�ص 02

اخبار االمارات

امل�شاريع التي ينفذها امل�رشوع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان تكت�سي بحلة بي�ضاء من الثلوج
عربي ودويل

�ص 11

النيابة امل�رصية تفتح حتقيقا ً
يف ا�شتباكات املن�صورة

�ص 18

مواقــــــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

اجلوكر ي�صدر كتابا ً جديدا ً (فرحة وطن) ب�شكل

05:22
12:35
04:01
06:26
07:56

مو�سوعة توثيقية جديدة لبطل اخلليج
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Sunday 3

رئي�س الدولة يعود اىل �أر�ض الوطن

 28صفحة -الثمن درهمان

خليفة ي�صدر قانونا ب�ش�أن تعديل قانون �شعار �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

رئي�س الدولة لدى و�صوله اىل �أر�ض الوطن ويف ا�ستقباله حممد بن را�شد (وام)

حممد بن زايد خالل زيارته ملهرجان ق�صر احل�صن (وام)

زار مهرجان ق�صر احل�صن

حممد بن زايد� :أحالم قادتنا و�آبائنا و�أجدادنا حتولت اىل حا�ضر نعي�شه

حتى التا�سع من مار�س اجلاري ويحتفي بتاريخ �إن�شاء
ق�صر احل�صن الذي ميتد لأكرث من  250عاما .وو�سط
الأهازيج واللوحات الوطنية الرتاثية التي نظمت يف
�ساحة ق�صر احل�صن �شارك �سموه مع عدد من ال�شيوخ
واملحتفلني �أداء لوحة العيالة( .التفا�صيل �ص)2

دخل مفتي العراق على خط الأزمة
الراهنة هناك ،متهما �ضمنا رئي�س
ال�������وزراء ن����وري امل��ال��ك��ي ب���الإع���داد
حل�����رب ط���ائ���ف���ي���ة ،وداع����ي����ا وزراء
القائمة العراقية �إىل اال�ستقالة
ع���ل���ى غ������رار وزي������ر امل���ال���ي���ة ال����ذي
ق����دم ا���س��ت��ق��ال��ت��ه �أم�����ام ح�����ش��ود من
املتظاهرين يف الرمادي.
وط���ال���ب م��ف��ت��ي ال���دي���ار العراقية
راف���ع ال��رف��اع��ي املالكي بالكف عن
التلويح باحلرب الطائفية ،وو�صف
ه����ذا احل���دي���ث ب����أن���ه م���ن �ضروب
الإعداد لها ،كما دعا وزراء القائمة
العراقية �إىل تقدمي ا�ستقاالتهم
من احلكومة كما فعل وزير املالية
وال��ق��ي��ادي بقائمة ال��ع��راق��ي��ة رافع
ال��ع��ي�����س��اوي ال���ذي �أع��ل��ن ا�ستقالته
�أمام املتظاهرين يف الرمادي.
وق���������ال ال�����رف�����اع�����ي �إن اعت�صام
املتظاهرين دخل �شهره الثالث دون
ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن احل��ك��وم��ة لأي من
مطالبهم ،م�شريا �إىل �أن العراق
حتول �إىل واحد من �أف�سد الدول.

القوات ال�سورية تق�صف عدة مدن

مقتل ع�شرات اجلنود والثوار با�شتباكات يف الرقة
قال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �إن ع�شرات اجلنود النظاميني والثوار
قتلوا يف ا�شتباكات �ضارية يف الرقة �شمايل �سوريا التي تعر�ضت لق�صف
مدفعي من القوات النظامية ،كما ق�صفت القوات النظامية داري��ا بريف
دم�شق وع��دة مناطق �أخ���رى ،وحت��دث املر�صد عن �سيطرة حكومية على
قرية بحلب وا�ستعادة منفذ حدودي مع العراق.
وق��ال املر�صد يف بيان �إن مواجهات عنيفة ت��دور بني ع��دة كتائب مقاتلة
وال��ق��وات النظامية يف �ضواحي ال��رق��ة وي�سمع دوي ان��ف��ج��ارات يف املدينة
وترتفع �أعمدة الدخان يف �سمائها.
و�أ���ض��اف �أن اجلي�ش يق�صف العديد م��ن الأح��ي��اء يف املدينة و�ضواحيها
واملعارك �أ�سفرت عن مقتل ع�شرات اجلنود واملقاتلني املعار�ضني ،من دون
�أن يتمكن حتى الآن من حتديد ح�صيلة .و�أفاد املر�صد ونا�شطون يف املكان

�ضبط ثاين خمزن متفجرات
يف �سيناء خ�لال � 24ساعة
•• العري�ش-د.ب�.أ:

قال م�صدر �أمني م�صري �إنه عرث
ام�س ال�سبت على خمزن متفجرات
يف مدينة رفح احلدودية مع قطاع
غزة و�إ�سرائيل .و�أ�ضاف امل�صدر �أن
املخزن يحتوي على خملفات من
احل����روب ال�����س��اب��ق��ة م��ع �إ�سرائيل،
فيما مل تتمكن اجل��ه��ات الأمنية
من �ضبط �أي �أ�شخا�ص يف حميطه
�أو على مقربة منه.

•• �أم القيوين – حم�سن را�شد

•• دبي -الفجر:

•• بغداد-وكاالت:

•• عوا�صم-وكاالت:

بعد � 11شهرا الهيئة ت�ستجيب (ملا ن�شرته الفجر)
وتوجه ب�إزالة اخلزان القدمي ب�أم القيوين

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

مفتيالعراقيتهماملالكيبالطائفية
ويطالب ال����وزراء باال�ستقالة

قام الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
م�ساء ام�س بزيارة مهرجان ق�صر احل�صن الذي ي�ستمر

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

وجهت الهيئة االحتادية بدبي م�ؤخرا ب�إزالة خزان املياه القدمي  ،الواقع يف
الطريق املتجه لق�صر املغفور له ال�شيخ را�شد املعال  ،بعد �سنوات طويلة من
ت�شييده  ،وكان خارج نطاق اخلدمة منذ �سنوات طوال �أي�ضا  ،وكانت جريدة
(الفجر) قد تناولته بالإ�شارة يف نهاية �أبريل العام � 2012أي منذ 11
�شهرا  ،وكذا خزان الراعفة �أي�ضا الذي مت تنفيذه العام  2008ب�سعة 500
�ألف جالون  ،وبتكلفة نحو  4ماليني درهم � ،إال �أنه كان خارج نطاق اخلدمة
�أي�ضا حتى تناولتهما اجلريدة بالن�شر �أبريل املا�ضي( .التفا�صيل �ص)3

عاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة ب�سالمة
اهلل وحفظه اىل ار�ض الوطن ظهر ام�س بعد زيارة ر�سمية لرتكمان�ستان
تلبية لدعوة من فخامة الرئي�س قربان ق��ويل ب�يردي حممدوف رئي�س
تركمان�ستان اجرى خاللها مباحثات مع فخامته تتعلق بعالقات التعاون
وال�صداقة التي تربط البلدين ملا فيه خري و�صالح ال�شعبني ال�صديقني
ا�ضافة اىل ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر ح��ول ع��دد م��ن الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك .واعقب �سموه بعد ذلك بزيارة خا�صة لرتكمان�ستان ا�ستغرقت
عدة ايام .وكان يف مقدمة م�ستقبلي �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه
اهلل  ..اخاه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ..و�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ..والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
من جهة اخرى �أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل ب�صفته حاكم �أبوظبي القانون رق��م  1ل�سنة 2013
ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  5لعام  2010اخلا�ص ب�شعار �إمارة
�أبوظبي .ويق�ضي القانون ب�أن يكون �شعار �إمارة �أبوظبي يف �شكل �صقر �أ�سفله
خنجران متقاطعان ويعلوه من كل جانب علم باللونني الأبي�ض والأحمر
بينهما الفتة على �شكل م�ستطيل حتمل ا�سم �أبوظبي تعلوه ثالث قباب
ون�ص القانون على جواز �أن يكون �إطار ال�شعار باللون الذهبي �أو الف�ضي
�أو الأ���س��ود .وقد تولت الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي الإ���ش��راف على
تطوير �شعار حكومة �أبوظبي وتعمل حاليا على �إدارة ا�ستخدامه وت�صميمه
(التفا�صيل �ص)2
مبا يعك�س املوروث الثقايف واملعريف للإمارة.

•• �أبوظبي-وام:

الفجر الريا�ضي

ب�أن مروحيات اجلي�ش النظامي تدخلت لق�صف مواقع املعار�ضني.
يف الرقة �أي�ضا ،ق��ال نا�شطون �إن مدفعية النظام ق�صفت �أح��ي��اء ع��دة يف
املدينة بينما وقعت ا�شتباكات ب�ين ال��ث��وار وعنا�صر نظامية عند نقطة
ع�سكرية تعرف بحاجز الفرو�سية وحميط مبنى الهجانة.
و�أ�شارت جلان التن�سيق املحلية �إىل �أن �أ�صوات الأ�سلحة املختلفة ت�سمع يف كل
�أنحاء املدينة ولوحظ انت�شار قنا�صة النظام على �سطح امل�ست�شفى الوطني
وقيادة ال�شرطة .بدوره �أكد املجل�س املحلي ملدينة داريا بريف دم�شق تعر�ض
�أحياء املدينة لق�صف براجمات ال�صواريخ والدبابات.
و�أ�ضاف نا�شطون �أن الق�صف تزامن مع ا�شتباكات بني الثوار وقوات النظام
على عدة حماور بعد و�صول رتل ع�سكري مدعوم بالدبابات قادم من مطار
امل��زة الع�سكري .ويقول النا�شطون �إن املدينة ال ت��زال حتت ح�صار خانق
حيث حلق بها دمار وا�سع مما �أ�سفر عن تهجري �أهلها ،بالإ�ضافة لنق�ص
�شديد بكافة مقومات احلياة لليوم الـ.110

كريي يواجه غ�ضب املعار�ضة خالل زيارته القاهرة
•• القاهرة-وكاالت:

ق��ال��ت م�����ص��ادر �أم��ن��ي��ة ان اال�شتباكات جت���ددت يف �ساعة
مبكرة �صباح ام�����س ب�ين حمتجني �شبان وال�شرطة يف
مدينة املن�صورة بدلتا النيل حيث قتل متظاهر و�أ�صيب
ع�شرات اخرون بجراح اليوم ال�سابق.
ويف مدينة بور�سعيد يف �شمال �شرق م�صر �أ�شعل حمتجون
النار يف مركز لل�شرطة.
ي���أت��ي جت���دد اال���ش��ت��ب��اك��ات يف امل��ن�����ص��ورة وب��ور���س��ع��ي��د مع
ب��دء �أول زي��ارة لوزير اخلارجية االمريكي ج��ون كريي
مل�صر ويواجه وزير اخلارجية الأمريكي خالل زيارته

الأوىل مل�صر والتي بد�أت ام�س ال�سبت ،اتهامات من قبل
املعار�ضة الليربالية للواليات املتحدة مب�ساندة جماعة
الإخ���وان امل�سلمني التي ينتمي �إليها الرئي�س امل�صري
حممد مر�سي ،و�سط انق�سام �سيا�سي حاد يف البالد.
كريي ،الذي التقى الأمني العام للجامعة العربية نبيل
ال��ع��رب��ي ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة حممد ك��ام��ل ع��م��رو ،يلتقي
�أي�����ض��ا ع���ددا م��ن رم���وز امل��ع��ار���ض��ة �أب��رزه��م الأم�ي�ن العام
ال�سابق للجامعة العربية و�أح���د ق��ي��ادات جبهة الإنقاذ
عمرو مو�سى .غري �أن قياديني �آخرين بارزين يف اجلبهة
هما زعيم التيار ال�شعبي حمدين �صباحي ورئي�س حزب
الد�ستور حممد الربادعي رف�ضا �أن يلتقيا بكريي.

�أظهر تقرير لـ هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي م�ؤخرا  ،عن �أن 30%
من خريجي التعليم العايل يف �إمارة دبي من املواطنني  ،حيث �شهد العام
ال��درا���س��ي  2012-2011تخريج  2721مواطنا وم��واط��ن��ة  ،بزياد ًة
طفيفة يف �أعداد اخلريجات املواطنات ( )52%عن املواطنني (.)48%
وجاء معظم اخلريجني (� 61%أي  )1652يف تخ�ص�ص �إدارة الأعمال
يف ال��ع��ام  ،2012مقابل (� 9%أي  )254تخرجوا يف تخ�ص�ص تقنية
املعلومات و( )205يف الهند�سة ،وح�صل �( 5%أي  )135على �شهاداتٍ
يف م��ي��دان ال��ط��ب و� 3%أي ( )82يف ال��ت��ع��ل��ي��م ،وك���ان ه��ن��اك ع���دد قليل
ج���داً م��ن اخل��ري��ج�ين ( )12يف تخ�ص�ص ال�سياحة وال�����ض��ي��اف��ة ،فيما مل
يتم ت�سجيل �أي ح��ال��ة ت��خ��رج يف جم��ال ال��ع��ل��وم الطبيعية والفيزيائية.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

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

02

رئي�س الدولة ي�صدر قانونا ب�ش�أن تعديل قانون �شعار �إمارة �أبوظبي

•• ال�شارقة-الفجر:

•• �أبوظبي�-ؤام:

ا�ست�ضافت جامعة ال�شارقة ور�شة عمل للم�شاركني يف امل�سابقة العلمية فكر بالعلوم والتي تعقدها م�ؤ�س�سة
االمارات لل�شباب يف �شهر �أبريل القادم يف مركز املعار�ض بدبي .وي�شارك يف امل�سابقة �أكرث من  ٥٠٠طالب
وطالبة من املرحلة الثانوية من خمتلف مدار�س الدولة باال�ضافة اىل نحو  ١٠٠طالب وطالبة من املرحة
اجلامعية ليقدموا معا �أكرث من  ١٧٠م�شروع علمي مت تق�سيمهم ح�سب التخ�ص�ص لثمانية جمموعات.
وتهدف الور�شة �إىل تعريف امل�شاركني يف امل�سابقة على كيفية االعداد للم�سابقة و�شروطها والتعليمات
املتعقلة بالتحكيم .يذكر �أن جامعة ال�شارقة ت�شرف على النواحي الفنية للم�سابقة مبا يف ذلك ت�صنيف
امل�شاريع وحتكيمها وحتديد الفائزين .وقد مت تقدمي العديد من املحا�ضرات يف هذا الإطار القاها كال
من اال�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي نائب مدير جامعة ال�شارقة لل�ش�ؤون االكادميية واال�ستاذ
الدكتور �صباح 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�ضاء جلنة التحكيم.

�أ���ص��در ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل ب�صفته حاكم �أبوظبي القانون
رق��م  1ل�سنة  2013ب�ش�أن تعديل بع�ض �أح��ك��ام القانون
رقم  5لعام  2010اخلا�ص ب�شعار �إمارة �أبوظبي .ويق�ضي
القانون ب�أن يكون �شعار �إمارة �أبوظبي يف �شكل �صقر �أ�سفله
خنجران متقاطعان ويعلوه م��ن ك��ل جانب علم باللونني
الأبي�ض والأحمر بينهما الفتة على �شكل م�ستطيل حتمل
ا�سم �أبوظبي تعلوه ث�لاث قباب ون�ص القانون على جواز
�أن يكون �إطار ال�شعار باللون الذهبي �أو الف�ضي �أو الأ�سود.

وق��د تولت الأم��ان��ة العامة للمجل�س التنفيذي الإ�شراف
على تطوير �شعار حكومة �أبوظبي وتعمل حاليا على �إدارة
ا�ستخدامه وت�صميمه مبا يعك�س امل��وروث الثقايف واملعريف
ل�ل�إم��ارة ومت يف مراحل تطوير ال�شعار فح�ص كل عن�صر
من عنا�صره على نحو �صارم ومبا يعك�س القيمة الرتاثية
والأهمية التاريخية له .كما مت اختيار �أحد الفنانني الرواد
بالعامل لو�ضع املخطط الأويل لل�صقر وا�ستعارة خناجر
حقيقية من املجموعة اخلا�صة لآل نهيان ل�ضمان تطبيق
التفا�صيل يف النموذج الرمزي على نحو دقيق الأمر الذي
انعك�س على �إيجاد توليفة مالئمة لل�شكل واملحتوى ل�ضمان
تطبيق ال�شعار ب�شكل فعال يف خمتلف الو�سائط الإعالمية.

يذكر �أن �شعار �أبوظبي ظهر �أول مرة على طوابع الربيد يف
مطلع العام 1968وقام الفنان وم�صمم الطوابع الربيدية
البحريني عبداهلل املحرقي بت�صميمه .وتت�أ�صل عنا�صر
ال�شعار الرئي�سية يف ت��راث وتاريخ �شبه اجلزيرة العربية.
و���س��ي��ق��وم امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���إ���ص��دار ال��دل��ي��ل الإر�شادي
ال�ستخدام �شعار �إم���ارة �أبوظبي مت�ضمنا ال�ضوابط التي
على كافة الدوائر واجلهات التقييد بها يف حال ا�ستخدام
ال�����ش��ع��ار ���س��واء م��ن ح��ي��ث الت�صميم �أو امل����واد امل�ستخدمة
وكيفية ا�ستخدامه يف املطبوعات والهدايا الر�سمية واملواد
الرتويجية ل�ضمان اال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل ومب��ا ي���ؤك��د على
املكانة الرفيعة ل�شعار �إمارة �أبوظبي.

رئي�س الدولة يعود اىل ار�ض الوطن
•• العني-وام:

عاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة ب�سالمة
اهلل وحفظه اىل ار�ض الوطن ظهر ام�س بعد زيارة ر�سمية لرتكمان�ستان
تلبية لدعوة من فخامة الرئي�س قربان قويل بريدي حممدوف رئي�س
تركمان�ستان اج���رى خاللها مباحثات م��ع فخامته تتعلق بعالقات
التعاون وال�صداقة التي تربط البلدين ملا فيه خري و�صالح ال�شعبني
ال�صديقني ا�ضافة اىل تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك .واعقب �سموه بعد ذلك بزيارة خا�صة لرتكمان�ستان
ا�ستغرقت عدة ايام.
وك��ان يف مقدمة م�ستقبلي �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل

 ..اخ��اه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ..و�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ..والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة .كما كان يف ا�ستقبال �سموه �..سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية..و�سمو ال�شيخ �سيف بن حممد
�آل نهيان ..و�سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان ..و�سمو ال�شيخ نهيان
بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية ..والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ..و�سمو ال�شيخ طحنون
بن زايد �آل نهيان رئي�س هيئة طريان الرئا�سة ..و�سمو ال�شيخ حامد بن

زار مهرجان ق�صر احل�صن

•• �أبوظبي-وام:

ق����ام ال��ف��ري��ق �أول ���س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة م�����س��اء ام�س
ب��زي��ارة مهرجان ق�صر احل�صن
ال���ذي ي�ستمر حتى التا�سع من
مار�س اجل��اري ويحتفي بتاريخ
�إن�شاء ق�صر احل�صن الذي ميتد
لأكرث من  250عاما.
وو�����س����ط الأه�����ازي�����ج وال���ل���وح���ات
الوطنية ال�تراث��ي��ة ال��ت��ي نظمت
يف �ساحة ق�صر احل�صن �شارك
����س���م���وه م����ع ع�����دد م����ن ال�شيوخ
واملحتفلني �أداء ل��وح��ة العيالة
ح���ي���ث رددت ����ص���ف���وف ال���ف���رق
ال�شعبية الق�صائد الوطنية التي
تغنت ب���أجم��اد �آل نهيان والآباء
والأج�����داد وم���ا ق��دم��وه مل�ستقبل
هذا الوطن عرب احلقب املا�ضية
و�صوال �إىل منجزات احلا�ضر.
ب��ع��ده��ا ت��ف��ق��د ���س��م��وه املعار�ض
ال��ت�راث����ي����ة امل����ق����ام����ة يف �ساحة
امل��ه��رج��ان وال��ت��ي عك�ست مالمح
متنوعة و�شاملة حتكي م�شاهد
و�أمن�����اط احل��ي��اة ال��ق��دمي��ة التي
عا�شها الآباء والأجداد يف خمتلف
البيئات ال�صحراوية واحل�ضرية
وال����زراع����ي����ة وال���ب���ح���ري���ة والتي

زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي ..و�سمو ال�شيخ عمر بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ..و�سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة طريان االحتاد ..و�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
..و�سمو ال�شيخ حممد ب��ن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
..وال�شيخ الدكتور �سعيد بن حممد �آل نهيان ..ومعايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي  ..ومعايل ال�شيخ
حمدان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر الأ�شغال العامة  ..ومعايل ال�شيخ
�أحمد بن �سيف �آل نهيان  ..ومعايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان
رئي�س هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة  ..وال�شيخ هزاع بن طحنون ال

حممد بن زايد� :أحالم قادتنا و�آبائنا و�أجدادنا حتولت اىل حا�ضر نعي�شه

ما نفعله اليوم �سيكون �شاهدا على ما �صنعناه ون�صنعه مل�ستقبل هذا الوطن املعطاء
ج�سدت نب�ض املا�ضي الذي يعبق
بالأ�صالة والتفرد وق��وة الإرادة
وال��ع��ط��اء ال����ذي ق��دم��ه االوائ����ل
لإي����ج����اد �أف�������ض���ل ���س��ب��ل العي�ش
واحلياة الكرمية.
واط��ل��ع ���س��م��وه ع��ل��ى املعرو�ضات
الرتاثية ومناذج احلرف اليدوية
وم���ا �صنعته �أي�����ادي ال���رج���ال يف

خمتلف البيئات ك�صناعة ال�سفن
وال���ق���وارب ال�����ش��راع��ي��ة واحلبال
و�أدوات ال�صيد البحري و�أن�شطة
ال���ق���ن�������ص وال�������ص���ي���د بال�صقور
وك��ل��اب ال�����س��ل��وق��ي �إ����ض���اف���ة اىل
رك��وب الأب��ل والتي كانت و�سيلة
ال��ت��ن��ق��ل ال��ق��دمي��ة ل����دى �إن�سان
الإمارات.

وت��ع��رف �سموه واحل�����ض��ور اي�ضا
ع���ل���ى م����ا ح���اك���ت���ه �أن����ام����ل امل������ر�أة
الإماراتية من حلي وم�صوغات
وم�شغوالت زينة املر�أة وما �أبدعته
يداها من �أزي���اء و�ألب�سة تراثية
ن�����س��ائ��ي��ة ون���ق���و����ش احل����ن����اء مما
عك�س روح التميز والإب��داع الذي
تتحلى به املر�أة الإماراتية �إ�ضافة

�إىل ا�ستفادتها م��ن �شتى انواع
ال�ثروة احليوانية والزراعية يف
ح��ي��اك��ة االق��م�����ش��ة واملن�سوجات
وغزل ال�صوف واع��داد امل�أكوالت
و�أ�����ص����ن����اف االغ����ذي����ة الرتاثية
ال����ق����دمي����ة وا�����س����ت����خ����دام �سعف
ال���ن���خ���ي���ل ل�������ص���ن���اع���ة احل�صري
واالدوات املنزلية.

امل�شاريع التي ينفذها امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان تكت�سي بحلة بي�ضاء من الثلوج
•• �سوات -وام:

اكت�ست امل�شاريع الإماراتية التي
ينفذها امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان يف جمهورية باك�ستان
الإ����س�ل�ام���ي���ة ب��ح��ل��ة ب��ي�����ض��اء من
الثلوج التي ت�ساقطت ه��ذا العام
على املناطق التي نفذت فيها هذه
امل�شاريع ثلوج بي�ضاء كنقاء قلوب
قيادة الإم��ارات الر�شيدة و�شعبها
املعطاء متثل �صورة حقيقة بلون
ال��ع��ل��م الإم����ارات����ي ك��ع��ن��وان ومثل
ل��ن��ه��ج الإم������ارات الإن�����س��اين جتاه
ال�شعوب الفقرية واملحتاجة.

نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ..و�سعادة الفريق
م�صبح را�شد الفتان مدير مكتب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ..
وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�س�ؤولني .وعاد برفقة �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة اع�ضاء الوفد املرافق الذي ي�ضم �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ..و�سمو ال�شيخ من�صور
بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر ���ش���ؤون الرئا�سة
..ومعايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة ..وم��ع��ايل حممد حربو�ش ال�سويدي م�ست�شار �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة ..ومعايل �أحمد جمعه الزعابي نائب وزير �ش�ؤون
الرئا�سة وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�س�ؤولني املرافقني ل�سموه.

وه����و ال��ن��ه��ج ال�����ذي ت�����س�ير عليه
القيادة الر�شيدة ممثلة ب�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة  ،حفظه اهلل،
ا�ستكماال مل�سرية املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
ف��ف��ي م��و���س��م ال�����ش��ت��اء ل��ه��ذا العام
وبف�ضل امل�شاريع التنموية التي
مت تنفيذها بتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة  ،حفظه اهلل،
يف �إقليم خيرب بختونخو ومناطق
جنوب وزير�ستان وباجور يعي�ش

�أبناء هذه املناطق ظروفا معي�شية
�أف�����ض��ل م���ن الأع������وام امل��ا���ض��ي��ة يف
جم�������االت اخل�����دم�����ات ال�صحية
والتعليم وت��وف��ر امل��ي��اه ال�صاحلة
ل��ل�����ش��رب ح��ت��ى م��ن��ازل��ه��م وج����ودة
ال���ط���رق واجل�����س��ور ال��ت��ي ت�ساعد
ع��ل��ى التنقل واحل���رك���ة ب�سهولة
وي�سر.
لقد حققت امل�شاريع الإماراتية
التنموية والإن�سانية التي �أجنزها
امل���������ش����روع الإم�������ارات�������ي مل�ساعدة
باك�ستان يف ه��ذه املناطق تغيريا
ج����وه����ري����ا يف ال���ب���ن���ي���ة التحتية
ولبت �أه��م و�أ���ص��ع��ب االحتياجات

الأ�سا�سية لأهاليها حيث تعترب
امل�����ش��اري��ع ال���ت���ي ن���ف���ذت يف قطاع
ال��ت��ع��ل��ي��م وعددها 53م�شروعا
�أب������رز الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى م���ا تقدمه
م�شاريع دول��ة الإم����ارات العربية
املتحدة لأب��ن��اء ال�شعوب الفقرية
واملحتاجة من م�ساهمة ايجابية
يف دعم القطاع التعليمي وت�شجيع
الآب�����اء وال���ط�ل�اب ع��ل��ى موا�صلة
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ق��ل��ي��ل م����ن ن�سبة
الأمية واجلهل لقد نقلت املدار�س
الإم����ارات����ي����ة اجل����دي����دة الطالب
وال��ط��ال��ب��ات م��ن م��دار���س اخليام
وامل��دار���س املفتوحة يف العراء �إىل

م���دار����س ح��دي��ث��ة ب��ك��ل ���ش��يء من
مباين وجتهيزات ومعدات و�أمنت
لهم البيئة املثالية للتعليم حتى
يف �أ���ش��د ال��ظ��روف اجل��وي��ة ق�سوة
و�صعوبة  .وال��ي��وم وب�ين اجلبال
ال�شاهقة والثلوج الكثيفة تت�ألق
امل�شاريع الإماراتية املتو�شحة بعلم
الإم���ارات لت�شكل �صورة باهية ملا
قدمته االيادي البي�ضاء ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة  ،حفظه اهلل
من ب�صمة �إن�سانية �ستظل خالدة
يف عقول وقلوب �أب��ن��اء جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية لأمد طويل.

و�شهد �سموه جانبا م��ن فقرات
ال��ع��رو���ض ال�تراث��ي��ة الفلكلورية
والتي تروي مالمح من العادات
وال��ت��ق��ال��ي��د ال�����س��ائ��دة يف خمتلف
مناطق الدولة والفنون ال�شعبية
الرتاثية التي ت�ؤدى يف عدد من
الأعياد واالحتفاالت واملنا�سبات
الوطنية.

وت����ب����ادل ���س��م��وه الأح�����ادي�����ث مع
ع���دد م��ن ال��ع��ار���ض�ين امل�شاركني
يف امل��ه��رج��ان  ..وت���ع���رف �سموه
ع��ل��ى معرو�ضاتهم ومنتجاتهم
م��ن االع��م��ال ال��ي��دوي��ة واحلرف
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ..و�أع��������رب �سموه
ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب���ه���ذه امل�شاركة
التي تعك�س االن��ت��م��اء واالعتزاز

والفخر بهوية الوطن وما يزخر
ب����ه ت���راث���ن���ا ال���وط���ن���ي م����ن تنوع
وا�صالة وعراقة.
وقال �سموه� :إننا اليوم ن�ستن�شق
عبق التاريخ لن�ضرب املثل للأبناء
والأجيال القادمة على �أن �أحالم
قادتنا و�آب��ائ��ن��ا و�أج���دادن���ا لي�ست
����س���وى احل���ا����ض���ر ال�����ذي نعي�شه
ب��ع��د �أن ع��ان��وا وب���ذل���وا ك��ل غال
ونفي�س كي ن�صل �إىل ما و�صلنا
�إليه و�أن ما نفعله اليوم �سيكون
�شاهدا على ما �صنعناه ون�صنعه
مل�ستقبل ه���ذا ال���وط���ن املعطاء.
راف��ق �سموه خ�لال ال��زي��ارة �سمو
ال�شيخ �سيف بن حممد �آل نهيان
و�سمو ال�شيخ ���س��رور ب��ن حممد
�آل نهيان والفريق �سمو ال�شيخ
�سيف ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان نائب
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������وزراء وزي���ر
ال��داخ��ل��ي��ة و���س��م��و ال�����ش��ي��خ حامد
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ديوان
ويل عهد �أبوظبي و�سمو ال�شيخ
حممد بن خليفة �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي ومعايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي
وم����ع����ايل ال�������ش���ي���خ ����س���ل���ط���ان بن
طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة
�أبوظبي لل�سياحة والثقافة وعدد
من امل�سئولني .
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الظاهري :ح�صول �سيف بن زايد على جائزة منظمة الأ�سرة العربية للرتابط الأ�سري تكرمي القى �أهله
•• ال�شارقة-وام:

�أكد �سعادة �أحمد �شبيب بن هالل الظاهري مدير عام م�ؤ�س�سة زايد للأعمال
اخلريية والإن�سانية نائب رئي�س جمل�س �أمناء جائزة الأ�سرة العربية املنبثقة
عن منظمة الأ�سرة العربية ان دولة الإمارات العربية املتحدة منذ فجر نه�ضتها
على يدي باين �إمارات اخلري ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل قدمت
�أمنوذجا منفردا لدعم وتعزيز �آفاق العمل الأ�سري اخلالق .كما اكد انه وعلى
خطى زايد اخلري رحمه اهلل �سارت دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رعاه اهلل و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات دعما
وتعزيزا للأ�سرة الإماراتية والنهو�ض بها .وا�شاد الظاهري بجهود �أم الإمارات

�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة للنهو�ض
بالأ�سرة الإماراتية والتي بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم جهود �سموها احتلت
مكانة متميزة بني الدول املتح�ضرة واملعززة للعمل الأ�سري اخلالق وال�شواهد
على ذلك عديدة .واع��رب عن �سعادته ب�إطالق منظمة الأ�سرة العربية والتي
تتخذ من دول��ة الإم���ارات مقرا لها جائزة الأ���س��رة العربية .وق��ال ان ح�صول
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية على اجلائزة جائزة الرتابط الأ�سري والأمن االجتماعي زادها �ألقا
وبعدا ح�ضاريا و�شفافية عالية ..م�ؤكدا ان هذا التكرمي اخلال�ص القى �أهله
خا�صة ان �سموه قدم وطرح العديد من الربامج واملبادرات وامل�شروعات البناءة
والهادفة والتي ارتقت و�سمت بالثقافة الأ�سرية ووفرت الأمن والأمان للأ�سرة
وجعلتها يف حا�ضنة اال�ستقرار املجتمعي من خالل برامج معززة للأمن والأمان

الأ���س��ري .وه��ن���أ �سموه بالنيابة ع��ن �أع�ضاء جمل�س �أم��ن��اء اجل��ائ��زة واخلرباء
واال�ست�شاريني والنخب العاملة يف جمال الرتابط الأ�سري باجلائزة وقال ارفع
ل�سموه كل التقدير والتهاين اخلال�صة وانه تكرمي رفيع اىل مقام ارفع  .واكد
الظاهري ان جائزة الأ�سرة العربية تعد اجنازا رائدا و�ساحة للتناف�س ال�شريف
باعتبارها ميدانا ج��دي��دا لكل الأف����راد وامل�ؤ�س�سات ال��داع��م��ة وامل��ع��ززة للعمل
الأ�سري اخلال�ص ال �سيما ان الأ�سرة العربية تعاين من العديد من التحديات
والق�ضايا وامل�شكالت .ودع��ا اىل دع��م اجل��ائ��زة والتعاون مع جميع امل�ؤ�س�سات
الأ�سرية العربية لتحقيق �أه���داف اجل��ائ��زة والتي من �أب��رزه��ا �إي��ج��اد م�ساحة
للتناف�س ال�شريف بني القيادات العربية وامل�ؤ�س�سات العربية والقنوات واملحطات
وال�صحف التي تعمل يف ال��وط��ن العربي خدمة للرتابط الأ���س��ري والت�أكيد
على الدور الريادي والفاعل وامل�ؤثر للأ�سرة العربية من خالل طرح م�شروع
ح�ضاري خ�لاق ي�ثري االهتمام بالأ�سرة العربية واب���راز دور منظمة الأ�سرة

العربية باعتبارها امل�ؤ�س�سة العربية الوحيدة التي تعنى ب�ش�ؤون وق�ضايا وهموم
الأ�سر يف الوطن العربي وا�ستقطاب العديد من الأفكار وامل�شاريع والربامج
الهادفة من �أج��ل تعزيز الأم��ان الأ���س��ري للأ�سرة العربية �..إ�ضافة �إىل ربط
كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات التي تعنى ب�ش�ؤون الأ�سرة العربية يف منظومة واحدة
للتفاكر والت�شاور يف التحديات التي تواجه الأ�سرة العربية .واكد �سعادة احمد
�شبيب بن هالل الظاهري �أن الأ�سرة هي خط الدفاع املجتمعي الأول والنواة
الأوىل يف املجتمع ولذلك ينبغي ال�سعي والعمل والتجرد لدعم وتعزيز كافة
الأعمال واملبادرات لتحقيق اال�ستقرار الأ�سري املتكامل .ودعا اىل اهمية قيام
امل�ؤ�س�سات اخلريية ورجال االعمال البارزين يف االمارات والدول العربية بدعم
اجلائزة لتمكينها من �أداء ر�سالتها واهدافها النبيلة للأ�سرة العربية ا�ضافة اىل
دعم املنظمة وكافة منظمات املجتمع املدين التي تعمل يف حقل الأ�سرة واملجتمع
كونها تعتمد املناهج العلمية يف �إي�صال ر�سالة الأ�سرة اىل املجتمع.

بعد � 11شهرا ..الهيئة ت�ستجيب ملا ن�شرته «الفجر» وتوجه ب�إزالة اخلزان القدمي ب�أم القيوين
•• �أم القيوين – حم�سن را�شد

وجهت الهيئة االحتادية بدبي م�ؤخرا ب�إزالة
خزان املياه القدمي  ،الواقع يف الطريق املتجه
لق�صر املغفور ل��ه ال�شيخ را���ش��د امل��ع�لا  ،بعد
�سنوات طويلة من ت�شييده  ،وكان خارج نطاق
اخل��دم��ة م��ن��ذ ���س��ن��وات ط���وال �أي�����ض��ا  ،وكانت
جريدة الفجر قد تناولته بالإ�شارة يف نهاية
�أبريل العام � 2012أي منذ � 11شهرا  ،وكذا
خ��زان الراعفة �أي�ضا ال��ذي مت تنفيذه العام
 2008ب�سعة � 500ألف جالون  ،وبتكلفة
ن��ح��و  4م�لاي�ين دره����م � ،إال �أن����ه ك���ان خارج
نطاق اخلدمة �أي�ضا حتى تناولتهما اجلريدة
بالن�شر �أبريل املا�ضي  ،الفتة �إىل �أن اخلزانني

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة

ي���ع���دان ه����درا ���ض��ائ��ع��ا م���ن �أم������وال وخدمات
الهيئة االحتادية  ،وطالبت اجلريدة حينها،
�إم���ا �إخ�ضاعه لل�صيانة وع��ودت��ه للعمل � ،أو
�إزالته وت�شجري الدوار القائم به اخلزان.
وا�ســــتجابة وقنــــاعة مب��ا طالبت ب��ه الفجر
م��ن��ذ ��� 11ش��ه��را ت��ق��ري��ب��ا  ،وج���ه���ت الهيئة
االحتادية بدبي م�ؤخرا ب�إزالته  ،وبد�أ العمل
يف �إزال����ة اخل����زان م��ن��ذ �أي����ام  ،وال����ذي تعارف
�أه��ايل الإم��ارة على �أنه دوار اخل��زان الكبري ،
وقامت عد�سة الفجر بر�صد �أع��م��ال الإزالة
 ،بعدما ك�شفت م�صادر م�سئولة بالهيئة �أنه
يتوقع �أن يكون ق��د مت بيعه �سكراب مببالغ
زه��ي��دة ج��دا باملقارنة باملاليني ال���ذي تكلف
�إن�شا�ؤه حينها.

امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

•• دبي -الفجر

�أظ����ه����ر ت���ق���ري���ر ل����ـ ه��ي��ئ��ة املعرفة
والتنمية الب�شرية ب��دب��ي م�ؤخرا
 ،ع����ن �أن  30%م����ن خريجي
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف �إم��������ارة دبي
م��ن امل��واط��ن�ين  ،حيث �شهد العام
الدرا�سي  2012-2011تخريج
 2721مواطنا ومواطنة  ،بزياد ًة
ط��ف��ي��ف��ة يف �أع����������داد اخل���ري���ج���ات

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

م�ست�شفى را�شد
م�ست�شفى دبى
م�ست�شفى الرباحة
م�ست�شفى املكتوم
م�ست�شفى االمل
م�ست�شفى الو�صل

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

خالل �إزالة اخلزن

املواطنون ي�شكلون  % 30من خريجي التعليم العايل بدبي والعلوم الفيزيائية مل ت�سجل حالة تخرج
املواطنات ( )52%عن املواطنني
(.)48%
وج��اء معظم اخلريجني (61%
�أي  )1652يف تخ�ص�ص �إدارة
الأع��م��ال يف العام  ،2012مقابل
(� 9%أي  )254ت���خ���رج���وا
يف ت��خ�����ص�����ص ت��ق��ن��ي��ة املعلومات
و( )205يف ال��ه��ن��د���س��ة ،وح�صل
�( 5%أي  )135على �شهاداتٍ يف
ميدان الطب و� 3%أي ( )82يف

03

التعليم ،وكان هناك عدد قليل جداً
من اخلريجني ( )12يف تخ�ص�ص
ال�سياحة وال�ضيافة ،فيما مل يتم
ت�سجيل �أي حالة تخرج يف جمال
العلوم الطبيعية والفيزيائية.
و�أف���اد التقرير �أن تخ�ص�ص �إدارة
الأع���م���ال م��ن �أك�ث�ر التخ�ص�صات
ال��درا���س��ي��ة ان��ت�����ش��اراً ب�ي�ن الطلبة
املواطنني بن�سبة ( ،)36%ومع
ذل�����ك ،ف��ه��ن��اك ع����دد م���ت���زاي���د من

الطلبة ال��ذي��ن يلتحقون مبيدان
ال����ق����ان����ون ( )13%والإع����ل����ام
والت�صميم ( ،)12%ووقع اختيار
ال��ع��دي��د م��ن الطلبة الإماراتيني
على تخ�ص�صات تقنية املعلومات
( )5%وال��ه��ن��د���س��ة ( ،)4%يف
ح��ي�ن ال���ت���ح���ق ع������د ٌد ق��ل��ي��ل منهم
ب��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�ترب��ي��ة والتعليم
( )2%والطب والعلوم ال�صحية
( ،)2%ف�ض ً
ال عن عد ٍد قليلٍ جداً

اختار درا�سة ال�سياحة وال�ضيافة
( 29ط��ال��ب��اً وط���ال���ب���ة) والعلوم
الطبيعية والفيزيائية ( 40طالباً
وطالبة) ،ويدر�س عد ٌد ٌ
قليل جداً
م��ن الطلبة الإم��ارات��ي�ين الذكور
ب���رام���ج يف ت��خ�����ص�����ص��ات الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ( 9ط���ل��اب) والطب
وال��ع��ل��وم ال�صحية ( 27طالب)،
ك��م��ا �إن ه��ن��اك ع�����دداً ق��ل��ي ً
�لا جداً
من الطالبات الإماراتيات يدر�سن

برامج يف تخ�ص�ص الهند�سة (26
طالبة).
ووفقا للتقرير بلغ العدد الإجمايل
ل���ل���خ���ري���ج�ي�ن م������ن م����ؤ����س�������س���ات
التعليم ال��ع��ايل � 9آالف و139
طالباً وطالبة يف ال��ع��ام الدرا�سي
 ، 2012/2011و���ش��ه��د ذلك
ال����ع����ام زي�������ادة ب�����س��ي��ط��ة يف �أع������داد
اخل��ري��ج�ين م���ن ال��ط��ل��ب��ة الذكور
بن�سبة ( )54%م��ق��ارن��ة ب�أعداد

اخلريجات من الإن��اث (،)46%
وبلغت هذه الزيادة ن�سبة  8%يف
�أع���داد اخلريجني عموماً مقارنة
م����ع ال����ع����ام ال����درا�����س����ي املن�صرم،
وح�����������ص�����ل م����ع����ظ����م اخل����ري����ج��ي�ن
ع��ل��ى درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س ،فيما
ح�صل  )3,284( 36%منهم
اخلريجني على درجة املاج�ستري،
وح�صل  10خريجني على درجة
الدكتوراه.

ال�شارقة

عجمان

عجمان ميدكال كومبلك�س 7422227
7439333
م�ست�شفى خليفة
ام القويني

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

2223666
م�ست�شفى �صقر
م�ست�شفى �سيف بن غبا�ش 2223555
الفجرية

2242999

م�ست�شفى الفجرية
امل�ست�شفيات اخلا�صة
�أبوظبى

6332255
املركز الطبى اجلديد
امل�ست�شفى الأهلى مرد�ش 6262666
6139111
م�ست�شفى النور
امل�ست�شفى االماراتى الفرن�سى 6265722
دبى

2829900
م�ست�شفى ولكري
3096644
امل�ست�شفى الأمريكى
3454000
بلهول الدولية
امل�ست�شفى الدولية اخلا�صة 2212484
ال�شارقة

م�ست�شفى الزهراء اخلا�صة 5619999
5658866
م�ست�شفى زليخة
امل�ست�شفى املركزى اخلا�ص 5639900
5452222
امل�ست�شفى امللكى
العني

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

م�ست�شفى الواحة

 1077م�شارك ًا ي�ستفيدون من الربنامج التدريبي لعام 2012
ال�سويدي :ملتزمون بتنمية وبناء القدرات واملوارد الب�شرية املواطنة يف جمال الإح�صاءات الر�سمية
ت�صميم ب��رام��ج
تدريبية مهنية
م���ت���خ�������ص�������ص���ة
ت�ستند للتطبيق
واح���ت���ي���اج���ات
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن

�أعلن املركز الوطني للإح�صاء
عن تنفيذ  31برناجماً تدريبياً،
ا���س��ت��ف��اد منها  1077متدرباً
وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ون��ف��ذه��ا مركز
ال���ت���دري���ب الإح�������ص���ائ���ي التابع
للمركز خالل عام .2012
و�أ�����ش����ار ����س���ع���ادة را����ش���د خمي�س
ال�������س���وي���دي م���دي���ر ع�����ام املركز
ال���وط���ن���ي ل�ل��إح�������ص���اء� ,إىل �أن
�إجن���ازات مركز التدريب عززت
من مكانته ودوره على م�ستوى
ال����دول����ة وخ���ارج���ه���ا ،باعتباره
م�����ص��در ر���س��م��ي ل��ب��ن��اء القدرات
الإح�����ص��ائ��ي��ة ،ا����س���ت���ن���اداً ل��ل��ه��دف اال�سرتاتيجي
للمركز ،واملتمثل ببناء القدرات واملعارف الفنية
ال�لازم��ة لإن��ت��اج الإح�����ص��اءات الر�سمية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،حيث �ساهمت الأن�شطة
املنجزة يف رفع قدرات ومعارف العاملني يف املركز
وكذلك يف امل�ؤ�س�سات واجلهات التي ت�شكل مكونات
النظام الإح�صائي يف الدولة� ،إىل جانب الع�شرات
م���ن امل���ت���درب�ي�ن ال���ذي���ن ا����س���ت���ف���ادوا م���ن خدمات
املركز من دول جمل�س التعاون وال��دول العربية
الأخ���رى ،م���ؤك��داً �سعادته �أن الربنامج التدريبي
راعى متطلبات بناء القدرات الإح�صائية ،وكذلك
مو�ضوع ن�شر الوعي والثقافة الإح�صائية لدى
امل�ستفيدين ،وتعزيز ا�ستخدام الأرقام الإح�صائية،
من خالل �أن�شطة خم�ص�صة مل�صادر وم�ستخدمي
البيانات على م�ستوى ال��دول��ة �أي�����ض��اً ،واجلدول
التايل يلخ�ص �أهم الإجنازات:الربع الأول 2012
عدد الأن�شطة التدريبية  9وعدد امل�ستفيدين 48
وع����دد امل��ت��درب�ين  171ويف ال���رب���ع ال���ث���اين عدد
االن�����ش��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة  8وع���دد امل�ستفيدين 43
وعدد املتدربني � 194أما الربع الثالث فبلغ عدد
الأن�شطة التدريبية  2وع��دد اجلهات امل�ستفيدة

� 22أم��ا املتدربني فبلغ عددهم
 67متدربا  ..ويف الربع الآخري
م�����ن ال�����ع�����ام  2012ب�����غ ع���دد
الأن�شطة التدريبية  12ن�شاطا
وع����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  47وعدد
املتدربني  645متدربا .
وع����ل����ى م�������س���ت���وى ت����وزي����ع ع���دد
امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن ال��ب�رام����ج
والأن�����ش��ط��ة التدريبية للمركز
خ�لال ع��ام  ،2012فقد �شهد
الربع ال��راب��ع ارتفاعاً ملحوظاً
م��ق��ارن�� ًة ب��ب��اق��ي الأرب������اع ،وذلك
الت�ساع ن�شاط املركز على �صعيد
التعاون مع اجلامعات وزيادة الأن�شطة املخ�ص�صة
لطلبة اجلامعات واملدار�س �أي�ضاً ،حيث ا�ستفاد من
الأن�شطة التدريبية املوجهة للمجتمع الأكادميي
نحو  300طالب وطالبة.

بناء القدرات الإح�صائية للموارد الب�شرية
املواطنة
و�أ���ض��اف ���س��ع��ادة ال�سويدي �أن ال����دورات والور�ش
التدريبية التي نظمها مركز التدريب الإح�صائي
خالل عام  2012ا�ستندت �إىل امل�سارات التدريبية
ال��ت��ي تت�ضمنها ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��رك��ز التدريب
 2013-2011ب�شكل تراكمي ،يف جم��ال بناء
ال���ق���درات الإح�����ص��ائ��ي��ة ،ح��ي��ث �ساهمت يف متكني
امل�شاركني من التعرف ب�شكل �أو�سع على مو�ضوعات
الإح�صاء ،واحلفاظ على حداثة الربامج واخلربات
الإح�صائية ،وتنظيم وتو�سيع �آليات وبرامج تبادل
اخل��ب��رات وت��ع��م��ي��م��ه��ا ب�ي�ن ال��ع��ام��ل�ين يف النظام
الإح�صائي يف الدولة ،من جانب �آخر فقد �شملت
الأن�شطة التدريبية املنفذة يف املركز الإح�صاءات
الر�سمية التحليل الإح�صائي-املنهجيات واجلودة
الإح�صائية-التوعية الإح�صائية-املهارات العامة

للموظف.
دور التدريب يف تعزيز الوعي الإح�صائي
و�أك�����د ���س��ع��ادت��ه �أن م��رك��ز ال��ت��دري��ب الإح�صائي
�ساهم وم��ن خ�لال تنويعه للأن�شطة التدريبية
يف عملية تعزيز الوعي الإح�صائي ون�شر الثقافة
الإح�����ص��ائ��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى ال���دول���ة� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل
تعاونه م��ع اجل��ه��ات الإقليمية بهدف اال�ستفادة
من اخل�برات والتجارب الناجحة ،لتعزيز ثقافة
الإح�����ص��اء وامل��ع��رف��ة بها ،وزي���ادة ا�ستخدامها من
ق��ب��ل املهتمني واجل��م��ه��ور ،ت���أك��ي��داً للقناعة ب�أن
خمرجات الإح�صاء هي مدخالت لعملية اتخاذ
القرار ور�سم ال�سيا�سات ،و�أن التدريب هو القناة
الأك��ث�ر ت��ن��ظ��ي��م��اً لتحقيق ه���ذه ال��غ��اي��ة ،ولذلك
خ�ص�ص مركز التدريب نحو � 5أن�شطة تدريبية
لتمكني امل�����س��ت��خ��دم�ين م��ن ال��ت��ع��رف وا�ستخدام
الأرق����ام الإح�صائية الر�سمية ،وخ�ص�ص �ضمن
�أن�شطته ما يت�صل ب��اجل��ودة الإح�صائية لتمكني
املنتجني ل��ل��ب��ي��ان��ات م��ن حتقيق م��ع��اي�ير اجلودة
الإح�صائية� ،آخذاً يف االعتبار احتياجات ومتطلبات
امل�ستخدمني ،وكذلك مت تنفيذ �أن�شطة تدريبية
خم�ص�صة مل�صادر البيانات ال�سجلية بالتن�سيق
م���ع اجل���ه���ات ذات ال���ع�ل�اق���ة ،وق����د ���س��اه��م��ت تلك
الأن�شطة يف تطوير قدرات امل�ستخدمني للبيانات
الإح�صائية ،وتعزيز الوعي والثقافة الإح�صائية،
و�أهمية ا�ستخدام الإح�����ص��اءات كمدخل يف اتخاذ
ال��ق��رارات على م�ستوى الأف��راد والأ�سر واملن�ش�آت
االقت�صادية ،و���ص��و ًال العتماد الرقم الإح�صائي
الر�سمي ك�أ�سا�س لبناء ال�سيا�سات على م�ستوى
كافة اجلهات داخل الدولة.
جودة الربامج التدريبية
من جانب �آخ��ر �أك��د �سعادة ال�سويدي �أن الربامج
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ن��ف��ذة م��ن ق��ب��ل امل��رك��ز ت�شتمل على
عملية تقييم منهجية للن�شاط التدريبي خالل

���ش��راك��ة �إقليمية
وتعاون مع امل�ؤ�س�سات
الدولية وا�ستثمار
ل���ل���م���وارد امل��ت��اح��ة
م���ن �أج�����ل تعظيم
ع���وائ���د ال��ت��دري��ب

كافة الأن�شطة التدريبية ،مبا
ي�شمل العنا�صر املتعارف عليها
يف تقييم التدريب ،للتعرف على
قدرات املتدربني قبل التدريب،
و�أث�����ن�����اء ال����ت����دري����ب ،وم�ستوى
اخل��دم��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة املقدمة،
وك�����ذل�����ك ت����ع����زي����ز م�ستويات
اال�ستفادة من التدريب يف مكان
العمل الحقاً ،بغر�ض زيادة الأثر
الإيجابي للتدريب ،حيث عمل
امل��رك��ز خ�لال ع��ام  2012على
تعزيز فل�سفة ومنهجية تدريب
ت�ستند �إىل االه��ت��م��ام مبو�ضوع
التطبيقات والتدريب العملي للم�شاركني ،باعتبار
�أن ال��ت��دري��ب ه��و ب��ن��اء خمطط ومنظم للقدرات
واملهارات واملعارف� ،إ�ضافة �إىل االرتقاء باجلانب
ال���ن���ظ���ري م���ن ال���ت���دري���ب مب���ا ي�����ش��م��ل التعاريف
وامل��ف��اه��ي��م وامل��ن��ه��ج��ي��ات ،و مب���ا ي��خ��دم القدرات
التطبيقية لدى امل�ستفيدين.
ويف هذا االطار �أ�شار ال�سويدي �إىل �أن تعظيم �أثر
ال��ت��دري��ب يعتمد على امل�ؤ�س�سة ال��ت��ي يعمل فيها
امل��ت��درب ،م��ن خ�لال متابعة عملية توطني ونقل
اخل�برات من امل��ت��درب �إىل باقي �أع�ضاء الفريق،
وم��ب��ا���ش��رة التطبيق العملي لها يف م��ك��ان عمله،
وه���ذا يتطلب متابعة م��ن امل�����س���ؤول�ين املبا�شرين
لتحويل املعرفة التدريبية �إىل �إجراءات وخطوات
�ضمن عملية الإنتاج ،بهدف رفع جودتها وكفاءتها
وتعظيم عوائدها على امل�ؤ�س�سة.
ووف��ق��اً ل��ن��م��اذج التقييم ال��ت��ي مت ا�ستيفا�ؤها من
امل�شاركني يف برامج املركز (مدربني ومتدربني)،
�أك����دت ن��ت��ائ��ج ه���ذه التقييمات م�لاءم��ة الربامج
الح��ت��ي��اج��ات امل��ت��درب�ين ،ومطالبتهم ب��امل��زي��د من
ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي ،ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن الربجميات
التطبيقية ،وخا�صة يف جمال التحليل الإح�صائي،

وب���ن���اء ال��ت��وق��ع��ات االقت�صادية
وتقديرات و�إ�سقاطات ال�سكان،
وه�����ي ت��و���ص��ي��ة ���س��ي��ق��وم املركز
ب��االه��ت��م��ام ال��ك��ب�ير ب��ه��ا �ضمن
ب����رن����اجم����ه ال����ت����دري����ب����ي خ�ل�ال
الفرتات املقبلة.

التوا�صل امل�ؤ�س�سي لبناء
القدرات الإح�صائية
و�أ�ضاف �سعادة ال�سويدي �إىل �أن
مركز التدريب ي�سعى �إىل تقدمي
خ���دم���ات ت��دري��ب��ي��ة متخ�ص�صة
وعالية اجل��ودة ،ويف �سبيل ذلك
فقد قام املركز الوطني للإح�صاء بالتوا�صل مع
اجلهات ذات العالقة بالنظام الإح�صائي يف الدولة
لال�ستفادة من مقرتحاتهم وح�صر احتياجاتهم
التدريبية ،وقد �ساهمت املقرتحات واالحتياجات
الواردة من تلك اجلهات يف بناء الربنامج التدريبي
للأغرا�ض الإح�صائية الذي مت تطويره للفرتة
 2013-2011والتن�سيق م��ع �أه���م امل�ؤ�س�سات
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة واال���س��ت��ف��ادة م��ن عالقات
ال��ت��ع��اون ال��ت��ي �أن�����ش���أه��ا امل��رك��ز ،وخ��ا���ص�� ًة الأمانة
العامة ل��دول جمل�س التعاون ،لتنفيذ الربنامج
التدريبي وامللتقى الإقليمي حول منهجيات قيا�س
العنف �ضد امل��ر�أة ،وكذلك التعاون مع (الإ�سكوا)
يف جم���ال تطبيقات احل�����س��اب��ات ال��ق��وم��ي��ة ،وبناء
جداول العر�ض واال�ستخدام ،و�إح�صاءات الطاقة
و�إع������داد ت��ق��ري��ر الأه������داف الإمن���ائ���ي���ة للألفية،
وكذلك التن�سيق مع املعهد الإح�صائي الدويل،
وال��ت��ع��اون م��ع جامعة الإم����ارات �ضمن الربنامج
التطبيقي لتدريب الطلبة وخريجي الإح�صاء
من اجلامعة ،وجامعة ال�شيخ حمدان بن حممد،
ب�ش�أن اال�ستفادة من جتربة اجلامعة ال��رائ��دة يف
جمال التعليم والتدريب االلكرتوين.

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة 6264264
6326671
�صيدلية الرازى
ال�صيدلية الأهلية املركزية 6269545
6744214
�صيدلية رميا
�صيدلية املركز الطبى اجلديد 6341134
5546674
�صيدلية م�صفح
6411299
�صيدلية دار ال�شفاء
�صيدلية ابن �سينا  -الدانا بالزا 6669240
عجمان

�صيدلية عجمان
�صيدلية مكة
�صيدلية املدينة
�صيدلية االمارات
�صيدلية الأم

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

7655120
�صيدلية العني
7630120
�صيدلية فرح
�صيدلية ال�سالم اجلديدة 7543887
ال�شارقة

5732221
�صيدلية م�سافى
5582800
�صيدلية حمد
5656994
�صيدلية مكة
5565262
�صيدلية الرازى
5733311
�صيدلية نادين
�صيدلية ابن �سينا الكورني�ش 5726885
5623850
�صيدلية ال�شارقة
ام القوين

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999

الأميــن

تليفون :
فاك�س :

04 8004888
04 2097777

Email : alameen@emirates.net.ae
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة اجلبانة للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1101577:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة اجلبانة للمقاوالت العامة
اىل /م�ؤ�س�سة اجلبانة لل�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عيون الظفرة للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1154568:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/عيون الظفرة للمقاوالت العامة

�إعــــــــــالن

AL JABANA GEN MAINT. EST

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا اجلبانة املنطقة الغربية دائرة
البلديات والزراعة رقم االر�ض  36-35ال�صناعية اىل املنطقة الغربية ليوا
يثي ار�ض رقم  27حمل رقم 229
تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

مغ
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
الزمردة الزرقاء للرجال رخ�صة رقمCN 1225854:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

AYOON AL DHAFRA GENERAL CONTRACTING

اىل /عيون ال�صحراء لل�صيانة العامة
AYOON ALSAHRAH GENERAL MAINTENANCE

مغ

مغ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

بتاريخ 2011/8/8:م

املودعة حتت رقم 160891 :
با�سم�:شركة القداح العاملية للتجارة
وعنوان:دبي  ،ديرة  ،نايف.
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
زيت حمرك  ،زيت فرامل � ،شحوم معدنية.
الواقعة بالفئة :الرابعة
و�صف العالمه:عبارة عن كلمتني مت�شابهتني ويتو�سطهما حرف . NATURAL N NATYRAL
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وار�س
تك الهند�سية رخ�صة رقمCN 1053779:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2012/2/7:م

املودعة حتت رقم 168951 :
با�سم:ل�ؤل�ؤ اخلليج Gulf Pearl
وعنوان:دبي  ،العنوان :دبي  ،االمارات �ص.ب ، 96678 :هاتف ، 2395318 :فاك�س2395319 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
االرز.
الواقعة بالفئة 30:
و�صف العالمه:العبارة ل�ؤل�ؤ اخلليج  Gulf Pearlباحرف التينية وعربية باللغة .
اال�شرتاطات:ال يوجد .
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

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

بتاريخ 2011/2/7:م
املودعة حتت رقم 152818 :
با�سم�:ش.ال�شاهني للمفرو�شات ذ.م.م
وعنوان:عجمان � ،ص.ب ، 14391:االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
بطانيات لال�سره  ،اغطية لال�سرة.
الواقعة بالفئة 24:
و�صف العالمه :الالتينية باال�سود فوق خلفية �صفراء داخل م�ستطيل احمر وعند البداية والنهاية فرا�شة
. HONEYMOON
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شاي
فله بالزعفران رخ�صة رقمCN 1293472:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

مغ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الأحد  3مار�س  2013العدد 10730

الأحد  3مار�س  2013العدد 10730

الأحد  3مار�س  2013العدد 10730

الأحد  3مار�س  2013العدد 10730

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

املودعة حتت رقم 157773 :
با�ســم :فري�سا بيارينج�س �إ�س �أيه
وعنوانه :كول باري ،18 ،بوليجونو بالزا 50197 ،زاراقوزا� ،أ�سبانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الآالت والعدد الآلية؛ املحركات واملكائن ( عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،القارنات الآلية وعنا�صر نقل
احلركة (عدا ما كان منها للمركبات الربية)؛ حمامل الكرات واال�سطوانات؛ حلقات كرات املحامل.
الواقـعة بالفئة7 :
و�صف العالمة :حرف " "Aوح��رف " "Sب�أحرف التينية وباللون الأ�سود وبينهما عالمة "&" ثم كلمة
" "Fersaباللون البنف�سجي وب�أحرف التينية ،وحرف  Fتعلوه جمموعة من النقاط �أو الدوائر ال�صغرية
باللون الأ�سود يف �شكل منظم
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ  2011 / 5 / 29 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
بتاريخ 2011 / 5/ 16 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 157288 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,اريزونا  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /2/ 26( – )116( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
احللويات املثلجه ,مثلجات ومنتجاتها ,بالتحديد املثلجات ,االلبان املثلجة و منتجاتها� ,شربات و منتجاتها ,وكل ما �سبق دون
ا�ضافات او خملوطا مع ا�ضافات مثل احللويات والفواكه والك�سرات وال�صل�صات ,خمفق املثلجات ,خمفوق االلبان املثلجة,
خمفوق امل�شروبات ,امل�شروبات امل�صنوعة من احلليب اململت ,املرطبات غري الكحولية و امل�شروبات املثلجة ,واحللويات املثلجة
والكيك ,والفطائر والقموع والأطباق امل�صنوعة من الوفل وال�شوكوالتة وال�سكاكر وال�شاي والقهوة.
الواقـعة بالفئة 30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2011 / 4/ 20 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 156090 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,اريزونا  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /3/ 22( – )117( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
احللويات املثلجه ,مثلجات ومنتجاتها ,بالتحديد املثلجات ,االلبان املثلجة و منتجاتها� ,شربات و منتجاتها ,وكل ما �سبق دون
ا�ضافات او خملوطا مع ا�ضافات مثل احللويات والفواكه والك�سرات وال�صل�صات ,خمفق املثلجات ,خمفوق االلبان املثلجة,
خمفوق امل�شروبات ,امل�شروبات امل�صنوعة من احلليب اململت ,املرطبات غري الكحولية و امل�شروبات املثلجة ,واحللويات املثلجة
والكيك ,والفطائر والقموع والأطباق امل�صنوعة من الوفل وال�شوكوالتة وال�سكاكر وال�شاي والقهوة.
الواقـعة بالفئة 30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2012/7/2:م
بتاريخ2010 / / :م

املودعة بالرقم 1505 :
با�سم�:شركة اك�سلنت لتجارة مواد البناء واملواد العازلة
وعنوان:ال�شارقة  ،ال�صناعية  ، 11خلف �شارع ال�شارقة الدائري.
وامل�سجلة حتت رقم )1686(:بتاريخ1995/4/11 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/15وحتى تاريخ2023/8/14 :
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2011 / 5/ 16 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 157287 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,ايه زد  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /2/ 26( – )116( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات املتعلقة بتقدمي االطعمة وامل�شروبات من خالل املطاعم والكفترييات واماكن الوجبات اخلفيفة وحمالت االطعمة
املعلبة ومطاعم الوجبات ال�سريعة (خدمات املطاعم) ،املطاعم املتميزة باحللويات املثلجة وبالتحديد خدمات تقدمي املثلجات
وااللبان املثلجة و م�شروبات مثلجات الفواكه بدون ا�ضافات او خملوطا مع ا�ضافات مثل احللويات والفواكه والك�سرات
وال�صل�صات ,خمفوق املثلجات وامل�شروبات امل�صنوعة من احلليب اململت وامل�شروبات املخفوقة مع اللنب واحلليب واملجمدات و
امل�شروبات املثلجة واحللويات املثلجة والكيك والفطائر والقموع والأطباق امل�صنوعة من الوفل.
الواقـعة بالفئة 43 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2011 / 4/ 20 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 156089 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,اريزونا  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2011 /10/ 20( – )112( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
احللويات املثلجه ,مثلجات ومنتجاتها ,بالتحديد املثلجات ,االلبان املثلجة و منتجاتها� ,شربات و منتجاتها ,وكل ما �سبق دون
ا�ضافات او خملوطا مع ا�ضافات مثل احللويات والفواكه والك�سرات وال�صل�صات ,خمفق املثلجات ,خمفوق االلبان املثلجة,
خمفوق امل�شروبات ,امل�شروبات امل�صنوعة من احلليب اململت ,املرطبات غري الكحولية و امل�شروبات املثلجة ,واحللويات املثلجة
والكيك ,والفطائر والقموع والأطباق امل�صنوعة من الوفل وال�شوكوالتة وال�سكاكر وال�شاي والقهوة.
الواقـعة بالفئة 30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 176191 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�سم�:سيناك�سز �سافيتو
وعنوان:م�صفح ايكاد � ،ص.ب ، 111902 :هاتف ، 025506555 :فاك�س025506444 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
مواد ت�شطيبات املباين املت�ضمنه بالط وا�سمنت ومواد ال�صقة للبالط .
الواقعة بالفئة 19:
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية200 / / ( - )(:م)
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :تغري العالمة من �سيناك�سز �سافيتو باللون اال�سود ا�سفلها كلمة
فيتونيت باللون اال�سود وعلى ميني ال�شكل مكعب ازرق بداخله حرفني ال�سني واالل��ف بالعربية مت�صلني
باللون االبي�ض يعلوه مكعب �صغري باللون االزرق الغامق ومكعب باللون االزرق الفاحت.
العالمة اجلديدة :مت ازالة كلمة فيتونيت من ال�شعار.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات
التجارية بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2011 / 5/ 16 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 157286 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,اريزونا  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /03/ 22( – )117( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  : :امل�شروبات املخفوقة الباردة  ،الع�صائر املجمدة املحتوية
على الفواكه وع�صري الفواكه.
الواقـعة بالفئة 32 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2011 / 5/ 16 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 157290 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,ايه زد  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /2/ 26( – )116( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات املتعلقة بتقدمي االطعمة وامل�شروبات من خالل املطاعم والكفترييات واماكن الوجبات اخلفيفة وحمالت االطعمة
املعلبة ومطاعم الوجبات ال�سريعة (خدمات املطاعم) ،املطاعم املتميزة باحللويات املثلجة وبالتحديد خدمات تقدمي املثلجات
وااللبان املثلجة و م�شروبات مثلجات الفواكه بدون ا�ضافات او خملوطا مع ا�ضافات مثل احللويات والفواكه والك�سرات
وال�صل�صات ,خمفوق املثلجات وامل�شروبات امل�صنوعة من احلليب اململت وامل�شروبات املخفوقة مع اللنب واحلليب واملجمدات و
امل�شروبات املثلجة واحللويات املثلجة والكيك والفطائر والقموع والأطباق امل�صنوعة من الوفل.
الواقـعة بالفئة 43 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2012/7/2:م
بتاريخ2010 / / :م

املودعة حتت رقم 176192 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�سم�:سيناك�سز �سافيتو
وعنوان:م�صفح ايكاد � ،ص.ب ، 111902 :هاتف ، 025506555 :فاك�س025506444 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
بالط ا�سمنت مواد ال�صقة للبالط.
الواقعة بالفئة 19:
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية200 / / ( - )(:م)
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :تغري العالمة من  SYNAXIS SAVETOباللون اال�سود
ا�سفلها كلمة  VETONITباللون اال�سود يتبعها كلمة  building finishing materialsعلى ي�سار
ال�شكل مكعب ازرق بداخله حرفني (�س) و (�أ) باللغة العربية مت�صلني باللون االبي�ض يعلوه مكعب �صغري
باللون االزرق الغامق ومكعب �صغري باللون االزرق الفاحت.
العالمة اجلديدة :مت ازالة كلمة  vetonitمن ال�شعار.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات التجارية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
بتاريخ 2011 / 5/ 16 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 157284 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,اريزونا  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /2/ 26( – )116( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
احللويات املثلجه ,مثلجات ومنتجاتها ,بالتحديد املثلجات ,االلبان املثلجة و منتجاتها� ,شربات و منتجاتها ,وكل ما �سبق دون
ا�ضافات او خملوطا مع ا�ضافات مثل احللويات والفواكه والك�سرات وال�صل�صات ,خمفق املثلجات ,خمفوق االلبان املثلجة,
خمفوق امل�شروبات ,امل�شروبات امل�صنوعة من احلليب اململت ,املرطبات غري الكحولية و امل�شروبات املثلجة ,واحللويات املثلجة
والكيك ,والفطائر والقموع والأطباق امل�صنوعة من الوفل وال�شوكوالتة وال�سكاكر وال�شاي والقهوة.
الواقـعة بالفئة 30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  3مار�س  2013العدد 10730
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/سو�سن لطايفة خلدمات الرتجمة والعالمات
التجارية بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2011 / 5/ 16 :م
بتاريخ2003 // :م

املودعة حتت رقم 157289 :
امل�سجلة حتت رقم :
با�ســم :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
وعنوانه :الواليات املتحدة االمريكية
العنوان 9311 :اي .فيا دي فينتورا ,فينك�س ,اريزونا  - 85358الواليات املتحدة الأمريكية
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  2012 /03/ 22( – )117( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  : :امل�شروبات املخفوقة الباردة  ،الع�صائر املجمدة املحتوية
على الفواكه وع�صري الفواكه.
الواقـعة بالفئة 32 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـــازل رقم 201300011329 :
ا�سم مالك العالمة :كهاال فران�شايزجن ال ال �سي
ا�سم املتنازل له  :كولد�ستون كرميريي ,انك.
مهـنته:
جن�سيته :الواليات املتحدة االمريكية
عنوانه وحمل �إقامته 9311 :اي ،طريق دي فينتورا� ، ،سكوت�سدايل ،ايه زي 85258
تاريـخ انتـقال امللكية2012 /12/ 31 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل200 / / :
�إدارة العالمات التجارية
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توفري قاعدة بيانات عن امل�شاركني يف جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي
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
ال�شارقة للتعليم مدير عام اجلائزة ان عملية التحكيم االلكرتوين لالعمال
املر�شحة للجائزة �ضمن اخلطة الزمنية ل��دورة اجلائزة التا�سعة ع�شرة لعام
 2012قد �شارفت على االنتهاء منوها اىل ان جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز
الرتبوي تعد اول جائزة يف الدولة تتبع نظام التحول االلكرتوين يف جميع
اجلوانب  .وا�شار امل�لا اىل ان ان�شاء البوابة االلكرتونية ي�أتي بهدف تكوين
قاعدة بيانات خا�صة باملتقدمني والفائزين بحيث تتحول املعلومات املتوفرة
اىل م�ؤ�شرات عمل حلث املتقدمني على موا�صلة امل�شاركة و�صوال اىل الفوز .
واعلن املال ان ال��دورة احلالية تتيح للمحكمني واالداري�ي�ن ا�ستخدام البوابة
االلكرتونية فيما ت�شهد دورة العام املقبل ا�ضافة من�سقي اجلائزة على م�ستوى
املناطق التعليمية يف الدولة ويف العام الذي يليه تفتح البوابة للجمهور بعد توفر

•• ال�شارقة-وام:

اعلنت عائ�شة �سيف امينة ع��ام جائزة ال�شارقة للتفوق والتميز ال�ترب��وي ان
جمل�س ادارة اجلائزة قرر بدء العمل بنظام التحكيم االلكرتوين عرب بوابة
التحكيم االل��ك�تروين للجائزة وال��ت��ي متثل اجن���ازا ج��دي��دا ي�ضاف اىل اقدم
اجلوائز الرتبوية التي انطلقت من امارة ال�شارقة امارة العلم والثقافة واكدت
ان وترية التطوير يف اجلائزة تاخذ منحى �سنويا وال تقت�صر على ا�ستحداث فئات
جديدة او تغيري يف معايري التحكيم وامنا يف الية العمل برمتها من اجل �ضمان
ا�ستمرار اجلودة والتميز يف اجلائزة ت�سعى اىل ن�شر 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
الذي يرونه منا�سبا مما ي�سهل عليهم العمل خا�صة وان النظام ي�سهل تقييم

قاعدة البيانات لالطالع على االح�صائيات والو�صول للمتميزين والتوا�صل
معهم الفتا اىل ان املوقع يوفر خ�صو�صية و�سرية تامة للمحكمني  .ونوه اىل
ان اجلائزة قررت خماطبة من مل يحالفهم الفوز لت�شجيعهم على امل�شاركة من
خالل قاعدة البيانات التي توفرها البوابة لت�سهل عملية التوا�صل  .وذكر ان
املحكمني ال 33يقومون بتغذية البوابة الإليكرتونية وبتقدمي مقرتحات
وا�ضافات مفيدة يف عملية التطوير  .واعربت زمزم النجار رئي�س جلنة حتكيم
فئة االدارة املتميزة وامل�شروع والبحث التطبيقي املتميز عن فخرها كون جائزة
ال�شارقة للتفوق والتميز الرتبوي اجلائزة االوىل يف الدولة التي تتحول اىل
التحكيم االل��ك�تروين مم��ا ميثل اجن���ازا كبريا وي�سهل وت�يرة عمل املحكمني
ور�ؤ�ساء اللجان ويوفر عليهم الوقت واجلهد  .وذكرت ان املوقع يتميز بخا�صية
متابعة م��راح��ل اجن��از ك��ل حمكم وال ميكن للمحكمني االط�ل�اع على حتكيم
بع�ضهم البع�ض مما يوفر فر�صة لتقييم اداء املحكم نف�سه وم�ستوى اجنازه

وحرفيته  .وا�شار الدكتور �سيد بخيت ا�ستاذ م�شارك ورئي�س ق�سم االت�صال
اجلماهريي بجامعة ال�شارقة اىل منظومة العمل باجلائزة ب�شكل عام كونها
ترتقي اىل م�ستوى عال من احلرفية يف االداء م�ؤكدا ان تتويج جهود القائمني
على اجلائزة ببوابة الكرتونية من �ش�أنه ان ي�سهل وترية العمل ويجعله اكرث
�سال�سة و�سرعة دون اي عناء يذكر .واكد حممد عي�سى اخلمريي رئي�س جلان
حتكيم اجل��ائ��زة ان التحول للتحكيم االل��ك�تروين هو اجن��از اخ��ر ي�ضاف اىل
اجلائزة االقدم يف عمر اجلوائز الرتبوية على م�ستوى الدولة م�شريا اىل ان
التحكيم ياخذ طابعا فرديا واخر جماعيا فيما ميكن لر�ؤ�ساء اللجان الدخول
عرب املوقع ملتابعة ن�سبة االجناز لدى املحكمني .وذكر ان التحكيم االلكرتوين
هدفه حتقيق امل��زي��د م��ن اجل���ودة يف االداء .ا�ضافة اىل التخفيف ع��ن كاهل
املحكمني بحيث ميكن لكل �شخ�ص من خالل املوقع الدخول والتحكيم دون
احلاجة للح�ضور ملقر اجلائزة.

حاكم عجمان ي�ستقبل وفد نادي الروز للمعاقني من اقليم كرد�ستان العراق
•• عجمان-وام:

اك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
ب��ن را���ش��د النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع���ل���ى ح���اك���م ع��ج��م��ان ان دولة
االم����ارات العربية املتحدة وحتت
ظل قيادتها الر�شيدة مل ولن تدخر
ج��ه��دا ل��ت��ق��دمي ال��دع��م ال�صحاب
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة واملعاقني
لي�س فقط فى الدولة بل فى كافة
ان��ح��اء ال��ع��امل وان ذل��ك ي��ات��ى من
تعاليم ديننا اال���س�لام��ى احلنيف
ال���ذى دع���ا ك��اف��ة ���ش��رائ��ح املجتمع
اىل ال��ت���آزر وال��ت��ع��اون وت��ق��دمي يد
العون للمحتاج وه��و االم��ر الذى
مت�سك به اب��ا�ؤن��ا واج��دادن��ا ونحن
ع��ل��ى درب��ه��م ���س��ائ��ري��ن  .ج���اء ذلك
خالل ا�ستقبال �سموه لوفد نادي
ال������روز ل��ل��م��ع��اق�ين م���ن حمافظة
ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة ب��اق��ل��ي��م كرد�ستان
ال��ع��راق ال��ذى ي��زور ال��دول��ة حاليا
ب��دع��وة م��ن ن����ادي ع��ج��م��ان لذوي
االع���اق���ة وذل����ك يف م��ق��ر الديوان
الأم��ي�ري بعجمان بح�ضور �سمو
ال�شيخ ع��م��ار ب��ن حميد النعيمي
ويل ع���ه���د ع���ج���م���ان .ك���م���ا ح�ضر

ال��ل��ق��اء ال�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن حميد
ال��ن��ع��ي��م��ى مم���ث���ل ح���اك���م عجمان
لل�ش�ؤون املالية والإداري���ة ومعايل
ال�شيخ ال��دك��ت��ور م��اج��د ب��ن �سعيد
ال��ن��ع��ي��م��ى رئ��ي�����س دي�����وان �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة حمد
النعيمى م��دي��ر ال��دي��وان و�سعادة
�أحمد �إبراهيم الغمال�سي رئي�س
جمل�س �إدارة نادى عجمان لذوى
االعاقة وعبداهلل �سامل ال�شام�سي
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س الإدارة
وال����دك����ت����ور م��������روان عبداملجيد
�إبراهيم املدير التنفيذي للنادي.
ك��م��ا ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ال�����س��ي��د نورى
ال���ب��رزجن������ى رئ���ي�������س ن��������ادى روز
للمعاقني واع�����ض��اء جمل�س ادارة
ال��ن��ادى و العبيه  .ودع���ا �صاحب
ال�����س��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان اىل زيادة
التعاون ب�ين كافة ان��دي��ة املعاقني
�����س����واء ف����ى ال����دول����ة او خارجها
لتحقيق املزيد من الفائدة وتبادل
اخل��ب�رات ب�ين ه���ذه االن��دي��ة التى
ت�ساهم اىل حد بعيد فى دمج هذه
الفئه الهامه فى املجتمع ليعملوا
مع بقية �شرائح املجتمع فى �صف
واح�����د .وجت�����اذب ���ص��اح��ب ال�سمو

حاكم عجمان احلديث مع الوفد
ال��زائ��ر..م�����ش�يرا اىل ان االعاقة
ل���دى االن�����س��ان ه��ى ق���در ق��د كتبه
اهلل ع��ل��ي��ه لكنها ل��ن ت��ق��ف حائال
دون ابداعه داعيا اجلميع اىل بذل
اجلهد وعدم اال�ست�سالم لالعاقة
وال�����س��ع��ى ن��ح��و حتقيق االجن����ازات
م��ن خ�لال الت�سلح ب��االمي��ان باهلل
وق���وة االرادة والتغلب على كافة
امل���ع���وق���ات ال���ت���ى ت��ق��ف ف���ى طريق
االن�����س��ان مم��ا ���س��ي���ؤدى ح��ت��م��ا اىل
حتقيق االجن��ازات ..بل حتقيق ما
ق��د يعجز ع��ن��ه االخ�����رون غريه..
م�ؤكدا �سموه �أن من�صات التتويج
وفى كافة جماالت االبداع ال متيز
بني ال�شخ�ص ال�سوي واالخ��ر من
ذوي الإعاقة .ونوه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را���ش��د النعيمى
خ��ل�ال ح��دي��ث��ه ب����دور امل��ج��ت��م��ع يف
دع���م ري��ا���ض��ة امل��ع��اق�ين م��ن خالل
امل�شاركة معهم وح�ضور فعالياتهم
و�أن�����ش��ط��ت��ه��م وال�����وق�����وف خلفهم
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م يف ال��ب��ط��والت التي
ت��ق��ام ل��ه��م ���س��واء امل��ح��ل��ي��ة منها او
االق��ل��ي��م��ي��ة او ال��دول��ي��ة مل��ا ي�شكله
ذل������ك ل������دى امل���ع���اق�ي�ن م����ن داف����ع

ملزيد م��ن ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء عندما
ي�ست�شعرون ب����أن ه��ن��اك م��ن يقف
خلفهم لي�ساندهم .وقال �سموه يف
ر�سالة وجهها �إىل �أف���راد املجتمع
ان ع��ل��ى الآب�����اء والأم���ه���ات تربية
�أبنائهم على التح�ضر واالرتقاء
يف ه����ذا امل��ج��ت��م��ع وت��ث��ق��ي��ف��ه��م ب�أن
هذا االن�سان املعاق قد تفوق على
كثري من �أق��ران��ه الأ���س��وي��اء لذلك
ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا دع���م���ه و�إن������ه مثلنا
متاما ال ينق�صه �شيء ومبقدوره
�إجن��از ما ننجز ورمبا تفوق علينا
يف �إجن���������ازه  .م����ن ج���ان���ب���ه تقدم
ن���ور ال�ب�رزجن���ى بال�شكر اجلزيل
ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م عجمان
ول�����س��م��و وىل ع��ه��ده ع��ل��ى الدعم
ال��ك��ب�ير واحل����ف����اوة ال��ب��ال��غ��ة التى
لقيها وف��د ن��ادى ال��روز للمعاقني
م���ن ���س��م��وه��م��ا وع��ل��ى اال�ستقبال
الكبري..م�شريا اىل ان ذلك لي�س
بغريب حيث تعترب االم���ارات من
ال������دول ال���ت���ى ت��ه��ت��م ب�����ش��ك��ل كبري
باملعاقني و جتلى ذل��ك من خالل
م��ا ���ش��اه��دوه م��ن زي��ارت��ه��م لنادي
عجمان لذوى االعاقة حيث يبذل
جم��ل�����س ادارت������ه ج��ه��دا ك��ب�يرا فى

تقدمي خدمات التعليم والت�أهيل
ال����ري����ا�����ض����ى ل���ل���م���ع���اق�ي�ن .وق�����ال
الربزجنى ان زيارته ت�أتى بدعوة
من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
نادي عجمان لذوي الإعاقة حيث
ي��ت��ك��ون وف���د ن���ادي روز للمعاقني
الذى تا�س�س فى العام  2008من
� 22شخ�صا ج��اءو ابهدف تكوين
عالقة جديدة بني هذه ال�شريحة
فى العراق ودولة االمارات وتقدمي
ر���س��ال��ة ���س��ام��ي��ة اىل امل��ع��اق�ين فى
البلدين ال�شقيقني ب��ان املعاق هو
جزء هام فى املجتمع حيث يقا�س

م���دى ت���ط���وره م���ن خ�ل�ال الدعم
الذى يلقونه �سواء من القيادة او
من بقية اف��راد املجتمع ..م�شريا
اىل ان ه��ذا م��ا �شاهدة وف��د نادى
ال�������روز ج��ل��ي��ا ف����ى االم���������ارات من
خالل زيارته احلالية .من جهته
ت��ق��دم �أح��م��د �إب��راه��ي��م الغمال�سى
بال�شكر اىل �صاحب ال�سمو حاكم
ع���ج���م���ان واىل ���س��م��و وىل عهده
ع��ل��ى دع��م��ه��م��ا ال���دائ���م للمعاقني
ب�شكل عام و لنادى عجمان لذوى
االعاقة ب�شكل خا�ص..م�شريا �إىل
�أنه لوال الدعم ال�سخى واملتوا�صل

ل�سموهما مل يكن للنادى فر�صة
ال��و���ص��ول اىل امل�����س��ت��وى ال���ذى هو
عليه االن ويحقق االجنازات وكان
اخ��ره��ا ف��وز العبي ال��ن��ادي بثالث
ميداليات ذهبية وخم�س ف�ضيات
و�سبع برونزيات خالل م�شاركتهم
يف بطولة فزاع املحلية الأوىل لرفع
الأث��ق��ال و�أل��ع��اب القوى للمعاقني
ال��ت��ى اق��ي��م��ت م����ؤخ���را .وق����ال انه
وحتت رعاية �صاحب ال�سموال�شيخ
حميد ب��ن را���ش��د النعيمى �ستقام
على هام�ش ال��زي��ارة م��ب��اراة بكرة
ال���ه���دف ل��ل��م��ك��ف��وف�ين ب�ي�ن فريق
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ن����ادى ع��ج��م��ان ل����ذوى االع���اق���ة و
فريق نادي الروز وذلك فى مركز
م�شريف لل�شباب بعجمان اليوم
الأح������د .م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال عبداهلل
����س���امل ال�����ش��ام�����س��ى ن���ائ���ب رئي�س
جمل�س ادارة نادى عجمان لذوى
االعاقة ان النادى ت�أ�س�س يف �أبريل
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ليكون �أول ناد
ري��ا���ض��ي اج��ت��م��اع��ي ث��ق��ايف لذوي
االعاقة فى عجمان ..وف��ى خالل
هذة الفرتة الزمنيه القليلة حقق
اجنازات كبرية كانت حمل تقدير
اجلميع.

�ضمن احتفاالت يوم العلم

قرينة حاكم عجمان رئي�سة جمعية �أم امل�ؤمنني توجه بتوزيع �سبورات تفاعلية ملدار�س عجمان
•• عجمان ـ حممد بدير

وج���ه���ت ق��ري��ن��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را���ش��د النعيمي
ع�������ض���و امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى حاكم
عجمان� ،سمو ال�شيخة فاطمة بنت
زاي��د ب��ن �صقر �آل نهيان ،رئي�سة
اللجنة العليا املنظمة الحتفاالت
ي��وم العلم ،بتوزيع اج��ه��زة تقنية
جلميع مدار�س االمارة لتوظيفها
يف خدمة العملية التعليمية وهي
عبارة عن �سبورات تفاعلية .
وت�������أت������ي ه������ذه امل����ك����رم����ة لتلبية
اح��ت��ي��اج��ات الطلبة م��ن الو�سائل
التعليمية املتطورة التي ت�ساهم
يف ت���ط���وي���ر ال��ع��م��ل��ي��ة الرتبوية
وت�ساعد على ق�ضاء وق��ت الفراغ
بني الف�صول الدرا�سية مبا يعود
عليهم بالنفع والفائدة.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ام���ن���ه خليفة
ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا املنظمة

ل��ف��ع��ال��ي��ات ي���وم ال��ع��ل��م � :إن هذه
املكرمة ت�أتي ترجمة عملية ملا دعا
�إليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع����ل����ى ح���اك���م ع���ج���م���ان م����ن �أن
�أجنح اال�ستثمارات هو اال�ستثمار
يف العلم ،م�شرية �إىل �أن �أهداف
امل�������ش���روع م���ت���ع���ددة وم�����ن �أهمها
توظيف التقنية احلديثة خلدمة
العملية الرتبوية التعليمية ا�سوة
ب�أكرث املدار�س تطورا يف العامل ،
مو�ضحة ان��ه مت ت��وزي��ع االجهزة
على املدار�س.
ويتيح النظام اجل��دي��د ا�ستخدام
التقنية احلديثة يف حتقيق ميزة
التدري�س التفاعلي داخل الف�صل
الدرا�سي حيث انه ي�أتي يف �صورة
�سبورة بي�ضاء تفاعلية ب��دال من
ال�����س��ب��ورات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وي�ساعد
ع���ل���ى ذل�����ك وج������ود ق���ل���م اللم�س
�سهل اال���س��ت��خ��دام يف ال�����ص��ف كما

�أن ال�����س��ب��ورة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة تت�صل
بجهاز الكمبيوتر ،كما يتمكن من
خاللها الطالب من االطالع على
ما يريده داخ��ل احلجرة ال�صفية
وهو بذلك نظام تعليمي متكامل.
و�أو����ض���ح���ت �أن ال��ت��ط��ور يف حجم
ال����ف����ع����ال����ي����ات وت�����ع�����دد ال��ب�رام����ج
ونوعيتها ك��ان مق�صودا من حرم
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح���اك���م عجمان
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت زاي�����د بن
���ص��ق��ر �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س��ة اللجنة
العليا املنظمة لفعاليات يوم العلم
� ،إذ �إن الهدف لي�س �إغناء املنا�سبة
فح�سب ،و�إمنا �إيجاد �إ�سرتاتيجية
م���وج���ه���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ب�����ش��ك��ل عام
واملجتمع التعليمي ب�شكل خا�ص
لأن الطلبة هم الفئة امل�ستهدفة.
ال�ترب��وي��ون ي���ؤك��دون  :ي��وم العلم
م��ن��ا���س��ب��ة ���س��ن��وي��ة ت�ث�ري ال�ساحة
التعليمية
وح���������ول االح����ت����ف����ال����ي����ة ال����ك��ب�رى

مب��ن��ا���س��ب��ة م����رور  30ع��ام��ا على
ان���ط�ل�اق ي����وم ال��ع��ل��م يف عجمان
�أك����د ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل�ين يف املجال
الرتبوي على �أهمية االحتفاالت
وت��ن��وع��ه��ا وخ��ا���ص��ة يف ن�سخة يوم
ال���ع���ل���م ال���ث�ل�اث�ي�ن وال����ت����ي ت����أت���ي
ت����أك���ي���دا مل��ق��ول��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
ح��اك��م عجمان ب����أن ي��وم العلم له
مكانة كبرية يف �أذهاننا ووجداننا،
ورع��اي��ت��ن��ا ل��ه انعكا�س الهتمامنا
مب�ستقبل �أبنائنا.
وكانت مدار�س عجمان قد اطلقت
ح��زم��ة م��ن الفعاليات ال��ت��ي تعزز
�شعار ي��وم العلم ال��ث�لاث�ين الذي
يقام ه��ذا العام حتت �شعار العلم
اتقان وتفعيل الإذاع���ات املدر�سية
وط���اب���ور ال�����ص��ب��اح خل��دم��ة �شعار
العلم حتقيقا لأك�ب�ر ق��در ممكن
من الأهداف والطموحات املرجوة
ليتم رفع �شعار جديد وقيم خلقية
جديدة.

ك��م��ا اث��ن��ت ادارات م��در���س��ي��ة على
االح��ت��ف��االت ب��اع��ت��ب��اره��ا منا�سبة
غالية على قلوب اجلميع ال�سيما
ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع التعليمي
ال��ذي��ن ي�شعرون بالزهو الن يوم
العلم ي�ستهدفهم ب�شكل ا�سا�سي.
وقال حممد عمر ال�شمري (مدير
م����در�����س����ة) :ن���رف���ع �أ����س���م���ى �آي�����ات
ال���ت���ه���اين وال���ت�ب�ري���ك���ات ل�صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأعلى
حاكم عجمان حفظه اهلل وحرمه
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت زاي�����د بن
���ص��ق��ر �آل ن��ه��ي��ان مب��ن��ا���س��ب��ة يوم
العلم الثالثني والذي يقدم دعما
كبريا للعلماء والرواد واملتميزين
يف جمال الرتبية والتعليم وذلك
منذ انطالقه يف العام .1983
وق��ال حممد ح�سيني املهم معلم
ع��ل��م ال��ن��ف�����س وامل��ن�����س��ق الإعالمي
ب��ث��ان��وي��ة ال��را���ش��دي��ة� :إن احتفال

مركز را�شد لل�سكري والأبحاث بعجمان يطلق برناجما تدريبيا للتوعية مبر�ض ال�سكر

امل���در����س���ة ���ش��ه��د ت��ن��اف�����س��اً كبرياً
ب�ين ال��ط�لاب وامل��ع��ل��م�ين والهيئة
الإداري�����������ة يف �إب���������راز دور العلم
و�أه��م��ي��ت��ه يف ال��ن��ه��و���ض واالرتقاء
بوطننا احلبيب الإمارات العربية
املتحدة.
وقالت علياء حمد مديرة مدر�سة
ع��ائ�����ش��ة ب��ن��ت ع��ب��د اهلل للتعليم
اال�سا�سي :يوم العلم له خ�صو�صية

 33منت�سبا لل�شرطة ينهون دورتي املحا�ضرين والتنب�ؤ الأمني

•• عجمان ـ حممد بدير

•• ر�أ�س اخليمة :الفجر

يف �إطار اجلهود املبذولة للوقوف
على ال��وق��اي��ة م��ن م��ر���ض ال�سكر
واالك����ت���������ش����اف امل���ب���ك���ر ل�����ه نظم
مركز را�شد لل�سكري والأبحاث
ب���ع���ج���م���ان ب����رن����اجم����ا تدريبيا
ل���ل���ت���وع���ي���ة ال�������ش���ام���ل���ة مبر�ض
ال�سكر لي�شمل ع��دد من االطباء
واملمر�ضات و�أخ�صائي التغذية.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة منى الكواري
م��دي��ر �إدارة ال��رع��اي��ة ال�صحية
الأول���ي���ة ب�����وزارة ال�����ص��ح��ة خالل
اف��ت��ت��اح��ه��ا ال�ب�رن���ام���ج التوعوي
ال�شامل � ،أنه انطالقا من اهتمام
وزارة ال�صحة يف التوعية بهذا
املر�ض  ،جاء تنفيذ هذا الربنامج
بالتعاون مع مركز را�شد لل�سكري
والأب�������ح�������اث ب���ع���ج���م���ان وال������ذي
ي�ستهدف �أطباء الرعاية ال�صحية
الأول���ي���ة وامل��م��ر���ض��ات و�أخ�صائي
التغذية على م�ستوى االم��ارات ،
حيث ت�أتي �أهمية تنفيذه ب�سبب
�أن ن�سبة انت�شار مر�ض ال�سكر يف
دول اخلليج العربية يف ت��زاي��د ،
حيث ت�شري االح�صائيات �إىل �أن
الن�سبة تبلغ الآن  % 1.7ومن
املتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة يف
عام  2030لت�صل �إىل ، 3.7%
مما يتطلب العمل على احلد من
انت�شار ه��ذا امل��ر���ض  ،واالهتمام
ب��ع��م��ل��ي��ات ال��وق��اي��ة ق��ب��ل العالج

مت �أم�س بالقيادة العامة ل�شرطة
ر�أ���س اخليمة تخريج  33منت�سبا
ميثلون خمتلف ق��ي��ادات ال�شرطة
على م�ستوى الدولة ممن �شاركوا
يف دورت��������ي اع��������داد املحا�ضرين
والتنب�ؤ الأمني.
�شهد العميد جمال �أحمد الطري
مدير عام الإدارة العامة للموارد
واخل�����دم�����ات امل�������س���ان���دة بح�ضور
العقيد �سامل عبد الرحمن جكه
مدير معهد تدريب ال�شرطة وعدد
من مدراء الإدارات والأق�سام حفل
ت��خ��ري��ج امل�����ش��ارك�ين يف الدورتني
ال��ت��دري��ب��ي��ت�ين خ�ل�ال ال���ف�ت�رة من
� 24إىل  28فرباير املا�ضي.
وت�����ض��م��ن م��ن��ه��اج ال������دورة معرفة
�أ����س���ا����س���ي���ات �إع��������داد املحا�ضرين
و�أهميتها وف��وائ��ده��ا ومعايريها
من املنظور الأمني لقيا�س الأداء ،
كما هدفت دورة التنب�ؤ الأمني �إىل
تنمية مهارات املنت�سبني يف جميع
ال���ن���واح���ي الأم���ن���ي���ة واال�ستعداد

دكتور �صالح ابو �سنينه
 ،خ���ا����ص���ة يف ع����ي����ادات الرعاية
ال�صحية الأولية.
و�أو�����ض����ح����ت �أن ال�ب�رن���ام���ج ب����د�أ
بتدريب ع��دد من املمر�ضات من
عدد من مراكز الرعاية ال�صحية
الأولية على الوقاية واالكت�شاف
املبكر ملنع م�ضاعفاته  ،وي�ستمر
ال�ب�رن���ام���ج ح��ت��ى م��اي��و ال���ق���ادم ،
ومت اعتماد � 36ساعة تدريبية
معتمدة لهم.
وق����ال����ت �أن ال��ب�رن����ام����ج كذلك
ي�������س���ت���ه���دف االط�����ب�����اء ح���ي���ث مت
اختيار  11م��ن �أط��ب��اء الرعاية
ال�صحية الأولية ليبد�أ تدريبهم
اب���ت���داء م��ن ���ش��ه��ر اب��ري��ل القادم
ومل����دة ���س��ن��ة ك��ام��ل��ة  ،ف��ي��م��ا �سيتم
برنامج ثالث لأخ�صائي التغذية،
و�أك��دت الكواري �أنه �سيتم تقييم
الربنامج لقيا�س م��دى فاعليته
يف ال��ت��وع��ي��ة واحل����د م��ن انت�شار

طبيبة عجمان
مر�ض ال�سكر  ،حيث �سيتم بعد
ذل��ك تعميمه على بقية االطباء
واملمر�ضني.
من جهته �أو�ضح الدكتور �صالح
�أبو�سنينه امل��دي��ر الطبي مبركز
را����ش���د ل��ل�����س��ك��ري واالب����ح����اث �أن
ال�ب�رن���ام���ج ج����اء ل��ت��ل��ب��ي��ة حاجة
م��ه��م��ة وم���ل���ح���ة وه�����ي مواجهة
داء ال�سكري ال���ذي �أخ���ذ يتزايد
بن�سبة كبرية على م�ستوى العامل
مبا فيها االم���ارات  ،حيث ت�شري
اح�صائيات املنظمات والهيئات
ال���دول���ي���ة اىل �أن ع�����دد مر�ض
ال�����س��ك��ري ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل
ي�صل اىل  366مليون مري�ض
كما �أن  4.7مليون منهم يفقدون

ح��ي��ات��ه��م ���س��ن��وي��ا ع��ل��ى م�ستوى
ال���ع���امل ب�����س��ب��ب م��ر���ض ال�����س��ك��ر ،
كذلك �أ�صبح هذا املر�ض ذو تكلفة
ع��ال��ي��ة ي�����ض��غ��ط ع��ل��ى ميزانيات
دول ال���ع���امل ح��ي��ث ي��ت��م �سنويا
ان��ف��اق ن��ح��و  741ب��ل��ي��ون دوالر
للعناية مبر�ضى ال�سكري على
م�ستوى ال��ع��امل  ،ودول اخلليج
�أ���ص��ب��ح��ت ت�شهد وب�����ش��ك��ل وا�ضح
انت�شار مر�ض ال�سكري وبن�سب
خميفة  ،لذلك �أ�صبح من واجبنا
كمتخ�ص�صني جمابهة هذا الداء
ل��ذل��ك مت ب��ن��اء ت��ع��اون م�شرتك
ب��ي��ن م����رك����ز را������ش�����د لل�سكري
واالب����ح����اث ووزارة ال�����ص��ح��ة يف
تطبيق ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي �شامل

ي��ق��وم يف اال���س��ا���س ع��ل��ى التوعية
قبل العالج للحد من انت�شار هذا
املر�ض وتقدمي الرعاية ال�صحية
املثلى ملر�ضى ال�سكري  ،وعالج
م�ضاعفاته .و�أ�شار �أبو�سنينه اىل
�أن ال�برن��ام��ج ينق�سم اىل ثالثة
�أق�����س��ام وه��و م��وج��ه للعاملني يف
جمال الرعاية ال�صحية الأولية
و�أخ�����ص��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة ح��ي��ث يقوم
على تزويد االط��ب��اء واملمر�ضني
واخ�����ص��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة باملعلومات
الهامة وان�شاء عيادات تخ�ص�صية
يف م����راك����ز ال���رع���اي���ة ال�صحية
االول���ي���ة  ،ال��ت��ي ���س��ت�����ض��م طبيبا
وممر�ضا باال�ضافة اىل �أخ�صائي
تغذية.

بالغة وي�ستمد ه��ذه اخل�صو�صية
ك��ون��ه ي��ك��رم ف��ئ��ات ت��خ��دم ب�صورة
او ب���أخ��رى قطاع التعليم م�ؤكدة
�أن ج��ه��ود ���ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
عجمان وقرينته ال�شيخة فاطمة
ب��ن��ت زاي�����د ب���ن ���ص��ق��ر �آل نهيان
م�����س��ت��م��رة وم��ت��وا���ص��ل��ة دائ��م��ا مما
ي�شكل دع��م��ا ق��وي��ا وراف�����دا مهما
من روافد دعم التعليم يف االمارة

وع���ل���ى اي��دي��ه��م ���ش��ه��دت ال�ساحة
ال�ترب��وي��ة ق��ف��زات ون��ق�لات نوعية
ي�شار لها بالبنان.
واع���ت�ب�رت ح��م��د ي���وم ال��ع��ل��م يوما
ل��ل��وف��اء وال��ت��ك��رمي ل��ك��ل م��ن عمل
واج��ت��ه��د و�سعى اىل حتقيق جزء
من حلم كبري هو الو�صول ببالدنا
اىل �أعلى مراتب التطور مقرونا
ذلك بقيم �أخالقية عالية.

الأمثل لكل االحتماالت الأمنية.
وخ�لال حفل التخريج ق��ام مدير
ع������ام الإدارة ال���ع���ام���ة ل���ل���م���وارد
واخل��دم��ات امل�ساندة راع��ي احلفل
العميد ال��ط�ير ب��ت��ك��رمي حما�ضر
الدورة الدكتور جميل فرج تقديراً
جل��ه��وده امل��ب��ذول��ه يف �إجن����اح دورة
�إع��داد املحا�ضرين والدكتور عماد
حم���م���د ع���م���ر ،ك���م���ا ق�����ام بتكرمي
الدكتور خالد �إبراهيم اخلطيب
تقديرا لدوره يف �إجناح دورة التنب�ؤ

الأم���ن���ي  ،وم���ن ث���م وزع �شهادات
الدورتني على اخلريجني.
و �أ�����ش����اد ال��ع��م��ي��د ج���م���ال الطري
مب�ستوى ال���دورت�ي�ن و �أهميتهما
يف تخطيط الن�شاط التدريبي ،و
�أ�ضاف ب�أن الدورتني تندرجان يف
�إطار ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية
الرامية �إىل �صقل وتطوير مهارات
منت�سبيها م���ن خ��ل�ال تدريبهم
وت�أهيلهم لي�صبحوا قادرين على
اداء العمل بال�صورة املطلوبة.
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/406
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :املرموم اوي�سي�س تيكني�شال وورك ال ال �سي (ح�سب العقد)
واحة املرموم لالعمال الفنية �ش ذ.م.م ( ح�سب الرخ�صة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/421
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :جمال حممد غنيمات (ح�سب العقد )
جمال حممد �سعيد غنيمات( ح�سب االقامة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/419
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :حنان بن مهيدي (ح�سب العقد) حنان بن مهيدي ( ح�سب االقامة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/418
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :امل��ن��ذر ال��ي��ه :ج��ول��دن ايجلي ميديكال �سيبليز (ح�سب العقد) الن�سر الذهبي
للتوريدات الطبية ( ح�سب الرخ�صة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/374
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :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�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/408
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :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�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/407
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :احمد عبداهلل (ح�سب العقد)
احمد بن عبداهلل بن حممد ( ح�سب اجلواز)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/405
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :احمد علي ر�ضا مو�سى جعفر علي (ح�سب العقد)
احمد علي ر�ضا مو�سى جعفر علي (ح�سب اجلواز)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/364
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :نبيل ابو نحالن (ح�سب العقد)
نبيل ابراهيم ابو نحالن (ح�سب االقامة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/373
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :منهل املدينة �سوبرماركت ال ال �سي ( ح�سب العقد)
�سوبرماركت منهل املدينة �ش ذ.م.م (ح�سب الرخ�صة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/372
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :خليل ال�شدياق (ح�سب العقد)
خليل انطون ال�شدياق(ح�سب االقامة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/371
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :عبداهلل ح�سن عبداهلل البلو�شي ( ح�سب العقد )
عبداهلل بن ح�سن بن عبداهلل البلو�شي ( ح�سب اجلواز)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/363
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :بلو اوي�سي�س كونرتاكتينج ال ال �سي(ح�سب العقد)
الواحة الزرقاء للمقاوالت �ش.ذ.م.م ( ح�سب الرخ�صة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/362
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :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�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/361
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :عمر القا�ضي (ح�سب العقد)
عمر �سليمان حمد علي القا�ضي ( ح�سب اجلواز)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/360
مقدم من :املنذرة :بروبرتي كورب (�ش.ذ.م.م) بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
�ضد :املنذر اليه :ه�شام حممد عبدالهادي (ح�سب العقد)
ه�شام حممد ال�سيد عبدالهادي (ح�سب االقامة)
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة االيجار املرت�صد بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد
من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني امل�ؤجرة يف فرتة اق�صاها ( ) 7ايام من
تاريخ ا�ستالم الإنذار العديل وكذلك اخالء العني امل�ؤجرة خالل ( 30يوما) علما بان
املنذرة �سوف تلجا لرفع دعوى ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض
املنذر اليه �سوف ن�ضطر ا�سفا اىل اللجوء اىل الق�ضاء التخاذ كافة االجراءات القانونية
املرتتبة على ذل��ك التي حتفظ لها حقوقها باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واية
م�صاريف ترتتب على ذلك.

الكاتب العدل

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/576ت عمل -م ع  -ت �-أظ)

طالب التنفيذ /هبه ح�سني دعب�س اجلن�سية :فل�سطني املنفذ �ضده � :شركة او�ستني
�سميث لورد ال ال بي ابوظبي االمارات اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه/
�شركة او�ستني �سميث لورد ال ال بي ابوظبي االمارات اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2011/3898عم جز -م ع  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/05موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة بادارة
التنفيذ الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند
اعاله (,ل�سداد مبلغ  19.806درهم  +الر�سوم وامل�صروفات )تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.

القلم العمايل

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1799ت جتر -م ر  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ� /سلطان را�شد الزعابي اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده :
طارق حمد �سليمان ال�سعيدي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :طارق
حمد �سليمان ال�سعيدي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/622
جت جز -م ت  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 2013/3/17
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة
التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1229جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة بيتا ال�صناعية ذ.م.م وميثلها /ب�سام �سامي حممد-املدير العام
اجلن�سية :االمارات مدعى عليه� :شركة ا�س تي ا�س ابوظبي الكرتوميكانيكال ذ.م.م
واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها 203255.28
درهم باال�ضافة اىل فائدة قانونية بواقع  %12املطلوب اعالنه /ريان بن ح�سن بن
علي ال�صرييف اجلن�سية :ال�سعودية عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/10موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة التجارية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/127جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه� :سامل خلفان علي خلفان الظاهري اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
�صحة وثبوت احلجز التحفظي و�أداء مبلغ  402612درهم والفائدة القانونية
املطلوب اعالنه �/سامل خلفان علي خلفان الظاهري اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2246جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :الت�أمني والتعوي�ض التجاري
مدعي /باليات بريان حممد اجلن�سية :الهند مدعى عليه� :شركة االمارات للت�أمني
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض  500000درهم املطلوب اعالنه /
�شركة غيتواي انرتنا�شيونال ان�شورن�س ال ال �سي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني
املوافق  2013/3/11موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/24ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /حبيب اخرت نذير احمد اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
م�ؤ�س�سة حممد يو�سف حممد العمال البالط اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه :م�ؤ�س�سة حممد يو�سف حممد العمال البالط اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ
ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1966عم جز -م ع  -ب� -أظ وحدد لنظره
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/11موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت
مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ
اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2639جت كل -م ت -ب� -أظ

مدعي� /سو�سيتيه دانرتيريز اي دوجي�ستيون االمارات للمقاوالت اجلن�سية:
االمارات مدعى عليه :مطر را�شد علي را�شد الظاهري اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  4000000درهم املطلوب اعالنه  /مطر
را�شد علي را�شد الظاهري اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1492ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /م�صرف ابوظبي اال�سالمي اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده
 :عمر علي ح�سن علي احلمادي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه /عمر
علي ح�سن علي احلمادي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/328
عم جز -م ع  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 2013/3/3
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة بادارة التنفيذ
الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند
اعاله (,ل�سداد مبلغ  8669درهم  +امل�صروفات )تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ
اجلربي.
القلم العمايل

األحد  3 -مارس  2013م  -العـدد 10730

�أخبـار الإمـارات
بح�ضور حرم حاكم ر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

يف حفل قراين بهيج �شهدت حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،ال�شيخة هنا بنت
جمعة امل��اج��د� ،صباح �أم�����س ،فعاليات ختام ال���دورة الثالثة ع�شرة من
جائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي ،اخلا�ص ب(الإناث) ،يف مقر مركز
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بر�أ�س اخليمة (املركز الثقايف)،
والذي يقام لأول مرة يف تاريخ اجلائزة ،كحفل ختامي خا�ص بالعن�صر
الن�سائي.
و�أ�شادت حرم �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،خالل احلفل اخلتامي
املخ�ص�ص ل�ل�إن��اث ،بجائزة ر�أ���س اخليمة للقر�آن ال��ك��رمي ،ومب�ستوى
التنظيم ل��ل��دورة الثالثة ع�شرة م��ن اجل��ائ��زة .و�أث��ن��ت على ال��ت��ن��وع يف
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا .ودع����ت ال��ط��ال��ب��ات وال��ن�����س��اء احل��اف��ظ��ات ل��ل��ق��ر�آن الكرمي،
امل�شاركات يف اجلائزة� ،إىل اال�ستمرار يف حفظ كتاب اهلل ،عز وجل.
ك��م��ا ح�����ض��رت احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ال�شيخة م���وزة ب��ن��ت �صقر القا�سمي،

جائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي تختتم فعاليات الن�ساء
ح��رم ال�شيخ �صقر بن خالد بن حميد القا�سمي ،رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه ،بجانب ح�شد كبري من
ال�شخ�صيات الن�سائية و�سيدات املجتمع وامل�شاركات يف م�سابقات اجلائزة
هذا العام ،و�أمهاتهن و�أ�سرهن .وكرمت حرم �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخليمة ،خ�لال احلفل ،ترافقها ال�شيخة م��وزة بنت �صقر القا�سمي،
الفائزات الع�شر الأوائل يف االختبارات النهائية مل�سابقة الإناث وامل�سابقة
الن�سائية ،بفروعهما اخلم�سة� ،ضمن فعاليات اجل��ائ��زة ،اللواتي بلغ
عددهن  59مت�سابقة ،من الطالبات وال�سيدات والأمهات امل�شاركات.
و�سلمتهن اجلوائزة املادية والعينية املخ�ص�صة لهن من قبل اجلائزة.
بد�أ احلفل بتالوة عطر من كتاب اهلل ،تعاىل� ،ألقتها الطالبة املت�سابقة

مبنا�سبة �أ�سبوع الت�شجري الثالث والثالثني وحتت �شعار ً
(معا فلنزرع الإمارات)

وزير البيئة واملياه :قيادتنا الر�شيدة حري�صة على زيادة
الرقعة اخل�ضراء واملحافظة على النباتات والأ�شجار املحلية
�أ�شاد معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة
وامل��ي��اه  -رئي�س املجل�س التن�سيقي ل�ش�ؤون البلديات
باالهتمام الذي توليه قيادتنا الر�شيدة ،وعلى ر�أ�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان –
رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ،لتنمية القطاع الزراعي،
واجلهود املبذولة لزيادة الرقعة اخل�ضراء يف الدولة
واملحافظة على النباتات والأ�شجار املحلية التي متثل
�أرث���اً وطنياً مهماً ،م�شرياً ب�صورة خا�صة �إىل مبادرة
“�شجرة االحتاد” التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم -ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة –
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ( رعاه اهلل) مبنا�سبة
اليوم الوطني احلادي والأربعني والتي حظيت باهتمام
ب��ال��غ وم�����ش��ارك��ة وا���س��ع��ة م��ن ق��ب��ل م���ؤ���س�����س��ات املجتمع
و�أف��راده يف �إ�شارة وا�ضحة الداللة على قيمة الزراعة
والت�شجري يف الإمارات .كما �أثنى معاليه على اجلهود
التي تبذلها بلديات الدولة واجلهات املعنية الأخرى يف
ن�شر الرقعة اخل�ضراء يف كل ربوع الوطن ،مثمناً كافة
اجل��ه��ود وامل��ب��ادرات التي �أطلقت يف ال�سنوات املا�ضية
يف هذا املجال ،و�أ�سهمت ب�شكل وا�ضح يف زي��ادة ح�صة
الفرد من الرقعة اخل�ضراء ،منوهاً بفوز مدينة العني
باملركز الأول �ضمن جوائز منظمة املدن العربية عن
فئة التخ�ضري التي �أعلنت نتائجها بالدوحة م�ؤخراً.
و�أ�ضاف معاليه يف بيان له مبنا�سبة �أ�سبوع الت�شجري
ال��ث��ال��ث وال��ث�لاث�ين ال���ذي ت��ب��د�أ فعالياته ال��ي��وم حتت
�شعار (معاً فلنزرع الإم����ارات)� ،أن االهتمام بالزراعة
والت�شجري ال���ذي ر���س��خ ج���ذوره امل��غ��ف��ور ل��ه ب����أذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه  -ال
زال يحظى بالكثري من االهتمام ،و�شمل ب�صورة خا�صة
�إعالن العديد من مناطق وجممعات النباتات والأ�شجار
املحلية مناطق حممية �شكلت موائل ومالذات للعديد
من �أن��واع احليوانات والطيور .وتابع معاليه �أن دولة
لإم�����ارات ���ش��ه��دت يف ال�����س��ن��وات القليلة امل��ا���ض��ي��ة زيادة
ملحوظة يف م�ساحة امل�سطحات والأحزمة اخل�ضراء يف

املناطق احل�ضرية بالرغم من كل الظروف الطبيعية
غ�ير امل��وات��ي��ة كنق�ص امل��ي��اه ون��وع��ي��ة ال�ترب��ة وارتفاع
درجات احلرارة ،م�ؤكداً �أن ال�سيا�سة الزراعية اجلديدة
ال��ت��ي تنتهجها ال��دول��ة ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة (حفظه اهلل) �أثبتت قدرتها على
جتاوز تلك الظروف ،من خالل الرتكيز على االهتمام
بالنظم الزراعية املقت�صدة للمياه ،وزراع��ة الأ�صناف
املالئمة لنوعية الرتبة واملناخ ،والتو�سع يف ا�ستخدام
نظم الري احلديثة ويف ا�ستخدام املياه املعاجلة يف الري.
و�أك��د الدكتور بن فهد �أن هدف زي��ادة م�ساحة الرقعة
اخل�ضراء يف الدولة والرتكيز علي اال�شجار والنباتات
املحلية �سيظل من بني الأهداف املهمة لكافة اجلهات
املعنية يف الدولة ،و�أنها �ست�شهد املزيد من االرتفاع يف
ال�سنوات املقبلة ،خا�صة يف ظل جمموعة من امل�شاريع
الطموحة التي �أعلن عنها م�ؤخراً ،ومن بينها م�شروع
حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد ،والبدء ب�إعداد املخطط
الرئي�سي للري يف �أبوظبي ال��ذي يهدف اىل االعتماد
كلياً على امل��ي��اه املعاجلة يف ري امل�سطحات اخل�ضراء
وال��زراع��ات التجميلية با�ستخدام النباتات واال�شجار
املحلية  ..وغ�يره��ا م��ن امل�شاريع املهمة يف كافة ربوع
الوطن .ويف ختام بيانه �أكد �أن ا�سبوع الت�شجري وما
يت�ضمنه من �أن�شطة وفعاليات ميثل ركيزة مهمة يف
جهودنا لزيادة م�ساحة الرقعة اخل�ضراء يف الدولة ،ويف
عالقتنا الرا�سخة مع النباتات والأ�شجار املحلية التي
متثل �أرثاً طبيعياً مهماً ،ولفت �أنظار الأجيال النا�شئة
�إىل �أهمية هذا الإرث و�ضرورة املحافظة عليه وتنميته،
داعياً �إىل �ضرورة ت�ضافر اجلهود كافة يف الدولة من
�أج���ل م��وا���ص��ل��ة حتقيق �أق�����ص��ى ق���در م��ن ال���ت���وازن بني
طموحاتنا يف قيام نه�ضة زراعية حديثة وناجحة وبني
االعتبارات البيئية واملحافظة على امل��وارد من خالل
ت��وظ��ي��ف م��ا ي��ت��وف��ر ل��دي��ن��ا م��ن و���س��ائ��ل تقنية حديثة
وما تراكم لدينا من معارف وخ�برات وجت��ارب طوال
ال�سنوات املا�ضية.

يف اجلائزة �شيخة املحرزي ،من منت�سبات م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن
الكرمي وعلومه.
و�أل��ق��ت راب��ع��ة علي امل��ن�����ص��وري ،ع�ضوة اللجنة العليا املنظمة للدورة
الثالثة ع�شرة م��ن اجل��ائ��زة ،وع�ضوة جلنة حتكيم اجل��ائ��زة مل�سابقات
الإناث ،كلمة م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه ،التي تنظم
اجلائزة ال�سنوية ،خالل احلفل� ،أ�شادت فيها بدعم قيادة الدولة مل�شاريع
حتفيظ ال��ق��ر�آن الكرمي يف الإم���ارات .و�أع��رب��ت عن بالغ �شكر وتقدير
م�ؤ�س�سة ر�أ���س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه ل�صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة ،راعي اجلائزة ،على الدعم ،الذي لقيته اجلائزة من جانب
�سموه ،وهو ما ي�شكل ا�ستمرارا لنهج م�ؤ�س�س اجلائزة ،املغفور له ب�إذن

�أع��ل��ن��ت وزارة ال�صحة ال�����ش��روط ال�صحية وال��ف��ن��ي��ة ال��واج��ب ت��واف��ره��ا يف
امل�ستودعات ال�صحية اخلا�صة والتي ت�ضمنت كافة اجلوانب املتعلقة ب�إن�شاء
وترخي�ص امل�ستودعات الطبية اخلا�صة وفقا ملعايري العاملية .وقال الدكتور
�أمني ح�سني االمريي وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون املمار�سات الطبية
والرتاخي�ص ان معايل عبدالرحمن حممد العوي�س وزير الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع وزي���ر ال�صحة ب��الإن��اب��ة �أ���ص��در ال��ق��رار ال����وزاري رق��م 60
ل�سنة  2013بهذا ال�ش�أن ..م�شريا �إىل �أن��ه مت تعميم القرار ر�سميا على
كافة اجلهات ذات ال�صلة ووك�لاء �شركات الأدوي���ة و امل�ستلزمات الطبية.
وذكر �أنه مبوجب القرار الوزاري ف�إن الرتخي�ص بفتح م�ستودع طبي يكون
وفقا لأحكام القانون االحتادي رقم  4ل�سنة  1983ب�ش�أن مهنة ال�صيدلة
وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ووفقا لل�شروط الواجب توافرها يف امل�ستودعات
الطبية اخلا�صة والتي تنق�سم �إىل ق�سمني الأول يتعلق بطلب الرتخي�ص
والثاين بال�شروط الفنية وال�صحية .و�أ�شار الأمريي �إىل �أن الوزارة تو�صلت
�إىل ه��ذه املوا�صفات اجل��دي��دة من خ�لال التن�سيق والتعاون مع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني يف القطاع اخلا�ص ..مو�ضحا انه كان هناك حوار م�ستمر
وت�شاور دائ��م مع �أرب��ع فئات متثل ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف جمال
ال���دواء وامل�ستلزمات الطبية وامل�صانع املحلية املتخ�ص�صة يف ه��ذا املجال
وامل�ستودعات الطبية االقليمية العاملة بالدولة بالإ�ضافة �إىل امل�ستودعات
املحلية .و�أ�ضاف �أنه مت اختيار ع�شر �شركات من هذه الفئات يف جل�سات عمل
م�شرتكة مع فريق وزارة ال�صحة للت�شاور ب�ش�أن هذه املوا�صفات واال�ستماع
�إىل مقرتحاتهم ومالحظاتهم لال�ستفادة باخلربات العاملية واالقليمية
يف ه��ذا املجال حيث مت دم��ج �أفكارهم مع ت�صورات فريق العمل للخروج
مبوا�صفات موحدة للم�ستودعات الطبية يف الدولة وفقا للمعايري العاملية.
و�أو���ض��ح الأم�ي�ري �أن ه��ذه املوا�صفات وال�����ش��روط اجل��دي��دة للم�ستودعات
الطبية من �ش�أنها ت�شجيع ودعم ال�شركات العاملية الكبرية املتخ�ص�صة يف
جمال ال��دواء وامل�ستلزمات الطبية وا�ستقطابها للعمل داخ��ل الدولة من
خ�لال ان�شاء م�ستودعات �ضخمة يف خمتلف ام���ارات ال��دول��ة تخدم اقليم
�شرق املتو�سط و �شمال افريقيا ..م�شريا �إىل �أنه يوجد حاليا قرابة 400
م�ستودع طبي مرخ�ص للعمل داخ��ل ال��دول��ة بينها م�ستودعات ل�شركات
عاملية كبرية .وبالن�سبة لل�شروط املتعلقة بطالب الرتخي�ص نوه االمريي
ب�أنه ي�شرتط يف طالب الرتخي�ص بفتح م�ستودع طبي �أن يكون متمتعا
بجن�سية دولة الإم��ارات ويجب �أن يرفق بالطلب املحرر على النموذج املعد
لذلك الوثائق املقررة والتي تت�ضمن �صورة عن جواز ال�سفر �ساري املفعول
و�صورة عن خال�صة القيد و�صورة عن بطاقة الهوية �سارية املفعول والر�سم
التخطيطي للموقع و�إي�صال الدفع .وذكر ان ال�شـروط الفنية وال�صحية
تتلخ�ص يف عدة نقاط منها ما هو خا�ص بالبنية التحتية بحيث يجب �أن
يكون املوقع املعد ليكون مقرا للم�ستودع الطبي املطلوب ترخي�صه يف الطابق
الأر�ضي بعيدا عن التجمعات ال�سكنية ..كما يجب �أن يكون املوقع املطلوب
ترخي�صه مبنيا بالطابوق �أو اخلر�سانة و�أن تكون اجلدران مطلية بالزيت
�أو �أي مادة م�شابهة و�أن يكـون ال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة �أو �أي مادة غري
قابلة لال�شتعال وت�سريب املياه وعازلة للحرارة والرطوبة و�أال يقل االرتفاع
عن � 270سنتيمرتا وال ي�سمح با�ستخدام الأ�سقف امل�ستعارة واجلدران
امل�صنوعة من جب�سن بورد يف م�ستودعات الأدوية .ويجب �أن ال تقل م�ساحة
التخزين بامل�ستودع الطبي عن  50مرتا مربعا ب��دون املكاتب املخ�ص�صة
للإدارة لكى ي�سهل ترتيب وتن�سيق املواد املخزنة ب�صورة فنية ي�سهل معها
تعيني امل��وج��ودات عند التفتي�ش عليها و�أن تتنا�سب م�ساحة التخزين مع
حجم املخزون .وت�ضمنت ال�شروط �أي�ضا �أال تكون �أر�ضية امل�ستودع الطبي
منخف�ضة عن م�ستوى الطريق العام و�أن تكون مغطاة بال�سراميك �أو ما
�شابه بحيث تكون غري قابلة لالحرتاق وقابلة للتنظيف و�أن تكون الأبواب
وا�سعة بحيث ت�سمح مبرور �شحنات املواد املراد تخزينها و�أن تكون الأر�ضية

اهلل ،تعاىل ،ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي ،رحمه اهلل.
ا�شتملت فقرات احلفل اخلتامي “الن�سائي” على عر�ض فيلم وثائقي،
ي��ت��ن��اول ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م��ن اجل���ائ���زة ،بلغت م��دت��ه  6دقائق،
ا�ستعر�ض خاللها الأن�شطة املتنوعة للجائزة ه��ذا العام والفعاليات
اجل��دي��دة ،التي ا�ستحدثت يف �إط��اره��ا ،م��ن بينها امل�سابقة الن�سائية،
التي �أقيمت للمرة الأوىل هذا العام ،وخ�ص�صت للن�ساء املواطنات فوق
الثالثني عاما ،والقت تفاعال كبريا من العن�صر الن�سائي املواطن يف
الإمارة ،يف امل�شاركة واملناف�سة.
و�ألقى الفيلم الق�صري ال�ضوء على ال�شراكات املجتمعية ،التي تبنتها
م�ؤ�س�سة ر�أ���س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه وج��ائ��زة ر�أ���س اخليمة
للقر�آن الكرمي ،ما كان له بالغ الأثر يف جناح الدورة الثالثة ع�شرة من
اجلائزة ،ورفع ن�سبة الإقبال اجلماهريي على فعالياتها ،وهو ما و�صل
يف بع�ض الفعاليات �إىل �أل��ف �شخ�ص ،من اجلن�سني� ،إىل جانب زيادة
حجم امل�شاركة يف التناف�س �ضمن م�سابقات اجلائزة ،ال��ذي و�صل �إىل
 434م�شاركا ،من الذكور والإناث.

مبنا�سبة اليوم العربي للمياه حتت �شعار (املاء حياتنا وم�ستقبل �أجيالنا فلنعمل على ا�ستدامته)
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وزير البيئة واملياه:املياه العذبة يجب �أن حتظى ب�أولوية خا�صة يف الوطن العربي
حت���ت���ف���ل الإم�������������ارات ال�����ي�����وم مع
�شقيقاتها الدول العربية باليوم
ال���ع���رب���ي ل��ل��م��ي��اه ال�����ذي ينظمه
املجل�س ال���وزاري العربي للمياه
هذا العام حتت �شعار املاء حياتنا
وم�ستقبل �أجيالنا فلنعمل على
ا���س��ت��دام��ت��ه ،وذل����ك ب��ه��دف لفت
الأنظار �إىل ال�ضغوط والتحديات
امل��ت��زاي��دة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا موارد
املياه العذبة يف الوطن العربي،
و�أهمية ت�ضافر اجلهود العربية
وتن�سيقها من �أجل تعزيز الأمن
املائي العربي.
ويف بيان �صحفي بهذه املنا�سبة،
�أك��د معايل الدكتور را�شد �أحمد
ب���ن ف���ه���د ،وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة واملياه
ع��ل��ى ����ض���رورة �أن حت��ظ��ى ق�ضية
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل����ي����اه العذبة
ب�أولوية خا�صة يف الوطن العربي،
ن��ظ��راً الرت��ب��اط��ه��ا املبا�شر بحياة
النا�س وم�ستقبل التنمية ،م�شرياً
�إىل �أن التناق�ص احلاد وامل�ستمر
يف ح�صة الفرد من املوارد املائية
ال��ع��ذب��ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي بلغ
حدوداً خطرة وميثل م�صدر قلق
جدي على كل امل�ستويات ،خا�صة
يف ظل التوقعات التي ت�شري �إىل
تزايد حدة ال�ضغوط والتحديات
التي تواجهها موارد املياه العذبة
يف ال����وط����ن ال���ع���رب���ي كالتزايد
ال�������س���ك���اين وزي����������ادة م�ستويات
ال���ت���ل���وث و�أمن��������اط اال�ستهالك
غ��ي�ر ال���ر����ش���ي���دة وت���غ�ي�ر امل���ن���اخ،
الأم����ر ال���ذي ي���ؤك��د احل��اج��ة �إىل
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واجلدران وال�سقف بو�ضعية متما�سكة ومل�ساء وخالية من امل�سامات وقابلة
للتنظيف و�أن تكون النوافذ املوجودة بامل�ستودع الطبي للتهوية والإ�ضاءة
مغطاة بن�سيج من ال�سلك ال�ضيق ملنع دخول الذباب واحل�شرات الأخرى.
كما تلخ�صت ال�شروط فى �أن تكون جميع الأخ�شاب مدهونة ب�صبغة الزيت
�أو ما يقوم مقامها بحيث يعاد دهانها كلما لزم الأمر ..كما يجب �أن تكون
الأخ�شاب املخ�ص�صة لرفع امل��واد م�صانة ونظيفة ومعاجلة �ضد احل�شرات
و�أن تتوفر يف امل�ستودع دورة مياه ومغا�سل اليدين للعاملني و�أن تكون املياه
املو�صلة للم�ستودع الطبي م��ن امل�صدر العمومي ويجب �أال تكون دورات
املياه مفتوحة على مواقع التخزين .و�أك��دت ال�شروط على �ضرورة �صرف
خملفات امل�ستودع الطبي العادية ح�سب النظام املتبع من البلدية يف كل
ام���ارة م��ع وج���ود ع��ق��ود م��ع اجل��ه��ات ذات االخت�صا�ص يف التخل�ص الآمن
م��ن النفايات ال�سائلة وال�صلبة والطبية ويجب تغطية فتحات املجاري
ب�أغطية حديدية حمكمة و�أن يكون املوقع واملخطط الداخلي للم�ستودع
الطبي مطابقا لآخر ر�سم هند�سي معتمد من البلدية �أو �أي جهة ترخي�ص
حكومية وال يجوز �أن يكون للم�ستودع الطبي منفذا يت�صل بعيادة طبية
�أو مب�سكن �أو �صيدلية �أو ب���أي حم��ل ذي ن�شاط �آخ��ر ال يرتبط بن�شاطه.
وا���ش�ترط ال��ق��رار �أن ي��ك��ون ا���س��م امل�ستودع الطبي مكتوبا باللغة العربية
على لوحه ظ��اه��رة وب���أح��رف كبريه وي��ج��وز �أن يكتب بجانب ذل��ك اال�سم
بلغه �أخرى معتمدة ر�سميا اللغة االجنليزية ومراعاة املظهر املهني العام
وان�سيابية احلركة وتوفر م�ساحات ت�ستوعب امل��واد املخزنة وتتنا�سب مع
حجم العمل ونوعية امل���واد امل���راد تخزينها عند جتهيز امل�ستودع الطبي
بهدف الرتخي�ص .كما يجب �أن يتوفر يف امل�ستودع الطبي الأجهزة واملعدات
اال�سا�سية مثل مكتب لل�صيديل امل�س�ؤول وهاتف ثابت و فاك�س و كمبيوتر و
خدمة انرتنت وعنوان بريد الكرتوين خا�ص بامل�ستودع يخول ال�صيديل
امل�س�ؤول بالدخول اليه وا�ستخدامه وتخ�صي�ص مكان للأر�شيف حلفظ
الوثائق وامل�ستندات والقوانني واملراجع العلمية ذات العالقة بالإ�ضافة اىل
ملف حلفظ التعاميم والقرارات اىل ت�صدر عن الوزارة ..ف�ضال عن �ضرورة
تخ�صي�ص مكان �آمن يف امل�ستودع حلفظ ال�صقات الت�سعرية و�أن يكون حمكم
الإغالق .ووفقا للقرار الوزاري وما ت�ضمنه من �شروط يجب �أن تتوفر يف
امل�ستودع الطبي و�سائل الأم���ن وال�سالمة العامة مثل طفايات احلريق
�صاحلة وجاهزة لال�ستعمال ومعتمدة من اجلهات الر�سمية وكذلك حتديد
خمرج الطوارئ وكذلك توفر مولد كهرباء احتياطي يف كل م�ستودع وذلك
لال�ستخدام يف ح��االت الطوارئ .ويجب تثبيت كل من ترخي�ص امل�ستودع
وكذلك تراخي�ص ال�صيادلة العاملني على اجلدار يف مكان ظاهر للجمهور
و�أن يحتوي امل�ستودع الطبي على خزائن و�أر�ضيات خ�شبية معاجلة �ضد
احل�شرات كافية لتجنب مالم�سة �صناديق الأدوية للأر�ض مبا�شرة و�أرفف
معدنية حلفظ االدوي����ة بطريقه �سليمة ومنظمة ووا���ض��ح��ة بحيث يتم
تخ�صي�ص مكان لو�ضع خزائن حمكمة الإغ�ل�اق حلفظ االدوي���ة املراقبة
بنوعيها يف مكان منف�صل .كما �أك���دت ال�����ش��روط على ���ض��رورة تخ�صي�ص
مكان لو�ضع الأدوي���ة منتهية ال�صالحية او التي �صدر يف �ش�أنها تعميم
باال�ستدعاء �أو وقف التـداول واال�ستخدام ويكتب عليها من اخلـارج باللـون
الأحمر �أدوية غري �صاحلة للبيع واال�ستخدام وعدم ت�صريف املواد القابلة
لال�شتعال واملواد الكيماوية والأدوية املنتهية �صالحيتها و�أية مواد خطرة
�أخرى يف املجاري العامة �أو يف طرق ال�صرف الأخ��رى مع توفري الو�سائل
الكفيلة بت�صريفها و�إعدامها طبقا للنظم والت�شريعات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن
و �ضرورة وجود تعاقد مع البلدية �أو �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة ب�إتالف
النفايات الطبية .ويجب �أن يحتوي امل�ستودع املعد ليكون مقرا للم�ستودع
الطبي املطلوب ترخي�صه على عدد كاف من �أجهزة التكييف وفقا ملا تتطلبه
احلاجة للحفاظ على درجة احل��رارة داخل امل�ستودع بحيث تكون بني 15
و  25درجة مئوية والرطوبة �أقل من  60باملائة ب�شكل دائم والواجهات
الزجاجية املعر�ضة لل�شم�س يجب �أن تكون حممية بو�ضع �ستائر منا�سبة
حلماية الأدوية من احلرارة و �أ�شعة ال�شم�س .

حلول م�ستدامة ومبتكرة ملعاجلة
اخللل الوا�ضح ،والآخذ باالت�ساع،
يف ميزان العر�ض والطلب على
هذا املورد احليوي .
و�أ�ضاف معاليه �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان – رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) ،وباعتبارها ع�ضواً م�ؤ�س�ساً
يف املجل�س الوزاري العربي للمياه،
مهتمة �إىل �أبعد احل��دود بح�شد
اجل���ه���ود الإق��ل��ي��م��ي��ة والعربية
والدولية من �أجل املحافظة على
م����وارد امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة يف الوطن
ال��ع��رب��ي ،الف��ت��اً �إىل �أن الإم����ارات
ا�ست�ضافت يف �شهر يناير املا�ضي
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ي��اه والتي
���ش��ارك فيها نخبة م��ن �أ�صحاب
ال����ق����رار و����ص���ان���ع���ي ال�سيا�سات
واخلرباء واملهتمني بال�ش�أن املائي
من خمتلف �أنحاء العامل للبحث
عن حلول م�ستدامة للم�شكالت

ذات ال�������ص���ل���ة ب���امل���ي���اه ال���ع���ذب���ة،
خا�صة يف املناطق القاحلة و�شبه
القاحلة ،التي تقع معظم الدول
العربية يف نطاقها .وفيما يتعلق
ب��ج��ه��ود امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل�����وارد
امل��ائ��ي��ة وال�����س��ع��ي ال�ستدامتها يف
الدولة� ،أو�ضح معايل الوزير �أن
ال��دول��ة  ،وان��ط�لاق��اً م��ن �إدراكها
ل��ل��واق��ع امل���ائ���ي ب��ه��ا ،وخ�صو�صا
الندرة الطبيعية للموارد املائية
التقليدية ،مع التزامها بتوفري
امل�����ي�����اه ال�������ص���احل���ة و ال��ل�ازم����ة
ل�ل�أغ��را���ض التنموية املختلفة،
ق���ام���ت ب���ج���ه���ود ك���ب�ي�رة يف هذا
ال�������س���ي���اق ،م����ن ب��ي��ن��ه��ا :حت�سني
الأط����ر امل���ؤ���س�����س��ي��ة والت�شريعية
الرامية �إىل املحافظة على املوارد
امل��ائ��ي��ة ومب���ا ي��ت��واف��ق م��ع مبادئ
الإدارة املتكاملة للموارد املائية،
ودعم �إجراء البحوث والدرا�سات
العلمية املتعلقة بتطوير قطاع
امل��ي��اه ،وتقييم ح��ج��م ال�ضغوط
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ض لها
ال���ق���ط���اع ،خ���ا����ص���ة ذات ال�صلة
بزيادة اال�ستهالك وتزايد الطلب
بالإ�ضافة اىل ما يتعلق بظاهرة
ت��غ�ير امل��ن��اخ ال����ذي ي��ن��ط��وي على
ت����أث�ي�رات �سلبية ع��ل��ى قطاعات
الزراعة واملياه والبيئة.
ك��م��ا �شملت ت��ل��ك اجل��ه��ود و�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية للمحافظة
على املوارد املائية يجري تنفيذها
يف ال������وق������ت احل�����ا������ض�����ر ب���ه���دف
حت�سني �إدارة املوارد املائية ودعم

امل��خ��زون اال�سرتاتيجي ،وت�شمل
ت��ط��وي��ر ت�����ش��ري��ع��ات ومقايي�س
فنية واقت�صادية بالإ�ضافة اىل
م�����ش��اري��ع و�آل����ي����ات ع��م��ل ،وتركز
ك����ذل����ك ع���ل���ى ت���ع���زي���ز اخل��ب��رات
ال��وط��ن��ي��ة ح���ول مفاهيم الإدارة
املتكاملة للموارد املائية و التنمية
امل�ستدامة للموارد الطبيعية.
وبالنظر �إىل ان القطاع الزراعي
ه���و امل�����س��ت��ه��ل��ك الأك��ب��ر للموارد
امل���ائ���ي���ة ،ف��ق��د ق���ام���ت ال��������وزارة و
اجلهات املعنية يف الدولة ب�إجراء
م���راج���ع���ة ����ش���ام���ل���ة لل�سيا�سات
ال����زراع����ي����ة وو�����ض����ع ن���ه���ج جديد
للتنمية ال���زراع���ي���ة ،ي��ه��دف اىل
حتقيق �أكرب قدر من التوازن بني
الأمنني املائي والغذائي ،وي�أخذ
يف اعتباره العوامل االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية ،وذلك عن
طريق التقليل من الزراعات ذات
اال�ستهالك امل��ائ��ي ال��ع��ايل ودعم
الأن��ظ��م��ة ال��زراع��ي��ة املقت�صدة يف
ا�ستخدام امل��ي��اه وذات االنتاجية
ال��ع��ال��ي��ة ل��وح��دة امل���اء وامل�ساحة،
وت��وظ��ي��ف التقنيات احل��دي��ث��ة يف
عمليات الري .ويف �إطار اجلهود
املتعلقة باملحافظة على خمزون
امل�����ي�����اه اجل�������ويف وزي����������ادة ن�سبة
م���ع���دالت جت�����دده وا�ستدامته،
قامت الإم����ارات ب�إن�شاء ال�سدود
و احل�����واج�����ز امل����ائ����ي����ة ،ح���ي���ث مت
ب��ن��اء ���� 116س���داً ت��ب��ل��غ �سعاتها
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة االج��م��ال��ي��ة حوايل
 119م����ل����ي����ون م���ت��ر مكعب.

وق��ام��ت يف ال��وق��ت نف�سه بزيادة
االع��ت��م��اد على م���وارد امل��ي��اه غري
التقليدية كاملياه املُ��ح�لاة ،التي
ت�شكل امل�����ص��در الرئي�سي للمياه
العذبة يف القطاع البلدي ،واملياه
العادمة املعاجلة وتنويع �أغرا�ض
اال���س��ت��ف��ادة منها ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
زيادة االهتمام باملياه االفرتا�ضية
واعادة ا�ستخدام املياه.
وقد تزامن ذلك كله مع التوعية
ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك املياه
ال���ع���ذب���ة يف ال���ق���ط���اع ال���ب���ل���دي،
وذل��������ك ع�����ن ط����ري����ق امل��������زج بني
ب�����رام�����ج ال���ت���ث���ق���ي���ف وال���ت���وع���ي���ة
والآل��ي��ات االقت�صادية كالتعرفة
الت�صاعدية وا�ستخدام التقنيات
امل��ر���ش��دة للمياه ،م�����ش�يراً �إىل �أن
وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه ت��ع��ك��ف يف
الوقت احلايل ،بالتعاون مع كافة
اجل��ه��ات املعنية يف ال��دول��ة ،على
و���ض��ع م�����ش��روع ق���ان���ون لرت�شيد
ا�ستهالك املياه العذبة.
و����ش���دد م���ع���ايل ال���وزي���ر يف ختام
كلمته على �أه��م��ي��ة ال���دور الذي
ميكن �أن يلعبه املجتمع ،جماعات
و�أف���������������راد ،يف امل����ح����اف����ظ����ة على
م��وارد املياه العذبة وا�ستدامتها
وال��ذي ال يقل �أهمية عن الدور
ال���ذي تلعبه اخل���ي���ارات التقنية
واالقت�صادية والت�شريعية ،داعياً
�إىل �����ض����رورة زي�������ادة االهتمام
باملمار�سات الر�شيدة للمحافظة
على مواردنا املائية من �أجل جيل
احلا�ضر و�أجيال امل�ستقبل.

مب�شاركة كبرية من خمتلف �إمارات الدولة

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

مت��ك��ن امل�������ش���ارك���ون يف ال�������دورة 16
م����ن ح��م��ل��ة ج���م���ع ع���ل���ب الأمل���ن���ي���وم
مل��ج��م��وع��ة ع��م��ل الإم�������ارات للبيئة،
م��ن ج��م��ع  6,533ك��ج��م م��ن علب
الأملنيوم يف خمتلف �إم��ارات الدولة،
حيث ت��ه��دف املجموعة خ�لال هذه
ال���دورة للو�صول �إىل  25طن قبل
نهاية العام احل��ايل ،لتحطم الرقم
القيا�سي امل�سجل منذ بداية احلملة
يف عام  ،1997حيث �إ�ستطاعت منذ
ذلك احلني من جمع  174طن من
العلب.
وق���ال���ت ال�����س��ي��دة ح��ب��ي��ب��ة املرع�شي
رئي�سة املجموعة �أن برامج املجموعة
تتما�شى مع توجهات دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�ساعية �إىل و�ضع
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل����ل����إدارة ال�سليمة
ل��ل��ن��ف��اي��ات مب���ا يف ذل����ك احل����د من
النفايات و�إع��ادة التدوير ،خ�صو�صاً
مع كونها �أحد �أكرب منتجي النفايات
يف العامل.
وا�����ض����اف����ت �أن امل���ج���م���وع���ة و�ضعت
برناجماً متكام ً
ال لإدارة النفايات
ي�شمل ج��م��ع و�إع�����ادة ت��دوي��ر الورق
وال��زج��اج وع��ب��وات �أح��ب��ار الطابعات
والبال�ستيك وال��ه��وات��ف املحمولة
وع���ب���وات ال��ع�����ص��ائ��ر (التيرتاباك)
�إىل ج��ان��ب ال��ت��خ��ل�����ص ال�����س��ل��ي��م من
البطاريات ،وهو ما يوفر دفعة قوية
ل�����ص��ن��اع��ة �إع�����ادة ال��ت��دوي��ر املحلية،
ح��ي��ث �إ���س��ت��ط��اع��ت م���ن خ��ل�ال هذه
احل��م�لات امل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ب����د�أت يف
ع��ام  1997وتو�سعت ب��ع��ده��ا ،من
التخفيف من  41,703طن مرتي
مكافئ م��ن ث��اين �أك�سيد الكربون،
وت���وف�ي�ر  29,687م��ل��ي��ون وحدة
ح���راري���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة م���ن الطاقة،
و 60,793م�تر مكعب م��ن حجم
مكبات النفايات.
وق�����ال�����ت �إن ح���م���ل���ة جت���م���ي���ع علب
الأمل��ن��ي��وم تعد ن�شاطاً م�ستمراً على
م���دار ال��ع��ام ،ح��ي��ث تتيح املجموعة
للعائالت والأف��راد املهتمني بالبيئة
الفر�صة الح�ضار علب الأملنيوم �إىل
جانب امل��واد الأخ��رى القابلة العادة
ال���ت���دوي���ر �إىل م��ك��ت��ب��ه��ا ،مو�ضحة
�أن ال���ي���وم ال�����س��ن��وي ل��ت��ج��م��ي��ع علب
الأمل��ن��ي��وم ،ي���أت��ي �إىل ج��ان��ب احلملة
ال�����س��ن��وي��ة ل��ت��ج��م��ي��ع ع��ل��ب الأملنيوم
املقرر عقدها يف  9نوفمرب ،ك�أحداث

�سنوية حتت املظلة الأكرب لربنامج
�إع��ادة تدوير علب الأملنيوم ،وت�شكل
حمفزات للم�شاركني لتعزيز كمية
العلب التي يجري جمعها على مدار
العام.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل
م����زي����د م����ن ال����دع����م م����ن املجتمع
لتحقيق املعي�شة امل�ستدامة وجني
الفوائد البيئية على املدى الق�صري
وال��ط��وي��ل ،و�أن امل��ف��ت��اح ه��و يف خلق
الإرادة التي ه��ي �أق���وى م��ن العادة،
وه����و م���ا ت�����س��ع��ى ب���رام���ج املجموعة
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وح��م�لات��ه��ا التوعوية
وم�شاريعها البيئية �إىل حتقيقه،
حيث تن�شر ور�ش العمل وامل�سابقات
وامل��ح��ا���ض��رات الثقافة البيئية بني
ال�شباب وت�شجع العمل التطوعي،
مو�ضحة �أن الع�ضوية يف املجموعة
مفتوحة �أم����ام اجل��م��ي��ع ���س��وا ًء على
امل�ستوى الفردي �أو امل�ستوى امل�ؤ�س�سي،
ك��م��ا ي�سهم ال��دع��م والت�شجيع من
عدد من اجلهات احلكومية املحلية
واالحت��ادي��ة املعنية بالبيئة يف دفع
م�����س�يرة امل��ج��م��وع��ة يف ه���ذا املجال.
وتقدمت ال�سيدة املرع�شي بال�شكر
�إىل ال��راع��ي ال��داع��م للحملة �شركة
راين للمرطبات  ،كما �شكرت ك ً
ال
من بلديتي دبي والفجرية ،ودائرة
الأ�شغال العامة واخلدمات يف ر�أ�س
اخل��ي��م��ة ،و���س��ل��ط��ة منطقة عجمان
احلرة ،واملدر�سة الأمريكية الدولية
– �أب���وظ���ب���ي ،وم��ن��ت��ج��ع رادي�سون
ب���ل���و ال���������ش����ارق����ة ،وم����در�����س����ة العني

الناطقة ب��االجن��ل��ي��زي��ة ،وجمموعة
�����س����اي ،و����ش���رك���ة �أب����ي��ل�ا و����ش���رك���اه،
و�شركة الفطيم كاريليون ،و�شركة
م���اك���دون���ال���دز ع���ل���ى ال����دع����م ال����ذي
ق��دم��وه ،ف�ضال ع��ن �شكرها �شركة
زاج�����ل ،و���ش��رك��ة ارام���ك�������س ،و�شركة
امارات ،و�شركة دي ات�ش ال ،و�شركة
�شريف ال��دول��ي��ة ل��ل��م��ع��ادن ،و�شركة
الك�����ي الع�������ادة ال����ت����دوي����ر ،و�شركة
م�سايف ،و�شركة �أ�سكونا �إي ت��ي �أيه
على ال��دع��م اللوج�ستي ،و�صحيفة
 7Daysعلى الدعم االعالمي.
من جهته ،فقد �أك��د �سعادة حممود
خليل الها�شمي م��دي��ر ع���ام �سلطة
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل�����رة ان حملة
ال�����ي�����وم ال�������س���ن���وي ل��ت��ج��م��ي��ع علب
الأمل���ن���ي���وم ل��ه��ا �أث�����ر ك��ب�ير يف �صون
وح��م��اي��ة بيئة دول���ة الإم�����ارات ،و�أن
���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان احل����رة
تدعم هذا املجهود بقوة ال�سيما و�أن
البيئة تعد �أحد املحاور الرئي�سية يف
�سيا�سة عمل �سلطة منطقة عجمان
احلرة .و�أو�ضح الها�شمي ان احلملة
طريقة فعالة ل��زي��ادة ال��وع��ي حول
�أه��م��ي��ة م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات وغريها
م��ن امل���ب���ادرات ال�صديقة للبيئة يف
دول���ة الإم�����ارات ،م���ؤك��داً االل��ت��زام يف
دعم جمموعة عمل الإمارات للبيئة
لإجن����اح ه���ذا امل�����ش��روع ودم����ج �أف����راد
امل��ج��ت��م��ع لي�شكلوا ج����زءاً ه��ام��اً من
احلركة البيئية يف الدولة ،فحماية
ال��ب��ي��ئ��ة ع��ل��ى ح��د ق��ول��ه ه��ي واح���دة
م��ن القيم الأ�سا�سية ال��ت��ي تتبناها

منطقة عجمان احلرة.
�أم���ا ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س �أح��م��د حممد
احل�����م�����ادي امل����دي����ر ال����ع����ام ل����دائ����رة
الأ�����ش����غ����ال ال���ع���ام���ة واخل�����دم�����ات يف
ر�أ����س اخل��ي��م��ة ،فقد �أو���ض��ح �أن هذه
امل�����ش��ارك��ة ت���أت��ي يف ���س��ي��اق ال�شراكة
اال�سرتاتيجية م��ع جمموعة عمل
الإم����ارات للبيئة امل�ؤ�س�سة الرائدة
يف جم����ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف دول���ة
الإم��ارات  . .مبينا �أن الدائرة ت�ضع
ق�ضايا البيئة متمثلة يف جمع علب
الأملنيوم ومعاجلة النفايات وغريها
من احلمالت التي ت�ستهدف �إ�صحاح
البيئة ك�أحد �أهم �أولوياتها .كما ذكر
احل���م���ادي ب�����أن دع���م ال���دائ���رة لهذه
احلملة ي���أت��ي �إمي��ان��اً منا بفعاليتها
يف زيادة الوعي حول �أهمية معاجلة
ال���ن���ف���اي���ات وغ�ي�ره���ا م���ن امل����ب����ادرات
ال�صديقة للبيئة يف دولة الإمارات،
وهو ما تهدف الدائرة �إىل حتقيقه
من خالل التعاون الدائم وامل�ستمر
مع جمموعة عمل الإم��ارات للبيئة
يف مثل هذه الفعاليات والربامج.
وقالت ال�سيدة �أ�صيلة املعال مديرة
�إدارة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة والبيئة يف
بلدية الفجرية :ت�أتي م�شاركة بلدية
ال��ف��ج�يرة مم��ث��ل��ة ب�������إدارة اخلدمات
ال���ع���ام���ة وال��ب��ي��ئ��ة – ق�����س��م حماية
البيئة يف احلملة ال�سنوية لتجميع
علب الأملنيوم بهدف ت�شجيع مبد�أ
فرز النفايات والتقليل منها والتي
ي��ت��م ردم���ه���ا ب��ط��ري��ق��ة ع�����ش��وائ��ي��ة يف
املكبات مما ي�ؤثر �سلباً على البيئة.
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم ( )2011/235تنفيذ عقاري

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1099مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1075مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1088مدين جزئي

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه -1/اجم���د ع��ل��ي جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3512.70درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري .

اىل املدعى عليه� -1/سامل غامن �سامل املن جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 6891.68درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل

اىل املدعى عليه -1/ماثيو جامي�س بري�ش جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3405.10درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري .

طالب التنفيذ :م�ؤ�س�سة �سوق اال�ستثمار العقاري وميثلها ال�سيد/احمد ف�ؤاد كبه احللبي عنوانه :امارة
دبي� -شارع ال�شيخ زاي��د -بناية ال�شعفار -الطابق الثاين مكتب رقم  238املنفذ �ضده� :سعيد ح�سني نيك
اخرت عنوانه :امارة دبي -منطقة الرب�شاء -املرابع العربية -فيال رقم  7بعمل لدى �سلطة املنطقة احلرة ال
او بي -جبل علي انه يف يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة  6.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجري بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة
مع اجلهة التي انيط بها البيع ( �شركة االمارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذلك
يف التاريخ املحدد اع�لاه اي��داع ت�أمني ال يقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات:
وادي ال�صفا  6فيال رق��م االر����ض  2567رق��م املبني  73امل�ساحة  2000ق��دم مربع القيمة  2550000درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فوراً.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/409جت كل -م ر -ب -ع ن
مدعي /نادر حممد �صلهوم القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة
العميد للمقاوالت وال�صيانة العامة وميثلها /فتحي حممود عبداحلفيظ ابو عبيد
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :ندب خبري هند�سي املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة
العميد للمقاوالت وال�صيانة العامة وميثلها /فتحي حممود عبداحلفيظ ابو عبيد
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(بورود التقرير) حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/11موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  6.00م�سا ًء امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/549جت كل -م ر -ب -ع ن
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي /عبدالوحيد دران حممد البلو�شي وكيال عنه /جنيب �سعيد خلفان ال�شام�سي
اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة واحة ال�شرق للمقاوالت العامة ل�صاحبها/
احمد علي علي خلفان الفريد الدرمكي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :ندب
خبري هند�سي املطلوب اعالنه �/سعيد مبارك حممد عبداهلل البلو�شي اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر(اخل�صم املدخل ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني
االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1073ت جتر -م ر -ت -ع ن)
طالب التنفيذ /م�ؤ�س�سة النبع ال�صايف العمال البالط اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :م�ؤ�س�سة فن ت�صميم احلجر العمال الديكور اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه:م�ؤ�س�سة فن ت�صميم احلجر العمال الديكور اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/686جت جز -م ر  -ب-ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل
بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
لتنفيذ ال�سند ب�سداد مبلغ  16411درهم  200+درهم اتعاب حمامة  433+درهم ر�سوم
التنفيذ  200 +درهم م�صاريف االعالن بالن�شر  1691 +درهم ر�سوم الدعوى 3000+
درهم ر�سوم امانة خربة ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

القلم العمايل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/150جت جز -م ر -ب -ع ن
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية

مدعي /بنك االحتاد الوطني اجلن�سية :االمارات مدعى عليه� :سيد ندمي
احمد اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  63868درهم
املطلوب اعالنه �/سيد ندمي احمد اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/5موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز
االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/28

قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

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

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/126مد جز -م ر -ب -ع ن
مدعي/م�ؤ�س�سة االطالل لتاجري ال�سيارات وميثلها قانونا /حميد �سيف حممد
مطر النيادي وكيال عنه /ه�شام ح�سن عبداهلل العربي اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :جمدي نا�صر عبدالرحمن عبيدي اجلن�سية :فل�سطني مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية مببلغ  1320درهم املطلوب اعالنه  /جمدي نا�صر عبدالرحمن
عبيدي اجلن�سية :فل�سطني عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني
االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/28
قلم املحكمة املدنية

مدعي/حممد علي �سعيد علي النعيمي اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
كل باد �شاه بن مامني �شريين اجلن�سية :افغان�ستان مو�ضوع الدعوى:
ف�سخ عقد وكيل خدمات املطلوب اعالنه /كل باد �شاه بن مامني �شريين
اجلن�سية :افغان�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/04موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  6.00م�سا ًء امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/169جت جز -م ر -ب -ع ن

مدعي /م�سعود علي م�سعود ال�شام�سي واخرون اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :مري غوث الدين �صايف حممد اجلن�سية :افغان�ستان مو�ضوع
الدعوى :الغاء عقد ال�شراكة املطلوب اعالنه /مري غوث الدين �صايف حممد
اجلن�سية :افغان�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/7موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة
العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/28
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف العني
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /498جتاري  -م ر� -س -ع ن

امل�ست�أنف  :را�شد �سيف �سليمان �سيف ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف
عليه:ماتاي انيل موهان دا�س واخرون اجلن�سية :الهند مو�ضوع اال�ستئناف :
الغاء احلكم امل�ست�أنف  153000درهم املطلوب اعالنه/ماتاي انيل موهان دا�س
واخرون اجلن�سية :الهند العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم
ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/365جت كل -م ر-ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/3/18لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل
موعد اجلل�سة املحددة.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  10730بتاريخ2013/3/3

اعالن بالن�شر

رقم املرجع 2013 /278:
 -1ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /طالل حممد داود حممد دراع املازم اماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%51يف/ق�صر الهند
للمقاوالت الفنية ذ.م.م رخ�صة رقم ( )601634وذلك اىل ال�سيد� /سعيد احمد
غالم حياة البلو�شي اماراتي اجلن�سية وال�سيدة. /وعمال لن�ص املادة ( )16فقره 3
من القانون االحتادي رقم ( )22ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر ه��ذا االع�ل�ان للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق على االج���راء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب
لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

مكتب الكاتب العدل
دار الق�ضاء ال�شارقة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

مدعي /جو�سيف الورين�سي فرينانديز اجلن�سية :الهند مدعى عليه :ا�سرت
االمارات للأعمال االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ا�سرت االمارات للأعمال
االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/3/10
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

مدعي /امتياز احمد ه�شمت اهلل اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :يا�سر ح�سني
العمال البالط والرخام والبال�سرت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/يا�سر ح�سني العمال البالط والرخام
والبال�سرت اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/10موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن
زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/17

مدعي /ايهاب حممد حممد حممد النحا�س اجلن�سية :م�صر مدعى عليه:
حممد مبخوت املنهايل للمقاوالت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/حممد مبخوت املنهايل للمقاوالت
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/10موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/17

قلم املحكمة

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1365جت جز -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية بوكالة املحامني عبداهلل
هالل وعي�سى عبداللطيف و�سلطان را�شد هالل اجلن�سية :غري حمدد مدعى عليه:
غو�سيه ناز حممد �شفيق اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة
( 82.202درهم) املطلوب اعالنه /غو�سيه ناز حممد �شفيق اجلن�سية :باك�ستان عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/13
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي
حمكمةدبياالبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم ( )2011/235تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ :م�ؤ�س�سة �سوق اال�ستثمار العقاري وميثلها ال�سيد/احمد ف�ؤاد كبه احللبي عنوانه :امارة
دبي� -شارع ال�شيخ زاي��د -بناية ال�شعفار -الطابق الثاين مكتب رقم  238املنفذ �ضده� :سعيد ح�سني نيك
اخرت عنوانه :امارة دبي -منطقة الرب�شاء -املرابع العربية -فيال رقم  7بعمل لدى �سلطة املنطقة احلرة ال
او بي -جبل علي انه يف يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة  6.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان
اقت�ضى احلال �سيجري بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة
مع اجلهة التي انيط بها البيع ( �شركة االمارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذلك
يف التاريخ املحدد اع�لاه اي��داع ت�أمني ال يقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون االجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات:
وادي ال�صفا  6فيال رق��م االر����ض  2567رق��م املبني  73امل�ساحة  2000ق��دم مربع القيمة  2550000درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فوراً.

رئي�س الق�سم

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/581جت كل -م ر -ب -ع ن

مدعي /رافت احمدحموده اجلن�سية :فل�سطني مدعى عليه :ماهر
فهد �شاهني اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ
109250درهم املطلوب اعالنه  /ماهر فهد �شاهني اجلن�سية� :سوريا عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/5موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة
املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة التجارية

قلم اال�ستئناف التجاري

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

قلم املحكمة

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1314جتاري كلي

اىل املدعى عليه � -1/شركة قطع الغيار العاملية (ذ.م.م) وميثلها/برات اهلل
رم�����ض��ان اب��راه��ي��م��ي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ال��ب��ن��ك التجاري
الدويل وميثله :عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها على �سبيل الت�ضامن فيما بينهما مببلغ
وقدره ( 6.999.889درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch2E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم321و312و 2013/311عم جز -م ع -ب� -أظ
مدعيني�-1 /سوجيث االث �سوداكاران اجلن�سية :الهند  -2عبدالنا�صر بارمل مويدين
كويا بارمل اجلن�سية :الهند -3اوثبال دهار �سوبا�ش دهار اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى
عليه� :شركة اطل�س للخ�ضار والفواكه ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه� /شركة اطل�س للخ�ضار والفواكه ذ.م.م
فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/11موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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

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

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

مدعي� /سيبال للمواد الدعائية بوكالة /حممد حممد احمد حممد �سليمان
اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :مفيد عماد مفيد غنيم اجلن�سية :االردن
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  15600درهم املطلوب اعالنه /مفيد
عماد مفيد غنيم اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�شر(اعالن الدعوى عليه
وبالتجديد من ال�شطب ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة بدائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25

مدعي /عبداملالك المليها اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :ركن البطني
للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/ركن البطني للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/17

مدعي /اماجنيت �سينغ �ساتنام �سينغ اجلن�سية :الهند مدعى عليه :يورب
للمعدات االن�شائية اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه/يورب للمعدات االن�شائية اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/17

قلم املحكمة املدنية

قلم املحكمة

قلم املحكمة
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عربي ودويل

ال�صومال يطلب ح�صانة �أمريكية لرئي�س وزراء �سابق
•• مقدي�شو-وكاالت:

طلبت احلكومة ال�صومالية من الواليات املتحدة منح احل�صانة لرئي�س
الوزراء الأ�سبق حممد علي �سمنرت ،الذي �أدين من قبل حمكمة �أمريكية
بانتهاكات حقوق الإن�سان.
وط��ال��ب رئي�س ال����وزراء ال�صومايل ع��ب��دي ف���ارح ���ش��ردون يف ر�سالة مبنح
احل�صانة ملحمد علي �سمنرت الذي يعي�ش حاليا يف فريفوك�س بفرجينيا
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وك��ان ق��د تقلد منا�صب عليا يف عهد نظام الرئي�س
ال�صومايل ال�سابق �سياد بري يف الفرتة ما بني  1980و�أوائل .1990
وكان قا�ض مبحكمة فدرالية بالواليات املتحدة حكم العام املا�ضي ل�صالح
�سبعة �ضحايا �صوماليني بتعوي�ض قيمته  21مليون دوالر �ضد �سمنرت

لتورطه يف حملة تعذيب وقتل �ضد قبيلة �إ�سحاق التي ينتمون �إليها.
وواجه �سمنرت الق�ضية لعدة �سنوات بدعوى �أن الواليات املتحدة ال يحق
لها مترير حكم يف ق�ضية �صومالية داخلية.
وقبيل املحاكمة �أع��ل��ن �سمنرت �إفال�سه ودخ��ل ق�ضية تخلف ع��ن ال�سداد
يف وقت وا�صل املطالبة باحل�صانة مبحكمة اال�ستئناف ويف حني اعرتف
مب�س�ؤوليته القانونية عن عمليات القتل نفى ارتكابه �أي خمالفات.
ومت رف�ض منح احل�صانة ل�سمنرت يف ال��وق��ت ال��راه��ن ب�سبب ع��دم وجود
حكومة فاعلة للمطالبة باحل�صانة نيابة عنه.
فبعد انهيار نظام �سياد ب��ري يف  1991ك��ان ال�صومال يفتقر حلكومة
مركزية حقيقية طيلة ع�شرين عاما ،لكن يف يناير كانون الثاين اعرتفت
الواليات املتحدة باحلكومة ال�صومالية اجلديدة.

�إدانات ال�ستهداف �صحفيني ودعوات للنظر ملعاناة الفل�سطينيني

�أن�شطة متوا�صلة بالداخل الفل�سطيني دعما للأ�سرى
•• عوا�صم-وكاالت:

�أط���ل���ق���ت جل���ن���ة امل���ت���اب���ع���ة العليا
للجماهري ال��ع��رب��ي��ة يف الداخل
الفل�سطيني جمموعة فعاليات
ع��ق��ب ا�ست�شهاد الأ���س�ير عرفات
جرادات حتت التعذيب يف �سجون
االح���ت�ل�ال ،وذل����ك م���ع موا�صلة
ال���ن�������ش���اط���ات ب���خ���ي���ام االعت�صام
امل���ت���ن���ق���ل���ة وامل���������س��ي�رات ووق����ف����ات
االح����ت����ج����اج ق���ب���ال���ة املعتقالت
وامل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ي �أخ�����ذت بعدا
جماهرييا م��ع ت�صعيد الأ�سرى
ب�������س���ج���ون االح������ت���ل��ال معركة
الإ�ضراب عن الطعام.
و�أو����ض���ح م��دي��ر م���ؤ���س�����س��ة يو�سف
ال���������ص����دي����ق ل����رع����اي����ة ال�سجني
ب���ال���داخ���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي فرا�س
عمري �أن الفعاليات الوحدوية
ال����ت����ي �أق����رت����ه����ا جل���ن���ة املتابعة
�ستتوا�صل بالأ�سبوع ال��ق��ادم من
خ��ل��ال ت�����س��ي�ير ق���اف���ل���ة �سيارات
م�سرية احلرية لتطوف البلدات
العربية ،وتنظيم اعت�صام قبالة
���س��ج��ن اجل���ل���ب���وع ون�������ص���ب خيام
اع��ت�����ص��ام م��ت��ن��ق��ل��ة ب��ك��اف��ة �أنحاء
ال��وط��ن وتفعيلها ب��غ��ي��ة �إح����داث
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ب��ال��وع��ي والذاكرة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ت���ك���ون احلركة
الأ�سرية جزءا ال يتجز�أ من ثقافة
ويوميات املواطن الفل�سطيني.
و�أك�������������د ع������م������ري �أن ال������داخ������ل
الفل�سطيني كان ال�شعلة والقلب
الناب�ض لق�ضية الأ�سرى رغم ما
�أ�سماه الإه��م��ال املمنهج واملوقف
ال�سلبي لل�سلطة الفل�سطينية التي
ر�ضخت للإمالءات الإ�سرائيلية

ال���ت���ي وظ���ف���ت ات���ف���اق���ي���ة �أو�سلو
امل�����ش���ؤوم��ة ل�سلخ �أ���س��رى الداخل
الفل�سطيني عن �شعبهم والق�ضية
الفل�سطينية برمتها على اعتبار
�أنهم �ش�أن �إ�سرائيلي فقط .وب�ش�أن
الإ�����ض����راب امل��ف��ت��وح ع���ن الطعام
الذي �أعلنه عميد الأ�سرى العرب
والفل�سطينيني ماهر يون�س قال
ع��م��ري� ،إن ا���ض��راب يون�س ي�أتي
ح��ام�لا بطياته ر���س��ال��ة �سيا�سية
ل��ل��ق��ي��ادة الفل�سطينية يطالبها
بالتحرر من ال�شروط والعراقيل
ال��ت��ي ت�ضعها �إ���س��رائ��ي��ل ،وي�ؤكد
عربها �أن احل��دود امل�صطنعة لن
ت��ع��زل الفل�سطيني ع��ن ق�ضيته
و�أن ق�����ض��ي��ة الأ�����س����رى ل���ن جتد
لها حال �إال عرب زوال االحتالل
ونيل ال�شعب الفل�سطيني حريته
وا�ستقالله.
وك�����ان ي��ون�����س ان�����ض��م �إىل جنود
م�����ع�����رك�����ة الأم���������ع���������اء اخل������اوي������ة
ب��الإ���ض��راب امل��ف��ت��وح ع��ن الطعام،
وذل������ك اح���ت���ج���اج���ا ع���ل���ى �إه���م���ال
املجتمع الدويل لق�ضية الأ�سرى
الفل�سطينيني وموا�صلة �إ�سرائيل
اح���ت���ج���از ق����راب����ة خ��م�����س��ة �آالف
فل�سطيني ب�سجونها.
وي��ب��ل��غ م��اه��ر ي��ون�����س م���ن العمر
 54ع��ام��ا ،وه��و م��ن ب��ل��دة عارة
ب��ال��داخ��ل الفل�سطيني ،وك��ان قد
اعتقل مع ابن عمه كرمي يون�س
بالعام  1983بتهمة قتل جندي
�إ�سرائيلي وحكم عليهما بال�سجن
مدى احلياة .اىل ذلك ،ا�ستنكرت
هيئة �إعالمية فل�سطينية ،ام�س
ا���س��ت��ه��داف اجل��ي�����ش الإ�سرائيلي
ل��ل�����ص��ح��ف��ي�ين خ��ل��ال تغطيتهم

امل�������س�ي�رات ال�����س��ل��م��ي��ة يف ال�ضفة
الغربية يوم �أم�س الأول ما ت�سبب
ب�إ�صابة اثنني منهم بجروح.
وق���������ال م����ن����ت����دى الإع��ل��ام�����ي��ي��ن
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،يف ب���ي���ان تلقت
ي���ون���اي���ت���د ب���ر����س انرتنا�شونال
ن�سخة م��ن��ه�،إن امل�صور ال�صحفي
جهاد القا�ضي �أ�صيب بعيار ناري
يف البطن� ،إث��ر تعر�ضه لإطالق
نار من قوات اجلي�ش الإ�سرائيلي،
خالل عمله على تغطية امل�سرية
وامل���واج���ه���ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت قرب
�سجن عوفر غربي رام اهلل ،خالل
فعاليات الت�ضامن مع الأ�سرى يف
ال�سجون الإ�سرائيلية.
من جهة �أخ��رى ،طالبت منظمة
ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي م��ن جمل�س

ح����ق����وق الإن�����������س�����ان ال����������دويل يف
ج��ن��ي��ف ال��ن��ظ��ر مب��ع��ان��اة ال�شعب
الفل�سطيني مع الأخذ يف االعتبار
ما يفر�ضه االحتالل الإ�سرائيلي
و���س��ي��ا���س��ات��ه م��ن ت��ه��دي��د م�ستمر
ملبادئ حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة.
وع�������دد الأم����ي����ن ال�����ع�����ام ملنظمة
التعاون الإ�سالمي �أكمل الدين
�إح�سان �أوغلى يف ت�صريح �صحفي
ل��ه ال��ي��وم ال�سبت ،الق�ضايا التي
ت�شهد انتهاكات �إ�سرائيلية ،فيما
يتعلق بالالجئني الفل�سطينيني،
واحل����ق����وق امل���دن���ي���ة وال�سيا�سية
واالق����ت���������ص����ادي����ة واالجتماعية
وال��ث��ق��اف��ي��ة يف م��دي��ن��ة القد�س،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل�����س��ت��وط��ن��ات يف

الأرا�ضي العربية املحتلة ،وجدار
ال��ف�����ص��ل ال��ع��ن�����ص��ري واحل�صار
امل�����ف�����رو������ض ع����ل����ى ق�����ط�����اع غ����زة
والأ���س��رى الفل�سطينيني ،م�ؤكدا
�أن ك���ل ت��ل��ك ال��ق�����ض��اي��ا تت�سبب
بالعنف يف املنطقة برمتها.
وك���ان �أوغ��ل��ى زار جنيف م�ؤخرا
وخ��اط��ب اجلل�سة ال��ـ  22ملجل�س
ح��ق��وق الإن�����س��ان ال���دويل  ،قائال
�إن �إن���������ش����اء ال���ه���ي���ئ���ة ال���دائ���م���ة
وامل�ستقلة حلقوق الإن�سان التابعة
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ،ي���رم���ز �إىل التحول
ال��ك��ب�ير ال����ذي ���ش��ه��دت��ه التعاون
الإ�سالمي  ,م�ضيفا �أن �إن�شاءها
يعك�س كذلك عزم املنظمة ،وعلى
�أع��ل��ى م�����س��ت��وى ،امل�����ض��ي يف م�سار
تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان .
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•• كابول-يو بي �أي:

قال م�س�ؤول ع�سكري �أفغاين ام�س �إنه مت �إحباط هجوم انتحاري على مقر الفيلق الـ 205يف اجلي�ش
الأفغاين يف والية هلمند جنوب �أفغان�ستان ،بعد قتل املهاجم .وقال اجلرنال قائد الفيلق وفيق �شاه
لوكالة باجهوك الأفغانية �إن احلادثة وقعت عند ال�ساعة  11من �صباح ام�س بالتوقيت املحلي و�أن
فجر حزامه النا�سف قبل و�صوله �إىل مدخل القاعدة حني فتح عنا�صر الأمن النار عليه.
املهاجم ّ
و�أ�شار �شاه �إىل �أنه نتيجة االنفجار قتل املهاجم و�أ�صيب حار�س �أمن بجروح و�أكد متحدث با�سم حاكم
الوالية جاويد في�صل احلادث من دون �أن يعط تفا�صيل �إ�ضافية ،فيما مل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها
عن احلادث.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية ،قالت يف بيان اليوم ال�سبت �إن  7م�سلحني من طالبان قتلوا وجرح
ثامن فيما اعتقل � 19آخرين ،يف عمليات نفذتها القوات الأمنية الأفغانية مع قوات امل�ساعدة الدولية
يف �أفغان�ستان �إي�ساف خالل ال�ساعات الأربع والع�شرين الأخرية.

م�سرب وثائق ويكيليك�س
يواجه ال�سجن ً 20
عاما

•• وا�شنطن-يو بي �أي:

�أع���ل���ن االدع������اء الأم��ي�رك����ي عزمه
على حماكمة اجلندي الأمريكي
ب�����راديل م��ان��ي��ن��غ امل��ت��ه��م بت�سريب
وث��ائ��ق مل��وق��ع ويكيليك�س بارتكاب
تهم �أكرث خطورة ،بينها التج�س�س
مل�ساعدة ال��ع��دو ،وال�سعي لإ�صدار
حكم ب�سجنه مدى احلياة من دون
�إمكانية ح�صوله على �إطالق �سراح
م�����ش��روط ،رغ��م اع�تراف��ه بارتكاب
 10تهم �أقل خطورة تبلغ عقوبتها
الق�صوى ال�سجن لـ 20عاماً.
ونقلت �صحيفة ن��ي��وي��ورك تاميز
الأم��ي�رك����ي����ة ع����ن ب���ي���ان ل�ل�ادع���اء
ال��ع�����س��ك��ري� ،أن����ه ن���ظ���راً �إىل �إط���ار
اجل��رمي��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا ،وجدية
التهم ،والأدلة وال�شهادات املتوفرة،
تنوي الواليات املتحدة الذهاب �إىل
املحكمة الع�سكرية ب��ه��دف �إثبات
ذنب مانينغ ب�أكرث من التهم الأقل
خطورة التي اع�ترف بها  .وكانت
احلكومة قالت �إن بع�ض امل�ستندات
التي �س ّربها مانينغ �إىل ويكيليك�س
و���ص��ل��ت �إىل ي���دي زع��ي��م القاعدة
ال��راح��ل� ،أ�سامة بن الدن ،ما �أدى
�إىل ن�����ش��وب ���ش��ج��ار ،ب�ي�ن االدع����اء
وال���دف���اع ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة وطريقة
ت��ق��دمي ه��ذه الأدل���ة �إىل املحكمة.
وق������ال االدع���������اء �إن������ه ي���ري���د �أح����د
امل�شاركني يف الغارة الأمريكية على
بن الدن التي نفذت عام ،2011
متخف.
لي�شهد يف املحكمة وه��و
ٍ
وك�������ان م���ان���ي���ن���غ� ،أق�������ر اخلمي�س
املا�ضي ،بذنبه بـ 10تهم موجهة
�إليه ،ما يعني �أنه وافق على احلكم
الذي قد ي�صدر بحقه� ،أي ال�سجن
 20عاماً كح ّد �أق�صى .غري �أن
م��ان��ي��ن��غ دف�����ع ب��ب�راءت����ه م����ن 12
تهمة �أخ��رى �أك�ثر خ��ط��ورة ،بينها
التج�س�س مل�ساعدة العدو ،ما يعني
�أن مقا�ضاته �ست�ستمر يف حمكمة
ع�سكرية عامة يف حزيران يونيو.

ديبي يعلن مقتل زعيم للقاعدة يف مايل
•• باري�س-ا ف ب:

اكد الرئي�س الت�شادي ادري�س ديبي مقتل اجلزائري عبد احلميد ابو زيد
احد اهم قادة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اال�سالمي ،خالل معارك يف
�شمال مايل ،يف نب�أ مل يتم ت�أكيده يف باري�س.
وقال الرئي�س الت�شادي يف مرا�سم لتكرمي  26جنديا ت�شاديا قتلوا يف املعارك
يف � 22شباط-فرباير ،خ�سرنا جنودنا يف جبل ايفوقا�س بعد تدمري قاعدة
للجهاديني .كانت املرة االوىل التي جرت فيها مواجهة مع اجلهاديني .
وا�ضاف ان جنودنا قتلوا اثنني من قادة اجلهاديني احدهما ابو زيد وكانت
وا�شنطن ر�أت ان معلومات ن�شرتها و�سائل اعالم جزائرية عن مقتل ابو زيد
يف مايل تتمتع بامل�صداقية .

اجلي�ش الكونغويل ي�ستعيد
مدينتني من املتمردين

•• غوما-ا ف ب:

افاد �سكان ام�س ان القوات امل�سلحة
ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة ا���س��ت��ع��ادت ال�سيطرة
على مدينتي روت�شورو وكيواجنا يف
�شمال غوما �شرق واللتني احتلهما
م��ت��م��ردو ح��رك��ة ام  23منذ متوز
يوليو .وقال ال�سكان ان اي معركة
مل ت�����س��ج��ل يف ه���ات�ي�ن املدينتني
بعدما غادرهما امل��ت��م��ردون وياتي
ه����ذا االم�����ر ب��ع��د ان�����ش��ق��اق داخلي
يف �صفوف املتمردين ومواجهات
ب��ي��ن��ه��م ����ص���ب���اح اخل��م��ي�����س ولي�س
اخلمي�س اجلمعة ووقعت املواجهات
ب�ي�ن ان�������ص���ار ج����ان م�����اري رونيغا
القائد ال�سيا�سي ال�سابق ل ام 23
وال����ذي اط��ي��ح ب��ه اخ�ي�را وم�ؤيدي
�سلطاين ماكينغا القائد الع�سكري
للمجموعة املتمردة .وافاد م�صدر
غربي ان ج��ان م��اري رونيغا يريد
ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��ه��ج��وم ع��ل��ى القوات
الكونغولية النظامية يف حني ي�ؤيد
�سلطاين ماكينغا تطبيع العالقات
م���ع ك��ي��ن�����ش��ا���س��ا .وك����ان م��ت��م��ردو ام
� 23شنوا هجوما يف اقليم �شمال
ك��ي��ف��و يف رب��ي��ع  ،2012متهمني
احلكومة الكونغولية بعدم احرتام
اتفاق �سالم كان وقع يف اذار مار�س
 2009ح��ول دم��ج املتمردين يف
اجلي�ش النظامي.

وقال م�س�ؤول امريكي لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ك�شف هويته نعترب
ان هذه املعلومات تت�سم مب�صداقية كبرية  .وا�ضاف اذا كان ذلك �صحيحيا
ف�سي�شكل �ضربة كبرية لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اال�سالمي  .لكن
باري�س مل ت�ؤكد هذه املعلومات بعد.
وق��ال الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند يتم تناقل معلومات ولي�س من
واجبي ان ا�ؤكدها النه يتعني علينا امل�ضي حتى نهاية العملية .
وجاءت ت�صريحات هوالند هذه يف كلمة عن العملية الع�سكرية يف مايل التي
دخلت على االرجح مرحلتها االخرية االخطر واالكرث ح�سا�سية بالت�أكيد .
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 النب�أ ي�شكل م�صدر ارتياح .

انتخابات رئا�سية يف كينيا وخماوف من ت�أجج العنف
••نريوبي-ا ف ب:

ت�ستعد كينيا النتخابات رئا�سية
�ست�شهد مناف�سة حامية جدا غدا
االثنني بني رئي�س ال��وزراء رايال
اودي��ن��غ��ا واوه�����ورو كينياتا الذي
يتهمه الق�ضاء ال���دويل بارتكاب
ج���رائ���م ���ض��د االن�����س��ان��ي��ة ل����دوره
امل��ف�تر���ض يف امل���ج���ازر ال��ت��ي تلت
االن��ت��خ��اب��ات ال�����س��اب��ق��ة ويتخوف
كينيون من تكرارها.
ل��ك��ن ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات اجلديدة
مثقلة باملخاوف وال تعد باالمال
الزاهرة.
وت�شهد ه���ذه ال��ب�لاد ال��ت��ي يفوق
�سكانها الواحد واالربعني مليون
ن�����س��م��ة وال����ت����ي ال ي���خ���ف���ى فيها
ال���ت���ف���اوت ال�������ص���ارخ ،من����وا كبريا
( 4,5%ال��ع��ام امل��ا���ض��ي) ،جراء
اكت�شاف النفط اخ�ي�را ،ود�ستور
ج���دي���د اق�����ر يف  2010يحمل
على االمل يف مزيد من االن�صاف
وتقلي�ص الف�ساد.
وك��ان��ت كينيا احلليف التقليدي
ل���ل���غ���رب وال�����ق�����وة االقت�صادية
االق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ن�����ص��ر التقليدي
ل�لا���س��ت��ق��رار يف اف��ري��ق��ي��ا �شرقية
انزلقت فرتات طويلة يف احلروب
االه���ل���ي���ة��� ،ص��دم��ت ال���ع���امل قبل
خ��م�����س ����س���ن���وات ع��ن��دم��ا حتولت

االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة ال�سابقة
اىل حمام دم.
واالن��ت�����ص��ار امل��ث�ير ل��ل��ج��دل الذي
حققه ال��رئ��ي�����س املنتهية واليته
مواي كيباكي على مناف�سه رايال
اودي���ن���غ���ا يف  27ك���ان���ون االول-
دي�����س��م�بر  ،2007ح��م��ل ان�صار
ه����ذا االخ��ي��ر ع��ل��ى ال����ن����زول اىل
ال�شارع.
ويوقظ ال��ن��زاع ال�سيا�سي احقادا
اتنية ح��ول ملكية االر���ض ترقى
اىل زمن اال�ستقالل يف .1963
ف����اخل��ل�اف����ات ب��ي��ن املجموعات
والقمع ال���ذي ق��ام��ت ب��ه ال�شرط
ا����س���ف���را ع����ن ح������واىل ال�����ف قتيل
وت��ه��ج�ير اك��ث�ر م���ن  600الف
�شخ�ص.
ويف ت�������ص���ري���ح ل���وك���ال���ة فران�س
ب���ر����س ،ت���ق���ول ج��ول��ي��ان��ا روتي�ش
خ��ب�يرة املعلوماتية ال��ت��ي تتحدر
م���ن ال��ط��ب��ق��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة الو�سطى
اجلديدة انه لأمر م�أ�ساوي .لقد
اهتزت فكرتي عن كينيا باعتبارها
جمتمعا غري قبلي  .ومنذ ذلك
احل���ي���ن ،ت����ق����وم ب���ح���م�ل�ات ل����درء
النزاعات عرب االنرتنت وجمعية
يو�شاهيدي التي تر�أ�سها.
وامنت احلكومة االئتالفية التي
فر�ضتها �آنذاك املجموعة الدولية
ف�ترة �سالم ن�سبي ح��واىل 500
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عوا�صم
وا�شنطن
�سحب عمدة بيت�سربغ بوالية بن�سلفانيا ،لوك رافين�ستال ،تر�شحه
لوالية ثالثة ،على خلفيات حتقيقات فديرالية يخ�ضع �إليها ق�سم
�شرطة املدينة والإقالة الق�سرية لرئي�س ال�شرطة ال�شهر املا�ضي.
ونقلت و�سائل �إع�ل�ام �أم�يرك��ي��ة ع��ن رافين�ستال ،ال���ذي ينتمي �إىل
احل��زب الدميقراطي ،قوله �إن��ه ق��رر �سحب تر�شيحه لوالية ثالثة
ب�سبب متطلبات الوظيفة املجهدة واالدع����اءات ال�سيئة والفارغة
املوجهة �ضده.
و�أ�ضاف �أعلم بدون �أدن��ى �شك �أنني مل �أرتكب �أي خط�أ ،وال �أ�سحب
تر�شيحي لهذا ال�سبب  ،م�شرياً بذلك �إىل التحقيق الفديرايل.
وتابع �أعلم �أن الأمريكيني لن ي�صدقوا ذلك ،وقد ال ت�صدقون �أنتم
ذلك حتى  ،غري �أنه �أ�شار �إىل �أنه مع مرور الوقت� ،ستظهر احلقيقة،
لي�س بال�سرعة التي �أردتها ،لكنها �ستظهر.
و�أ ّك��د رافين�ستال �أنه �سيبقى يف وظيفته للمدة املتبقية من واليته،
م�شرياً �إىل �أن��ه مل ي�ضع �أي خطط للفرتة التي تلي االنتخابات
القادمة امل��ق��ررة يف  5ت�شرين ال��ث��اين نوفمرب ال��ق��ادم .و�أ���ض��اف مل
�أخطط لأي �شيء بعد  ،م�ؤكداً �أن ال مانع لدي يف ذلك .
ي�شار �إىل �أن رافي�ستال �أ�صبح عمدة بيت�سربغ عام  2007يف �سنه
ال�ساد�س والع�شرين ،ليكون �آنذاك �أ�صغر عمدة يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
بانكوك
فجر من ي�شتبه �أنهم متمردون دراجة نارية يف جنوب تايالند ام�س
وقتلوا جنديني وا�صابوا  11يف ثاين هجوم خطري يف يومني بعدما
وافقت احدى اجلماعات التي تن�شط يف املنطقة على اجراء حمادثات
�سالم .ووقع االنفجار على طريق يف اقليم ياال ومن بني امل�صابني
مدنيان وي�أتي الهجوم عقب انفجار مماثل لدراجة نارية يف اقليم
ناراتيوات املجاور ا�سفر عن ا�صابة �ستة .وجاء الهجومان بعد يومني
من اتفاق تاريخي بني احلكومة التايالندية وجمموعة باري�سان
ريفولو�سي نا�سيونال امل��ت��م��ردة على ب��دء حم��ادث��ات ت��ه��دف النهاء
النزاع ال��ذي اودى بحياة خم�سة االف �شخ�ص منذ  .2004ووقع
االتفاق ال��ذي تو�سطت فيه ماليزيا يف كواالملبور ويتوقع ان تبد�أ
املحادثات التمهيدية يف غ�ضون ا�سبوعني .وتن�شط جماعات متمردة
عديدة غري معروفة يف االقاليم اجلنوبية املتاخمة ملاليزيا واجرت
احل��ك��وم��ات التايالندية املتعاقبة واجلي�ش حم��ادث��ات م��ع بع�ضها
ويعتقد ان مفاو�ضات �سرية جرت بني الطرفني ولكن مل جتر ابدا
مفاو�ضات علنية .وق��ال حمللون ان��ه مل يت�ضح ما اذا كانت جميع
اجلماعات املتمردة تدعم حمادثات ال�سالم مع احلكومة.
كين�شا�سا
ذكرت درا�سة اجرتها االمم املتحدة ان نحو ثلث االطفال يف الكوجنو
ال��دمي��ق��راط��ي��ة حم��رم��ون م��ن التعليم ب�سبب ال�����ص��راع��ات والفقر
و�ضعف احلكم.
وتتعافى الكوجنو الدميقراطية من عقود من الديكتاتوية وحربني
�أدت ملقتل املاليني وتداعي البنية التحتية .و�شرد ع�شرات االالف من
منازلهم يف املناطق التي تدور فيها ا�شتبكات مثل اقليم نورث كيفو
ويقيمون يف خميمات م�ؤقتة.
وب���د�أ �صندوق االمم املتحدة للطفولة يوني�سيف ومنظمة االمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يون�سكو يف  2010الدرا�سة التي
ك�شفت ان �أكرث من 3ر 7مليون طفل بني  5و 17عاما ال يتعلمون
يف املدار�س  .وك�شفت الدرا�سة ان الفقر يلعب دورا رئي�سيا وان ن�صف
من يحرمون من التعليم ينتمون ال�سر تعي�ش على �أق��ل من 50
دوالرا �شهريا وينزل الرقم اىل �أق��ل من  2يف املئة بالن�سبة ال�سر
يتجاوز دخلها  500دوالر �شهريا .وذكر التقرير �أن عجز احلكومة
ع��ن ت��وف�ير مت��وي��ل ك��اف لقطاع التعليم يعني ان تنفق اال���س��رة يف
املتو�سط �أك�ثر من ع�شر دخلها كي يلتحق االبناء باملدار�س يف بلد
يعي�ش معظم �سكانه على �أق��ل من دوالر يوميا .وك�شفت الدرا�سة
وجود متييز من حيث اجلن�س وتقل فر�صة الفتاة يف التعليم غالبا
نتيحة الزواج واحلمل يف �سنوات التعليم.

الفاتيكان ..وهوية البابا اجلديد

•• الفاتيكان-وكاالت:

قتيل م��ع ذل��ك خ�لال مواجهات
ال���ع���ام امل���ا����ض���ي واج������رت بجهود
م�ضنية بع�ض اال�صالحات امللحة
يف الق�ضاء وال�شرطة وامليزانية.
وقال خبري غربي رفيع امل�ستوى
ط��ل��ب ال��ت��ك��ت��م ع��ل��ى ه��وي��ت��ه لقد
اده�������ش���ن���ي ح���ج���م اال�����ص��ل�اح����ات
التي اج��ري��ت  .وقبل يومني من
االنتخابات ،تعطي ا�ستطالعات
ال�������������ر�أي امل����ر�����ش����ح��ي�ن ال����ل����ذي����ن

�سيتقا�سمان  14,3مليون ناخب
نتائج متقاربة.
ويف الثامنة وال�ستني م��ن عمره
ي���ق���وم رئ��ي�����س ال��������وزراء املنتهية
والي��ت��ه راي�ل�ا اودي��ن��غ��ا مبحاولة
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة واالخ���ي���رة على
االرج�������ح ،ام�����ام اب�����رز مناف�سيه
اوه���������������ورو (احل��������ري��������ة ب���ال���ل���غ���ة
ال�سواحلية) كينياتا ( 51عاما)
جنل �أب ا�ستقالل البالد ،والذي

ميلك ثروة عائلية طائلة.
ويبدو ان كينياتنا �سيتوىل فعليا
الرئا�سة خلفا لكيباكي الذي لن
ي�تر���ش��ح ه����ذه امل����رة وع��ل��ى غرار
ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��ه��ي��ة والي��ت��ه الذي
دعمه قبل خم�س �سنوات ،يتحدر
م���ن جم��م��وع��ة ك��ي��ك��وي��و ،االكرب
يف ال��ب�لاد ،وال��ت��ي ت��ت��وىل نخبتها
امل��ن��ا���ص��ب ال���ك�ب�رى االقت�صادية
وال�سيا�سية.

مع اق�تراب موعد انتخاب بابا جديد للفاتيكان �أوا�سط ال�شهر اجلاري،
ُطرحت ت�سا�ؤالت ب�ش�أن هوية البابا املثايل للكني�سة يف الألف الثالث فهل
هو بابا يتمتع بحيوية ال�شباب وال يتحدث فقط لغة دينية بل يتفهم �أي�ضا
م�شاكل ال��ع��امل ،وتت�سم �شخ�صيته بحزم ك��اف لإع���ادة �أم���ور الكني�سة �إىل
ن�صابها؟
وانتهت والي��ة بنديكت ال�ساد�س ع�شر كبابا الفاتيكان اخلمي�س املا�ضي،
عندما �أ�صبحت ا�ستقالته نافذة ،وهي اال�ستقالة الأوىل لر�أ�س الكني�سة
الكاثوليكية منذ �سبعمائة عام و�أعلن البابا يف  11فرباير�-شباط عزمه
على اال�ستقالة من دون �أجواء احتفالية خا�صة.
ويف �أعقاب ثماين �سنوات من ا�ستالم البابا موقعه ،ا�ضطرت خاللها الكني�سة
�إىل التعامل مع عدد كبري من الف�ضائح ،و�صوال �إىل ق�ضايا الف�ساد ،غالبا
ما �شدد على هذه ال�صفات �أ�ساقفة وخرباء يف ال�ش�ؤون الفاتيكانية ،خالل
�أحاديثهم مع وكالة فران�س بر�س.
فمن ال�ضروري �أن يتقن البابا اجلديد ب�ضع لغات ،لكن جن�سيته مل تعد
مثار اهتمام كما يف ال�سابق ،على �أن يكون �ضليعا يف الأمور العقائدية ،كما
يريده بنديكت ال�ساد�س ع�شر الذي عني معظم ناخبيه.
ول��ن تكون �أول��وي��ات الناخبني بال�ضرورة تلك التي ي�سود االعتقاد �أنها
الأول��وي��ات املطلقة فعندما �سيلتقي ال��ك��رادل��ة يف املجمع االنتخابي من
ب��ل��دان �شديدة االخ��ت�لاف ،كال�صني والأرج��ن��ت�ين ونيجرييا �أو الواليات
املتحدة� ،ستتنوع الأولويات كثريا (الف�ساد واحلروب والعن�صرية والتحر�ش
بالأطفال واحل��ق��وق ال�سيا�سية والإ���س�لام والتالقح الثقايف والعلمنة...
�إلخ) ،لكنها غالبا ما تكون بعيدة جدا عن فاتيليك�س (ن�سبة �إىل ويكليك�س
وامل�ستندات امل�سربة ع��ن ت��ورط الكني�سة بق�ضايا خمتلفة) والأن��ب��اء عن
جمموعة من ال�شواذ �أو الف�ضائح املالية يف الفاتيكان.
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هاغل ي�ؤيد دعم ًا غري ف ّتاك للمعار�ضة ال�سورية
•• وا�شنطن-يو بي �أي:

10

�أ ّي��د وزير الدفاع الأمريكي اجلديد ت�شاك
ه��اغ��ل �سيا�سة الإدارة الأم�يرك��ي��ة بتقدمي
دعم غري ف ّتاك للمعار�ضة ال�سورية ،وا�صفاً
�إياها بال�سيا�سة ال�سليمة.
وق��ال هاغل يف �أول �إيجاز �صحايف يف وزارة
الدفاع منذ توليّ من�صبه الأربعاء املا�ضي،
بخ�صو�ص �سوريا� ،أعتقد �أن��ه من الوا�ضح
�أن �سيا�ستنا ـ �سيا�سة الإدارة ح��ول �سوريا
تق�ضي بتقدمي دع��م غري ف�� ّت��اك ..و�أعتقد

�أن ال�سيا�سة التي تنتهجها الواليات املتحدة
هي �سيا�سة �سليمة  .وك��ان وزي��ر اخلارجية
الأم�يرك��ي ج��ون ك�يري �أع��ل��ن اخلمي�س يف
م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع وزير اخلارجية
الإيطايل جوليو تري�سي ،ورئي�س االئتالف
ال�سوري معاذ اخلطيب ،على هام�ش م�ؤمتر
جمموعة �أ���ص��دق��اء ال�شعب ال�����س��وري لأول
مرة عن تقدمي م�ساعدات مادية غري ف ّتاكة
بقيمة  60مليون دوالر للمعار�ضة ال�سورية
مبن فيها املجل�س الع�سكري الأعلى للجي�ش
ال�سوري احلر  .و�سبق �أن �أر�سلت الواليات

املتحدة م�ساعدات �إن�سانية و�أجهزة ات�صاالت
للمعار�ضة ال�سيا�سية ال�سورية ،ولكن هذه
امل��رة الأوىل التي تعلن فيها وا�شنطن عن
م�ساعدة مبا�شرة ملقاتلي املعار�ضة ال�سورية
ع�بر امل��ج��ل�����س ال��ع�����س��ك��ري الأع���ل���ى املرتبط
باالئتالف ال�سوري املعار�ض.
ي�شار �إىل �أن��ه بح�سب �أرق���ام الأمم املتحدة
قتل حوايل � 70ألف �شخ�ص يف �سوريا منذ
بدء املظاهرات التي حت ّولت �إىل مواجهات
بني اجلي�ش ال�سوري واملعار�ضة ومنظمات
مت�شددة.

التخفي�ضات تقل�ص قدرة وا�شنطن الع�سكرية

•• وا�شنطن-رويرتز:

�أكد وزير الدفاع الأمريكي اجلديد ت�شاك هاغل �أن التخفي�ضات اجلديدة يف ميزانية الدفاع والتي يبلغ حجمها
 46مليار دوالر تعر�ض للخطر قدرة البنتاغون على الوفاء بكل مهامها بكفاءة ،متعهدا بالعمل على تفوق
القوات الأمريكية يف العامل  .وجاءت هذه الت�صريحات يف الوقت الذي اخفق فيه البيت الأبي�ض والكونغر�س يف
التو�صل التفاق لتفادي تخفي�ضات قريبة يبلغ حجمها  85مليار دوالر يف الإنفاق الدفاعي وغري الدفاعي قبل
موعد نهائي عند منت�صف الليل .وقال الوزير خالل �أول م�ؤمتر �صحفي له يف البنتاغون منذ �أدائه اليمني يوم
الأربعاء� ،إن التخفي�ضات تعني �أن البحرية الأمريكية ت�ستبعد ب�شكل تدريجي �أربعة �أجنحة جوية والقوات اجلوية
تخف�ض ب�شكل فوري �ساعات الطريان و�أن اجلي�ش �سيخف�ض التدريب .و�شرح م�س�ؤول هذه التخفي�ضات يف القوات
اجلوية ب�أنها �ست�ؤثر على �سبعني طائرة و�ألفني وخم�سمائة عن�صر .و�أو�ضح �أن هذا الغمو�ض يعر�ض للخطر قدرتنا
على الوفاء بكل مهامنا بكفاءة ،و�أ�ضاف �أنه مع ا�ستمرار �سريان هذه التخفي�ضات �سن�ضطر لتحمل خطر �أكرب مع
خطوات �ستكون لها �آثار بعيدة املدى تدريجيا .

رو�سيا تنتقد عرقلة �صفقات ال�سالح لدم�شق

دول �أوروبية قد متد ثوار �سوريا بال�سالح
•• عوا�صم-وكاالت:

نقلت �صحيفة ذي غ���اردي���ان عن
مم���ث���ل امل����ع����ار�����ض����ة ال���������س����وري����ة يف
ب��ري��ط��ان��ي��ا ق���ول���ه �إن�����ه ي��ت��وق��ع �أن
ت�����س��ل��ك ب��ع�����ض ال�����دول الأوروب����ي����ة
م�سلكا م��غ��اي��را لوا�شنطن وتبد�أ
بتزويد املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة
بال�سالح يف غ�ضون الأ�شهر القليلة
القادمة .وتوقع وليد �صفور ممثل
االئتالف الوطني ال�سوري لقوى
ال���ث���ورة وامل��ع��ار���ض��ة يف بريطانيا
�أنه بحلول موعد االجتماع املقبل
لأ�صدقاء �سوريا املقرر انعقاده يف
ت��رك��ي��ا �أواخ����ر ال��رب��ي��ع �أو ال�صيف
ال���ق���ادم��� ،س��ي��ح��دث اخ��ت�راق ينهي
ال���ق���ي���ود ال���ت���ي و���ض��ع��ت��ه��ا ال�����دول
الأوروبية .
وق��������ال يف ت�������ص���ري���ح���ات خا�صة
بال�صحيفة ال�بري��ط��ان��ي��ة �إن هذا
االخ���ت���راق ���س��ي��ك��ون يف الذخرية
التي نطلبها ويف نوعية الأ�سلحة
اجليدة التي نحتاجها لردع النظام
ال�سوري من ا�ستخدام الطائرات
و�صواريخ �سكود يف ق�صف القرى
وامل���خ���اب���ز .و�أ�����ض����اف ن��ح��ن نتقدم
ب��اط��راد على الأر����ض لكننا نعاين
م��ن نق�ص ال���ذخ�ي�رة ،ون��ت��وق��ع �أن
ي��ت��غ�ير ه����ذا ال���و����ض���ع يف اجتماع
�أ�صدقاء �سوريا املقبل يف �إ�سطنبول
 .وق�����ال م��ع��ار���ض �آخ�����ر ���ض��ال��ع يف
ت���زوي���د امل��ت��م��ردي��ن ب��ال�����س�لاح� ،إن
الأي�����ام الأخ��ي��رة ���ش��ه��دت تخفيفا
ملحوظا للقيود ال�����ص��ارم��ة التي
فر�ضتها الواليات املتحدة وتركيا
على ت��دف��ق ال�����س�لاح ع�بر احلدود

ال�ت�رك���ي���ة .وزع������م ه�����ذا املعار�ض
التي مل تذكر ال�صحيفة ا�سمه �أن
طائرة مروحية و�أخرى من طراز
م��ي��غ ت��اب��ع��ت�ين ل��ل��ج��ي�����ش ال�سوري
�أ���س��ق��ط��ت��ه��م��ا ���ص��واري��خ م�ستوردة
لأول مرة يف اليومني املا�ضيني.
و�أ���ش��ار امل�صدر نف�سه �إىل �أن تلك
ال�������ص���واري���خ مل ت��ك��ن �أ���س��ل��ح��ة مت
اال����س���ت���ي�ل�اء ع��ل��ي��ه��ا م����ن قواعد
ع�����س��ك��ري��ة ����س���وري���ة ك��م��ا ح����دث يف
ال�����س��اب��ق ،ل��ك��ن��ه��ا �أف�����رج ع��ن��ه��ا من
امل�ستودعات الرتكية .وهي �أ�سلحة
�سبق �أن ا�شرتتها املعار�ضة لكن مل
يُ�سمح لها بنقلها عرب احلدود.
و�أع��������رب امل���ع���ار����ض ع����ن اعتقاده
ب������أن ه����ذه اخل���ط���وة مت��ث��ل تغريا

يف التوجهات الأم�يرك��ي��ة يتجاوز
ال��ت��ق��اري��ر ال��ر���س��م��ي��ة ،م�����ش�يرا �إىل
�أن وا�شنطن ت���درك �أن��ه��ا ل��ن تدع
امل�شكلة تتفاقم مرة �أخرى .
وم���ع �أن ���ص��ف��ور مل ي��ح��دد �أ�سماء
ال�����������دول ال�����ت�����ي ت�����وق�����ع �أن متد
امل��ع��ار���ض��ة ال�����س��وري��ة ب��ال�����س�لاح� ،إال
�أن من املرجح �أن تبادر احلكومة
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ���س��ري��ع��ا بتخفيف
القيود تنفيذا للقواعد اجلديدة
التي و�ضعها االحتاد الأوروبي.
وم������ن امل����ت����وق����ع �أن ي������ديل وزي�����ر
اخلارجية الربيطاين ويليام هيغ
ببيان �أمام الربملان الأ�سبوع القادم
ي�شرح فيه �أن��واع املعدات اجلديدة
والتدريب التي �ستمد بها بريطانيا

املعار�ضة امل�سلحة يف �سوريا.
يف غ�ضون ذل��ك ،قالت رو�سيا �إنها
ت�����س��ع��ى ل��ت��ن��ف��ي��ذ ك���ل ع��ق��ود توريد
ال�سالح �إىل �سوريا ،لكنها تواجه
ما و�صفه بحرب حقيقية لعرقلة
ال�صفقات مع دم�شق.
وق�����ال م���دي���ر ال��ه��ي��ئ��ة الفدرالية
الرو�سية للتعاون الع�سكري الفني
�أل��ك�����س��ن��در ف��وم�ين لإذاع�����ة �صدى
مو�سكو �إن رو�سيا تنفذ كل العقود
لكننا نواجه حرباً حقيقية معلنة
�ضدنا ،م�شريا �إىل حوادث توقيف
ال�سفن والطائرات الرو�سية التي
ت��ن��ق��ل ال�������س�ل�اح وو�����ض����ع خمتلف
العوائق للحيلولة دون نقل تلك
احل�����م�����والت ال����ت����ي ت���ت���م مبوجب

�صفقات �شرعية متاماً  ،معترباً �أن
ذلك يطرح م�شكلة جدية.
و�أ����ش���ار امل�����س���ؤول ال��رو���س��ي �إىل �أن
ه���ذه ال��ع��وائ��ق ت�����ؤدي �إىل �إحباط
ق�����س��م م��ل��م��و���س م����ن ال�������ص���ادرات
ال��رو���س��ي��ة �إىل ����س���وري���ا ،مو�ضحاً
�أن ع����دم ت�����ص��دي��ر �أن��ظ��م��ة كبرية
وباهظة الثمن �إليها �سيك ّبد رو�سيا
خ�سائر قيمتها مئات املاليني من
ال�����دوالرات ،غ�ير �أن���ه لفت �إىل �أن
الأم�����ر ال ي��ت��ع��ل��ق ف��ق��ط بالناحية
املالية ،بل ي�سيء �أي�ضا �إىل �سمعة
رو�سيا ك�شركاء جديرين بالثقة،
بح�سب قوله.
و�أ ّك��������د ف���وم�ي�ن �أن������ه �إ����ض���اف���ة �إىل
توقيف احل��م��والت ،ت��واج��ه بالده
ع���وائ���ق م��ال��ي��ة �أي�������ض���اً ،ح��ي��ث تتم
عرقلة حتويل الأموال ،و�أو�ضح �أن
ثمن الأ�سلحة يتم دفعه بالدوالر،
وب��ال��ت��ايل ف����إن م�صرف نيويورك
ي��ع��ل��م ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��وي��ل ويقوم
بعرقلتها.
و�أ�شار �إىل �أن ذلك ال يقت�صر على
ال�صفقات مع �سوريا فح�سب ،بل
ي�����ش��م��ل ���ص��ف��ق��ات م���ع دول �أخ���رى
�أي�����ض��اً ،م��ع��ت�برا �أن ه���ذه العرقلة
ت�ش ّكل نوعاً من ال�صراع ال�سيا�سي
واملناف�سة التجارية.
و���ش��دد ف��وم�ين على �أن رو���س��ي��ا مل
تنتهك ولو ملرة واحدة �أي التزامات
دول��ي��ة يف �أي منطقة م��ن مناطق
العامل ،ومل تورد �أبداً ال�سالح �إىل
جهات غري حكومية ،م���ؤك��داً �أنها
زودت بال�سالح احلكومات ال�شرعية
القائمة فقط ،والتي لي�ست هناك
عقوبات دولية مفرو�ضة عليها.

مظاهرات مبو�سكو ملد احلظر على التبني

•• مو�سكو  -د ب �أ:

ذكرت ال�شرطة الرو�سية �أن نحو  12الف نا�شط نظموا مظاهرة يف و�سط
مو�سكو ام�س ال�سبت لل�ضغط على احلكومة من اجل مد حظر مفرو�ض
على تبني العائالت الأم�يرك��ي��ة الأط��ف��ال ال��رو���س لي�شمل ك��ل اجلن�سيات
الأجنبية.
وقالت وكالة �أنباء ريا نوفو�ستي الرو�سية �إن املظاهرة جاءت بعد �شهرين
تقريبا من �سريان مفعول حظر رو�سي على تبني املواطنني الأمريكيني
لأطفالها.
م��ن ناحية اخ���رى ،نظم امل��ع��ار���ض��ون ال��رو���س امل���ؤي��دون للنا�شط �سريغى
اودات�سوف مظاهرة ام�س دفاعا عن احلقوق االجتماعية وال�سيا�سية ل�سكان
مو�سكو .ويخ�ضع اودات�سوف حاليا لالقامة اجلربية بانتظار حماكمته
بناء على اتهامات بالتخطيط الثارة �شغب جماهريي والت�آمر للإطاحة
بالرئي�س فالدميري بوتني ،بح�سب الوكالة وقالت ال�شرطة �إن نحو 500
�شخ�ص ���ش��ارك��وا يف امل��ظ��اه��رة ،بينما �أف���ادت حمطة اذاع���ة �صدى مو�سكو
ومقرها العا�صمة الرو�سية مب�شاركة نحو �ألفي �شخ�ص.

�أكرث من � 6آالف جندي �سوري من�شق بالأردن
•• عمان-يو بي �آي:

�أع���ل���ن م�����ص��در �أردين �أن ع���دد امل��ن�����ش��ق�ين ع���ن اجلي�ش
ال�سوري النظامي الذين جل�ؤوا �إىل الأرا�ضي الأردنية
بلغ �أكرث من �ستة �آالف �شخ�ص.
ونقلت وك��ال��ة يونايتد بر�س ع��ن م��ا قالت �إن��ه م�صدر
ف�ضل ع��دم الك�شف عن ا�سمه قوله :لدينا �ستة �آالف
ج��ن��دي ���س��وري من�شق ع��ن ال��ق��وات احلكومية �أو �أكرث
بقليل.
وك��ان قائد حر�س احل��دود يف القوات امل�سلحة الأردنية
العميد ال��رك��ن ح�سني ال���زي���ود ،رف�����ض يف وق���ت �سابق
حتديد ع��دد املن�شقني عن اجلي�ش ال�سوري احلكومي
ال���ذي���ن جل������ؤوا �إىل الأرا�����ض����ي الأردن����ي����ة ,و�أ����ض���اف �أن
الع�سكريني يتم �إج�لا�ؤه��م �إىل �أماكن خا�صة بهم وال

املعلم يجري
مباحثات يف طهران

•• طهران-يو بي �أي:

و���ص��ل وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�سوري
ول���ي���د امل��ع��ل��م ام�������س �إىل طهران
يف زي�����ارة ر���س��م��ي��ة ت��ه��دف لإج����راء
حمادثات مع م�س�ؤولني ايرانيني.
وقالت وكالة مهر لالنباء �إن املعلم
�سيجري خ�لال زي��ارت��ه اىل �إيران
وحم��ادث��ات م��ع ن��ظ�يره االي���راين،
ع���ل���ي اك��ب��ر ����ص���احل���ي ،و�سكرتري
املجل�س االع��ل��ى ل�لام��ن القومي،
�سعيد جليلي وكان مقررا ان يقوم
املعلم ،بزيارة اىل طهران اال�سبوع
املا�ضي� ،إال �أن الزيارة ت�أجلت .

يتجاوز ع��دده��م ب�ضعة �آالف .وذك��ر ال��زي��ود يف حديث
بثه التلفزيون احلكومي� ,أن هناك جنودا من�شقني عن
اجلي�ش ال�سوري ب�شكل فردي وحاالت فردية دخلوا �إىل
البالد عرب املنافذ غري ال�شرعية بني البلدين وعددها
 45منفذا.
و�أو�ضح الزيود ال ن�سمح بدخول الالجئني �إىل بلدنا،
من ال يحمل �إثبات �شخ�صية ,وبعد ذلك نقوم ببع�ض
الإجراءات الأمنية معهم  .ويبلغ طول احلدود الأردنية
ال�سورية  378كم.
ويف وق��ت �سابق �أعلن �أك�ثر من  300ع�سكري �سوري
ان�شقاقهم يف دم�شق وريفها .وتعهد قادة ميدانيون يف
اجلي�ش احلر بت�أمني �إي�صالهم �إىل ذويهم يف حمافظات
حماة و�إدل��ب وحلب .وقال عدد من املن�شقني �إن بع�ض
الألوية ان�شق �أكرث من ثلثيها.

قتلى وجرحى بهجمات يف العراق

•• بغداد-يو بي �أي:

قتل  4ا�شخا�ص بينهما ع�سكريان احدهما �ضابط و�أ�صيب جنديان بجروح
يف العراق ام�س ال�سبت وذك��ر م�صدر امني يف حمافظة �صالح الدين ان
م�سلحني �أطلقوا النارعلى �ضابط برتبة نقيب وج��ن��دي يف ت��زام��ن امام
منزلهما يف قرية الفهد بق�ضاء ال�شرقاط �شمال تكريت ،مركز املحافظة،
ما ا�سفرعن مقتلهما.
كما قتل م�سلحون يف حمافظة نينوى( 400كلم �شمال العراق) النجل
اال�صغر للمدير اال�سبق ل�شرطة املحافظة اللواء واث��ق احلمداين واحد
اقاربه يف منطقة الطواليب غرب املو�صل .
ويف �سياق مت�صل ذك��ر م�صدر �أمني ان عبوة نا�سفة انفجرت اثناء مرور
دورية للجي�ش العراقي يف منطقة املجموعة �شمال مدينة املو�صل ف�أ�صيب
جنديان ب��ج��روح  .و�أ���ص��ي��ب �ضابط �شرطة برتبة عقيد ب��ج��روح خطرية
ب��ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ب�����س��ي��ارت��ه يف حم��اف��ظ��ة ك��رك��وك وق��ت��ل م�سلحون �شرطيا
مبحافظة نينوى يف �شمال العراق.

كاتبة :م�صر تواجه خطر التحول لإيران �أخرى
•• وا�شنطن-وكاالت:

ادع��ت باحثة �إيرانية ب�أمريكا �أن
م�صر ت��واج��ه خطر التح ّول �إىل
ن�سخة �سنية م��ن �إي�����ران ،ودعت
وا���ش��ن��ط��ن �إىل امل��ط��ال��ب��ة بحماية
ح��ق��وق الإن�������س���ان ودع����م �أقوالها
ب�أعمال فعلية.
وق������ال������ت ال������دك������ت������ورة ن�سرين
اخ��ت��ارخ��اواري بجامعة �شيكاغو
الأم�يرك��ي��ة يف م��ق��ال لها ن�شرته
���ص��ح��ي��ف��ة ك��ري�����س��ت��ي��ان �ساين�س
م��ون��ي��ت��ور مب��ن��ا���س��ب��ة زي�����ارة وزير
اخلارجية الأمريكية جون كريي
ال���ق���اه���رة �إن م�����ص��ر حت���ت حكم
الرئي�س حممد مر�سي والإخوان
امل�سلمني تتجه نحو التح ّول �إىل
دولة تقمع احلريات الفردية وال
حتقق عدالة اجتماعية.
و�أ������ش�����ارت �إىل �أن رف�������ض قوى
املعار�ضة امل�صرية لقاء ك�يري يف
ال��ق��اه��رة اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى الدعم
الأم�ي�رك���ي غ�ي�ر امل��ب��دئ��ي ملر�سي
يجب �أن ي��ك��ون دع���وة لوا�شنطن
لال�ستيقاظ .
و�أوردت اخ����ت����ارخ����اواري قائمة
طويلة م��ن الأح���داث التي قالت
�إن��ه��ا م���ؤ���ش��رات على �أن م�صر يف

طريقها �إىل �أن ت�صبح مثل �إيران
يف نظام حكمها.
وذكرت �أن �أول خطوة ملر�سي بعد
ف��وزه يف انتخابات الرئا�سة العام
امل��ا���ض��ي ه���ي �إن�������ش���اء حت���ال���ف مع
املجموعات الإ�سالمية الأخرى
لتهمي�ش العلمانيني والليرباليني
الذين ب�إمكانهم وقف �إقامة دولة

دينية  .ثم �أوردت �أن مر�سي منح
ن��ف�����س��ه ���س��ل��ط��ات وا���س��ع��ة مل يكن
يحلم بها الرئي�س امل�صري ال�سابق
ح�سني مبارك.
وقالت �إنه وبعد عدد من املناورات،
دف��ع مر�سي بد�ستور �صاغته يف
الغالب جماعة الإخوان امل�سلمني
وحلفا�ؤها متجاهال احتجاجات

املعار�ضة العلمانية وامل�سيحيني
والن�ساء.
وزع���م���ت ال��ك��ات��ب��ة �أن الد�ستور
امل�صري اجلديد ميهد لقيام ما
ميكن �أن ت�صبح دول���ة �إ�سالمية
وه������و م�����ا ي���ج���ب �أن ي���ث�ي�ر قلق
املجتمع الدويل.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن �إي�����ران ،وخالل

ال��ع��ق��ود ال��ث�لاث��ة الأخ���ي��رة حتت
���س��ي��ط��رة رج����ال ال��دي��ن ال�شيعة،
حتو ّلت �إىل دولة دينية بانتهاكات
ال ن��ه��اي��ة ل��ه��ا حل��ق��وق الإن�سان،
وم�������ص���ر ت��ت��ع��ل��م م����ن التجربة
الإي����ران����ي����ة .و�إذا ظ����ل الو�ضع
ال�سيا�سي يف م�صر دون تغيري،
ف�����س��ت��ق��ت��ف��ي م�����ص��ر خ��ط��ى �إي�����ران
�سريعا .
وت����وق����ع����ت ال����ك����ات����ب����ة �أن يفكر
الإ�سالميون مب�صر يف �أن التعاون
ب��ي�ن ب���ل���ده���م و�إي�����������ران �سيكون
اخل��ط��وة التالية ب��اجت��اه التمدد
الإ�سالمي يف العامل.
وق��ال��ت رغ��م اجل��دل واالنتقادات
ال���ت���ي �أح���اط���ت ب���زي���ارة الرئي�س
الإي����راين حم��م��ود �أح��م��دي جناد
�إىل م�����ص��ر ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف قمة
�إ����س�ل�ام���ي���ة ،ف���ق���د رح�����ب مر�سي
بنجاد بحرارة.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن م��ر���س��ي تنا�سى
الدعم الإي��راين للنظام ال�سوري
واحتجاجات املعار�ضة ال�سورية
وان��ت��ق��ادات الأزه����ر ،وت��ب��اح��ث مع
�أحمدي جناد ب�ش�أن �سبل حت�سني
ال���ت���ع���اون ال�����س��ي��ا���س��ي وال�شراكة
االق���ت�������ص���ادي���ة .ووق������ع البلدان
اتفاقية لتعزيز ال�سياحة بينهما.

قوات الأ�سد ت�سرتد قرية يف حلب
•• بريوت-رويرتز:

ق��ال املر�صد ال�سوري حلقوق االن�سان ان ق��وات الرئي�س
ب�����ش��ار اال���س��د �سيطرت ع��ل��ى ق��ري��ة ج��ن��وب ���ش��رق��ي مدينة
حلب و�أع��ادت فتح خط ام��داد اىل �أكرب مدن �سوريا حيث
تقاتل قوات املعار�ضة منذ ثمانية ا�شهر .وقال املر�صد ان
اال�ستيالء على قرية ت��ل �شغيب ميثل اخل��ط��وة االخرية
نحو اق��ام��ة خ��ط ام���داد ب��ري م��ن ال�شمال اىل حلب من
حمافظة حماة وهو طريق حيوي لقوات اال�سد التي فقدت
ال�سيطرة على ج��زء م��ن الطريق ال�سريع الرئي�سي من
ال�شمال اىل اجلنوب .ويقول املعار�ضون انهم ي�سيطرون
ع��ل��ى معظم ارج����اء امل��دي��ن��ة نف�سها وك���ل امل��ن��اط��ق النائية
الريفية تقريبا .لكنهم مل يتمكنوا من حتقيق ن�صر حا�سم
و�شكوا من ان القوات احلكومية تتفوق عليهم يف العتاد
و�أنهم عر�ضة خلطر الق�صف من جانب القوات اجلوية
واملدفعية وال�صواريخ التي قتلت ع�شرات اال�شخا�ص يف
حلب اال�سبوع املا�ضي .وتعهدت الواليات املتحدة بار�سال

م�ساعدات مبا�شرة غري فتاكة اىل املعار�ضني يف اجتماع
روم��ا ي��وم اخلمي�س مم��ا �أ���ص��اب باالحباط خ�صوم اال�سد
الذين كانوا ي�أملون يف احل�صول على مزيد من الدعم
الع�سكري امللمو�س لرتجيح كفة توازن القوى على االر�ض
ل�صاحلهم .وحت���دث نا�شطون ع��ن ي��وم اخ��ر م��ن القتال
ال�ضار يف انحاء حلب �شمال املطار الع�سكري يف النريب
على بعد خم�سة كيلومرتات اىل ال�شمال من تل �شغيب
ال��ت��ي ا�ستعادتها ق��وت اال���س��د .وق���ال رام���ي عبد الرحمن
مدير املر�صد ال�سوري حلقوق االن�سان امل�ؤيد للمعار�ضة
ومقره بريطانيا ان هذا املك�سب مهم للنظام .وكان يتحدث
عن هجوم اجلي�ش �شماال الذي قو�ض العديد من مكا�سب
املعار�ضة عندما حتركت جنوبا اىل حماة م��ن حمافظة
حلب يف نهاية العام املا�ضي .و�أ���ض��اف ان��ه يف ال�شرق على
احل���دود ال��ع��راق��ي��ة متكنت ال��ق��وات احلكومية �أي�����ض��ا من
ا�ستعادة ال�سيطرة على م��رك��ز ال�يروب��ي��ة احل���دودي وهو
نقطة لعبور احلدود بني العراق و�سوريا بعد ان �سيطرت
عليها قوات املعار�ضة ملدة � 24ساعة.

�أوباما يعفو عن  17مدان ًا بجرائم
•• وا�شنطن-يو بي �أي:

�أ����ص���در ال��رئ��ي�����س الأم��ي�رك����ي ،ب����اراك
�أوب��ام��ا ،عفواً عن  17م��دان��اً بجرائم
غري خطرية ،لتكون �أول مرة ي�ستخدم
ف��ي��ه��ا ال��رئ��ي�����س ���ص�لاح��ي��ات ال��ع��ف��و يف
والي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة .وذك����ر م��وق��ع البيت
الأبي�ض� ،أن �أوباما �أ�صدر عفواً عن 17
مداناً ،من بينهم � 12شخ�صاً مل يكن
قد حكم عليهم بال�سجن ،يف حني �أن
اخلم�سة الأخرين كانوا ارتكبوا جرائم

غري خطرية .و�أو�ضح �أن املدانني كان
م����ن ب��ي��ن��ه��م ��� 12ش��خ�����ص��اً حمكوماً
عليهم بدفع غرامات مالية كبرية� ،أو
ب�سنوات من �إطالق �سراح م�شروط� ،أو
باخلدمة املدنية� ،أو باالحتجاز املنزيل.
�أم����ا الـ 5الأخ�������رون ،ف��ك��ان حمكوماً
ع��ل��ي��ه��م ب��ال�����س��ج��ن ل����ف��ت�رات ت��ت��راوح
ب�ين  54ي��وم��اً و� 5سنوات ،وب�إطالق
�سراح م�شروط ،ودفع غرامات مالية.
ي�شار �إىل �أن �أوباما وقع �أمراً تنفيذياً
يق�ضي ب�إجراء تخفي�ضات حادة بقيمة
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 85مليار دوالر يف املوازنة االحتادية،
حم���ذراً م��ن �أن ه��ذه االق��ت��ط��اع��ات قد
ت�ضر االقت�صاد الأمريكي.
ي�������ش���ار �إىل �أن حم�����ادث�����ات اللحظة
الأخ�ي�رة ب�ين احل��زب�ين الدميقراطي
واجلمهوري ،والتي كانت تهدف �إىل
تفادي التخفي�ضات التلقائية للإنفاق
احلكومي قبل حلول الأول من �آذار-
م���ار����س احل�����ايل ،ف�����ش��ل��ت يف التو�صل
�إىل ات���ف���اق ي��ح��ول دون ت��ف��ع��ي��ل هذه
التخفي�ضات.
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الرئي�س االمريكي يزور رو�سيا يف �سبتمرب املقبل
•• وا�شنطن-ا ف ب:

اعلن البيت االبي�ض ان الرئي�س االمريكي باراك اوباما �سيزور
�سان بطر�سبورغ يف ايلول�-سبتمرب حل�ضور قمة الع�شرين ،لكنه
�سيلتقي الرئي�س فالدميري بوتني قبل ذلك يف قمة الثماين يف
�شمال ايرلندا يف حزيران-يونيو املقبل .وج��اء اع�لان البيت
االبي�ض بعد ات�صال هاتفي بني اوباما وبوتني اللذين بحثا يف
االزمة ال�سورية ،بينما ت�شهد العالقات بني الواليات املتحدة
ورو�سيا توترا منذ الوالية الرئا�سية االوىل الوباما .وكانت
رو�سيا ت���أم��ل يف ان يقوم اوب��ام��ا ب��زي��ارة ر�سمية للبالد العام
امل��ا���ض��ي ،للمرة االوىل منذ ع���ودة ب��وت�ين اىل ال��رئ��ا���س��ة .لكن

العالقات بني وا�شنطن ومو�سكو مل تكن �سهلة ومل جتر هذه
الزيارة ويعني اعالن البيت االبي�ض ان اوباما لن يزور رو�سيا
قبل قمة الع�شرين ،ما ي�سبب خيبة ام��ل اخ��رى للكرملني.
ويتعلق اخل�لاف ب�ين وا�شنطن ومو�سكو ب�سوريا خ�صو�صا.
فمنذ بداية االحتجاجات �ضد الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد،
تعار�ضت اراء البلدين حول النزاع ال�سوري الذي اودى بحياة
اك�ثر م��ن �سبعني ال��ف �شخ�ص خ�لال ع��ام�ين ،وو�سائل حله.
وتريد وا�شنطن ان يتنحى اال�سد عن ال�سلطة بينما ترف�ض
رو�سيا التدخالت االجنبية يف النزاع وقد عرقلت ثالث مرات
يف جمل�س االمن مع ال�صني م�شاريع قرارات لفر�ض عقوبات
على النظام ال�سوري.

املعار�ضة تدين ا�ستخدام الأمن للعنف
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النيابة امل�صرية تفتح حتقيق ًا يف ا�شتباكات املن�صورة
•• القاهرة-يو بي �آي:

�أم��ر النائب العام امل�صري ،ام�س
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ا����ش���ت���ب���اك���ات بني
متظاهرين وقوات الأمن مبدينة
املن�صورة �شمال القاهرة �أ�سفرت
عن مقتل �شاب وع�شرات امل�صابني
و�إ�صابة عنا�صر �أمنية.
وق������� َّرر ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام امل�صري
امل�����س��ت�����ش��ار ط��ل��ع��ت ع��ب��د اهلل ،فتح
حت��ق��ي��ق ق�����ض��ائ��ي يف ا�شتباكات
ع��ن��ي��ف��ة وق���ع���ت م��ن��ت�����ص��ف الليلة
ق��ب��ل امل��ا���ض��ي��ة ب�ي�ن متظاهرين
معار�ضني وق��وات الأم��ن مبدينة
امل�����ن�����������ص�����ورة م�����رك�����ز حم���اف���ظ���ة
الدقهلية �شمال القاهرة �أ�سفرت
عن مقتل �شاب و�إ�صابة الع�شرات
بينهم عنا�صر �أمن.
ويف غ�����ض��ون ذل����ك �أب���ل���غ م�صدر
حملي باملن�صورة ،يونايتد بر�س
ان�ت�رن���ا����ش���ون���ال� ،أن جمموعات
من املحققني ينت�شرون مبحيط
م���ب���ن���ى امل����ح����اف����ظ����ة وم����دي����ري����ة
�أم���ن ال��دق��ه��ل��ي��ة ،وك���وب���ري ج�سر
طلخا ،وميدان ال�شهداء ،وحول
م��ق��ر ح����زب ال��ت��ح��ال��ف ال�شعبي
اال�شرتاكي ،ومقر التيار ال�شعبي
امل�������ص���ري� ،إىل ج���ان���ب حمققني
توجهوا �إىل م�ست�شفى املن�صورة
ال�������دويل ح���ي���ث ُي���ع���ال���ج غالبية
امل�صابني.
يف االثناء� ،أدانت قوى يف املعار�ضة
امل�����ص��ري��ة ،الإ���ش��ت��ب��اك��ات .ورف�ض
رئ��ي�����س ال��ت��ي��ار ال�����ش��ع��ب��ي امل�صري
حمدين �صباحي ،ع�بر �صفحته

على موقع التوا�صل الإجتماعي
تويرت ما و�صفه بالعنف الأمني
م���ع امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل��ع��ار���ض�ين يف
امل���ن�������ص���ورة  ،واع�����ت��ب��ره جرمية
مكتملة الأركان .
وق���ال ���ص�� َّب��اح��ي �إن م��ا ي��ج��ري يف
املن�صورة من قتل و�سحل وده�س
مبدرعات ال�شرطة ومنع و�صول
الأدوي����ة للم�صابني ،ه��و جرمية
مكتملة الأركان وا�ستباحة للدماء
وامتهان لكرامة كل م�صري.
و�أدان ال��ت��ح��ال��ف الدميقراطي
ال���ث���وري ،م���ن ج��ه��ت��ه ،ا�شتباكات
املن�صورة ،وو�صف التعامل الأمني

مع املعار�ضني بالوح�شي .
وق�����ال ال��ت��ح��ال��ف جت��م��ع للقوى
الي�سارية واال�شرتاكية امل�صرية
 ،يف ب��ي��ان ت��ل��ق��ت ي��ون��اي��ت��د بر�س
ان�ت�رن���ا����ش���ون���ال ن�����س��خ��ة م���ن���ه� ،إن
املظاهرات ال�سلمية تواجه ب�أب�شع
�أنواع ال�ضرب وال�سحل واملطاردة
يف ������ش�����وارع م���دي���ن���ة املن�صورة،
الأم������ر ال�����ذى �أدى �إىل �سقوط
ع�����ش��رات امل�����ص��اب�ين باخلرطو�ش
وال����غ����ازات اخل��ان��ق��ة ،ف��� ً
��ض�لا عن
�سقوط ال��ع��دي��د ده�����س��اً ب�سيارات
ال�شرطة ،مما �أدى �إىل ا�ست�شهاد
�شخ�ص واح��د على الأق��ل ،وتقوم

�أجهزة القمع مبالحقة الأبرياء،
و�إل����ق����اء ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اجلرحى
ال��ذي��ن يتلقـــــون ال��ع��ـ�لاج داخل
امل�ست�شفيات ب�صورة همجية غري
م�سبوقة .
واع��ت�بر التحالف �أن ثمة رابط
ب��ي�ن م����ا ر�آه ال���ق���م���ع الوح�شي
ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن  ،وزي��������ارة وزي����ر
اخلارجية الأمريكي ،جون كريي،
�إىل م�صر.
وق���ال �إن���ه ال يغيب ع��ن ناظرينا
دالل�������ة ت�������ص���اع���د ه������ذا الهجوم
الوح�شي على املعار�ضة فى توقيت
م������وا ٍز ل����زي����ارة وزي�����ر اخلارجية

الأم���ي���رك�������ي ،وع����������� ّراب و�����ص����ول
الإخ�����وان �إىل ال�سلطة يف م�صر
يف الوقت ال��ذي �أدانتها املعار�ضة
وامتنعت ع��ن لقائه ،واعتربتها
ً
���دخ�ل�ا م���ب���ا����ش���راً م���رف���و����ض���اً يف
ت
ال�ش�أن امل�صري الداخلي .
و�����ش����دَّد ال��ت��ح��ال��ف ع��ل��ى �أن هذا
القمع الوح�شي لن ُي�سكت �صوت
امل��ع��ار���ض��ة ،ال��ت��ي ت��ن��ادي ب�إ�صرا ٍر
و�إراد ٍة با�ستمرار الثورة حتى يتم
ال��ق�����ص��ا���ص ل�����ش��ه��دائ��ه��ا الأب������رار،
وحتقيــــــق م��ط��ال��ب��ه��ا امل�شروعة
ال���ت���ي ت��� ّن���ك���ر وي��ت��ن��ك��ر ل���ه���ا نظام
الإخوان.
وك���ان ال�����ش��اب ح�سام ال��دي��ن عبد
اهلل ع���ب���د ال���ع���ظ���ي���م  35ع���ام���اً
ق��ت��ل ،و�أ���ص��ي��ب نحو � 40آخرين
يف م���������ص����ادم����ات ع���ن���ي���ف���ة وقعت
الليلة املا�ضية مبدينة املن�صورة
مركز حمافظة الدقهلية �شمال
القاهرة بني متظاهرين راف�ضني
ل��ل��ن��ظ��ام وم��ط��ال��ب�ين ب�إ�سقاطه،
وقوات الأمن.
وب���امل���ق���اب���ـ���ـ���ـ���ل ردت حمافظــــة
ال���دق���ه���ل���ي���ة وم����دي����ري����ة الأم������ن
ف��ي��ه��ا ،يف ب��ي��ان ق��ال��ت فيــــــــه� ،إن
امل��ت��ظ��اه��ري��ـ��ـ��ـ��ـ��ن ب��������د�أوا الهجوم
على ق��وات الأم��ن التي ا�ضطرت
للدفـــــــاع عن النف�س ما �أ�سفر عن
�إ�صابة النقيب حممد العطــوي
يف ال��وج��ه وال��ر�أ���س نتيجة �إلقاء
احلجارة واملولوتوف ومت �إ�سعافه،
و�أ�����ص����ي����ب ع������دد م����ن املجندين
بكدمات وج��روح يف الوجه جراء
هذه اال�شتباكات .

اخلرطوم تدعو حلث جوبا على تنفيذ اتفاق احلدود
•• اخلرطوم-وكاالت:

دعت احلكومة ال�سودانية املجتمع الدويل واالحتاد
االفريقي اىل حمل دولة جنوب ال�سودان على تنفيذ
االتفاق املوقع مع ب�لاده .وقالت احلكومة �أن دولة
اجل��ن��وب م��ا زال���ت حت��ت��ل خم�س م��ن��اط��ق �سودانية،
و�أك���دت مقدرتها على ط��رد اجلي�ش ال�شعبي يف �أي
حلظة  ،متابعة �إذا �صربنا على دول��ة اجلنوب ف�إن
لل�صرب حدودًا � .صرح بذلك نائب الرئي�س ال�سوداين
احلاج ادم يو�سف يف احتفال ال�صلح الذي مت توقيعه
ب�ي�ن ب��ط��ون امل�����س�يري��ة ب��ال�����ض��ع�ين ،،ح�����س��ب��م��ا ذكرت
�صحيفة االنتباهة ال�سودانية ام�س ال�سبت .وا�ضاف

�أن ال�سودان لن يتنازل عن �سماحة و  14ميل لدولة
اجلنوب  ،مطالبا جوبا ب�سحب قواتها خارج احلدود
املتفق عليها .ودعا نائب الرئي�س حاملي ال�سالح من
�أب��ن��اء ال��وط��ن �إىل االن�ضمام �إىل رك��ب ال�سالم من
خ�لال التفاو�ض املبا�شر لدعم اتفاقية ال��دوح��ة �أو
التفاو�ض من الداخل .من جهة �أخرى ،قال اجلي�ش
ال�شعبي جلنوب ال�سودان �إن اخلرطوم ح�شدت �أعدادا
كبرية من قواتها على حدودها مع جنوب ال�سودان،
يف ح�ين اتهمت جلنة �أمم��ي��ة احل��ك��وم��ة ال�سودانية
بانتهاك العقوبات ال��دول��ي��ة ب�شنها هجمات جوية
يف �إقليم دارف���ور .ففي جوبا ،ق��ال الناطق الر�سمي
با�سم اجلي�ش ال�شعبي جلنوب ال�سودان فيليب �أقوير

�إن اخلرطوم ح�شدت �أع��دادا كبرية من قواتها على
ح��دوده��ا م��ع ج��ن��وب ال�����س��ودان ،و�أر���س��ل��ت ملي�شيات
ج��ن��وب��ي��ة �إىل ع���دد م���ن امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة خا�صة
منطقة �أبيي املتنازع عليها بني البلدين .و�أ�ضاف �أن
اجلي�ش يراقب عن كثب حتركات القوات ال�سودانية،
ودع��م��ه��ا للملي�شيات ال��ت��ي اتهمها ب��ارت��ك��اب �أعمال
نهب وقتل للمدنيني اجلنوبيني .وقال على الرغم
م��ن �أن منطقة احل����دود ت�شهد ح��ال��ة م��ن الهدوء
ف�إن احلكومة ال�سودانية تقوم بعمليات ن�شر وا�سعة
للجي�ش ال�سوداين يف تلك املناطق وبن�شاطات معادية
منذ �أن مت توقيع االتفاقية الأمنية بني الدولتني يف
�سبتمرب�-أيلول من العام املا�ضي.

متظاهرون يحرقون ً
مركزا لل�شرطة يف بور�سعيد
•• القاهرة-ا ف ب:

اف��اد م�صدر ر�سمي ان متظاهرين م�صريني ا�ضرموا
ال���ن���ار ام�����س يف م��رك��ز ل��ل�����ش��رط��ة يف م��دي��ن��ة بور�سعيد
فيما و�صل وزير اخلارجية االمريكي جون كريي اىل
القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان ان نحو  500متظاهر
ر�شقوا مركز ال�شرطة باحلجارة والقوا عليه زجاجات
ح��ارق��ة م��ا ادى اىل ا���ش��ت��ع��ال ال��ن�يران ف��ي��ه ،ث��م منعوا
�سيارات االطفاء من االقرتاب الخماد النار.
وكان املتظاهرون جتمعوا خارج مركز ال�شرطة بعدما
ا�صيب �شخ�صان حني �صدمتهما �سيارة لل�شرطة خالل

مواجهات وقعت يف وق��ت �سابق يف املدينة التي ت�شهد
ع�صيانا مدنيا لال�سبوع ال��ث��ال��ث على ال��ت��وايل ،وفق
الداخلية.
وكان قتل �شخ�ص وا�صيب ع�شرات اخرون يف مواجهات
ان��دل��ع��ت ليال ب�ين عنا�صر م��ن ق���وات االم���ن امل�صرية
ومتظاهرين يف مدينة املن�صورة ب�شمال القاهرة ،وفق
ما اف��اد م�س�ؤول امني وذك��رت و�سائل اع�لام حملية ان
املتظاهر قتل حني ده�سته �سيارة لل�شرطة.
وتزامنت هذه احلوادث مع و�صول الوزير جون كريي
اىل م�����ص��ر يف زي����ارة ت�ستغرق ي��وم�ين يلتقي خاللها
الرئي�س امل�صري حممد مر�سي وقيادات اجلي�ش امل�صري
وممثلني الحزاب �سيا�سية.

تربئة عائلة �أمريكية من قتل طفل رو�سي
•• مو�سكو-ا ف ب:

اظهر تقرير الطب ال�شرعي لت�شريح جثة طفل رو�سي
تبنته عائلة امريكية ان وفاته ناجمة عن حادث عر�ضي
وان��ه ت�سبب بنف�سه بجروح ا�صيب بها ،ما ي�برئ على
االرجح والديه بالتبني من اتهامات رو�سية لهما بقتل
الطفل.
وادت وف��اة الطفل مك�سيم ،البالغ � 3سنوات يف منزل
العائلة التي تبنته يف تك�سا�س اىل موجة توتر جديدة
ب�ي�ن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ورو����س���ي���ا م��ن��ذ اع��ل��ن مفو�ض
ال��ك��رم��ل�ين حل��ق��وق ال��ط��ف��ل ب��اف��ي��ل ا���س��ت��اخ��وف يف 18
�شباط -فرباير عن هذه الوفاة ،متهما الوالدة بالتبني
بقتل الطفل.
واججت هذه الق�ضية التوتر الذي �ساد العالقات بني
البلدين اثر حظر مو�سكو تبني اطفال رو�س من قبل
عائالت امريكية اعتبارا من مطلع العام.
وبح�سب ا�ستاخوف فان والدة الطفل بالتبني قتلته يف

تك�سا�س بعدما اعطته ادوية لالمرا�ض النف�سية ال تباع
اال بو�صفة طبية .غري ان امل�س�ؤول الرو�سي �سرعان ما
تراجع عن اتهاماته م�ؤكدا انه ينبغي احلديث عن وفاة
الطفل ولي�س تعر�ضه للقتل.
ولكن تقريرا ن�شر اجلمعة واع��ده اربعة خرباء در�سوا
الت�شريح الذي اخ�ضعت له جثة الطفل اكد ان والدي
الطفل بالتبني لي�س لهما اي عالقة با�سباب وفاته.
وق���ال مكتب ال��ط��ب ال�����ش��رع��ي يف مقاطعة اي��ك��ت��ور انه
بح�سب كل االحتماالت الطبية فان �سبب الوفاة عر�ضي
.
وبح�سب التقرير اي�ضا فانه بنتيجة الت�شريح ت�أكد خلو
اجلثة من اي اثر الي دواء قد يكون الطفل تناوله ،كما
ت�أكد ان �سبب الوفاة هو متزق �شريان يف االمعاء ناجم
عن تلقي �ضربة على البطن.
وا�ضاف ان الك�شف اثبت اي�ضا ان الطفل كان يعاين من
ا�ضطرابات عقلية دفعته على االرج��ح اىل جرح نف�سه
بنف�سه.

وا�شنطن تك�شف على عمليات
الطائرات بدون طيار

•• وا�شنطن-ا ف ب:

الرئي�س الغيني يدعو للهدوء بعد �أعمال �شغب
•• كوناكري-ا ف ب:

دعا الرئي�س الغيني الفا كوندي الغينيني اىل الهدوء
والتهدئة بعد اعمال عنف جديدة يف كوناكري ا�سفرت
ع��ن �سقوط قتيلني على االق��ل واك�ثر م��ن مئة جريح
منذ االرب��ع��اء .وق��ال الرئي�س ك��ون��دي ع�بر التلفزيون
احل��ك��وم��ي ات��وج��ه اليكم ال��ي��وم ل�شجب اع��م��ال العنف
خ�لال ت��ظ��اه��رة ��� 27ش��ب��اط-ف�براي��ر االرب��ع��اء وااليام
التي تلت .
وا�ضاف عليكم جميعا من كل التيارات جتنب اال�ستفزاز
وعمليات االنتقام ال�شخ�صية وطلب من احلكماء ورجال
الدين وقوات حفظ النظام واع�ضاء جمال�س البلديات
وق��ادة االح��زاب ال�سيا�سية الدعوة اىل الهدوء واحلوار
على كل االرا�ضي الوطنية .

وكان الرئي�س الغيني يتحدث بعد اعمال عنف ا�ستمرت
ث�لاث��ة اي���ام يف اح���دى �ضواحي ك��ون��اك��ري وذك���ر �شهود
ع��ي��ان ان ���ص��دام��ات ج���رت ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����س الأول بني
املالينكه وال��ب��ول اك�بر جمموعتني اتنيتني يف غينيا،
يف حي ماتوتو بعد ال�صالة ما ا�سفر عن �سقوط 21
جريحا.
وق��ال اح��د ه����ؤالء ال�شهود ان �شبانا م��ن املالينكه ادوا
ال�صالة يف م�سجدهم قبل ان يتعر�ضوا لر�شق باحلجارة
من قبل افراد من البول .
ومل يعرف ما اذا كانت هذه املواجهة اجلديدة مرتبطة
بحوادث جرت االربعاء اخلمي�س يف عدد كبري من احياء
ك��ون��اك��ري ،وم��رت��ب��ط��ة ب��ت��ظ��اه��رة ببمعار�ضني تطالب
ب�شفافية يف االنتخابات الت�شريعية املقررة يف  12ايار-
مايو.

�ستك�شف االدارة االمريكية على ما يبدو جزءا من العمليات التي تقوم بها
الطائرات من دون طيار الن اجلي�ش �سي�شرف على بع�ضها فيما كانت وكالة
اال�ستخبارات املركزية االمريكية (�سي اي ايه) وحدها م�س�ؤولة حتى االن
عن املهمات ال�سرية لهذه الطائرات .لكن م�صادر ر�سمية ذك��رت ان هذا
التغيري لن يطبق على الطائرات الهجومية يف باك�ستان حيث يجري الق�سم
االكرب من مهمات هذه الطائرات .وحتى مع هذا التغيري يف االجراءات ،ال
ينوي باراك اوباما بالت�أكيد التخلي عن هذا التكتيك الذي اتاح الت�صدي
يف �شكل كبري لتنظيم القاعدة كما يقول م�ست�شاروه.
وذكر م�س�ؤول طلب التكتم على هويته اننا نناق�ش بجدية و�ضع بع�ض من
هذه االن�شطة حتت ا�شراف اجلي�ش وتعترب ادارة اوباما ان الغارات التي
ت�شنها الطائرات من دون طيار �شرعية وفعالة.
واذا ت�سلم اجلي�ش بع�ضا من مهمات الطائرات من دون طيار ،ف�سيتيح
ذلك مراقبة هذه العمليات ب�شكل اف�ضل لأن على اجلي�ش التحرك يف اطار
قانوين �صارم وميكن ا�ستدعاءه جلل�سات ا�ستماع علنية يف الكونغر�س.
وحتى االن اجريت عمليات االغتيال املحددة االهداف التي نفذتها طائرات
م��ن دون ط��ي��ار يف باك�ستان وال��ي��م��ن او يف ال�����ص��وم��ال ،ب���أوام��ر م��ن وكالة
اال�ستخبارات امل��رك��زي��ة االم�يرك��ي��ة (���س��ي�.آي.اي��ه) وك��ان��ت ه��ذه العمليات
املغطاة تتيح لل�سلطات التن�صل منها.
لكن غ��ارات الطائرات من دون طيار ا�صبحت �سرا �شائعا وطلب النواب
يف الكونغر�س وحم��ام��ون م��ن ادارة اوب��ام��ا اج���راء مناق�شات علنية لهذه
العمليات .واع��ت�بر ج��ون ناغل م��ن مركز االم��ن االم�يرك��ي اجل��دي��د وهو
جمموعة بحوث قريبة من ادارة اوب��ام��ا ،اذا مل يعد ممكنا ان ننكر اننا
جنري هذه العمليات ،فمن املنطقي عندئذ الك�شف عن بع�ض منها على
االقل  .وا�ضاف ناغل ان الكونغر�س يريد اي�ضا ا�ستعادة بع�ض من �سلطته
على العمليات الربية بعد حرب ا�ستمرت عقدا .
وت�ؤيد ال�سلطات الع�سكرية يف اي حال هذا التغيري الذي تنوي ادارة اوباما
القيام به ،كما يقول م�س�ؤولون.
واو���ض��ح م�����س���ؤول �آخ��ر ان كبار ال�ضباط ي��ري��دون ا�ستعادة ه��ذه الربامج
وي��ع��ت�برون ان ال��وق��ت ح���ان ح��ت��ى ت��وق��ف وك��ال��ة اال���س��ت��خ��ب��ارات املركزية
االمريكية حربها الوا�سعة النطاق على تنظيم القاعدة وتركز جهودها
على مهمتها اال�صلية التي تتمحور حول جمع اكرب قدر من املعلومات.

الفلبني تدعو جي�ش �سولو لال�ست�سالم
•• مانيال-وكاالت:

دع��ا الرئي�س الفلبيني بينينو �آكينو الثالث �أف���راد جي�ش
�سلطان �سولو املتح�صنني يف والي���ة �صباح امل��ال��ي��زي��ة �إىل
اال�ست�سالم لتاليف �إراق���ة امل��زي��د م��ن ال��دم��اء .وق��ال �آكينو
موجها حديثه للمجموعة الفلبينية التي يقودها راجا
مودا كريام وهو �شقيق �سلطان �سولو جمالول كريا الثالث
�إن عليهم اال�ست�سالم من دون قيد �أو �شرط .وكان 120
ف��ردا يتبعون ل�سلطان �سولو قد ت�سللوا بحرا من جنوبي
الفلبني �إىل بلدة الهاد داتو بوالية �صباح �شمايل ماليزيا
يف الثاين ع�شر من ال�شهر املا�ضي ،واحتلوا قرية و�أقاموا
خميما فيها مطالبني ب�أحقيتهم يف الأر�ض .ويدعي �سلطان
�سولو جمالول كريا �أن جزيرة �صباح كانت تابعة ل�سلطنة
�أجداده قبل �أن ت�ؤجر يف عام  1878ل�شركة نورث بورنيو

الربيطانية �ضمن اتفاقية طويلة الأم��د ح�صل مبوجبها
���س��ل��ط��ان ���س��ول��و ع��ل��ى ت��ع��وي�����ض��ات م��ال��ي��ة .و�أع���ط���ت نورث
بورينو الأر���ض للحكومة املاليزية يف عام  ،1963وتدفع
كواالملبور حاليا  5300رينجيت ( 1680دوالرا) �سنويا
ل�سلطان �سولو وف��ق االتفاقية طويلة الأم��د التي وقعها
�أجداده مع الربيطانيني .ويطالب كريا احلكومة املاليزية
باالعرتاف بجماعته وب�إعادة التفاو�ض على �شروط ت�أجري
والي����ة ���ص��ب��اح ،يف ح�ين ت��رف�����ض ك��واالمل��ب��ور ذل����ك .وكانت
ال�شرطة املاليزية قد اقتحمت القرية بعد انتهاء املهلة التي
�أعطتها للمجموعة امل�سلحة و�أ�سفرت العملية عن مقتل
� 12شخ�صا من املجموعة بالإ�ضافة �إىل اثنني من �أفراد
قوات الكوماندوز املاليزية و�أحد ال�سكان املحليني ،يف حني
�أكدت احلكومة الفلبينية مقتل �شخ�ص واحد من املجموعة
وقالت �إن ع�شرة ا�ست�سلموا وفر الباقون �صوب البحر.
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/2080جتاري كلي

اىل املدعى عليه� -1 /سو اف العقارية (ايفاد العقارية �سابقا) جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة ابيال و�شركاه ذ.م.م قد اق��ام الدعوى املذكورة اع�لاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت
بتاريخ  2013/1/21احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�صل يف
مو�ضوع:بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول وتكون مهمته :االطالع على ملف
الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه احل�ضوم .االنتقال ملقرات طريف 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
للمدعى عليهم وم��دى توافقهما مع �شروط التعاقد وبيان ما اذا ك��ان ط��ريف ال��دع��وى قد اوفيا
بالتزاماتهم فيما من عدمه وبيان ما اذا كان هناك مبالغ قد تر�صدت يف ذمة املدعى عليهم ل�صالح
املدعية من عدمه وكلفت املدعى بايداع مبلغ �سبعة االف درهم ك�أمانة للخبري .وحددت لها املحكمة
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة رقم ch2E.22 .
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي
حماكمدبياالبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2010/47جتاري جزئي

اىل امل��دع��ى عليهما� -1/شركة بيور كر�ستال للتجارة (�����ش.ذ.م.م)  -2ال�سيد
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
 2012/12/30احل��ك��م التمهيدي ال��ت��ايل :حكمت املحكمة ح�ضوريا للخ�صم
املدخل ومبثابة ح�ضوري بالن�سبة للمدعى عليها وقبل الف�صل يف املو�ضوع
ب��اح��ال��ة ال��دع��وى للتحقيق ليبث امل��دع��ى بكافة ط��رق االث��ب��ات ومنها البنيه
والقرائن و�شهادة ال�شهود وانه املالك للمنقوالت امل�شار اليها ب�صحيفة دعواه
واملبينة بتقريري اخلبري اال�صلي والتكميلي ..وحددت لها املحكمة جل�سة يوم
االحد املوافق  2013/3/10ال�ساعة � 8.30صباحا يف القاعة ch2.D.19

12
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة الظفرة االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/1521جت جز -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك ام القيوين الوطني �ش م ع اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :خليل
ه�شام خليل القريوتي اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها
 +35610الفائدة القانونية املطلوب اعالنه  /خليل ه�شام خليل القريوتي اجلن�سية:
االردن عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية

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

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

مدعي/احمد خلفان �سلطان بتال املرر اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :اعجاز
احمد بن نزير احمد اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :ف�سخ عقد وكيل
خدمات املطلوب اعالنه  /اعجاز احمد بن نزير احمد اجلن�سية :باك�ستان
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
اخلمي�س املوافق  2013/3/7موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة الظفرة االبتدائية  -الكائنة
حمكمة الظفرة االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/28
قلم املحكمة التجارية

اىل املدعي عليه :م�ؤ�س�سة ب�ستان اخلري لأعمال البالط والبال�سرت  -العنوان :بالن�شر-
نعلمك ان��ه بتاريخ امل��واف��ق 2013/2/21م قد حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /حممد مو�شيد اهلل اجلن�سية :بنغايل  -حكمت املحكمة
مبثابة احل�ضوري وفقا لأحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء والقانون :بالزام املدعى
عليها (م�ؤ�س�سة ب�ستان اخلري لأعمال البالط والبال�سرت يف �شخ�ص ممثلها القانوين
( بان ت�ؤدي للمدعي ) حممد مو�شيد اهلل ( مبلغا قدره اربعة االف واربعمائة وثالثة
وثالثون درهم ( 4433درهم) عن االجور امل�ستحقة ومبلغ اربعة االف وثمامنائة واربعة
ع�شر درهما (  4814درهما) بدل مكاف�أة نهاية اخلدمة مع ت�سليمه جواز �سفره وتذكرة
�سفر العودة لبلده ورف�ض اال�ستجابة لطلبي م�صاريف الكفالة البنكية والغاء االقامة
لعدم ارتكازهما على ا�سا�س .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لت�سلمك هذا امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/2/26م.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية رقم 2013/124

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

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

اىل املحكوم عليه :حممد تيبوز اجلن�سية :املغرب العنوان :را���س اخليمة  -بعد �سوق
ال�سمك على اليمني �شركة املكنا�س للديكور -موبايل  0558865980-0509833732ليكن
معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2012/11/29
يف ق�ضية  2011/690م��دين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وق��دره  24025دره��م �شامال
الر�سوم وامل�صاريف .ل�صالح املحكوم له :حممد برويز امني اهلل اجلن�سية :بنغالدي�ش
العنوان :را�س اخليمة موبايل  0557378401ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب
لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله .فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله
خالل مدة  15يوم من تاريخ اليوم التايل ويف تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ
بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ,وحت�صيل باقي ر�سوم التنفيذ التي
�سترتتب وعيك.

الرقم 2012/157 :ا�ستئناف حقوق مدين
اىل امل�ست�أنف �ضده :فخر الدين احمد توفيل -باك�ستاين اجلن�سية حيث ان
امل�ست�أنف� :شركة دبي اال�سالمية للت�أمني واع��ادة الت�أمني ( ام��ان) قد اقامت
عليك الدعوى رقم  2012/157ا�ستئناف حقوق مدين .وعليه يقت�ضى ح�ضورك
اىل حمكمة اال���س��ت��ئ��ن��اف امل��دن��ي��ة يف را����س اخل��ي��م��ة ���ص��ب��اح ي���وم االح���د املوافق
2013/3/17م ال�ساعة العا�شرة �صباحا وذلك لالجابة على الدعوى ,وتقدمي ما
لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك
الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك.

الرقم 2012/402 :ا�ستئناف حقوق مدين
اىل امل�ست�أنف �ضده :جا�سو يندير ب��ال تربيت رام -هندي اجلن�سية حيث ان
امل�ست�أنف� :شركة دبي اال�سالمية للت�أمني واع��ادة الت�أمني ( ام��ان) قد اقامت
عليك الدعوى رقم  2012/402ا�ستئناف حقوق مدين .وعليه يقت�ضى ح�ضورك
اىل حمكمة اال���س��ت��ئ��ن��اف امل��دن��ي��ة يف را����س اخل��ي��م��ة ���ص��ب��اح ي���وم االح���د املوافق
2013/3/17م ال�ساعة العا�شرة �صباحا وذلك لالجابة على الدعوى ,وتقدمي ما
لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك
الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك.

عبداللطيف مرزوق عبداللطيف
رئي�س ق�سم كتبة اجلل�سات املدنية
والحوال ال�شخ�صية

رئي�س الق�سم التنفيذ

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة العني االبتدائية
اعالن احلكم يف الدعوى عمايل جزئي رقم 2012/1150م

القا�ضي

عبداللطيف مرزوق عبداللطيف
رئي�س ق�سم كتبة اجلل�سات املدنية
واالحوال ال�شخ�صية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1133مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1107مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1103مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1067مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ادوار كابريل م�سك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 4110.05درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  .وحددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل امل��دع��ى عليه -1/ايلي �شفيق انطونيو�س جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وق��دره ( 3713دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/حممد يا�سني عظمى حممد �سليم جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وق���دره ( 3114.43دره���م) وال��ر���س��وم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

اىل املدعى عليه� -1/سيد �سامل را�شد حممد جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 7649.93درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1161مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1157مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1071مدين جزئي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1083مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ريت�شارد �سيمون جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3328.26درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري .

اىل املدعى عليه -1/نزير تربوفات فتيل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 5775.19درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/هيا خالد عبداملجيد علي االبراهيم جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وق���دره ( 3329.20دره���م) وال��ر���س��وم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/ب�شار جنيب �شيا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 3863.16درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا���س��م امل�صفي:املركز ال��دويل لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات \
العنوان :مكتب رقم  213ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شارع ال�صغرية
واملتو�سطة  -ديرة .-هاتف 04 2501521 :فاك�س 04 2501522/مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
�سان �سيد للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2013/1/31واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2013/1/31وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة� :سان �سيد للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م).
العنوان :مكتب رقم  305ملك عي�سى عبداهلل عبدالعزيز العثمان -ديرة -املرر ال�شكل
ال��ق��ان��وين :ذات م�س�ؤولية حم����دودة .رق��م ال��رخ�����ص��ة 630172 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري 1049596 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذل��ك مبوجب
ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/1/31واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ
 2013/1/31وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني املركز
الدويل لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات العنوان :مكتب رقم  213ملك م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد لتنمية امل�شارع ال�صغرية واملتو�سطة  -دي��رة .-هاتف04 2501521 :
ف��اك�����س 04 2501522/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10730بتاريخ2013/3/3

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا���س��م امل�صفي:املركز ال��دويل لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات \
العنوان :مكتب رقم  213ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شارع ال�صغرية
واملتو�سطة  -ديرة .-هاتف 04 2501521 :فاك�س 04 2501522/مبوجب هذا
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية برمي تامي للتجارة (�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2013/2/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/11
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن ب��دب��ي على ال��ع��ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه ك��اف��ة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10730بتاريخ2013/3/3

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :برمي تامي للتجارة (�ش.ذ.م.م).
ال��ع��ن��وان :حم��ل رق��م  7ملك يو�سف ع��ب��داهلل ح�سني -ال��را���س ال�شكل ال��ق��ان��وين :ذات
م�س�ؤولية حم���دودة .رق��م الرخ�صة 553287 :رق��م القيد بال�سجل التجاري78831 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2013/2/11واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2013/2/11وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني املركز الدويل لال�ست�شارات
وتدقيق احل�سابات العنوان :مكتب رقم  213ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية
امل�����ش��ارع ال�صغرية واملتو�سطة  -دي����رة .-ه��ات��ف 04 2501521 :ف���اك�������س04 2501522/
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
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تدريبيا عن �أحدث طرق التداول وتختتم �آخر حول �أ�ساليب التحليل املايل
برناجما
جمعية الإمارات للمتداولني تطلق
•• دبي-وام:

تطلق جمعية الإم���ارات للمتداولني يف الأ���س��واق املالية ومقرها دبي
برناجما تدريبيا لها اخت�صته ل��ذوي اخل�برة يف عمليات ال��ت��داول يف
الأ�سواق املحلية والعاملية خالل ال�شهر املقبل يتعلق با�ستخدام �أحدث
ال��ط��رق العلمية وال��ف��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة اخل��ا���ص��ة يف عمليات ال���ت���داول يف
الأ�سواق املالية بالإتفاق مع مركز تدريب ا�سرتايل مرموق .كما اختتمت
اجلمعية التي ت�أ�س�ست يف نهاية عام  2011وتعمل حتت مظلة املنظمة
العاملية للمتداولني يف البور�صات العاملية ومقرها فرن�سا �أم�س االول
برناجما تدريبيا �آخر لها وجهته ملتو�سطي اخلربة يف جمال التداول

يف الأ�سواق العاملية ت�ضمن تعريفا ب�أ�ساليب تداول العمالت الأجنبية
الفورك�س والأ�سهم وال�سندات بهدف ت�أهيلهم الكت�ساب خ�برة فنية
متعمقة يف التحليل املايل  .و�أبلغ حممد الها�شمي رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية الإمارات للمتداولني يف الأ�سواق املالية وكالة �أنباء الإمارات وام
ام�س �أن اجلمعية طرحت يف الأ�سبوع املا�ضي امل�ستوى التدريبي الأول
من برنامج التحليل امل��ايل امتد ثالثة �أي��ام فيما �ستطرح امل�ستووين
ال��ث��اين والثالث م��ن الربنامج خ�لال ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام احلايل
ب��الإت��ف��اق م��ع معهد �سمارت الي��ن وم��ق��ره قرب�ص بحيث تتنا�سب كل
مرحلة منها مع خربات املتدربني �سواء كانوا من ذوي اخلربة املحدودة
�أم املتو�سطة يف جمال التحليالت املالية.

و�أ�ضاف �أن عدد الذين �شاركوا يف امل�ستوى الأول للربنامج التدريبي بلغ
� 28شخ�صا �أغلبهم من الإماراتيني يعملون يف بنوك خمتلفة بالدولة
من بينها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك �أبوظبي
التجاري وم�صرف �أبوظبي الإ�سالمي والبنك التجاري الدويل .ولفت
�سلمان حم��م��ود ه���ادي �أم�ي�ن ���س��ر ع���ام جمعية الإم�����ارات للمتداولني
يف الأ���س��واق املالية يف ت�صريح ل��وام �إىل �أن اجلمعية تراعي التدرج يف
عملية تدريب امل�شاركني فيها حيث وجهت برناجمها التدريبي الأول
للمبتدئني من الإماراتيني يف جمال التداول يف الأ�سواق املالية حمليا
وعامليا فيما خ�ص�صت الربنامج الثاين ملتو�سطي اخل�برة والربنامج
الثالث لذوي اخلربة يف هذا املجال .ونوه ب�أن مثل هذه الدورات التي

تنظمها اجلمعية بانتظام تهدف �إىل دعم املبتدئني وذوي اخل�برة يف
فهم الأ�سواق املالية العاملية وكيفية التداول ب�أقل اخل�سائر وذل��ك يف
�إطار ا�سرتاتيجيتها التي تهدف �إىل زيادة وعي املتداولني الإماراتيني
ب�أعمال القطاعات البنكية يف الأ�سواق املالية املحلية والعاملية مبا ي�ساهم
يف خدمة املجتمع املايل يف دولة الإمارات وتوفري فر�ص التوا�صل بني
البنوك املحلية وال��دول��ي��ة .وق��ال��ت عهود عبيد امل��دي��ر امل��ايل جلمعية
الإم���ارات للمتداولني يف الأ���س��واق املالية �إىل �أن الربنامج التدريبي
الثالث الذي �سيعقد يف دبي ال�شهر املقبل �سيتناول على مدى خم�سة
�أي��ام متتالية �أ�ساليب ال��ت��داول يف الأ���س��واق املالية بالإتفاق مع مركز
تدريب ا�سرتايل مرموق.

لبنى القا�سمي تر�أ�س االجتماع الأول للجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية
•• �أبوظبي-وام:

قالت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي
وزي�����رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ان ت��ع��زي��ز م�صالح
الإمارات االقت�صادية والتجارية يف �أطار ع�ضويتها
يف منظمة التجارة العاملية متثل �أولوية مطلقة
 ..م���ؤك��دة �أن ال���وزارة ل��ن تدخر جهدا و�ستبذل
كافة اجلهود وت�سخري كافة امل��ق��درات املتوافرة
لديها للحفاظ على م�صالح الإم��ارات التجارية
يف املنظمة مع ال�سعي لتعزيز ق��درات م�ؤ�س�سات
وكيانات الأع��م��ال يف ال��دول��ة للتعامل االيجابي
وال��واع��ي مع متطلبات االن�ضمام للمنظمة مبا
يتيح لها تعظيم املنافع واملكت�سبات .و�أ�ضافت
معاليها خالل االجتماع الأول للجنة الوطنية
ملنظمة التجارة العاملية �أنه رغم عدم �إحراز تقدم
يف مفاو�ضات �أجندة جولة الدوحة يجب على كافة
اجلهات االقت�صادية املعنية امل�شاركة االنخراط

يف عملية امل��ف��او���ض��ات وال��وع��ي ب���أخ��ر التطورات
وامل�ستجدات لتعظيم املنافع واملكا�سب و�ضمان
حقوق الدولة يف �أط��ار املنظمة .وعقد الإجتماع
يف مقر ال��وزارة ب�أبوظبي م�ؤخرا برئا�سة معايل
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وح�ضور �سعادة
عبد اهلل �آل �صالح وكيل وزارة التجارة اخلارجية
و���س��ع��ادة جمعة الكيت ال��وك��ي��ل امل�ساعد ل�ش�ؤون
التجارة اخلارجية وممثلي  21جهة من كافة
اجلهات والدوائر وال��وزارات احلكومية و�شركات
وم�ؤ�س�سات الأعمال يف الدولة .بدوره �أكد �سعادة
ع��ب��داهلل �آل �صالح على ال���دور احل��ي��وي امل�أمول
م��ن ت�شكيل اللجنة واملتمثل يف ب��ل��ورة املواقف
والوقوف على �آخر امل�ستجدات ولعب دور حيوي
�إزاء املوا�ضيع امل��ط��روح��ة للمناق�شة م��ن خالل
�إ�شراك كافة امل�ؤ�س�سات والدوائر والكيانات املعنية
ب��ت��ح��ري��ر ال��ت��ج��ارة .وق���دم ���س��ع��ادة جمعة الكيت
�شرحا لآخر امل�ستجدات فيما يتعلق مبفاو�ضات

�أج��ن��دة ال��دوح��ة �ضمن م��ف��او���ض��ات املنظمة وما
اعرتاها من جمود واهم العقبات التي جابهتها
والتطورات املرتقبة للمرحلة املقبلة على �صعيد
م��ف��او���ض��ات املنظمة م��ع �إي�����ض��اح وج��ه��ة نظر كل
ط��رف .وا�ستعر�ض �سلطان دروي�����ش مدير �أدارة
امل��ف��او���ض��ات ال��ت��ج��اري��ة ب����ال����وزارة �أه����م �ضوابط
عمل اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة العاملية
..وت���ق���رر ت�شكيل خ��م�����س ف���رق ف��ن��ي��ة للمتابعة.
يذكر �أن �إن�شاء اللجنة الوطنية ملنظمة التجارة
العاملية جاء كمبادرة ومقرتح من وزارة التجارة
اخلارجية بهدف تعزيز و�إ�شراك كافة امل�ؤ�س�سات
وكيانات الأعمال الرئي�سية يف التجاوب البناء مع
متطلبات االن�ضمام للمنظمة .وتهدف الوزارة من
ت�شكيل اللجنة التن�سيق بني خمتلف القطاعات
احل��ك��وم��ي��ة االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة واخل��ا���ص��ة ذات
ال��ع�لاق��ة فيما يخ�ص �صياغة م��واق��ف الدولة
ب�����ش���أن امل��ف��او���ض��ات م��ت��ع��ددة الأط�������راف ملنظمة

التجارة العاملية وامل�سائل املرتبطة باتفاقياتها
وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى من ع�ضوية الدولة
يف منظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ومب���ا يتما�شي مع
امل�صالح التجارية للدولة و�أه����داف ر�ؤي���ة دولة
الإم����ارات للعام  2021و�إ�سرتاتيجية حكومة
ال����دول����ة .وت��خ��ت�����ص ال��ل��ج��ن��ة ب�����ص��ي��اغ��ة مواقف
ال���دول���ة ب�����ش���أن امل��ف��او���ض��ات م��ت��ع��ددة الأط�����راف
ملنظمة التجارة العاملية و�صياغة مواقف الدولة
من الق�ضايا الأخ��رى التي تخت�ص بها منظمة
التجارة العاملية واق�تراح مبادرات الدولة حول
�أية م�سائل ذات �صلة باتفاقيات التجارة الدولية
النافذة يف �إطار منظمة التجارة العاملية ومناق�شة
ودرا�سة �أي مقرتحات تقدم من �أع�ضاء املنظمة
ؤدي
ب�ش�أن املزيد من التحرير التجاري ال��ذي ي�
منظمة التجارة العاملية مع املواقف التفاو�ضية متعددة الأط��راف و�إع��داد الدرا�سات حول الآثار
جداول
لرفع �سقف التزامات الدولة املحددة يف
ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي وال��ط��ل��ب من املتوقعة لنتائج املفاو�ضات املتعددة الأطراف على
للدولة
التزاماتها وتن�سيق املواقف التفاو�ضية
اجلهات املعنية �إع��داد الدرا�سات الالزمة ب�ش�أن جوانب معينة من اقت�صاد الدولة و�أي موا�ضيع
ب�ش�أن امل�سائل ذات ال�صلة باتفاقيات و�إجتماعات م�����س��ائ��ل حم����ددة م��ث��ل االن�����ض��م��ام لالتفاقيات �أخرى تتعلق ب�ش�ؤون منظمة التجارة العاملية.

عمومية لبنك اخلليج الأول توافق على توزيع �أرباح نقدية بن�سبة % 83
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتم بنك اخلليج الأول ،امل�ؤ�س�سة امل��ال��ي��ة ال��رائ��دة يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،بنجاح اجتماع اجلمعية
العمومية العادية ال�سنوي الذي عقد بتاريخ  27فرباير
يف �أبراج االحتاد بالعا�صمة �أبوظبي.
ووافقت اجلمعية العمومية على توزيع �أرباح نقدية بن�سبة
 83%من ر�أ���س امل��ال ،للم�ساهمني امل�ستحقني للأرباح
وامل�سجلني يف �سجل �أ�سهم البنك بتاريخ الأح��د ،املوافق
 10م��ار���س  .2013كما واف��ق��ت اجلمعية العمومية
العادية للبنك على تقرير جمل�س الإدارة وبيان الأرباح
واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب .2012
وقال عبد احلميد �سعيد ،ع�ضو جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب لبنك اخلليج الأول :ي�سعدنا الإعالن عن موافقة
اجلمعية العمومية للبنك على توزيع �أرباح نقدية بن�سبة
 83%من ر�أ�س املال ،تلك التوزيعات التي ت�أتي تتويجاً
ل�ل��أداء امل��ايل املتميز وال��ق��وي ال��ذي حققه بنك اخلليج
الأول خ�ل�ال ال��ع��ام  .2012وت��ع��ت�بر ه���ذه التوزيعات
النقدية التي تبلغ قيمتها 2,5مليار دره��م الأعلى من
نوعها ب�ين ال��ب��ن��وك العاملة يف دول���ة الإم����ارات العربية
املتحدة� ،أي تزيد بن�سبة  67%عن التوزيعات النقدية
لعام .2011
و�أ�ضاف� :شكل  2012عاماً �أخر من النجاح لبنك اخلليج
الأول ،حيث جتاوز �صايف �أرباحنا  4مليارات درهم ،الأمر
الذي ي�ضعنا �ضمن �أف�ضل البنوك �أدا ًء يف منطقة ال�شرق
الأو�سط .كما بلغت �إي��رادات البنك يف الربع الأخ�ير من

ق��ام��ت االم����ارات ممثلة بهيئة الإم����ارات للموا�صفات
واملقايي�س موا�صفات ب���إع��داد �أول م�شروع موا�صفة
�إقليمية لـ م�ستح�ضرات التجميل احلالل واال�شرتاطات
العامة الواجب توافرها فيها وفقا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .و�أكد معايل الدكتور را�شد احمد بن فهد
وزير البيئة واملياه رئي�س جمل�س �إدارة هيئة االمارات
ل��ل��م��وا���ص��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س م��وا���ص��ف��ات �أن �أه��م��ي��ة هذه

مركز �إدارة النفايات �أبوظبي يعفي �أ�صحاب الرخ�ص
التجارية اجلديدة من الر�سوم لل�سنة الأوىل
•• �أبوظبي-وام:

عام  2012ما قيمته  2,006مليون درهم ،والتي تعترب
الأعلى من نوعها يف تاريخ البنك.
ومن جانبه ،قال �أندريه ال�صايغ ،الرئي�س التنفيذي لبنك
اخلليج الأول :بلغت حقوق امل�ساهمني يف بنك اخلليج
الأول مع نهاية عام  2012وقبل توزيع الأرباح النقدية
 29,9مليار دره��م ،كما و�صل العائد على ال�سهم �إىل
 1,33درهم وبزيادة ن�سبتها  16%عن عام .2011
و�سجل البنك ا�ستقراراً يف م�ستويات ال�سيولة والر�سملة،
الأم��ر الذي �سي�ساعد على توفري مناخ الأعمال املنا�سب
للنمو يف امل�ستقبل .و�أ�ضاف� :سنوا�صل تطوير منتجات
وخدمات م�صرفية جديدة ومبتكرة� ،إىل جانب البحث
عن املزيد من فر�ص الأعمال الناجحة وتو�سيع عملياتنا

خ�لال ال��ع��ام  .2013كما نتطلع �إىل تلقي امل��زي��د من
ال��دع��م م��ن م�ساهمينا ،ذل���ك ال��دع��م ال���ذي يدفعنا �إىل
امل�ضي قدماً يف احلفاظ على �أدائنا املايل القوي وحتقيق
�أرباح و�إجنازات ف�صلية و�سنوية متميزة.
كما ناق�شت اجلمعية العمومية ووافقت على جميع البنود
املطروحة �ضمن جدول �أعمالها والتي ت�ضمنت:
 تقرير مدققي احل�����س��اب��ات اخل��ارج��ي�ين لل�سنة املاليةاملنتهية يف .2012-12-31

 امل��ي��زان��ي��ة العمومية للبنك وب��ي��ان الأرب����اح واخل�سائرلل�سنة املالية املنتهية يف .2012-12-31
 �إب��راء ذم��ة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن �أعمالهم خالل�سنة .2012
 �إب��راء ذمة مدققي احل�سابات اخلارجيني عن �أعمالهمخالل �سنة .2012
 تعيني مدققي احل�سابات لل�سنة املالية  2013وحتديد�أتعابهم.

الإمارات تعد �أول م�شروع موا�صفة �إقليمية مل�ستح�ضرات التجميل احلالل
•• �أبو ظبي-وام:
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املوا�صفة تكمن يف اعتبارها �أول م�شروع ملوا�صفة قيا�سية
اقليمية م��ن نوعها مل�ستح�ضرات التجميل احلالل
حتت مظلة منظمة التعاون اال�سالمي والتي تعد �أكرب
منظمة دولية بعد منظمة االمم املتحدة  .و قال معاليه
�أن هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س �أعدت م�شروع
موا�صفة م�ستح�ضرات التجميل احل�لال م��ن خالل
ف��ري��ق عملها م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني ال��ذي��ن عملوا
على اعداد كافة الدرا�سات املرجعية واملقارنات املعيارية
لأف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات يف جم���ال ���ص��ن��اع��ة م�ستح�ضرات

التجميل ومواد العناية ال�شخ�صية احلالل واالطالع
على �أف�ضل املوا�صفات القيا�سية الدولية والتوجهات
الأوروب��ي��ة ال�صادرة يف جم��ال م�ستح�ضرات التجميل
ومواد العناية ال�شخ�صية .وت�ست�ضيف الدولة االجتماع
الثاين للجنة الفنية اخلا�صة مب�ستح�ضرات التجميل
احلالل برئا�سة الإم��ارات خالل الفرتة من  17حتى
 19مار�س اجل��اري يف دبي ملناق�شة مالحظات الدول
على م�شروع موا�صفة م�ستح�ضرات التجميل احلالل
امل��ق��دم م��ن االم����ارات العتمادها كموا�صفة �إقليمية.

و�أك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���ش��د اح��م��د ب��ن ف��ه��د �أن هذا
االجتماع ي���أت��ي تعزيزا مل��ب��ادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل ب���إ���ض��اف��ة قطاع
االقت�صاد اال�سالمي �إىل اقت�صاد دبي وحتويل االمارة
اىل عا�صمة لالقت�صاد اال�سالمي ويعزز روح التكامل
ب�ين ك��اف��ة ال����دول اال���س�لام��ي��ة ع��ام��ة ودول����ة االم����ارات
خا�صة مبا يخدم حتقيق ر�ؤيتها يف ان ت�صبح من �أف�ضل
دول العامل بحلول عام .2021

�أعلن مركز �إدارة النفايات�-أبوظبي عن �إعفاء �أ�صحاب الرخ�ص التجارية
اجلديدة بكافة �أنواعها التجارية وال�صناعية واملهنية واحلرفية والإن�شائية
وغريها من الر�سوم املرتتبة للح�صول على �شهادة عدم املمانعة لل�سنة الأوىل
وذلك وفقا للقرار ال�صادر م�ؤخرا عن اللجنة التنفيذية للمجل�س التنفيذي
لإم���ارة �أبوظبي .وتن�ص الآل��ي��ة اجل��دي��دة املعتمدة على قيام امل�ستثمرين
و�أ�صحاب الرخ�ص مبراجعة املركز بعد ا�ستخراج الرخ�صة التجارية وذلك
لتو�ضيح طريقة العمل و�آلية الإدارة املعتمدة من قبلهم لتقليل النفايات
على �أن يتم حت�صيل الر�سوم بعد انق�ضاء الفرتة املحددة للإعفاء من قبل
دائ��رة التنمية االقت�صادية .وقال �سعادة حممد را�شد الهاملي مدير عام
مركز �إدارة النفايات �أبوظبي �إن ه��ذه الت�سهيالت اجلديدة ت�أتي لتلبية
املتطلبات امللحة للنمو واالزده��ار االقت�صادي امل�ستمر الذي ت�شهده �إمارة
�أبوظبي وتنفيذا ل��ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة بالدولة ومتابعة لتوجيهات
املجل�س التنفيذي لإمارة ابوظبي .و�أ�ضاف الهاملي �أن مركز �إدارة النفايات
معني بالإ�سهام بتعزيز تناف�سية اقت�صاد الإمارة وت�شجيع م�شاريع الأعمال
التي هي يف طور الت�أ�سي�س ودعمها وذلك باالعتماد على املحددات الناظمة
لر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية . 2030

�إجنازات ت�شارك يف ندوة غارترن-
�آي .تي� .إك�سبو يف دبي
•• دبي-وام:

ت�شهد دبي خالل الفرتة من  5حتى  7من مار�س اجلاري اجتماع �أبرز مدراء
تقنية املعلومات وكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
على م�ستوى العامل يف ن��دوة غ��ارت�نر�-آي .تي� .إك�سبو التي �ستقام يف فندق
مدينة جمريا يف دبي .وت�شارك �إجنازات لنظم البيانات ال�شركة الرائدة على
م�ستوى املنطقة يف جمال تعهيد خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
ال�سحابية واخل��دم��ات امل��دارة ملركز البيانات ومقرها �أبوظبي � ..إىل جانب
�أبرز الالعبني يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف دعم جهود الندوة الرامية
�إىل توحيد خطط تطوير واقع تكنولوجيا املعلومات على ال�صعيدين املحلي
والإق��ل��ي��م��ي .و�ستغطي ال��ن��دوة ك��اف��ة اجل��وان��ب امل��ه��م��ة يف خمتلف جماالت
تكنولوجيا املعلومات عرب جمموعة من اجلل�سات التي ت�شمل ط��رح �أفكار
وموا�ضيع رئي�سية وعقد ور�ش عمل ودرا�سات احلالة للم�ستخدمني النهائيني
بالإ�ضافة �إىل اجتماعات الطاولة امل�ستديرة ب�ين املحللني وامل�ستخدمني
والعديد من الفعاليات الأخرى.

التجربة الإماراتية يف اال�ستعداد ال�شبكي ك�سبت احرتام العامل

ات�صاالت تختتم م�شاركتها يف امل�ؤمتر العاملي لأنظمة االت�صاالت يف بر�شلونة
•• ابوظبي – بر�شلونة-الفجر:

كانت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت حمَ ط الأنظار
يف امل���ؤمت��ر العاملي لأنظمة االت�����ص��االت املتنقلة يف
بر�شلونة الذي �أقيم يف بر�شلونة ب�إ�سبانيا من 25
و�إىل28فرباير ،حيث عر�ضت ال�شركة جمموعة
متكاملة من منتجاتها وخدماتها للمتخ�ص�صني
وامل���ه���ت���م�ي�ن والإع��ل��ام�����ي��ي��ن ،وك�������س���ب���ت التجربة
االم��ارات��ي��ة اح�ت�رام ال��ع��امل اجمع مب��ا و�صلت اليه
م���ن م��ن��ج��زات وم���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن ن��ت��ائ��ج ،م���ن حيث
معدالت االنت�شار القيا�سية او اال�ستعداد ال�شبكي،
ع��ل��ى ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات ،ح��ي��ث �إل��ت��ف��ت اجل��م��ي��ع اىل
جتربة ات�صاالت يف ان�شاء وتنفيذ البنية التحتية
ل�����ش��ب��ك��ة االل���ي���اف ال��ب�����ص��ري��ة ،ال��ت��ي ان��ف��ق��ت عليها
امل�ؤ�س�سة ما ج��اوز الـ  19مليار دره��م  ،وهو االمر
الذي �أثار اعجاب اجلميع ،من حيث حجم االنفاق
الرا�سمايل و�سرعة االجناز  .وقد تواف َد على جناح

ات�����ص��االت ع���دد ك��ب�ير م��ن ال����زوار م��ن ال��ع��ام��ل�ين يف
قطاع االت�صاالت ومزودي اخلدمات لالطالع على
ما تقدمه من حلول تكنولوجية متكاملة تعك�س
املكانة املتقدمة التي حتتلها يف ال�سوق الإماراتية
(والإقليمية والدولية) .ويف معر�ض تعليقه على
م�����ش��ارك��ة ات�����ص��االت ق���ال امل��ه��ن��د���س ���ص��ال��ح عبداهلل
ال��ع��ب��دويل �إن ات�����ص��االت حت��ر���ص على امل�����ش��ارك��ة يف
هذا املعر�ض فهو الأهم على م�ستوى العامل وي�شكل
فر�صة للتوا�صل م��ع ك��ب��ار الالعبني امل���ؤث��ري��ن يف
جم��ال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وكذلك
ال�ستطالع فر�ص ال�شراكة والتعاون اجلديدة مع
خمتلف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية املتواجدة،
كما ق��دم لنا الفر�صة لعر�ض منتجاتنا واحللول
التكنولوجية التي نقدمها والتي حتتل مكانة مهمة
يف عامل االت�صاالت على م�ستوى الإمارات واملنطقة
بل والعامل.
وكان النجاح الذي حققته ات�صاالت يف جمال ت�شغيل

�شبكة اجليل ال��راب��ع مثار �إع��ج��اب امل�شاركني فقد
بد�أت ات�صاالت يف العام املا�ضي ت�شغيل �شبكة اجليل
الرابع  LTEلتكون بذلك �أول م�شغل يف املنطقة
يطلق ه��ذه ال�شبكة�،إذ تغطي ه��ذه ال�شبكة حالياً
نحو  80%من املناطق امل�أهولة يف الدولة ،وخالل
ال��رب��ع الأخ��ي�ر م��ن ع���ام � 2012أن��ه��ت ات�صاالت
وبنجاح اختبار ال�سرعة الأعلى على م�ستوى العامل
يف تقنية اجل��ي��ل ال��راب��ع ل�شبكة الهاتف املتحرك،
ح��ي��ث مت ال��و���ص��ول �إىل ���س��رع��ة  300م��ي��ج��اب��ت-
الثانية ،وذلك لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط.
ك��م��ا ع��م��ل��ت ات�����ص��االت م��ن خ�ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه��ا على
ت�سليط ال�ضوء على احللول التي تقدم قيمة م�ضافة
وبعيدة الأمد لعمالئها فما مييز ات�صاالت متتعها
مب��ا ي��زي��د ع��ن خم�سة وث�لاث�ين ع��ام��اً م��ن اخلربة
يف جم��ال االت�صاالت والتكنولوجيا وعملها جنباً
�إىل جنب مع عدد من ال�شركاء املتميزين وهذا ما
دعم قدرتها على توفري احللول واملنتجات املتطورة

مب�ستويات عاملية تلبي احتياجات ماليني العمالء.
و�أ���ض��اف العبدويل �أن ات�صاالت �أ�سهمت يف �إن�شاء
بنية حتتية ت�ضاهي �أكرث البنى التحتية تطوراً على
م�ستوى العامل فقد عملت على توفري �أو�سع و�أ�شمل

ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ج��ع��ل��ت م��ن دول����ة الإم������ارات العربية
امل��ت��ح��دة ه��ي الأوىل يف ال��ع��امل م��ن حيث جاهزية
البنية التحتية لقطاع االت�صاالت والتكنولوجيا،
وكانت ات�صاالت وال زالت �صاحبة ق�صب ال�سبق يف

توفري �أح��دث احللول واخلدمات يف �إط��ار جهودها
الرامية للحفاظ على موقعها ال��ري��ادي يف قيادة
قطاع االت�صاالت الذي ي�شهد نه�ضة غري م�سبوقة
يف دولة الإمارات.
ون��وه العبدويل �إن املتابع للتطورات اجلارية على
ق��ط��اع االت�����ص��االت وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ،ميكنه
ب�سهولة مالحظة ال���دور ال��ري��ادي ال���ذي تنتهجه
ات�صاالت يف ا�ستقطاب وتوظيف التقنيات احلديثة
واطالق جل اخلدمات� ،إن مل يكن كلها ،فيما يتعلق
بالهاتف املتحرك ونقل البيانات واالنرتنت .وكانت
ات�صاالت قد �ضخت خالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية
م���ا ي��ن��اه��ز الـ 19م��ل��ي��ار دره����م يف ع��م��ل��ي��ة ت�شييد
بنية حتتية م��ت��ق��دم��ة ل�شبكة االل���ي���اف الب�صرية
لقطاع االت�����ص��االت وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ،وهي
اال�ستثمارات التي �أ�سهمت يف و�ضع دولة الإمارات
العربية املتحدة يف واحدة من املراتب الأوىل عاملياً
من حيث معالت اال�شغال واال�ستعداد ال�شبكي.

األحد  3 -مارس  2013م  -العـدد 10730
2013 - Issue No 10730

March

Sunday

3

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/1369جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي /ايكو لتجارة مواد البناء اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة اوول �سيتي
للمقاوالت العامة ملالكها حميد �سعيد �سليم الدرعي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :ندب خبري املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة اوول �سيتي للمقاوالت العامة ملالكها
حميد �سعيد �سليم الدرعي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ
حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة التجارية

14
امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3409ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /نور حممد عبداملجيد اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ �ضده :
را�شد حممد �شايف ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ اجلن�سية :االمارات
املطلوب اعالنه :را�شد حممد �شايف ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ
ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/2885عم جز -م ع  -ب� -أظ
وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/14موعدا لنظر طلب
التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -الكائنة
باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله,
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2325ت عام -م ر  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ� /سامل حممد عبيد حممد الكعبي اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :احمد علي نا�صر احمد الباخ�شي احلمريي اجلن�سية :االمارات
املطلوب اعالنه :احمد علي نا�صر احمد الباخ�شي احلمريي اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/170مد كل -م ر  -ب� -أظ وحدد لنظره
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2262ت عام -م ر  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /مف�ضل احمد �سونا اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده � :شليل
مبارك �سامل املزروعي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه� :شليل مبارك
�سامل املزروعي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/681مد جز-
م ر  -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر
طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-
الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله,
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام
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العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1500تنفيذ جتاري )
م�سل�سل عام 2012/10244
اىل املنفذ �ضده /حممد خمي�س ح�سني طلحان عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2011/1354ل�صالح/م�صرف الهالل بالزام
املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  26.107درهم والزمته كذلك بامل�صاريف
مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت 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�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�لان .كما نخطرك
بانه حتديد جل�سة  2013/4/14حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر
يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االج��راءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/19

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1027تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضدها� /سعيد عبداجلليل الفهيم عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2011/2302ل�صالح/الها�شم للرخام ل�صاحبها
كميل �سلمان بوغامن وق�ضى حكم ا ملحكمة بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغا وقدره  289114.60درهم وفائدة تعوي�ضية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة
احلا�صل يف  2011/12/4وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�صاريف 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�شر يوما من
تاريخ ن�شر هذا االع�لان .كما نخطرك بانه حتديد جل�سة  2013/3/25حل�ضورك
بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور
ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ
2013/2/20

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1027تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضدها /دانتيل دت��ول للت�صميم وال��دي��ك��ور ميثلها املهند�سه رن��ا اجلمل
ع��ن��وان��ه  :ب��ال��ن�����ش��ر ق��د ���ص��در ���ض��دك م��ن حم��ك��م��ة اب��وظ��ب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ح��ك��م رقم
 2011/2302ل�صالح/الها�شم للرخام ل�صاحبها كميل �سلمان بوغامن وق�ضى حكم ا
ملحكمة بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  289114.60درهم وفائدة
تعوي�ضية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2011/12/4وحتى ال�سداد
التام والزمتها بامل�صاريف 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�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�لان .كما نخطرك
بانه حتديد جل�سة  2013/3/25حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر
يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االج��راءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/20

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/813تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ عليها /جمموعة  32ذ.م.م عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من حمكمة
ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2011/1800ل�صالح/لي�س بالن الدارة اال�ساطيل وق�ضى
حكم ا ملحكمة بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  114.246.80درهم
وامل�صاريف 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�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .كما نخطرك بانه حتديد جل�سة 2013/3/18
حل�ضورك ب��ادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك
عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم
املحكمة بتاريخ 2013/2/4

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/537عقاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة رويف توين�س ت��اورز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /ها�شم حممد علي وميثله :عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�شن املرزوقي قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره ( 801000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %12حتت�سب من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح���ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق 2013/4/7
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل. .

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1264جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1518جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1196مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/كامرب -فرع من ال�سنكري لال�ستثمار �ش ذ.م.م جمهول
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي ��� /ش��اروت��ي ��� 1881ش ا م ومي��ث��ل��ه :اح��م��د علي
عبداحلميد القاري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بعدم التعدي
وا�ستغالل العالمة التجارية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة (باقي
الطلبات مو�ضحة يف الئحة الدعوى) وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/11ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. .

اىل املدعى عليهما -1/البيت اجلميل لتجارة اخل�ضار والفواكة  -2حممد عزيز
الدين حيدر جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /جمدي حممد طالب �سامل
ابو �سنينة وميثله :عوين عبدالهادي ح�سني حممد قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره
( 46504.190دينارا) او ما يعادله ( 241579درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch2.E.22
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. .

اىل املدعى عليه -1/ي�سري توفيق �سعودي احمد جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي  /مم���دوح ج���ودة عبدالرحمن ق��د اق���ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره  20400درهم
والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/3/13
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/13جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/1886جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/239عمايل جزئي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1773جتاري كلي

اىل املدعى عليهما� -1/شركة نوليميت للمقاوالت  -2عبداهلل عبداهلل حممد
عبدالرحيم ان��وه��ي جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /م��اج��د حممد
ع��ب��داهلل حم��م��د امل���رزوق���ي ومي��ث��ل��ه :ع��ب��داهلل رح��م��ه ع��ب��داهلل رح��م��ه العوي�س
ال�شام�سي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما
مببلغ وقدره ( 140000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك يف  .2012/7/1وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch1.C.15
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل امل��دع��ى عليه -1/غ��امن مو�سى غلوم خمي�س جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان املدعي  /احمد يو�سف حبيب اليو�سف وميثله :ريا�ض عبداملجيد حممود
الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ
(24000درهم) والفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2010/12/1
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واالت��ع��اب .وح��ددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت
مكلف باحل�ضور 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).

اىل املدعى عليه -1/موجنيامو خلدمات ادارة املن�ش�آت �ش .ذ.م.م جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /حممد بن عز الدين بن احل��اج معاوية
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
(59255دره���م) والر�سوم وامل�صاريف  .رقم ال�شكوى (.)2012/135492
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء املوافق  2013/3/13ال�ساعة � 8.30ص
مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على االقل. .

اىل املدعى عليه -1/ركاد احمد اجل�شي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 /بنك دبي التجاري �ش م ع وميثله :عبا�س م�شتت فندي املالكي قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره (1139073.45
درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %8من تاريخ اال�ستحقاق
يف  2012/8/1وحتى ال�����س��داد ال��ت��ام .وح���ددت لها جل�سة ي��وم االث��ن�ين املوافق
 2013/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. .

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/9عمايل كلي

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/924جتاري كلي

العدد  10730بتاريخ2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/434عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/اك�سلن�س جرني�شن لال�ستثمار (�ش.ذ.م.م) جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /ساره حممد عو�ض الكرمي رحمه وميثله :الفا�ضل
معت�صم عبدالرحمن املقبول قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 253793درهم) والر�سوم وامل�صاريف .رقم ال�شكوى
( .)2013/135550وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12ال�ساعة
� 9.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه� -1/شركة جمموعة �سي�سيف (�شركة منطقة حرة) ممثلة /
دومنيكو فوماريل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /اوتي�س ذ.م.م قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتثبيت احلجز التحفظي رقم 2010/288
جت���اري ال�����ص��ادر مب��وج��ب التظلم  2012/60وال����زام امل��دع��ى عليها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة .وح���ددت لها جل�سة ي��وم االث��ن�ين املوافق
 2013/3/11ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/ار�ستقراط �ستار لال�ستثمار (����ش.ذ.م.م) جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /سيد ندمي ح�سن ر�ضوي وميثله� :سمرية عبداهلل علي
قرقا�ش قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي
واملدعي عليه وال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 165253.07دره��م) والفائدة
ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال���س��ت��ح��ق��اق وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/28ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور 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�ضوري.

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/409عقاري كلي

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/198ا�ستئناف تظلم جتاري

العدد  10730بتاريخ 2013/3/3
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1519جتاري كلي

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /مارك جريومي كوحني جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�ست�أنف  /بنك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ومي��ث��ل��ه :ع��ب��داهلل خمي�س
غريب الناخي �آل علي قد ا�ست�أنف ال��ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2012/299تظلم جتاري بتاريخ  2012/12/13وح��ددت لها جل�سه
ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2013/3/6ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2E.21وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .

اىل املدعى عليهم� -1/شركة رويال بي�س للتجارة العامة-ذ.م.م  -2الن�صر املبني للتجارة العامة
�ش.ذ.م.م  -3بريد فورد للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /بنك
�صادرات ايران (فرع �شارع ال�شيخ زايد) وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم (  )6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1بالتكافل والت�ضامن
مببلغ وق���دره  23.664.830دره���م وبالتكافل والت�ضامن م��ع امل��دع��ى عليها ( )8 ,7يف حدود
( ) 285.000واملدعى عليهم ( )8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
االتفاقية  %16من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/7/5وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2013/3/14ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور
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�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الطعون

ق�سم الدعاوي العقارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10730بتاريخ2013/3/3

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي :هوروث ماك
العنوان :العنوان :مكتب رقم ( )2016 ,2105 ,2104 ,2103ملك �شركة امورك�س
هولدينجنز  -منطقة ب��رج خليفة ه��ات��ف  04-4473951ف��اك�����س04-4473961 /

مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت تعيني
امل�صفي املذكور اعاله لت�صفية دبي تداول (�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب
قرار اجلمعية العمومية بتاريخ  2013/2/14واملوثق لدى كاتب العدل
بتاريخ  .2013/2/14وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان اعاله .م�صطحبا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن .
دائرة التنمية االقت�صادية

اىل املدعى عليه� -1/شركة كوينز الند ريال ا�ستيت ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /بطي عبداهلل حممد بطي اجلمريي وميثله� :سمرية عبداهلل
علي قرقا�ش قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها
مببلغ وق��دره (406373دره���م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2013/4/7ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت
مكلف باحل�ضور 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�ضوري.
ق�سم الدعاوي العقارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10730بتاريخ 2013/3/3

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :دبي تداول ( �ش.ذ.م.م)
العنوان :حمل رقم  1ملك را�شد بن ثاين بن خلف ال ثاين -ديرة -القرهود ال�شكل
ال��ق��ان��وين� :شركة ذات م�سئولية حم���دودة رق��م القيد بال�سجل ال��ت��ج��اري78462 :
رق��م الرخ�صة 577349 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانه
قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اع�لاه وذلك
مبوجب ق��رار اجلمعية العمومية بتاريخ  2013/2/14وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
بتاريخ  2013/2/14وعلى م��ن لديه اي اع�ترا���ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
املعني هوروث ماك  -العنوان :مكتب رقم ( )2016 ,2105 ,2104 ,2103ملك �شركة
امورك�س هولدينجنز  -منطقة برج خليفة هاتف  04-4473951فاك�س-4473961 /
 04م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن .
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بدء ًا من  18مار�س  2013ومبعدل رحلتني �أ�سبوعي ًا

العربية للطريان تطلق رحالتها �إىل ماتاال وجهتها الثانية يف �سرييالنكا
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت العربية للطريان �أول و�أكرب �شركة طريان
اق��ت�����ص��ادي يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�شمال
�أفريقيا ام�س ،عن البدء بت�سيري رحالتها املبا�شرة
�إىل م��ات��اال ،والتي متثل الوجهة الثانية لل�شركة
يف ���س�يري�لان��ك��ا .و�ستنطلق ال��رح��ل��ة االفتتاحية
ال��ت��ي حت��م��ل ال��رق��م  G9508ي���وم  18مار�س،
 2013من ال�شارقة �إىل ماتاال ،لرتفع بذلك عدد

الوجهات التي ت�سري العربية للطريان رحالتها
�إليها �إىل  84وجهة عاملياً.
واع��ت��ب��اراً من  18م��ار���س� ،ستبد�أ الناقلة الرائدة
ت�سيري رحلتني �أ���س��ب��وع��ي��اً ب�ين ال�����ش��ارق��ة وماتاال،
على �أن تتم زي��ادة ه��ذه الرحالت �إىل � 4أ�سبوعياً
بدءاً من  19مايو .2013 ،حيث �ستغادر رحالت
ال��ذه��اب م��ط��ار ال�شارقة ال���دويل ي��وم��ي اخلمي�س
والأح���د من كل �أ�سبوع يف مت��ام ال�ساعة 21:30
لتحط يف ماتاال يف مت��ام ال�ساعة  ،3:45يف حني

�ستنطلق رحالت الإياب يف اليوم التايل من مطار
هامبانتوتا الدويل يف ماتاال يف متام ال�ساعة4:25
لت�صل �إىل ال�شارقة يف ال�ساعة  7:35بالتوقيت
املحلي .وبهذه املنا�سبة ،ق��ال ع��ادل علي ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط�يران  :ميثل
�إع�لان اليوم ت�أكيداً على التزام العربية للطريان
منذ ت�أ�سي�سها بتو�سيع �شبكة وجهاتها على امتداد
�شبه القارة الهندية� .إذ مل يكد مير �سوى ب�ضعة
�شهور على �إطالق عملياتنا يف العام  ،2003حتى

قمنا بافتتاح �أول رحلة مبا�شرة للعربية للطريان
�إىل ك��ول��وم��ب��و وال���ت���ي ك��ان��ت �أول وج��ه��ات��ن��ا على
الإطالق يف �شبه القارة الهندية.
ونحن اليوم �سعداء ب�إ�ضافة وجهة جديدة �إىل �شبكة
عملياتنا يف �سرييالنكا ،حيث ي�أتي �إطالق خدماتنا
�إىل ماتاال ا�ستجابة مبا�شرة للطلب املتنامي من
عمالئنا ،يف الوقت الذي ت�سهم فيه هذه اخلطوة
يف متتني الروابط التجارية وال�سياحية الوثيقة
بني دولة الإمارات العربية املتحدة و�سرييالنكا .

15

حتت رعاية هزاع بن زايد

معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص  2013ي�ست�ضيف االجتماع الأول جلمعية مالك الطائرات والطيارين بالإمارات
•• �أبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار
الأم����ن ال��وط��ن��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س التنفيذي لإم���ارة
اب��وظ��ب��ي� ،أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ط��ارات ام�����س عن
ا�ست�ضافتها ل��ور���ش��ة ع��م��ل م��ع اجلمعية ال��دول��ي��ة ملالك
الطائرات والطيارين �أي �أو بي �إيه خالل فعاليات معر�ض
�أبوظبي للطريان اخلا�ص  .2013وي�أتي ه��ذا االعالن
ب��ع��د �إط��ل��اق ف����رع اجل��م��ع��ي��ة ال���دول���ي���ة مل��ل�اك الطائرات
والطيارين يف الإم��ارات خالل الدورة الأوىل من معر�ض
�أبوظبي للطريان اخل��ا���ص ال��ذي عقد يف مطار البطني
للطريان اخلا�ص التابع ل�شركة �أبوظبي للمطارات العام
املا�ضي.
و�ستقوم جمعية مالك الطائرات والطيارين يف الإمارات
ب��ا���س��ت��غ�لال ف��ر���ص��ة ان��ع��ق��اد م��ع��ر���ض �أب��وظ��ب��ي للطريان
اخل��ا���ص  2013ال���ذي يعد احل���دث الأول م��ن ن��وع��ه يف
املنطقة خالل الفرتة من اخلام�س وحتى ال�سابع من �شهر
مار�س القادم ،لدعوة ممثلي اجلمعية الدولية من باقي
الفروع على م�ستوى العامل حل�ضور اجتماع وور�شة عمل

خم�ص�صة ملناق�شة الق�ضايا العامة املت�صلة بقطاع الطريان
يف املنطقة ،حيث �سيتم عقد االجتماع ي��وم ال�ساد�س من
مار�س يف مركز اخلليج لدرا�سات الطريان بالتزامن مع
انعقاد الدورة الثانية من املعر�ض هذا العام.
ومن املتوقع �أن يح�ضر االجتماع  80ممث ً
ال من املجل�س
العاملي للجمعية الدولية ملالك الطائرات والطيارين من
ال��والي��ات املتحدة واململكة املتحدة و�أملانيا وفرن�سا للقاء
ُنظرائهم يف الدولة ،وذلك بهدف تبادل املعرفة ومناق�شة
جمموعة متنوعة من املوا�ضيع والق�ضايا ت�شمل ت�شريعات
ق��ط��اع النقل اجل���وي والعمليات اجل��وي��ة ال��غ�ير جتارية،
و�إ�صدار ال�شهادات والق�ضايا املتعلقة بال�صيانة وترخي�ص
ال��ط��ي��اري��ن وغ�يره��ا م��ن امل��وا���ض��ي��ع .ك��م��ا �سيتيح تنظيم
االجتماع �ضمن فعاليات معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص
الفر�صة جلميع امل�شاركني لزيارة املعر�ض والتع ّرف على
�أح��دث توجهات �صناعة الطريان العاملية ،ولقاء طيارين
وم�شاركني من خمتلف �أنحاء العامل.
وق����ال ي��و���س��ف ح�����س��ن احل���م���ادي ،رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
ملعر�ض �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط�يران اخل��ا���ص وامل��دي��ر ال��ع��ام ملطار
البطني للطريان اخلا�ص :ت�سعى جمعية مالك الطائرات

انتخاب الإمارات رئي�س ًا للمركز
العربي للإعالم ال�سياحي
•• القاهرة-وام:

فازت االمارات برئا�سة املركز
العربي ل�ل�إع�لام ال�سياحي
بعد مناف�سة مع مر�شحني
م������ن م���������ص����ر وال�������������س������ودان
وح�صل ح�سني علي املناعي
ال�����ص��ح��ف��ي يف وك���ال���ة �أنباء
االم������������ارات رئ���ي�������س مركز
الإمارات للإعالم ال�سياحي
ع���ل���ى ك����ام����ل اال������ص�����وات يف
ج��ل�����س��ة االن���ت���خ���اب���ات التي
ج�����رت ب���ال���ق���اه���رة لي�صبح
رئ����ي���������س����ا ل����ل����م����رك����ز ل�����دورت�����ه
اجل��دي��دة التي ت�ستمر ع��ام�ين .وج��رى االنتخاب على هام�ش امللتقى
العربي اخلام�س للإعالم ال�سياحي الذي نظمه املركز العربي للإعالم
ال�سياحي بالقاهرة بالتعاون مع وزارة ال�سياحة امل�صرية و�شارك فيه
� 48إعالميا ميثلون خمتلف و�سائل الإعالم العربية املقروءة واملرئية
وامل�سموعة م��ن  17دول���ة عربية .وف���از ال�صحافيان امل�صريان خالد
خليل مبن�صب نائب الرئي�س وم�صطفى عبداملنعم �أمينا عاما فيما مت
انتخاب ال�سعودي حممد املو�سى رئي�سا ملجل�س الأمناء وخالد عمر من
اليمن م�س�ؤول جلنة الفروع والهيئات ال�سياحية .و�ضمت قائمة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ليلى بن عطية اهلل تون�س حممد عبدالقادر ال�سودان
�أحمد عليوة الأردن �أحمد حموي لبنان جا�سم الثبيت الكويت د .هدير
عبدالقادر اجل��زائ��ر ع��ادل اقليعي امل��غ��رب حممد �أم�ين م�صر �سلطان
اليحيائي عمان �أحمد ال�شريف الإمارات ومن ال�سعودية خالد �آل دغيم
وحممد العبدالكرمي .وانطلق املركز العربي للإعالم ال�سياحي عام
 2008بهدف تن�شيط ال�سياحة العربية البينية وي�ضم يف ع�ضويته
العديد من االعالميني العرب املتخ�ص�صني يف االقت�صاد وال�سياحة من
جميع الدول العربية.

وال��ط��ي��اري��ن يف الإم����ارات وك��ون��ه��ا جمعية حديثة العهد،
�إىل حت��ق��ي��ق �أق�����ص��ى ف��ائ��دة م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ك��ب�يرة التي
ل���دى امل�����ش��ارك�ين م��ن الأف����رع ال��ع��امل��ي��ة للجمعية الدولية
ملالك الطائرات والطيارين خالل االجتماع ال��ذي ُيعقد
بالتزامن م��ع ال���دورة الثانية ملعر�ض �أبوظبي للطريان
اخلا�ص .وحتر�ص �شركة �أبوظبي للمطارات على تعزيز
معرفتها بكيفية م�ساهمة �أفرع اجلمعية الدولية بتطوير
البيئة التنظيمية لقطاع الطريان يف بلدانهم .
و�أ�����ض����اف :ن�لاح��ظ ت��ن��ام��ي االه��ت��م��ام م���ن ج��ان��ب �أع����داد
متزايدة من الأ�شخا�ص بقطاع الطريان يف الدولة ،الأمر
الذي �أوجد حاجة ل�صياغة حلول مبدعة تدعم الطيارين
امل�ستخدمني ملختلف �أن���واع ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي ت�ت�راوح بني
اخلفيفة والطائرات التجارية والعمودية لال�ستفادة من
تراخي�ص الطريان التي يحملونها .ويجب على جمعية
مالك الطائرات والطيارين يف الإم���ارات حتقيق التقدم
ال�سريع ملواكبة الأع��داد املتزايد من الطيارين املن�ضمني
ملجاالت العمليات الغري جتارية ،لتتمكن من تبني �أف�ضل
املمار�سات التي يتبعونها مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على ال��ط��ائ��رات وال��ط��ي��اري��ن يف دول����ة الإم������ارات خ�ل�ال العام
دولة الإم��ارات  .ومنذ الإع�لان عن �إطالق جمعية مالك امل��ا���ض��ي ،وال��ت��ي تعد اجلمعية املحلية ال�سبعني املن�ضمة

للجمعية ال��دول��ي��ة مل�لاك ال��ط��ائ��رات وال��ط��ي��اري��ن ،تزايد
ع��دد �أع�����ض��اء اجلمعية يف ال��دول��ة ليتجاوز  100ع�ضو،
حيث ات��خ��ذت اجلمعية ع���دداً م��ن اخل��ط��وات الهادفة �إىل
توحيد الطيارين و�أ���ص��ح��اب وم�شغلي ال��ط��ائ��رات الذين
يتخذون من دول��ة الإم���ارات مقراً لهم ،وذل��ك من خالل
توفري املعلومات املتكاملة وعقد االجتماعات ب�شكل دوري.
وتوا�صل اجلمعية جهودها الرامية �إىل ت�شجيع ال�شباب
من ع�شاق الطريان لي�صبحوا طيارين حمرتفني ،ويهدف
االجتماع هذا العام لال�ستمرار يف العمل لت�شجيع تطوير
احللول التي تدعم و ُت�سهّل الو�صول �إىل املطارات واملجال
اجلوي وال�سفر الدويل.
يذكر �أن اجلمعية الدولية مل�لاك الطائرات والطيارين
تمُ ثل احت���اداً غري ربحي يت�ألف من  70منظمة وطنية
م�ستقلة وغري حكومية يف جمال الطريان العام من جميع
�أنحاء العامل .ومثلت جمعية مالك الطائرات والطيارين
قطاع الطريان العام ملا يقارب اخلم�سني عاماً ،ويبلغ عدد
الطيارين املمثلني ملجموعة الأع�ضاء يف اجلمعية �أكرث
من � 470ألف ط ّيار عاملني يف جمال الطريان اخلا�ص
وال�شخ�صي حول العامل.

ا�ستعر�ض �آليات م�شاركة ال�شباب يف طرح امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة باملنطقة ال�شرقية

لقاء تعريفي ًا لأع�ضائه وع�ضواته يف خورفكان
منتدى ال�شارقة للتطوير ينظم ً
•• خورفكان -الفجر:

وا����ص���ل م��ن��ت��دى ال�����ش��ارق��ة للتطوير
تنظيم ل��ق��اءات��ه ال���دوري���ة ب�أع�ضائه
وع�����ض��وات��ه م��ن خ�ل�ال جل�سة العمل
ال��ت��ي �أق���ام���ه���ا ملنت�سبيه يف املنطقة
ال�شرقية وحتديدا مبدينة خورفكان
ب��ح��ث م��ه��م �أدواره��������م وم�ساهمتهم
يف ت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���م و�إب���داع���ات���ه���م
واال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل���ب��رات املتاحة
وال������دورات وال���دع���م احل����ايل لإن�شاء
م�����ش��اري��ع متو�سطة و���ص��غ�يرة ت�شكل
داف���ع���ا مل��رح��ل��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ه���ام���ة يف
املنطقة  .ح�ضر االجتماع مع �أع�ضاء
وع�����ض��وات امل��ن��ت��دى ك�ل�ا م���ن حممد
حمدان بن جر�ش ع�ضو جمل�س �إدارة
منتدى ال�شارقة للتطوير املدير العام
للمدينة اجلامعية بال�شارقة و�سهيل
الكعبي ع�ضو جمل�س �إدارة منتدى
ال�شارقة للتطوير وفاطمه املازمي
مديرة املنتدى .
ويف بداية اللقاء نقل حممد حمدان
بن جر�ش حتيات رئي�س جمل�س �إدارة
منتدى ال�شارقة للتطوير و�أع�ضاء
جمل�س االدارة ملنت�سبي املنتدى و�أثنى
على حر�صهم الكبري يف طرح برامج
وفعاليات مميزة طوال الفرتة املا�ضية
تكللت بالنجاح وبالتعريف مبقومات
�أب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م فعاليات
وم��ه��رج��ان��ات اقت�صادية وجمتمعية
ع��ل��اوة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��وا���ص��ل��ه��م مع
امل���ن���ت���دى مل���ا ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ه م���ن ح�س
وطني عايل خلدمة �إم��ارة ال�شارقة.
و�أك�������د اب�����ن ج���ر����ش �أن ه�����ذا اللقاء

ي���أت��ي يف �إط����ار �سل�سلة م��ن الربامج
والور�ش التعريفية التي تنفذها �إدارة
منتدى ال�شارقة للتطوير للتعريف
برباجمها ور�ؤاها يف تعزيز التوا�صل
م��ع االع�ضاء والع�ضوات يف خمتلف
امل���ن���اط���ق وات����اح����ة ت����ب����ادل اخل��ب��رات
والأف��ك��ار لرتجمة توجيهات �صاحب
ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ور�ؤي���ت���ه يف
االرت���ق���اء ب��ال��ك��وادر امل��واط��ن��ة لت�ؤدي
دوره����ا يف دف���ع عجلة االق��ت�����ص��اد من
خ�لال تنمية طموحاتها يف م�شاريع
ا���س��ت��ث��م��اري��ة رائ�������دة حت���ق���ق ال�صفة
التناف�سية لإمارة ال�شارقة .
و�أ�����ش����اد حم��م��د ح���م���دان ب���ن جر�ش
بالدعم الكبري ال��ذي يتلقاه منتدى
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر وامل��ت��وا���ص��ل من
قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حم��م��د القا�سمي ع�ضو
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ل��ل�احت����اد حاكم
ال�شارقة الرئي�س الفخري للمنتدى
ب���إت��اح��ة ك��اف��ة ال�سبل لإجن���اح خطط
املنتدى كما واثنى على دور جمل�س
�إدارة منتدى تطوير يف تبني النظم

وال�سيا�سات الكفيلة بتعزيز �شراكة
ال�شباب امل��واط��ن م��ن ك�لا اجلن�سني
واالن���خ���راط يف ب��رام��ج متكنهم من
تطوير ورفع كفاءاتهم ل�سوق العمل
االقت�صادي املزدهر يف الدولة .
واو�ضح ابن جر�ش �أن هذا اللقاء ي�شكل
فر�صة للتوا�صل مع ال�شباب من ابناء
وبنات املنطقة ال�شرقية وتنمية روح
امل��ب��ادرة واالب����داع يف خمتلف جوانب
و�آل��ي��ات تفكريهم و�أعمالهم وحثهم
على امل�شاركة ال��ب��ن��اءة واالخ���ذ بروح
امل��ب��ادرة والعمل على متكني انف�سهم
وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م ال��ع��م��ل��ي��ة وتبني
اف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة ملواجهة
حتديات القرن احلايل.
وق��دم �شرحا موجزا عن �أه��م برامج
م��ن��ت��دى ال�����ش��ارق��ة للتطوير املنفذة
وال����ر�ؤى امل�ستقبلية ل��ط��رح م�شاريع
خالقة يف جم��ال التنمية امل�ستدامة
وط����رح امل�����ش��اري��ع االق��ت�����ص��ادي��ة التي
مت��ث��ل م�ستقبل ال�����ش��ب��اب يف الفرتة
امل��ق��ب��ل��ة ويف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات �سواء
ال�سياحية �أو اخلدمية �أو الغذائية

وغريها .
�سهيل ال��ك��ع��ب��ي ع�ضو جمل�س �إدارة
منتدى ال�شارقة للتطوير وامل�شارك يف
اللقاء �أ�شار �إىل �أهمية دور م�ؤ�س�سات
املجتمع �سواء احلكومية �أو املدنية �أو
النفع العام يف تفعيل م�شاركة ال�شباب
يف الن�شاط االقت�صادي والإقدام على
التطوير واخل����روج ب���أف��ك��ار �إبداعية
وخ�ل�اق���ة ت�����ص��ب ن��ح��و رغ��ب��ة ك���ل منا
يف ت���رج���م���ة ر�ؤي�������ة ����ص���اح���ب ال�سمو
حاكم ال�شارقة لتمكني ال�شباب من
ممار�سة الن�شاط االقت�صادي .ولفت
�إىل �أن ه��ذه ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي يعقدها
املنتدى مع �أع�ضاء وع�ضواته نتطلع
م��ن��ه��ا �إىل �أن ت���ق���دم ف��ر���ص��ة مل���ن له
م�����ش��روع ���ص��غ�ير ي���ود ال��ت��ع��ري��ف عنه
واخل����روج ب��ه �إىل جم��ال الأع��م��ال �أو
م��ن ي��ف��ك��ر يف اخل��و���ض يف م�شروعه
ال�����ص��غ�ير �أن يح�صل ع��ل��ى التحفيز
م��ن خ�ل�ال ر�ؤي���ت���ه لل�شباب امل�شارك
اليوم �أو يحظى بالرعاية والدعم من
خالل امل�ؤ�س�سات املتواجدة هنا ومن
خالل امل�ساندة من منتدى ال�شارقة

للتطوير.
�أم���ا ف��اط��م��ه امل��ازم��ي م��دي��رة منتدى
ال�����ش��ارق��ة للتطوير ف���أ���ش��ارت �إىل �أن
امل��ن��ت��دى ي��وا���ص��ل دع��م��ه للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة من خالل عدد
ك��ب�ير م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ينفذها
وف��ق خططه على م���دار ال��ع��ام �سواء
م��ن خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ب�����ص��ن��ادي��ق الدعم
�أو امل�شاركة يف الور�ش وتلقي االفكار
ب��ج��ان��ب ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ي��ات امل�شاريع
امل��ن��ت��ج��ة ك��م��ا يف م��ع��ر���ض امل�شاريع
الوطنية بكلباء وال�����ش��ارق��ة وتنظيم
ل����ق����اء روح االحت����������اد للمواطنني
امل��ب��دع�ين يف امل�شاريع املتو�سطة من
خم��ت��ل��ف �إم���������ارات ال����دول����ة بخالف
تنظيم ب��رن��ام��ج ق���ي���ادات الأع���م���ال و
ملتقى بعنوان � 24ساعة من التفكري
املثمر �شمل ر�ؤ�ساء الدوائر احلكومية
بال�شارقة وم��دي��ري �شركات القطاع
اخل��ا���ص �إىل جانب ع��دد م��ن �أع�ضاء
امل��ن��ت��دى لتقييم ال�صفة التناف�سية
لإم���ارة ال�شارقة واخل���روج مب�شاريع
تخدم القطاعات املعنية.

م��ن جهة �أخ���رى �أ���ش��اد جا�سم حممد
البلو�شي رئي�س جمل�س �إدارة منتدى
ال�����ش��ارق��ة للتطوير ب��ج��ه��ود �أع�ضاء
وع�����ض��وات امل��ن��ت��دى يف م��دن ال�ساحل
ال�����ش��رق��ي و���س��ع��ي��ه��م ال����دائ����م لطرح
م����ب����ادرات م��ب��دع��ة لإب������راز امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وت��ع��زي��ز ريادة
م��دن��ه��م االق��ت�����ص��ادي��ة يف �إط����ار ر�ؤية
املنتدى لدعم اال�سرتاتيجية الرامية
�إىل تنفيذ م�����ش��اري��ع ت��دع��م التنمية
امل�ستدامة للإمارة وتفعل ال�شراكات
ب�ين ال��ق��ط��اع��ات وت�����س��اه��م يف ت�أهيل
وت�����ش��ج��ي��ع ال����ق����ي����ادات ال�������ش���اب���ة على
ت�أ�سي�س و�إدارة م�شاريعهم اخلا�صة
بنجاح.
وق���ال البلو�شي منذ �إن�����ش��اء املنتدى
مبر�سوم �أم�يري من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الرئي�س
الفخري ملنتدى ال�شارقة للتطوير
�أ�صبح املنتدى اليوم ملتقى لل�شباب
الطموح ومركز للأفكار �آلية للخروج
بامل�شاريع التي تعني �إم���ارة ال�شارقة
و رواد الأعمال �إىل حيز التنفيذ �إما
من خالل التعاون املثمر مع خمتلف
اجلهات احلكومية واخلا�صة �أو من
خ�لال ع��ر���ض امل�شاريع على �صاحب
ال�سمو ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة .و�أع����رب عن
اع���ت���زازه ب��ك��اف��ة امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تقدم
بها �أع�ضاء وع�ضوات املنتدى والتي
هي قيد التنفيذ والدرا�سة من قبل
اجلهات االقت�صادية و�صناديق الدعم
لنكون �أمام م�شاريع اقت�صادية واعدة

تركز على �إبراز معامل م�شروع قلب ال�شارقة يف برلني

�شروق ت�ستعد لرتويج مقومات اال�ستثمار ال�سياحي لل�شارقة يف بور�صة ال�سفر العاملية يف برلني 2013
•• ال�رسكال  :ال�شارقة مقبلة على مرحلة جديدة من االزدهار ال�سياحي يف خمتلف املجالت
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ستعد ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل�ل�إ���س��ت��ث��م��ار والتطوير
(���ش��روق) للم�شاركة يف معر�ض ب��ور���ص��ة برلني
الدويل لل�سياحة وال�سفر  2013املعر�ض الرائد
يف جم���ال �صناعة ال�سياحة وال�����س��ف��ر يف العامل
والذي ي�ضم �أكرث من � 10آالف عار�ض وم�شارك
م��ن ق��ط��اع��ات ال�سياحة املختلفة م��ن �شتى دول
العامل وذل��ك خ�لال الفرتة من ال�ساد�س وحتى
العا�شر من مار�س القادم يف مي�سي برلني ب�أملانيا.
و�ستعمل �شروق خ�لال م�شاركتها على الرتويج
ل��ل��ف��ر���ص الإ���س��ت��ث��م��اري��ة يف ال��ق��ط��اع��ات احليوية
كال�سياحة والرعاية ال�صحية والبيئة وامل�شاريع
ال�سياحية املتاحة يف تلك القطاعات للم�ستثمرين
الأمل���ان وامل�شاركني من خمتلف �أن��ح��اء العامل يف
املعر�ض ،كما �ست�ستعر�ض خالل م�شاركتها خمتلف
امل�����ش��اري��ع الإ���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بتطويرها،

و�أب��رزه��ا م�شروع قلب ال�شارقة ،وم�شروع كلباء
لل�سياحة البيئية ،وخدمة احلافالت ال�سياحية
جولة �سياحية يف ال�شارقة  ،ومنتجع خورفكان،
وواجهة املجاز املائية وغريها الكثري.
ويرت�أ�س �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال ،املدير
التنفيذي لهيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير
�شروق  ،وف��د الهيئة امل�شارك يف املعر�ض والذي
ي�ضم �أي�ضاً كل من �أحمد عبيد الق�صري ،املدير
التنفيذي للعمليات يف ���ش��روق و�إي��ل��ي �أرم����ايل،
مدير �إدارة تطوير الأع��م��ال يف ���ش��روق ،وحممد
جمعة امل�شرخ ،رئي�س ترويج الإ�ستثمار يف �شروق،
وح�����امت ح���ي���در ،ت��ن��ف��ي��ذي ال�����س��ي��اح��ة يف الهيئة،
و�سلطان حممد �شطاف مدير الق�صباء .ويجري
الوفد خ�لال م�شاركته �سل�سلة من الإجتماعات
م��ع �أع�����ض��اء ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة ومم��ث��ل��ي وك���االت
ال�سياحة وال�سفر ،وم�لاك وم�����س���ؤويل الفنادق،
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ،ب��ه��دف ا���س��ت��ك�����ش��اف �آف�����اق �أو�سع

ل��ل��ت��ع��اون ،و�إط�لاع��ه��م على ال��ت��ط��ورات املتعاقبة
التي ي�شهدها قطاع الإ�ستثمار ال�سياحي املزدهر
يف الإم����ارة .ويف ه��ذا ال�صدد ق��ال �سعادة مروان
ب��ن ج��ا���س��م ال�����س��رك��ال ،امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة
ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير (�شروق) :،تعمل
���ش��روق ب���إ���س��ت��م��رار ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب م�ستثمرين
ج���دد �إىل ال�����ش��ارق��ة ،م��ن خ�ل�ال ت��ن��وي��ع قائمتها
الغنية بامل�شاريع ال�سياحية والتعريف باملقومات
الإ�ستثمارية ملختلف القطاعات يف الإمارة.
و�أك����د ال�����س��رك��ال �أن �إم����ارة ال�����ش��ارق��ة مقبلة على
مرحلة جديدة من الإزدهار ال�سياحي يف خمتلف
امل��ج�لات نتيجة للم�شاريع ال�سياحية اجلديدة
التي تقوم �شروق بتطويرها ،ا�ضافة �إىل خمتلف
ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ه���رج���ان���ات ال��ع��امل��ي��ة واخل���دم���ات
اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ق��وم ه��ي��ئ��ة الإمن������اء التجاري
وال�سياحي بال�شارقة بتنظيمها وابتكارها يف هذا
املجال ،ع�لاوة على �سياحة املعار�ض وامل�ؤمترات

من خالل مركز اك�سبو ال�شارقة ومركز ال�شارقة
الإعالمي ،منوهاً �إىل �أن معر�ض بور�صة برلني
ال������دويل ل��ل�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر ي�����ش��ك��ل �أح�����د �أه���م
التظاهرات العاملية يف �صناعة ال�سياحة وال�سفر،
ويتيح لنا فر�صة ممتازة لإ�ستعرا�ض العديد من
م�شاريعنا ،ولفت �أن��ظ��ار نخبة من �أب��رز املعنيني
و���ص��ن��اع ال���ق���رار يف ���ص��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة وال�سفر
العاملية للتوجه با�ستثمارتها يف هذا القطاع نحو
ال�شارقة وفتح �آفاق جديدة من التعاون الدويل.
و�أ���ض��اف ال�سركال� :سيتم الرتكيز ب�شكل خا�ص
على م�شروع قلب ال�شارقة نظراً لإهتمام ال�سوق
الأمل��اين بال�سياحة الرتاثية والثقافية .ويتكون
م�شروع قلب ال�شارقة من خم�س م��راح��ل ،تقوم
على حتديث وترميم املناطق الأثرية التاريخية
يف ال�شارقة القدمية خللق وجهة �سياحية وجتارية
حتمل مل�سات فنية معا�صرة م��ع �إع����ادة املنطقة
ال��ت��اري��خ��ي��ة �إىل م���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف خم�سينيات

القرن املا�ضي لتظهر ما كانت عليه ال�شارقة قبل
ن�صف ق��رن من ال��زم��ن .ويت�ضمن م�شروع قلب
ال�شارقة العديد من امل�شاريع التجارية والثقافية
وال�سكنية مبا يف ذلك الأ�سواق ال�شعبية ،واملطاعم،
واملقاهي ،واملتاحف ،و�صاالت الفنون ،والفنادق،
حيث من املقرر حتويل املنطقة �إىل مقر ملختلف
الفعاليات ال�تراث��ي��ة والثقافية .و�سيتم عر�ض
من��وذج م�صغر كامل ع��ن م�شروع قلب ال�شارقة
ولأول م���رة يف م��ع��ر���ض ب��ور���ص��ة ب��رل�ين الدويل
لل�ســــياحة وال�سفر.

و�ستقوم �شروق خالل الفعالية با�ستعرا�ض م�شروع
كلباء لل�سياحة البيئية� ،أ�ضخم م�شروع �سياحي
بيئي �شامل م��ن ن��وع��ه يف املنطقة ،كما �ستقوم
ب�تروي��ج �إث��ن��ت�ين م��ن �أب����رز ال��وج��ه��ات ال�سياحية
والرتفيهية يف ال�شارقة ،هما واجهة املجاز املائية
والق�صباء� ،إىل جانب التعريف بخدمة احلافالت
ال�سياحية لزيارة معامل املدينة جولة �سياحية يف
ال�شارقة  ،التي مت �إطالقها م�ؤخراً يف قفزة هامة
يف العرو�ض واخلدمات ال�سياحية التي تقدمها
الإمارة. .
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حقق ميامي هيت حامل اللقب ف��وزه الثالث ع�شر على
التوايل وج��اء على ممفي�س غريزليزي � 91-98ضمن
الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
وك��ان ميامي ت��وج بطال بتغلبه على اوك�لاه��وم��ا �سيتي
 1-4يف الدور النهائي.
رف��ع ميامي ر�صيده اىل  42ف��وزا مقابل  14خ�سارة،
ح��ي��ث ي�ترب��ع ع��ل��ى ���ص��دارة جم��م��وع��ة اجل��ن��وب ال�شرقي
بفارق �شا�سع عن اقرب مناف�سيه.
من جهته ،لقي ممفي�س خ�سارته التا�سعة ع�شرة اذ يحتل
املركز الثاين يف ترتيب جمموعة اجلنوب الغربي خلف

�سان انطونيو �سبريز.
ب��رز م��ن ميامي دواي���ن واي��د ( 22نقطة و 8متريرات
حا�سمة) وليربون جيم�س ( 18نقطة و 8متابعات و10
مت��ري��رات حا�سمة) ،وم��ن ممفي�س م��ارك غا�سول (24
نقطة و 9متابعات).
وقال جيم�س ا�شعر بحالة جيدة لدى تنفيذ الرميات ،كما
انني العب بقوة وانوع كثريا من خالل الت�سديد من خارج
القو�س ،و�آمل ان ا�ستمر على هذا املنوال .
واحل��ق �سان انطونيو �سبريز خ�سارة ثقيلة ب�ساكرامنتو
كينغز بفارق  28نقطة  102-130رافعا ر�صيده اىل

 46ف��وزا يف  60م��ب��اراة ،يف حني لقي مناف�سه خ�سارته
االربعني حيث يتذيل ترتيب جمموعة الهادىء.
�سجل للفائز دي��ج��وان بلري ( 16نقطة) وداين غرين
( ،)15وللخا�سر ماركو�س ثورنتون ( 25نقطة).
وح�سم دنفر ناغت�س قمة جمموعة ال�شمال الغربي بفوزه
على اوكالهوما �سيتي بفارق نقطتني .103-105
رف��ع دنفر ر�صيده اىل  38ف��وزا مقابل  22خ�سارة يف
امل��رك��ز ال��ث��اين للمجموعة ال��ت��ي يت�صدرها اوكالهوما
(.)16-42
�سجل للفائز ويل�سون ت�شاندلر ( 35نقطة) ،وللخا�سر

را�سل و�ستربوك ( 38نقطة) وكيفن دورانت ( 25نقطة
و 14متابعة).
وتغلب بو�سطن �سلتيك�س على غ��ول��دن �ستايت ووريرز
 .86-94ب��رز م��ن االول ب��ول ب�ير���س ( 26نقطة و8
متابعات) وجف غرين ( 18نقطة) ،ومن الثاين �ستيفن
كاري ( 25نقطة).
كما فاز نيويورك نيك�س على وا�شنطن ويزاردز 88-96
بعد ت�ألق جنميه كارميلو انطوين ( 30نقطة) وراميوند
ف��ي��ل��ت��ون ( ،)23يف ح�ين ك���ان ب����راديل ب��ي��ل االب����رز لدى
اخلا�سر ( 29نقطة و 11متابعة).

وحقق لو�س اجنلي�س كليربز مت�صدر جمموعة الهادىء
ف����وزه ال��ث��ال��ث واالرب���ع�ي�ن وج����اء ع��ل��ى ح�����س��اب كليفالند
ك��اف��ال��ي�يرز � 89-105سجل ل�ل�اول ج��م��ال كراوفورد
( 24نقطة) ،وللثاين ديون وايرتز ( 17نقطة).
ويف املباريات االخرى ،فاز داال�س مافريك�س على بروكلني
نت�س  ،90-98ويوتا جاز على ت�شارلوت بوبكات�س -98
 ،68وفينيك�س �صنز على اتالنتا هوك�س  ،87-92ونيو
اورليانز على دي�تروي��ت بي�ستونز  ،95-100وانديانا
بي�سرز على تورونتو رابتورز  ،81-93وهيو�سنت روكت�س
على اورالندو ماجيك .110-118

يف �إطار مهرجان �سموه الدويل ال�سابع للفرو�سية 2013

خيول �سلطان بن زايد �آل نهيان اكت�سحت املراكز الأوىل يف مناف�سات جمال اخليول العربية الأ�صيلة و�سموه توج الفائزين
�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي���د �آل نهيان
ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي
ت���راث الإم������ارات ،ع�صر ام�����س يف ق��ري��ة بوذيب
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة مب��دي��ن��ة اخل��ت��م يف �أب����و ظبي،
ختام مناف�سات بطولة جمال اخليول العربية
الأ���ص��ي��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ث�لاث��ة ايام،
واقيمت على هام�شها مناف�سات فئات الركوب ،يف
اطار فعاليات مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد �آل نهيان الدويل ال�سابع للفرو�سية 2013
ال���ذي ينظمه ن���ادي ت���راث االم������ارات ،وت�ستمر
حتى ال�ساد�س ع�شر من مار�س احلايل بالتعاون
والتن�سيق مع جمعية االمارات للخيول العربية
واحت����اد االم�����ارات للفرو�سية ،ومب�����ش��ارك��ة عدد
كبري من الفر�سان والفار�سات من دولة الإمارات

وع���دة ب��ل��دان ع��رب��ي��ة و�أج��ن��ب��ي��ة وخ�ص�ص اليوم
ختام مناف�سات جمال اخليول فئة الركوب ذكور
واناث اجتذبت فعاليات اليوم اخلتامي للبطولة
م�شاركة متميزة على امل�ستويني النوعي والكمي،
اذ تناف�ست ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م��ن اف�����ض��ل م��ا انتجته
م��راب��ط اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة اال���ص��ي��ل��ة باملنطقة،
ق��وام��ه��ا  66م��ن اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة ،
ت�ألقت خاللها خيول �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد �آل نهيان ،يف مناف�سة قوية و�ساخنة عك�ست
�صورة الفتة لروعة خيل الإم���ارات ،واكت�سحت
معظم امل��راك��ز االوىل ،اذ نالت �أع��ل��ى الدرجات
حل�ضورها ال��ق��وي ،و���س��ط ت�صفيق وا�ستح�سان
وتفاعل اجلمهور ،وهى تتهادى على وقع �أنغام
املو�سيقى يف فوا�صل ا�ستعرا�ضية قمة يف االناقة

والر�شاقة واجلمال والقوة  ،التي متيز �سالالت
اخليل العربية الأ�صيلة.
وق���د ت��اب��ع ���س��م��وه م��ن ���ص��ال��ة ���س��ل��ط��ان ب��ن زايد
ال��ك�برى للفرو�سية يف ب��وذي��ب  ،جميع مراحل
ال��ت���أه��ي��ل ،ث��م ت���وج ���س��م��وه ب��ع��د ذل���ك الفائزين
باملراكز الأوىل يف الثمانية ا���ش��واط التي جرت
م��ن ف��ئ��ات ال��رك��وب ذك���ور (ال��ف��ح��ول) ،والركوب
�إن�����اث (وغ��ي�ر ف���ح���ول) ،وال����رك����وب احل����ر ذكور
(الفحول) ،والركوب احلر اناث (وغري فحول)،
وال����رك����وب ل��ل��ن��ا���ش��ئ�ين ،وال����رك����وب للأطفال،
وال���رك���وب ب��ال��ل��ب��ا���س امل��م��ي��ز ،وال���رك���وب املنحني
وال��ت��ي ج���رت ك��ل��ه��ا حت��ت ا����ش���راف جل��ن��ة حتكيم
متخ�ص�صة �ضمت ك��ل م��ن �آين ه���ويل ،و�سايل
ريكل�سورث ،وحددت اللجنة معايري الفوز لفئات

الركوب من حيث تناغم الفار�س مع اجلواد من
خالل اداء حركات الهدب واخلبب والتناغم يف
ذلك مع ال�شكل واملظهر العام الرتكيبة للجواد
العربي الأ�صيل .
ح�ضر الفعاليات التي �أقيمت يف �صالة �سلطان
ب��ن زاي���د ال��ك�برى للفرو�سية يف ب��وذي��ب ،احمد
عبد الرازق رئي�س جمعية مربي اخليول العربية
امل�صرية الأ�صيلة ،و�سعادة علي عبداهلل الرميثي
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ل�أن�����ش��ط��ة وحم���م���د مهري
امل��زروع��ي مدير �إدارة قرية بوذيب للفرو�سية،
ونخبة من ا�صحاب اال�سطبالت العامة واخلا�صة
يف ال���دول���ة ودول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي،
وجمهور كبري من حمبي ريا�ضة الفرو�سية .
واقت�صرت املناف�سة على  66من اخليول العربية

الأ�صيلة مت تق�سيمها على  8فئات وجمموعات،
بدعم للفئات الثمانية من �سمو ال�شيخة عزة بن
�سلطان بن زاي��د �آل نهيان ،مالكة مربط فورتا
ت�شجيعا م��ن ���س��م��وه��ا ل��ل��ف��ر���س��ان ���ص��غ��ار ال�سن
النا�شئني.
اللجنة العليا ترحب بامل�شاركني وت�شكر
الإعالم
رح��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة مل��ه��رج��ان �سمو
ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي���د ال ن��ه��ي��ان للفرو�سية
مبالك وحمبي ريا�ضة اخليل وامل�شاركني يف هذا
املهرجان الدويل ال�سابع والذي تتوا�صل �أعماله
بجاح م�ستمر بف�ضل الدعم الكبري الذي يقدمه

�سموه لريا�ضة االباء واالجداد للإرتقاء بها اىل
اعلى امل�ستويات .
وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة� :إن��ن��ا يف ن���ادي ت���راث االم����ارات
وبتوجيهات مبا�شرة م��ن �سمو راع��ي املهرجان
ال�شيخ �سلطان بن زايد ال نهيان ممثل �صاحب
ال�����س��م��و رئ�������س ال����دول����ة رئ��ي�����س ال����ن����ادي ،نعمل
جاهدين على ان جنعل من الفرو�سية وبكافة
انواعها ،وبخا�صة اخليول العربية اال�صيلة يف
املكانة التي تليق بها �سواء على امل�ستوى املحلي او
العربي او الدويل ،واعربت اللجنة عن امنياتها
للجميع اال�ستمتاع بعرو�ض ومناف�سات اخليل
وللمالك التوفيق ،وتقدمت اللجنة بال�شكر اىل
و�سائل االعالم املختلفة على اهتمامها وتغطيتها
الناجحة لهذا احلدث الرتاثي العربي اال�صيل.

وجه مبتابعة بطوالت املناطق

�سلطان بن �شخبوط ي�ؤكد اهتمام �آ�سيا ب�شطرجن النا�شئني
�أك����د ال�����ش��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �شخبوط
�آل نهيان رئي�س االحت���اد الأ���س��ي��وي لل�شطرجن
� ،إه��ت��م��ام ال���دول واالحت�����ادات الأ���س��ي��وي��ة بو�ضع
وتنفيذ خطط وبرامج االهتمام بالنا�شئني وذلك
يف �إطار �إ�سرتاتيجية االحتاد الأ�سيوي للإهتمام
بالقاعدة و�ضمان الت�ألق والتواجد الأ�سيوي على
من�صات التتويج يف ب��ط��والت ال��ع��امل للنا�شئني
وال�����ش��ب��اب ول��ه��ذا ح��ر���ص��ت دول���ة الإم�����ارات على
�إ�ست�ضافة ب��ط��والت ال��ع��امل للنا�شئني وال�شباب
للفئات ال�سنية من  8حتى � 18سنة يف مدينة
العني خالل الفرتة من  17حتى  29من �شهر
دي�سمرب  2013وكذلك �إ�ست�ضافة جمهورية
ال�صني ال�شعبية لبطولة �أوملبياد ف��رق ال�شباب
حتت � 16سنة يف مدينة ت�شوجن ق��وجن خالل
الفرتة من  21حتى  30يوليو . 2013
و�أعرب رئي�س االحتاد الأ�سيوي عن ثقته البالغة
يف جناح الإمارات وال�صني يف ا�ست�ضافة احلدثني
العامليني و�إخراجهما يف �أف�ضل �صورة تنظيميا
وفنيا
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى  ،وج���ه ال�����ش��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن
�شخبوط  ،الأم��ان��ة ال��ع��ام��ة ل�لاحت��اد الأ�سيوي
ن��ح��و م��ت��اب��ع��ة �إ���س��ت��ك��م��ال تنظيم ب��اق��ي بطوالت
امل���ن���اط���ق الأ����س���ي���وي���ة ال�����س��ب��ع امل����ؤه���ل���ة لبطولة
ك���أ���س ال��ع��امل امل��ق��رر �إقامتها يف مدينة ترم�سو
الرنويجية خالل �شهر �أغ�سط�س القادم  ،م�ؤكدا
على �ضرورة االنتهاء من تنظيم كافة بطوالت

املناطق قبل منت�صف �شهر مايو املقبل و�إر�سال
�أ�سماء املت�أهلني �إىل االحتاد الدويل قبل املوعد
املحدد.
وك��ان��ت املنطقة الأ�سيوية الثالثة ( الأ���س��ي��ان )
ال��ت��ي ت�ضم  14دول���ة ه��ى �أن��دون�����س��ي��ا والفلبني
ومنغوليا وماكاو والو���س وماليزيا و�سنغافورة

وب��رون��اي وكمبوديا وال��ي��اب��ان وك��وري��ا وميامنار
وتايالند وهوجن كوجن  ،قد نظمت بطولتها يف
مدينة تاجايتاي الفلبينية خالل ال�شهر املا�ضي
و�أ����س���ف���رت ع���ن ت����أه���ل ك���ل م���ن الأ����س���ت���اذ ال���دويل
الكبري الفيتنامي �صن جن��وي��ن الفائز بلقب
البطولة بر�صيد  7.5نقطة بينما ح��ل بطل

الفلبني الأ���س��ت��اذ الكبري �سو وي�سلي يف املركز
الثاين بر�صيد ليت�أهل الالعبان لتمثيل منطقة
الأ���س��ي��ان يف ب��ط��ول��ة ك���أ���س ال��ع��امل  ،ويف بطولة
ال�سيدات فازت باللقب الأ�ستاذة الدولية الكبرية
الفيتنامية �آن جن��وي��ن بر�صيد  6.5نقطة
لتت�أهل �إىل ك�أ�س العامل .

�أما املنطقة الأ�سيوية الثانية التي ت�ضم  6دول
ه��ى باك�ستان وبنجالدي�ش وب��وت��ان و�سريالنكا
وج��زر املالديف ونيبال  ،فقد نظمت بطولتها
يف �سريالنكا  ،حيث �سيطر العبو بنجالدي�ش
على بطولتي الرجال وال�سيدات  ،ففي بطولة
الرجال ت�أهل الأ�ستاذ الدويل الكبري البنجايل
زي��ور رحمان بعد ف��وزه بلقب البطولة بر�صيد
 7.5نقطة ويف بطولة ال�سيدات ت�أهلت الأ�ستاذة
الدولية البنجالية ليزا �شاميما .

وم��ن املقرر �أن ت�ست�ضيف قطر بطولة منطقة
غرب �أ�سيا التي ت�ضم  11دول��ة عربية �أ�سيوية
بالإ�ضافة �إىل �إي��ران وذل��ك يف بداية �شهر مايو
املقبل بينما ت�ست�ضيف فيجي بطولة املنطقة
ال�����س��اد���س��ة وت�����س��ت�����ض��ي��ف ق�يرغ��ي��ز���س��ت��ان بطولة
املنطقة الرابعة  .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املنطقة
الأ�سيوية اخلام�سة ت�ضم دولة واحدة هي ال�صني
 ،ونف�س الأم��ر بالن�سبة للمنطقة ال�سابعة التي
ت�ضم الهند فقط .
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اليوم ..انطالق دوري وزارة �ش�ؤون الرئا�سة لكرة القدم 2013
ينطلق يف ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����ص��ف م�����س��اء ال��ي��وم االح���د ع��ل��ى مالعب
فندق ق�صر االمارات دوري وزارة �ش�ؤون الرئا�سة لكرة القدم لعام
 2013ال��ذي يقام خالل الفرتة  31-3مار�س اجل��اري ،و�سط
م�شاركة ثمانية فرق متثل قطاعات الوزارة واجلهات التابعة لها
 ،وذلك �ضمن الربامج واالن�شطة الريا�ضية يف اتفاقية التعاون
وال�شراكة بني الوزارة وجمل�س ابوظبي الريا�ضي .
وحر�صت اللجنة الريا�ضية يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة على تق�سيم
الفريق امل�شاركة اىل جمموعتني يف قرعة ر�سمية ح�ضرها �سعادة
را�شد العامري وكيل ال���وزارة لقطاع التن�سيق احلكومي رئي�س
اللجنة الريا�ضية وفهد علي ال�شام�سي مدير الت�سويق واالت�صال
يف جمل�س ابوظبي الريا�ضي وممثلي الفرق امل�شاركة يف مناف�سات
ال��دوري الذي يقام �ضمن اجندة امل�سابقات الريا�ضية يف اتفاقية

ال��ت��ع��اون ب�ين ال�����وزارة وامل��ج��ل�����س وال�����س��اع��ي��ة لتحقيق ال�شراكات
احلكومية يف املجال الريا�ضي والعمل على ن�شر الوعي الريا�ضي
ال��ث��ق��ايف يف ���ص��ف��وف خمتلف ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وال�����س��ع��ي لتفعيل
االن�شطة الريا�ضية يف جمتمع وزارة ���ش���ؤون الرئا�سة وتعزيز
الروابط وال�صداقات ودعم التوا�صل االجتماعي بني فرق الوزارة
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها بجانب احلر�ص على رعاية ودعم املواهب
والقدرات التي ت�ضمها الفرق امل�شاركة  .و�ضمت املجموعة االوىل
يف دوري وزارة �ش�ؤون الرئا�سة فرق  (:اخلالدية � ،صري بني يا�س
 ،ال�سعديات  ،بني يا�س ) فيما �ضمت الثانية ف��رق  (:البطني ،
دا�س  ،ليوا  ،اليا�سات )  ،كما خ�ص�صت اللجنة الريا�ضية يف وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة جوائز قيمة للفرق الفائزة باملراكز الثالثة االوىل
يف ختام ال���دوري بجانب ج��وائ��ز ه��داف البطولة واف�ضل العب

واف�ضل حار�س  .وجتري اليوم على مالعب فندق ق�صر االمارات
اربع مباريات يف مناف�سات اجلولة االوىل للدوري  ،حيث يلتقي يف
املجموعة االوىل فريق اخلالدية بفريق �صري بني يا�س  ،يف حني
يواجه فريق ال�سعديات فريق بني يا�س  ،ويف املجموعة الثانية
يالعب البطني فريق دا�س ويلتقي ليوا مع اليا�سات.
علما بان اللجنة الريا�ضية يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة �شددت على
�ضرورة ت�سمية الفرق امل�شاركة ب�أ�سماء املدن واملناطق املختلفة يف
امارة ابوظبي يف بادرة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخها
يف �صفوف �شرائح املجتمع بجانب االع��ت��زاز بقيمة تلك املناطق
ودوره��ا الكبري يف جمتمع ابوظبي وال�سعي لالحتفاظ باملوروث
التاريخي لتلك املدن وابرازها يف املنا�سبات الريا�ضية واالجتماعية
تثمينا وتقديرا لأدوارها الوطنية الرائدة .
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قمة مرتقبة بني العني واجلزيرة يف القطارة لل�سباق على اللقب

عبداهلل بن حممد  :ثقتنا كبرية يف اجلماهري العيناوية مل�ساندة الالعبني
••العني -الفجر :

دعا ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال��ع�ين الريا�ضية
لكرة ال��ق��دم ،جماهري الزعيم �إىل �إع���ادة ر�سم
امل�شهد الآ���س��ي��وي يف م�ساندتها لفريق الكرة
الأول خالل مباراته م�ساء اليوم �أمام اجلزيرة
يف اجلولة الثامنة ع�شرة من دوري املحرتفني،
م�ؤكداً �أن اجلماهري تعلم جيداً �أهمية املواجهة
م��ع ال��ف��ري��ق اجل����زراوي وم��ا تعنيه للفريق يف

رحلته �صوب احلفاظ على لقب الدوري.
ويرتقب ال�شارع الريا�ضي املواجهة املهمة التي
حت���دد و�ضعية املناف�سة ع��ل��ى خ��ري��ط��ة جدول
ترتيب بطولة دوري ات�صاالت للمحرتفني يف
ن�سختها اخلام�سة ،كونها جتمع بني املت�صدر
ال���ع���ي���ن���اوي ب��ر���ص��ي��د  40ن���ق���ط���ة ،وو�صيفه
اجلزراوي  34نقطة.
و�أعرب رئي�س �شركة نادي العني لكرة القدم عن
ثقته يف ق��درة اجلماهري العيناوية على ر�سم
ذات امل�شهد الذي �أبهر اجلميع يف �ستاد طحنون

بن حممد الأربعاء املا�ضي ،و�إعادته بعد غدٍ  ،ال
�سيما �أن مرحلة احل�صاد للدوري قد �أو�شكت،
ب��دخ��ول امل�����س��اب��ق��ة يف م��راح��ل��ه��ا ال��ه��ام��ة ،التي
حتتاج �إىل ت�ضافر كل اجلهود وم�ساندة الفريق
ليحقق حلمه وحلم جماهريه.
وق���ال ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن حممد ب��ن خ��ال��د �آل
نهيان :ال يفوتنا ونحن نتحدث عن امل�ساندة
اجلماهريية للفريق �أمام الهالل ال�سعودي يف
م�ستهل مبارياته الآ�سيوية �أن ن�شيد بجماهري
الإمارات قاطبة باختالف ميولها ،فقد كان لها

دور مقدّر مع جمهور العني خلف الفريق حتى
متكن من حتقيق ف��وز غ��ال ،و�ضعه يف �صدارة
جمموعته ،ومنحه قوة دافعة يف بداية امل�شوار.
و�أ�ضاف رئي�س جمل�س �إدارة �شركة نادي العني
لكرة القدم� ،أن على جماهري الزعيم �أن تدرك
�أن فار�سها ي�صارع يف �أربع جبهات ،ويتطلع �إىل
�أك�ثر من بطولة من �أجلها ،و�أن الفريق يعلم
�شوق جماهريه ملن�صات تتويج عديدة ،بعد �أن
ب��ات��ت كلمة ال�سر الأوىل فيما حت��ق��ق ،وركيزة
النجاح فيما يبني عليه الفريق للم�ستقبل.

وتابع قائ ً
ال :جماهري العني لي�ست بحاجة �إىل
دعوة لتكون خلف فريقها ،لكنها فر�صة لن�سجل
ام��ت��ن��ان��ن��ا ل��وق��ف��ت��ه��ا وت��ق��دي��رن��ا ل��دع��م��ه��ا الذي
ي�سجل ح��ال��ة ا�ستثنائية يف ال��ك��رة الإماراتية،
ويف ه��ذه املرحلة م��ن امل�����س�يرة��� ،س��واء يف دوري
املحرتفني �أو يف بقية البطوالت ،علينا �أن نذكر
بع�ضنا بواجباتنا ،وم��ا يحتاجه الفريق منا،
لأننا جميعاً �شركاء يف املهمة ،وبالن�سبة للفريق
العيناوي ب��ال��ذات ،ننظر للجماهري باعتبارها
م��ن �أه����م م��ق��وم��ات ال��ت��ف��وق ورك���ي���زة �أ�سا�سية،

ال يقل دوره��ا عن اجلهاز الفني �أو الإداري �أو
الالعبني .واختتم ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن
خالد حديثه داعياً الالعبني �إىل ا�ستثمار هذا
الكنز اجل��م��اه�يري ال���ذي ي�صنع ح��ال��ة خا�صة
وف���ري���دة ،ن��اب��ع��ة م��ن ارت��ب��اط ق���وي م��ت���أ���ص��ل يف
جذور العني ،م�ؤكداً �أن الفريق يقف على �أبواب
مرحلة تاريخية ،وبيده ا�ستعادة نا�صية الأجماد
التي كان �أول من �سطرها وتناديه ال�ستعادتها،
ليقف مع جماهريه على من�صة لن يطاولهم
عليها �أحد.

بح�ضور قيادات متالزمة دوان وتنمية املجتمع وبرعاية تريدرز

ختـــام رائـــع لبطــولـــة البوتــ�شــــي ال�سنويــــة ال�ســــاد�ســـة لـــــذوي متــــــالزمة داون
�شارك بها  84العب ًا من  20مركز ًا لرعاية ذوي الإعاقة

•• دبي-الفجر :

ب��ح�����ض��ور ال���دك���ت���ورة م��ن��ال جعرور
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية االمارات
ملتالزمة داون بالإنابة وال�سيد �أحمد
البخيت م��دي��ر م��رك��ز دب��ي للتطوع
بهيئة تنمية امل��ج��ت��م��ع اخ��ت��ت��م��ت يف
ال�������ص���ال���ة ال���ري���ا����ض���ي���ة مب���رك���ز دبي
لت�أهيل املعاقني ام�س وبحفل رائع
لفت انتباه اجلميع فعاليات البطولة
ال�سنوية ال�ساد�سة للبوت�شي لذوي
متالزمة داون ،التي نظمتها جمعية
الإم��������ارات مل��ت�لازم��ة داون برعاية
فندق تريدرز ومب�شاركة  84العباً
والعبة ميثلون  20مركزاً حكومياً
وخا�صاً لرعاية وت�أهيل ذوي االعاقة
بالدولة .
وت��������أت�������ي ه�������ذه ال����ب����ط����ول����ة �ضمن
ال�برن��ام��ج ال���ع���ام لأن�����ش��ط��ة اللجنة
الريا�ضية باجلمعية والتى ي�شرف
ع��ل��ي��ه��ا الأ�����س����ت����اذ حم���م���ود عطوان
رئي�س اللجنة الريا�ضية بجمعية
الإمارات ملتالزمة داون مدرب فريق

البوت�شي.
ووج���ه���ت د .م���ن���ال ج���ع���رور رئي�س
جم��ل�����س الإدارة ب���الإن���اب���ة ال�شكر
والتقدير لكل امل��راك��ز التى �شاركت
يف ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة و����ش���ك���رت مركز
دبي لت�أهيل املعاقني على ا�ست�ضافة
البطولة كما �شكرت فندق تريدرز
لدعمه ورع��اي��ت��ه للعام ال��ث��اين على
التوايل للبطولة واهتمامه بريا�ضة
ذوي الإعاقة ،وم�ؤ�س�سة دبي خلدمات
اال���س��ع��اف حل�����ض��وره��ا ك��ل بطوالت
البوت�شي وف��ع��ال��ي��ات اجلمعية كما
ثمنت م�شاركة املتطوعني من مركز
دبي للتطوع �أي�ضاً للعام الثاين على
التوايل والذين �سعوا وحر�صوا على
امل�شاركة يف ه��ذه البطولة من �أجل
اجن��اح��ه��ا .وه��ن���أت جميع الفائزين
وكافة امل�شاركني يف البطولة والذين
�أظ����ه����روا م�����س��ت��وي��ات رائ���ع���ة تعك�س
امل�ستوى املميز لهم و�إىل قدراتهم
ع���ل���ى مت��ث��ي��ل ال����دول����ة يف املحافل
الدولية.
و�أع�����رب�����ت ال����دك����ت����ورة ج����ع����رور عن

�شكرها وام��ت��ن��ان��ه��ا للجنة املنظمة
ل��ل��ب��ط��ول��ة ب��رئ��ا���س��ة ال�����س��ي��د حممود
ع��ط��وان رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الريا�ضية
بجمعية الإم������ارات مل��ت�لازم��ة داون
م���درب ف��ري��ق البوت�شي على ح�سن
التنظيم وجميع و�سائل الإعالم وكل
من �ساهم يف اجناح البطولة.
وع����ق����ب خ����ت����ام ن���ه���اي���ة مناف�سات
البطولة مت ت��وزي��ع امليداليات على
ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ز الأوىل وال���ذي
ح�ضره �أع�ضاء جمل�س �إدارة جمعية
الإم�������ارات مل��ت�لازم��ة داون ً
ك�ل�ا من
املهند�س �أ�سامة ال�صايف �أم�ين ال�سر
العام والأ�ستاذة نوال نا�صر عبد اهلل
�آل نا�صر املدير املايل وال�سيد حممد
عبد اهلل الدبل ع�ضو جمل�س الإدارة
واال���س��ت��اذة ح��ن��ان على طلعت نائبة
مديرة مركز دبي للمعاقني و�أولياء
�أم���ور الالعبني وجمهور كبري من
حم��ب��ي ه���ذه ال��ف��ئ��ة وم�شجعي هذه
اللعبة.
وق������ال الأ�����س����ت����اذ حم���م���ود عطوان
رئي�س اللجنة الريا�ضية بجمعية

الإمارات ملتالزمة داون مدرب فريق
البوت�شي  :ت���أت��ي امل�شاركة الكبرية
ال��ت��ي �شهدتها ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة لهذا
ال���ع���ام م���ن ق��ب��ل امل����راك����ز والأن����دي����ة
نتيجة توفري الأج���واء املنا�سبة من
قبل جمعية الإمارات ملتالزمة داون
لإقامة البطولة وقد �شارك يف العام
املا�ضي  55الع��ب والع��ب��ة ويف هذا
العام �شارك  84العب والعبة.
واو�ضح عطوان �أن البطولة �شهدت
تناف�ساً قوياً بني الالعبني امل�شاركني
ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى امل����راك����ز الأوىل،
وق���د ق��ام��ت جل��ن��ة احل��ك��ام بتحكيم
مناف�سات البطولة وال��ت��ي اعتمدت
اللعب بنظام الفردي.
وج����اءت ن��ت��ائ��ج م��ن��اف�����س��ات البطولة
كالتايل :املجموعة الأوىل �إناث فئه
��� 15 -12س��ن��ة :ح�صلت الالعبه
ا���س��م��ه��ان حم��م��د م���ن ن�����ادي الثقة
للمعاقني على املركز الأول،واميان
ع�����ل�����اوي م�������ن م������رك������ز ال����ف����ج��ي�رة
للمعاقني على املركز الثاين ،و�أ�سماء
عبيد من مركز دبي للمعاقني على

املركز الثالث  ،ويف املجموعة الثانية
�إن����اث ف��ئ��ه ��� 15 -12س��ن��ة ح�صلت
ع��ائ�����ش��ة ���ش��اه�ين ع��ل��ى امل��رك��ز الأول
م��ن م��رك��ز دب���ي للمعاقني و�شم�سه
ح��م��دان م��ن م��رك��ز دب���ي للمعاقني
على امل��رك��ز ال��ث��اين ،رم��ث��اء ليالنكا
م����ن ن������ادي ال���ث���ق���ة ل��ل��م��ع��اق�ين على
املركز الثالث � ،أمااملجموعة الأوىل
ذكور فئه � 15 -12سنة ح�صل على
املركز الأول ن��واف عبيد من مركز
دب����ي ل��ل��م��ع��اق�ين ،ع��ب��د اهلل الكعبي
على املركز الثاين من مركز النجاح
للمعاقني ،عبد اهلل عادل احلاج على
املركز الثالث من جمعية االمارات
مل��ت�لازم��ة داون االم������ارات ملتالزمة
داون  ،ويف املجموعة الثانية ذكور
ف��ئ��ه � 15 -12سنة:ح�صل �صالح
امل�ي�ري على امل��رك��ز الأول م��ن نادي
�أب�������و ظ���ب���ي ل���ل���م���ع���اق�ي�ن ،ع���ب���د اهلل
جا�سم رم�ضان من مدينة ال�شارقة
للخدمات فرغ خورفكان على املركز
ال���ث���اين ،خم���ت���ار ع���ب���دي م���ن مركز
النجاح للمعاقني على املركز الثالث ،

ويف املجموعة الثالثة ذكور فئه -12
� 15سنة ح�صل على امل��رك��ز الأول
على ال�سويدي من جمعية االمارات
ملتالزمة داون ح�سن على يون�س على
املركز الثاين من مركز ر�أ�س اخليمة
للمعاقني  ،حممد ال�سطوف على
امل��رك��ز الثالث م��ن مدينة ال�شارقة
للخدمات فرع الذيد  ،ويف املجموعة
الأوىل اناث فئه � 16سنة فما فوق:
ح�صلت فاطمة الفوبي على املركز
الأول من مركز دبا الفجرية  ،ميثاء
عبد النور من مركز دبي للمعاقني
 ،ه����دى خ��ل��ي��ل م���ن م���رك���ز النجاح
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،ويف املجموعة
الثانية اناث فئه � 16سنة فما فوق:
ح�صلت مرمي احلو�سني على املركز
الأول من نادي �أبو ظبي للمعاقني،
ف���اط���م���ة ج���م���ع���ه م�����ن م����رك����ز دب���ي
للمعاقني على امل��رك��ز ال��ث��اين ،رمي
املرو�ش املركز الثالث من مركز ر�أ�س
اخل��ي��م��ة ل��ل��م��ع��اق�ين.ويف املجموعة
الثالثة اناث فئه � 16سنة فما فوق:
ح�صلت العنود حممد زي���ودي على

البطل الأوملبي الذهبي براونلي ي�سطع جنمه يف �أبوظبي

جنم الألعاب الأوملبية يف لندن  2012يحطم الرقم القيا�سي ويحقق الفوز على امل�سار الق�صري يف بطولة �أبوظبي الدولية للرتايثلون
حطم الربيطاين �ألي�سري براونلي،
ح��ام��ل امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف لندن
 2012الرقم القيا�سي على امل�سار
الق�صري يف بطولة �أبوظبي الدولية
للرتايثلون ،حيث انتزع �أول فوز له
منذ الألعاب الأوملبية ال�صيف املا�ضي،
وذل��ك يف �أوىل م�شاركاته الريا�ضية
يف منطقة اخلليج العربي .واكت�سى
براونلي ،البالغ من العمر  24عاماً،
والقادم من يورك�شاير ،مظهر البطل
احلقيقي يف �أب��وظ��ب��ي ،حيث ارتدى
�أل�����وان ال��ع��ل��م ال��وط��ن��ي الربيطاين.
وبعد �أن �أم�ضى معظم ف�صل ال�شتاء
يف التدريبات الريا�ضية بغية الت�أقلم
م��ع طق�س اخلليج احل���ار� ،أت���ت تلك
اجلهود �أُكلها لبطل االحتاد الأوروبي
للرتايثلون حيث �أنهى �سباق القوة
ال�����ص��رف��ة ال���ب���ال���غ ط���ول���ه 111.5
كلم يف � 3ساعات و 20دقيقة و18
ث��ان��ي��ة م��ت��ق��دم��اً ب���ـ  29ث��ان��ي��ة عن
الرقم القيا�سي ال�سابق ،الذي حققه
ال���ه���ول���ن���دي ج�����ان ف�����ان ب�ي�رك���ل عام
 .2010وت���أت��ي م�����ش��ارك��ة براونلي،
ال����ذي اع���ت���اد خ��و���ض امل��ن��اف�����س��ة على
م�سافات �أق�صر يف الألعاب الأوملبية،
يف بطولة �أب��وظ��ب��ي ه��ذا ال��ع��ام بغية

تو�سيع �آف��اق��ه التناف�سية ،كما عرب
عن امتنانه البالغ لآالف امل�شجعني
ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ان��ت��ظ��اره ع��ن��د خط
النهاية .وقال براونلي ،الذي �سيكون
ل���ف���وزه �أ�����ص����داء وا���س��ع��ة يف جمتمع
الرتايثلون :ميثل هذا ال�سباق بداية
رائعة يف طريقي �إىل خو�ض �سباقات
مب�سافات �أط����ول ،و�أن���ا �أود امل�شاركة
ب��امل��زي��د م���ن م��ث��ل ه����ذه ال�سباقات،
ولكن تركيزي ين�صب الآن على حلبة
االحتاد الدويل للرتايثلون .و�أود �أن
�أعرب عن جزيل �شكري للدعم الكبري
ال��ذي تلقيته من اجلميع ،فقد كان
ذل���ك رائ���ع���اً ،ك��م��ا �أمت��ن��ى ح��ظ��اً طيباً
جلميع املت�سابقني ،و�آمل �أن يتمكنوا
من امل�شاركة يف ال�سباق مرة �أخرى.
يف �سياق ا�ستعداداته لل�سباق� ،أم�ضى
براونلي وقتاً يف مدينة العني ،حيث
ق��ام بتدريباته يف ال��واح��ات اخل�صبة
وامل�������س���اح���ات امل���ف���ت���وح���ة ال���ت���ي متيز
املعقل الرتاثي لإمارة �أبوظبي .وكان
�أث���ر ذل���ك وا���ض��ح��اً ع��ل��ى �أداء النجم
ال�بري��ط��اين يف ي���وم ال�����س��ب��اق ،حيث
�أن��ه��ى م�سافة ال�سباحة االفتتاحية،
وال��ب��ال��غ��ة  1.5ك��ل��م ب��ح��ال��ة مريحة
�ساعدته يف حتقيق الفوز بال�سباق.

�أم��ا يف �سباق ال��دراج��ات ،ال��ذي يبلغ
 100كلم ،وهي م�سافة تفوق بكثري
م���ا اع���ت���اده ال��ري��ا���ض��ي ال�����ش��اب ،فقد
ر�أى خ��ب�راء ال��ري��ا���ض��ة �أن����ه �سيكون
الق�سم احلا�سم من ال�سباق بالن�سبة
ل�براون��ل��ي ،وذل����ك م��ا ث��ب��ت��ت �صحته
بالفعل فبعد �أن قام بانعطافة خاطئة
ع��ل��ى احل��ل��ب��ة ،خ�سر ب��راون��ل��ي مركز
ال�����ص��دارة ل�صالح الهولندي �سيزار
بيلو الذي فاز ب�سباق امل�سار الق�صري
يف بطولة �أبوظبي عام  .2011ومع
دخ���ول اجل���زء الأخ��ي�ر م��ن ال�سباق،
وه��و م�سار اجل��ري مل�سافة  10كلم،
ك���ان ب��راون��ل��ي يحتل امل��رك��ز الثاين.
لكنه بعد احتفاظه ب��ق��در كبري من
طاقته خالل �سباق الدراجات ،كانت
مظاهر الت�صميم والإ����ص���رار بادية
ع��ل��ى وج���ه���ه خ��ل�ال اجل�����زء الأخ��ي�ر
من ال�سباق .وم��ع وج��ود الآالف من
امل�شجعني يهتفون ل��ه� ،أن��ه��ى الفتى
ال���ذه���ب���ي ال�����س��ب��اق ب��خ��ط��ى �سريعة
حققت له فوزاً م�ستحقاً للقبه الأول
يف البطولة املتميزة .ول��دى و�صوله
�إىل خ���ط ال��ل��ن��ه��اي��ة ،ق����ال براونلي
م���ازح���اً :ك��ن��ت �أ���س��ب��ح ب�����س��رع��ة كبرية
يف ال���ب���داي���ة ،و�أق������دم اع����ت����ذاري لكل

مت�سابق مي��ك��ن �أن �أك����ون ق��د ركلته
�أث��ن��اء ذل����ك .ك���ان ���س��ب��اق الدراجات
�صعباً و�شاقاً لقد ر�أي��ت عالمة على
حلبة ال��دراج��ات ،وظننت �أنها ت�شري
�إىل ح��ي��ث ي��ج��ب �أن �أذه������ب ،ولكني
�أدركت �أنني مررت من هناك بالفعل
بعد ع��ودت��ي �إىل احللبة .ح��اول��ت �أن
�أع��و���ض ذل��ك ب��وت�يرة �سريعة ،ورغم
�أن����ه مل ي��ك��ن ل���دي ف��ك��رة ع��ن كيفية
تن�سيق �سباق مل�سافة  100كلم ،فقد
�أبليت جيداً يف ال�سباق .لقد �شعرت
ب��ال��ت��ع��ب م��ع اق�ت�راب���ي م��ن النهاية،
ول��ك��ن مل ي��ك��ن ع��ل��ي ال�ضغط كثرياً
على نف�سي ،وك���ان ذل��ك �أم����راً جيداً
اعـــالنتغيريا�سما

ان��������ا ل���ي���ج���و االب����������������ادان هندي
اجل��ن�����س��ي��ة واح����م����ل ج������واز �سفر
رق��م ( )F1673693وارغ���ب يف
تغيري ا�سم ابنتي ان��ي��م��ارى ليجو
( )Anemary Lijuهندية
اجلن�سية وحتمل ج��واز �سفر رقم
( (G7962144م���ن انيمارى
ليجو اىل امنارى ليجو
( )Annmary Lijuوهذا للعلم.

م��ع ب��دء درج���ات احل���رارة باالرتفاع.
وم��ن امل��ث�ير للعجب �أن ت��ك��ون درجة
احل���رارة �صفراً يف موطني ،يف حيت
ت��ق�ترب م��ن ال��ث�لاث�ين درج���ة مئوية
هنا ،لكن ال�سباق انطلق يف ال�ساعات
امل���ب���ك���رة م����ن ال�������ص���ب���اح ،ل����ذل����ك مل
�أع����ان ك���ث�ي�راً .وح���ل بيلو يف املرتبة
ال��ث��ان��ي��ة ،ب��ف��ارق �أك�ث�ر م��ن  5دقائق
ع��ن ب��راون��ل��ي ،يف ح�ين ح��ل الرو�سي
�ألك�ساندر بريوخانوف ثالثاً .و�أنهى
النجم امل�صري عمر ن��ور ال�سباق يف
امل���رك���ز ال�����س��اب��ع ،وه���ي �أع���ل���ى مرتبة
يحققها ري��ا���ض��ي ع��رب��ي يف ال�سباق.
و�أع����رب����ت اجل��ه��ة امل��ن��ظ��م��ة للحدث،

هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ،عن
اعتقادها ب����أن ف��وز ب��روان��ل��ي �سيمثل
�إلهاماً كبرياً لريا�ضيي الرتايثلون
املحليني ،وعن �أملها بر�ؤية املزيد من
الأطفال ينخرطون يف هذه الريا�ضة
يف �أعقاب هذا الفوز .من جهته قال
في�صل ال�شيخ ،مدير مكتب الفعاليات
يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة:
�إن براونلي بطل حقيقي فع ًال ،وقد
حقق ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات خالل
ه����ذا الأ����س���ب���وع ،ح��ي��ث �أل���ه���م اجليل
امل�ستقبلي من الريا�ضيني للم�شاركة
يف هذه الريا�ضة واعتماد منط حياة
�أكرث �صحة.

اعالن تغيري ا�سم
انا املدعو� /سليل يون�س كوتي حامل جواز ال�سفر الهندي رقم
( )K7423354ال�صادر يف امارة ابوظبي يف يوم � 2012/8/6أعلن ان
ابني املدعو /با�سم احمد حامل جواز ال�سفر الهندي رقم
( )G7358616مقيم دائ��م يف منزل وال��ده �سليل يون�س كوتي يف
ال��ه��ن��د حت���ت ع���ن���وان :ك�����ارور ف��ي��د ,ك��ون��ي��ك��ودا ب .و حم��اف��ة كولالم
كيظريالم .واعلن انه حاليا مقيم يف العنوان احل��ايل� :صندوق بريد
 767827ابوظبي االمارات العربية املتحدة لكونه ابني اال�صغر لذلك
قمت بتغيري ا�سم ابني من با�سم احمد اىل با�سم احمد �سليل.

امل���رك���ز الأول م���ن ن����ادي خورفكان
للمعاقني  ،رمي نابت املركز الثاين
من مدينة ال�شارقة للخدمات فرع
الذيد  ،مرمي بو عتابة املركز الثالث
م��ن م��رك��ز ر�أ����س اخليمة للمعاقني
.ويف امل��ج��م��وع��ة الأوىل ذك����ور فئه
� 16سنة ف��م��ا ف���وق :ح�صل عي�سى
�سعيد الغفلي على املركز الأول من
مركز العني للمعاقني� ،سعود ح�سني
امل����رزوق����ي ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين من
نادي العني للمعاقني ،عادل عثمان
املركز الثالث من جمعية االمارات
ملتالزمة داون .ويف املجموعة الثانية
ذكور فئه � 16سنة فما فوق :ح�صل
ال�ل�اع���ب خ��ال��د ال��ع��ل��وي م���ن مركز
النجاح للمعاقني على املركز الأول
 ،عي�سى ح�سن م��رك��ز دب��ا الفجرية
للمعاقني على املركز الثاين � ،سيف

الدبل على املركز الثاين مكرر من
جمعية االم�����ارات مل��ت�لازم��ة داون ،
خالد مطر من مركز الفجرية على
املركز الثالث.ويف املجموعة الثالثة
ذكور فئه � 16سنة فما فوق :احمد
ا�سماعيل من مركز دب��ي للمعاقني
ع��ل��ى امل��رك��ز الأول� ،أح��م��د ع��ب��د اهلل
ج��م��ع��ه م���ن ن����ادي ال��ث��ق��ة للمعاقني
ع��ل��ى امل��رك��ز ال���ث���اين ،حم��م��د �صالح
م����ن ن������ادي ال���ع�ي�ن ل��ل��م��ع��اق�ين على
املركز الثالث  ،ويف املجموعة الرابعة
ذك��ور فئه � 16سنة فما ف��وق :عبد
اهلل حممد �صبيح م��ن ن���ادي الثقة
للمعاقني على املركز الأول عبد اهلل
عبد الغني من مركز ر�أ���س اخليمة
للمعاقني على امل��رك��ز ال��ث��اين ،عمر
جمعه الليلي م��ن مدينة ال�شارقة
ل��ل��خ��دم��ات ف���رع ال��ذي��د ع��ل��ى املركز
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الفيفا يطالب لبنان بتفا�صيل التالعب بالنتائج

18

طالب االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا االحتاد اللبناين بتفا�صيل
حول ق�ضية التالعب بالنتائج التي تفجرت ال�شهر املا�ضي ،وقال �إنه
ينتظر الرد قبل اتخاذ قرار بتو�سيع حمتمل للعقوبات.
وه��زت الق�ضية كرة القدم الآ�سيوية بعدما عاقب االحت��اد اللبناين
��ب�ْي� ب��الإي��ق��اف م��دى احل��ي��اة �ضمن ع��ق��وب��ات �شملت  24العبا
الع نْ
وم�س�ؤوال بينهم ثالثة العبني حمرتفني باخلارج.
وعوقب رامز ديوب العب �سيالنغور املاليزي وحممود العلي العب
بر�سيبا الإندوني�سي بالإيقاف مدى احلياة ،بينما �أوقف �أكرم مغربي
العب ت�شري�شل براذرز الهندي ملو�سم واحد.
ونفى ديوب تلك املزاعم قائال �إنه �سينا�ضل من �أجل تربئة �ساحته،
لكن م���درب املنتخب اللبناين تيو ب��وك�ير ات��ه��م ال�لاع��ب مبحاولة
م�ساعدة العبني مناف�سني يف م��ب��اراة بت�صفيات ك�أ�س العامل العام

املا�ضي .و�أعلن االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم الأ�سبوع املا�ضي تلقيه
تقريرا خمت�صرا من االحتاد اللبناين عن حتقيقاته ب�ش�أن التالعب
و�أنه طلب احل�صول على التقرير كامال.
و�أ�ضاف �أنه ال يعرف على وجه الدقة �إن كانت املباريات امل�شار �إليها
كانت �ضمن ت�صفيات ك���أ���س ال��ع��امل �أم ال ،لكن الأمل���اين بوكري �أبلغ
�صحيفة ذا دايلي �ستار التي ت�صدر باللغة الإجنليزية يف لبنان �أنه
ا�ستبعد دي��وب بعد م��ب��اراة يف الت�صفيات لأن��ه ح��اول م��رات ع��دة �أن
ي�ساعد مهاجما مناف�سا على الت�سجيل.
ويتذيل لبنان جمموعته يف الدور احلا�سم من ت�صفيات �آ�سيا امل�ؤهلة
ل��ك���أ���س ال��ع��امل ال���ذي يبلغه ل��ل��م��رة الأوىل ،وم���ن ���ش���أن �أي عقوبات
حمتملة من الفيفا �أن تطيح ب�أمله نهائيا يف الظهور للمرة الأوىل
يف النهائيات العاملية.

و�أك��د الفيفا لرويرتز �أن��ه يف انتظار رد من االحت��اد اللبناين ب�ش�أن
الق�ضية ،لكنه مل يقدم املزيد من التفا�صيل ب�ش�أن ما ميكن �أن ت�سفر
عنه الق�ضية �إن ت�أكد �أن املباريات امل�شار �إليها كانت �ضمن ت�صفيات
ك�أ�س العامل .2014
و�أو���ض��ح �أن��ه �أر���س��ل خطابا �إىل االحت��اد اللبناين لكرة القدم يطلب
فيه تع ّرف الإج���راء ال��ذي اتخذ حيال التالعب بالنتائج ،وتزويده
بالقرارات التي اتخذت �ضد العبني وم�س�ؤولني بغر�ض و�ضع القرارات
�أمام رئي�س اللجنة الت�أديبية مع تو�سيع حمتمل للعقوبات .
وكانت ال�شرطة الأوروبية �سلطت ال�ضوء على املنطقة ال�شهر املا�ضي
ح�ين ق��ال��ت �إن �شبكة تتخذ م��ن �سنغافورة م��ق��را لها �أ���ش��رف��ت على
عمليات تالعب �شملت  380مباراة لكرة القدم على الأقل يف �أوروبا
وحدها.

تتزامن مع االحتفال باملنتخب الوطني لكرة القدم غد ًا بالعا�صمة

اجلوكر ي�صدر كتاب ًا جديد ًا (فرحة وطن) ب�شكل مو�سوعة توثيقية جديدة لبطل اخلليج
الإ�صدار الثاين عن خليجي � 21إ�ضافة قيمة للريا�ضة الإماراتية ير�صد �إجناز منتخب الأحالم بالكلمة وال�صورة
ال يف امل�شروع الوطني والتوزيع يبد�أ غد ًا الإثنني
نهيان بن مبارك يكتب املقدمة و 21ف�ص ً

ت��ث��م��ي��ن��اً الجن�����از امل��ن��ت��خ��ب الوطني
ل��ك��رة ال���ق���دم وال���ف���وز ال��ك��ب�ير الذي
حققه بكا�س اخلليج �أه��دى الزميل
حم���م���د اجل�����وك�����ر ك���ت���اب���ه اجل���دي���د
ال����ذي ي��ح��م��ل �إ����س���م (ف���رح���ة وطن)
ايل ال�ساحة االعالمية ال�صحفية
بعد كتابه االول ك�أ�س اخلليج رحلة
العمر اىل املكتبة الريا�ضية م�ؤكدا
�أن��ه �إخ��ت��ار ه��ذا التوقيت ليعلن عن
ت��د���ش�ين ال���ك���ت���اب ت���ق���دي���را لالجناز
ال��ذي حققه املنتخب الوطني الفوز
ب��ك��ا���س اخل��ل��ي��ج ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف
تاريخ م�شاركاته منذ عام  72وي�أتي
اال���ص��دار اجلديد يف اط��ار احتفالنا
ب��ب��ط��ل اخل��ل��ي��ج وال�����ذي اخ��ت��ت��م قبل
ح��ويل �شهر وع��دة اي��ام .وي��ع��د كتاب
ف��رح��ة وط���ن وال�����ذي ي��وث��ق لتاريخ
املنتخب الوطني وحفالت ال�ستقبال
الر�سمية التي حظي بها املنتخب بعد
العودة املظفرة من مملكة البحرين
باال�ضافة اىل �سرد لق�صة املنتخب
الذهبي بكل مراحله التطويرية بدا
من البطوالت التي نالها حتى توج
نف�سه بطال ب��ج��دارة طويل بجانب
جتربة االبي�ض يف بطوالت اخلليج
منذ البطولة الثانية ع��ام 1972
الريا�ض وحتى الأخ�يرة يف 2013
بالبحرين حيث �شهد تفوق املنتخب
فنيا .
ويكتب مقدة الكتاب معايل ال�شيخ
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك ال ن��ه��ي��ان وزير
التعليم العايل (ي�سعدين كثرياً �أن
�أ�سته ّل هذا الإ���ص��دار املتميز فرحة
وط���ن بتجديد التهنئة وال��ف��رح��ة ،
بفوز منتخبنا الوطني ب��الإم��ارات ،
وع��ودت��ه الظافرة �إىل �أر����ض الوطن
 ،ح��ام ً
�لا معه ك���أ���س اخلليج  ،الذي
يمُ ثل �إجنازاً ريا�ضياً كبرياً  ،نعتز به
جميعاً ونفتخر  ،لأنه يف واقع الأمر ،
جت�سي ٌد حي لالمتياز والتفوق  ،الذي
حتققه دولتنا احلبيبة با�ستمرار  ،يف
كل امليادين وخمتلف املجاالت .
ال �أن�����س��ى يف ه���ذا ال�����س��ي��اق دور الأخ
ال��ف��ا���ض��ل حم��م��د اجل���وك���ر  ،ال���ذي
ي�أخذ املبادرة دائماً يف ر�صد مثل هذه
املنا�سبات ال�سعيدة والإجنازات املهمة

لدولتنا املباركة  ،ولأبنائها الربرة
واملخل�صني  .وق��د �سبق و�أ���ص��در من
قبل  :ك���أ���س اخلليج  :رح��ل��ة عمر ،
وق��د �ش ُرفت بكتابة تقدمي له �أي�ضاً
يف حينه .
ي��ع��ج��ب��ن��ي يف حم��م��د اجل���وك���ر � ،أن���ه
يختار �أج��م��ل العناوين و�أ�صدقها ،
بل و�أكرثها �إيحا ًء باملوقف واحلدث
 ،يف مثل هذه الإ�صدارات وال�سجالت
احلافلة  ،عن الإجن���ازات الريا�ضية
الباهرة والرائعة  ،لأب��ن��اء الإمارات
ال���غ���ال���ي���ة ه��������ؤالء ال����ذي����ن يرفعون
ر�ؤو���س��ن��ا دائ��م��اً  ،حيث ع��وّدون��ا على
�إحراز الن�صر والفوز  ،وكل ما نتمناه
�أن يُنعم اهلل عليهم دائماً وبا�ستمرار ،
بالفوز والنجاح  :لقاء ما يبذلون من
جهود يف التدريب  ،وما يحملون من
�إ�صرار على حتقيق الأهداف  ،وعز ٍم
على متثيل الدولة ب�إخال�ص و�شرف
 ،ب��ل وك��ذل��ك  ،لكل م��ا يتميزون به
م��ن الأخ��ل�اق الريا�ضية الرفيعة ،
�إىل جانب الثقة بالنف�س ،وال�سعي
الأكيد �إىل �إحراز الفوز  ،ويف خمتلف
املهرجانات .
هنيئاً لهم بفوزهم  ،وهنيئاً لنا بهم
 ،ودوم���اً تظل راي���ة الإم����ارات عالي ًة
خفاق ًة وبا�ستمرار  .لن �أطيل كثرياً
يف هذا التقدمي  ،كي ال �أفوّت الفر�صة
على القارئ الكرمي يف الإقبال على
ه���ذا الإ����ص���دار ،وت�ص ّفحه  ،وق���راءة
ك�� ّل م��ا فيه  ،حيث ج��اء ه��ذه امل��� ّرة ،
لي�شتمل على واحد وع�شرين ف�ص ً
ال
 ،يفتتحها ال��ف�����ص��ل الأول بعنوان
رجال خليفة  ،وهو الف�صل اخلا�ص
ب�صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ خليفة
ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة
نْ
الف�صلي
حفظه اهلل ويتم تخ�صي�ص
نْ
التاليي � :أحدهما ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،
نائب رئي�س الدولة  ،رئي�س جمل�س
الوزراء  ،حاكم دبي رعاه اهلل والأخر
للفريق �أول �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم��م��د ب���ن زاي�����د �آل ن��ه��ي��ان  ،ويل
عهد �أبوظبي  ،ونائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة .
وي�ستمر الكتاب بعد ذلك  ،ليخ�ص�ص

ف�����ص��ول اخ����رى  ،لأ���ص��ح��اب ال�سمو
ال�����ش��ي��وخ � ،أع�����ض��اء امل��ج��ل�����س الأعلى
ل�ل�احت���اد ح��ك��ام الإم�������ارات �أدام اهلل
عليهم ال�صحة وال�سعادة �إن امل�ؤلف
يف ذلك كله  ،يعر�ض قدراته اجليدة
يف ال��ك��ت��اب��ة  ،ح��ي��ث ي��خ��ت��ار الإ�صدار
عنواناً موحياً يلخ�ص لكلٍ من ه�ؤالء
ال��ق��ادة واحل��ك��ام  ،وب��ع��ب��ارة م��وج��زة ،
�إ�شارة تخ�صه وحده  ،وحني يتم ذكر
�شخ�صيات مرموقة �أخ��رى  ،يقرتن
ا���س��م ك���لٍ منها �إم���ا ب��ع��ب��ارة �أو حدث
مي ّيز ال�شخ�صية .
�إنني �أرى �أن هذا الكتاب  ،هو �إ�صدا ُر
جديد ومبتكر  ،و�سجل حافل ورائع
 ،وع���ر����ض رائ�����ق و���ش��ي��ق  ،بالكلمة
وال�صورة .
ال��ت��ه��ن��ئ��ة م��ن ال��ق��ل��ب م���� ّرة وم����� ّرات ،
ملنتخبنا ال��وط��ن��ي امل��ت��م��ي��ز  ،حامل
اللقب  ،وجن��م امل�لاع��ب  ،راج��ي��اً �أن
ي���دوم ف���وزه  ،وت��ت��واىل ان��ت�����ص��ارات��ه ،
ليكون ذلك دائماً انعكا�ساً حقيقياً ،
للم�سرية الناجحة للتقدم والتنمية
 ،يف �إم��ارات��ن��ا احلبيبة ه��ذه الدولة
ال��ع��ظ��م��ي��ة  ،ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ع ب��ك��ل عز ٍم
وث��ق��ة نحو امل�ستقبل  ،يرتبط فيها
آلف وقوة ،
ال�شعب مع القيادة  ،يف ت� ٍ
و�أمانٍ وا�ستقرار �إن هذا الفوز بك�أ�س
اخل��ل��ي��ج  ،ه��و م��ن��ا���س��ب��ة ن��ت��ق��دم فيها
ب��ع��ظ��ي��م ال�����ش��ك��ر وف���ائ���ق االح���ت��رام ،
لقائد الوطن � ،صاحب ال�سمو الوالد
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة نعتز ك��ث�يراً باهتمام
�سموه الكبري  ،بتنمية مواهب �أبناء
وبنات الوطن  ،وحفز قدراتهم على
ال��ع��ط��اء والإجن����از � ،إىل �أق�����ص��ى حدٍ
ممكن .
وخ���ت���ام���اً � ،أه����ن����ئ الإم����������ارات بهذا
الإجن����از الكبري  ،و�أمت��ن��ى �أن يكون
يف هذا الإ�صدار املتعة والفائدة معاً
 ،واحل��م��د هلل �أو ًال و�آخ�����راً  ،والعزة
للوطن).
و�أكد الزميل حممد اجلوكر يف بيان
�صحفي وزعه �أن هذا اليوم تاريخي
ب��ال��ن�����س��ب��ة لأي �إع�ل�ام���ي يف منطقة
اخل��ل��ي��ج يف ظ���ل احل����ف����اوة الكبرية
من ابناء االم��ارات والتي وجد فيها

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي م��ن ت��ك��رمي على
م�ستوى ع��ال تبد�أ فعالياته اعتبارا
م���ن ي����وم ال��غ��د واي�����ض��ا وج����ود زخم
اع�لام��ي كبري يتابع احلفل م�شريا
�إىل تلقيه الكثري من الدعم طوال
الفرتة املا�ضية من قبل العديد من
امل�ؤ�س�سات الوطنيىة وي�سعده كثريا
�أن���ه ي�ث�ري منا�سبة ال��ف��وز ببطولة
ك�أ�س اخلليج وق��ال اجلوكر � :أعجز
ع���ن ت���ق���دمي ك��ل��م��ات ال�����ش��ك��ر ملعايل
ال�شيخ نهيان ب��ن م��ب��ارك ال نهيان
ع��ل��ى دع��م��ه ووق��ف��ت��ه ال��ك��ب�يرة معي
وعلى كل عن ماوجده من دعم من
كل الهيئات الريا�ضية الر�سمية .
وي����ق����ول اجل���وك���رع���ن ب����داي����ة فكرة
الكتاب واجلهود التي بذلها لتخرج
�إىل ال��ن��ور ق��ال  :الفكرة ب���د�أت منذ
منذ اع�لان احلكم ال�سعودي خليل
ال���غ���ام���دي امل����ب����اراة ال��ف��ا���ص��ل��ة بدات
ال��ف��ك��رة يف جمع امل���ادة وال�����ص��ور من
خ�ل�ال ع��م��ل توثيقي ع��ن الريا�ضة
الإم��ارات��ي��ة وب���د�أت الفكرة وخرجت
ال���ف���ك���رة ب��ع��د ذل����ك ل��ل��ن��ورع�بر هذا
ال���ك���ت���اب يف ظ����ل دع�����م امل�ؤ�س�سات
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة يف ال���دول���ة
لتوثيق هذه البطولة الكبرية التي
نالها االبي�ض رافعا الرا�س ويت�ضمن
الكتاب  21ف�صال على النحو التايل
الباب االول بعنوان (رج��ال خليفة)
ويتم عر�ض ا�ستقبال �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة بق�صر الرو�ضة بالعني
والف�صل الثاين بعنوان (النقبل اال
امل���رك���ز االول) وي��ت�����ض��م��ن ا�ستقبال
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
ب��اال���ض��اف��ة اىل ن��ب��ذة ت��اري��خ��ي��ة عن
م�������س�ي�رت���ه ك��ل�اع����ب ك��������روي ق���دمي
وال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ب��ع��ن��وان (ن�صائح
الدكتور) ويت�ضمن ا�ستقبال �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة بجانب �سريته
ال��ك��روي��ة وال��ف�����ص��ل ال���راب���ع (اجن���از
ا�سعدنا) ويت�ضمن ا�ستقبال حاكم
عجمان والف�صل اخلام�س ( اجناز
م��ن ذه��ب) ويت�ضمن ا���ش��ادة وتهنئة
ح��اك��م ال��ف��ج�يرة وال��ف�����ص��ل ال�ساد�س
ب��ع��ن��وان (درب ال��ن��ج��اح ) ويت�ضمن
ا����س���ت���ق���ب���ال ح����اك����م را���������س اخليمة

وال��ف�����ص��ل ال�����س��اب��ع ب��ع��ن��وان (و�صية
حممد بن را�شد ) ويت�ضمن ا�ستقبال
ح��اك��م ام القوين ,والف�صل الثامن
بعنوان (البيت متوحد) ويت�ضمن
وق��ف��ة م��ع ت�صريحات �سمو الفريق
اول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د ال
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة والف�صل
التا�سع بعنوان م�سرية احت��اد الكرة
م���ن ال���ب���داي���ة ح��ت��ى االن والف�صل
الع�شر بعنوان االب الروحي والف�صل
احل��ادي��ة ع�شر (ال��رئ��ي�����س احل���ايل )
والف�صل الثاين ع�شر (�أ�سود زاي��د )
والف�صل الثالث ع�شر ( دبلوما�سية
الكرة) والف�صل الرابع ع�شر (فرحة
التتويج ) واخلام�س ع�شر ( عي�شي
بالدي ) وال�ساد�س ع�شر (املهند�س)
وال�����س��اب��ع ع�����ش��ر (ل��ي��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة )
والثامن ع�شر (مل�سة وفاء ) والتا�سع
ع�شر ( م�سرية االبطال ) الع�شرون
(رح��ل��ة ع��م��ر ) احل����ادي والع�شرون
(ح�صاد الدورة ) وهناك ف�صل خا�ص
عن م�سرية الكاتب.
وق���ال الزميل حممد اجل��وك��ر بانه

يوفنتو�س يعود بتعادل ثمني مع نابويل
انتهت موقعة القمة التي جمعت يوفنتو�س حامل اللقب واملت�صدر
مع م�ضيفه نابويل الثاين بالتعادل  1-1على ملعب �سان باولو
يف افتتاح املرحلة ال�سابعة والع�شرين من الدوري االيطايل لكرة
القدم .وكان يوفنتو�س امل�ستفيد من هذه النتيجة رغم انه ف�شل
يف حتقيق ف���وزه االول يف ���س��ان ب��اول��و م��ن��ذ  30اي��ل��ول �سبتمرب
 ، 1-2 2000اذ حافظ على فارق النقاط ال�ست الذي يف�صله
ع��ن ن��اب��ويل ال���ذي اكتفى بنقطة واح���دة للمرحلة ال��راب��ع��ة على
التوايل ما �سيمنح الثالثي الت�سيو وميالن وانرت ميالن االمل
يف مزاحمته على الو�صافة اذ قد يخرج من املرحلة وهو يتقدم
ب��ف��ارق  5ن��ق��اط فقط ع��ن امل��رك��ز اخل��ام�����س .وا�ستهل يوفنتو�س
ال���ذي ي�ستعد ال�ست�ضافة �سلتيك اال�سكتلندي االرب��ع��اء املقبل

يف اي��اب ال��دور الثاين من م�سابقة دوري ابطال اوروب��ا �-3صفر
ذهابا  ،املباراة ب�شكل مثايل اذ افتتح رجال املدرب انتونيو كونتي
الت�سجيل منذ الدقيقة  10بكرة ر�أ�سية �صاروخية من قلب دفاعه
جورجيو كييليني بعد متريرة عر�ضية متقنة من اجلهة الي�سرى
عرب اندريا بريلو.
ووا�صل يوفنتو�س اف�ضليته وكان بامكانه ان يعزز تقدمه يف ن�صف
ال�ساعة االول يف اك�ثر من منا�سبة خ�صو�صا عرب املونتينيغري
م�يرك��و فو�سينيت�ش لكن مهاجم روم���ا ال�سابق اه���در فر�صتني
ثمينتني ،ودفع فريقه الثمن يف الدقيقة  43عندما متكن نابويل
من ادراك التعادل بكرة �صاروخية اطلقها ال�سوي�سري غوكهان
اي��ل�نر م��ن خ���ارج املنطقة فتحولت م��ن ر�أ�����س امل��داف��ع ليوناردو

ب��ون��وت�����ش��ي وخ���دع���ت احل���ار����س ج��ان��ل��وي��ج��ي ب���وف���ون .ومل تتغري
النتيجة يف ال�شوط الثاين رغم الفر�ص العديدة التي ح�صل عليها
الفريقان ،خ�صو�صا نابويل لكنه ا�صطدم بت�ألق القائد بوفون
الذي جنح يف الوقوف �سدا منيعا يف وجه االوروغوياين ادين�سون
كافاين وايلرن ومواطن االخري بلريمي دزميايلي.
 ترتيب فرق ال�صدارة: -1يوفنتو�س  59نقطة من  27مباراة
 -2نابويل  53من 27
 -3الت�سيو  47من 26
 -4ميالن  45من 26
 -5انرت ميالن  44من 26

ه���ن���اك ع�����دة ج���ه���ات راع�����ي�����ة منها
الراعي احل�صري الفطيم لل�سيارات
ال�شركة التي ابرمت توقيع عقد مع
احت���اد ال��ك��رة وج��ه��ات راع��ي��ة اخرى
مثل م��اراث��ون زاي��د ون��ادي ال�ضباط
للقوات امل�سلحة بابوظبي ومب�ساهمة
من بنوك ابوظبي الوطني الوطني
وال����ت����ج����اري وب���ن���ك اخل���ل���ي���ح االول
وبنك دبي التجاري وبنك االمارات
دب����ي ال���وط���ن���ي وم�������ص���رف ال�شارقة
اال�سالمي باال�ضافة اىل م�ؤ�س�سات
وطنية اخ���رى هيئة ك��ه��رب��اء ومياه
دبي والهيئة العامة لرعاية ال�شباب
والريا�ضة واحتاد كرة القدم وجمل�س
ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ض��ي وان��دي��ة االهلي
وال��ن�����ص��ر واجل���زي���رة ب��ج��ان��ب مركز
ال��ت��وث��ي��ق ال��وط��ن��ي ون�����دوة الثقافة
وال��ع��ل��وم وجم��م��وع��ة �سعيد وحممد
ال��ن��اب��ودة وجمموعة دات��ك��و وطريان
االمارات وجمموعة احلبتور.
وا�شاد الزميل اجلوكر بدعم ورعاية
ه��ذه امل���ؤ���س�����س��ات الوطنية الر�سمية
ل��ل��م�����ش��روع ال��ت��وث��ي��ق��ي م���ن منطلق
ان��ن��ا �شركاء النجاح يف دع��م م�سرية

�أي ع��م��ل وط���ن���ي ي���خ���دم الريا�ضة
االم���ارات���ي���ة وب��االخ�����ص ك���رة القدم
ح��ي��ث ع��ا���ش��ت دول��ت��ن��ا ف�ت�رة �سعيدة
ب��االجن��از اخلليج الكبري ومت��ن��ى يف
املرات القادمة �أن يتحول هذا العمل
لآف��اق �أك�بر و�أك�بر مما يخدم الكرة
والريا�ضة اخلليجية والكتاب ميثل
�إ���ض��اف��ة مهمة ل�سل�سلة الكتب التي
�أ�سهمت يف �إثراء مكتبة دورة اخلليج
وه��و يف ال��وق��ت ذات���ه دع���وة مفتوحة
لإع��داد مزيد من تلك النوعية من
الكتب التي تتحدى �سطوة الإنرتنت
و�أث���ن���ى اجل���وك���ر ع��ل��ى ال���دع���م الذي
لقيه ككاتب م��ن امل�ؤ�س�سات متمنيا
�أن يتحول هذا العمل فتح الباب لكل
الباحثني ال�سيما و�أن��ن��ا حمتاجون
للتوثيق الريا�ضي.
كما �أ�شاد و�أثنى اجلوكر على تعاون
ال����زم��ل�اء م��ع��ه يف ج��م��ي��ع الأق�سام
الريا�ضية املختلفة .
وي��رى الأم�ين العام للجنة الإعالم
ال��ري��ا���ض��ي يف الإم���������ارات�.أن الكتاب
ث��م��رة ي��ج��ب �أن ن��ع��ت��ن��ي ب��ه��ا وتكون
مرجعا لنا ملا يت�ضمنه من معلومات

مهمة وملفتة وحتاكي تاريخ ق�صة
املنتخب الذهبي وق�صة دورة ك�أ�س
اخلليج العربي.م�شددا على �أهمية
التوثيق الريا�ضي ،كما �أن هذا الكتاب
ي�ؤكد مكانة لعبة كرة القدم .
و���س��ي��ب��دا ب��ت��وزي��ع  500ن�سخة من
ك���ت���اب ف���رح���ة وط�����ن خ��ل��ال احلفل
الر�سمي الحتاد الكرة غدا ويحتوي
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن الأب�����واب
امل��ت��ن��وع��ة وامل��رت��ب��ط��ة ب��ا���س��م ال����دورة
م���ن���ذ ت���أ���س��ي�����س��ه��ا وح���ت���ى ن�سختها
الأخرية ،كما ي�ضم املئات من ال�صور
الأر���ش��ي��ف��ي��ة ال��ق��دمي��ة ،وال��ت��ي تربز
فيها ال��ق��ي��ادات ال�سيا�سية مبنطقة
اخلليج واالهتمام ال��ذي توليه ،من
�أجل ا�ستمرار هذه ال��دورة وتعاقبها
على م��ر ال�سنوات� ،إىل جانب �صور
للقيادات الريا�ضية و�أ�صحاب ال�سمو
واملكانة الكبرية التي ارتبط وجودها
مع هذه مع املنتخب الوطني وي�ضم
ال��ك��ت��اب �أي�����ض��اً يف �أب��واب��ه �أب���رز جنوم
املنتخب ال��وط��ن��ي ،و�أب����رز الأح����داث
الرئي�سية فيها واملنعطفات التاريخية
التي مرت بها .

نيكولي�سكو �إىل نهائي فلوريانوبولي�س وخروج فينو�س وليام�س
بلغت الرومانية مونيكا نيكولي�سكو النهائي الثالث يف
م�سريتها االح�تراف��ي��ة وذل���ك بفوزها على الفرن�سية
كري�ستينا مالدينوفيت�ش امل�صنفة �سابعة ب�سهولة تامة
�-6صفر و 2-6يف ال��دور ن�صف النهائي من الن�سخة
االوىل ل�����دورة ف��ل��وري��ان��وب��ول��ي�����س ال�برازي��ل��ي��ة يف كرة
امل�ضرب ،البالغة جوائزها  235الف دوالر.
و�سبق لنيكولي�سكو ،امل�صنفة  75عامليا ،ان بلغت نهائي
دورة ل��وك�����س��م��ب��ورغ ع��ام��ي  2011و 2012وتوجت
باللقب يف املنا�سبتني.
وتلتقي الرومانية على اللقب الرو�سية اولغا بو�شكوفا
( 25ع��ام��ا و 109ع��امل��ي��ا) ال��ت��ي ف���اج����أت االمريكية

فينو�س وليام�س امل�صنفة اوىل وتغلبت عليها 6-4
و4-6و.5-7
وف�شلت االم�يرك��ي��ة ب��ال��ت��ايل يف ال��و���ص��ول اىل النهائي
وحم���اول���ة رف����ع ع����دد ال��ق��اب��ه��ا اىل  45يف م�سريتها
االحرتافية.
يذكر ان بو�شكوفا كانت من الالعبات الواعدات حيث
و���ص��ل��ت اىل امل��رك��ز ال 32ع��امل��ي��ا ع���ام  2007ق��ب��ل ان
يرتاجع ت�صنيفها ب�سبب اال�صابات املتعددة التي حلقت
بها وت�أثرها مبعانات والدها ومدربها يف �آن مع مر�ض
ال�����س��رط��ان ،ل��ك��ن ت��ع��ايف االخ�ي�ر منحها ق���وة انطالقة
جديدة.
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نهيان بن مبارك يح�ضر فرح عمري ح�سني البلو�شي

•• العني-الفجر:

ح�ضر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي م�ساء
�أم�س حفل الع�شاء الذي �أقامه ح�سني عبداهلل البلو�شي مبنا�سبة زفاف جنله عمري �إىل كرمية
ح�سن غريب البلو�شي ،كما ح�ضر احلفل الذي �أقيم بفندق روتانا العني ،ال�شيخ �شخبوط
بن نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وال�شيخ را�شد بن دملوك �آل مكتوم ،وال�شيخ حمد بن دملوك �آل
مكتوم ،وال�شيخ عبداهلل بن في�صل القا�سمي ،وال�شيخ عبدالعزيز في�صل بن �صقر القا�سمي،
وال�شيخ عبداهلل بن �سعيد البلو�شي ،وال�شيخ علي بن �صالح البلو�شي ع�ضوا جمل�س الدولة يف
�سلطنة عمان ،وال�شيخ حممد بن �سلطان بن �سرور الظاهري ،وعدد من امل�س�ؤولني ووجهاء
القبائل و�أع�ضاء من ال�سلك الدبلوما�سي ووزارة اخلارجية  ،ومدعوين من دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ولفيف من الأهل والأ�صدقاء ،وت�ضمن احلفل م�شاركة الفرق ال�شعبية
والرتاثية بفقرات متنوعة من الرتاث الوطني.

March

3

Sunday

�إدارة متاحف ال�شارقة تقدم ور�شتي عمل للكبار
للتعريف بالإيقاع الرتاثي واحللي الن�سائية
نظمت �إدارة اخلدمات التعريفية والتعليمية ب�إدارة متاحف ال�شارقة ،م�ؤخرا ور�شتي
عمل جديدتني خ�ص�صت �إحداهما ملو�ضوع الإيقاع الرتاثي ،و�أقيم يف قاعات متحف
ال�شارقة للرتاث ،والأخ��رى املخ�ص�صة للن�ساء عن احللي الن�سائية وذل��ك يف متحف
ال�شارقة للح�ضارة الإ�سالمية ب���إ���ش��راف ع��دد م��ن املتخ�ص�صني يف الآث���ار والرتاث
والفنون يف �إدارة املتاحف .تناولت ور�شة العمل الأوىل تعريف امل�شرتكني ب�أ�شهر الآالت
ال�شعبية امل�ستعملة يف الرتاث املو�سيقي الإماراتي ،وخ�ص�صت �إدارة متاحف ال�شارقة
الور�شة الثانية للن�ساء بعنوان احللي الن�سائية على قاعات متحف ال�شارقة للح�ضارة
الإ�سالمية ،التي �إ�ستعر�ضت خاللها د�.ألريكا اخلمي�س ا�ست�شارية الفنون الإ�سالمية
وال�شرق الأو�سطية مو�ضوعات ع��دة بينها :التعريف باحللي القدمية ،ومكوناتها،
وظروف �صناعتها ،و�أهميتها يف تلبية متطلبات الأناقة يف تلك الع�صور.
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مركز ورزيدن�س الب�ستان يدعم
حملة التوعية بالقانون ل�شرطة دبي

�سلطان بن خليفة بن �شخبوط يح�ضر �أفراح العامري والعرياين
ح�ضر ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان
رئي�س االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن ،حفل الع�شاء الذي
�أقامه حمد بن وقا�ش العامري مبنا�سبة زفاف جنله
عبداهلل �إىل كرمية حمد علي العرياين..
كما ح�ضر احلفل ب�صالة هيلي مبدينة العني ال�شيخ
�شخبوط ب��ن خليفة ب��ن �شخبوط �آل نهيان ،وحمد
ب��ن �سهيل اخلييلي ،وحم��م��د ب��ن �سعود ال�شام�سي،

و علي عبيد بالر�شيد الكتبي ،وم��ع��ايل حممد بن
حمد البادي وكيل وزارة العدل ،واللواء �أحمد نا�صر
الري�سي مدير عام العمليات املركزية بالقيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،و�سعادة علي عبداهلل الكعبي ،وعدد
من امل�س�ؤولني وكبار ال�شخ�صيات وح�شد كبري من
املدعوين والأه��ل والأ���ص��دق��اء ،و�سط م�شاركة فرقة
احلربية بعرو�ض متنوعة من الرتاث الوطني.

م��رك��ز ورزي��دن�����س ال��ب�����س��ت��ان� ،أحد
�أك�ث�ر جممعات ال�شقق الفندقية
امل����ع����روف����ة يف �أو�������س������اط ال�سياح
ورجال الأعمال يف قلب دبي ،نظم
م���ؤخ��را ب��رن��ام��ج توعية بالقانون
للموظفني ،وذل���ك بالتن�سيق مع
�شرطة دبي واللجنة امل�س�ؤولة عن
برامج التوعية يف املركز RAP
 ،مع �إ�ستعرا�ض احلقائق بالأدلة
والأرق�����ام .وي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل
ت���وع���ي���ة ج��م��ي��ع امل���وظ���ف�ي�ن حول
احلقائق الهامة التي قد يواجهها
كل فرد ب�شكل يومي �سواء يف العمل
وامل����ن����زل وامل���در����س���ة وامل�ست�شفى،
�أو حتى خ�لال امل�شي يف ال�شارع.
الوعي بالقانون يجعل حياة �سكان
دب��ي �سليمة و�آم��ن��ة وي��ع��زز الرفاه
االج��ت��م��اع��ي .وه����ذا م��ا �أك����د عليه
امل�ست�شار جوليد مو�سى ،وامل�ست�شار
���س��ان��ري��ا خ����ان يف امل��ق��ر الرئي�سي
ل�شرطة دبي.

ً
ً
مروريا مبدر�سة الغب
معر�ضا
مرور ر�أ�س اخليمة تفتتح
�ضمن مبادراتها املجتمعية ،افتتح
العقيد عبداهلل علي منخ�س مدير
�إدارة امل����رور وال�ترخ��ي�����ص ب�شرطة
ر�أ��������س اخل���ي���م���ة امل���ع���ر����ض امل������روري
ال���ذي نظمته �إدارة م��در���س��ة الغب
للتعليم الأ�سا�سي حلقة (� )2ضمن
فريق (التوا�صل) التي تهدف �إىل
رف��ع م�ستوى الثقافة امل��روري��ة بني
الطلبة ،وتعزيز التوا�صل وا�ستمرار
ال��ت��ف��اع��ل ب�ين �إدارة امل����رور وجميع

الفعاليات املجتمعية .
ويت�ضمن املعر�ض على العديد من
ال�صور اخلا�صة باحلوادث املرورية
املفجعة والتي ذه��ب �ضحيتها عدد
من الأرواح الربيئة بجانب تقدمي
حما�ضرة توعوية للطلبة و�أولياء
الأمور والهيئة التدري�سية والإدارية
باملدر�سة من خالل التوعية وجهود
التعريف مبخاطر الطريق م�ؤكدا
ع��ل��ى م�����س���ؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع يف تفادي

فندق �شانغريال�أبوظبي يرحب
بجيف تان رئي�س الطهاة ال�صيني

تخرج عبداهلل حارب الهنجري
�أق��ام ال�سيد ح��ارب �أحمد الهنجري الدهماين م���أدب��ة ع�شاء يف ا�سرتاحة
ب�ستان راح��ة ال��ب��ال مبنطقة املنيعي جنوب �إم���ارة ر�أ����س اخليمة �إحتفاال
بتخرج جنله ع��ب��داهلل م��ن كلية ال�شرطة ب�أبوظبي برتبة م�ل�ازم ،ح�ضر
الع�شاء عدد من الأهل والأ�صدقاء و�أعيان قبيلة املزروعي ومدير و�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية مبدر�سة املنيعي للتعليم الثانوي للبنني برا�س اخليمة ،
والتهاين مو�صولة من الزميل �أحمد الدهماين.

ملك الدرفت الإماراتي �أحمد العامري
قدم عر�ض ًا ار�شادي ًا لأكرث من  40طالب ًا

احل�������وادث ف��ه��ي ل��ي�����س��ت م�سئولية
رج��ل ال�شرطة فح�سب ،و�إمن���ا هي
م�سئولية املجتمع .
و�أك��د مدير �إدارة امل��رور والدوريات
ب�شرطة ر�أ���س اخليمة مدى اهتمام
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ب��ت��وف�ير ال�سالمة
ل��ل��ط��ل��ب��ة وذل������ك م����ن خ��ل��ال طرح
برنامج متكامل ويتم تنفيذه ب�شكل
منهجي ي��ه��دف �إىل رف���ع م�ستوى
الوعي الأمني ،م�شيدا باجلهود التي

ب��ذل��ت يف تنظيم م��ع��ر���ض التوعية
للطالب و�أول��ي��اء الأم���ور وعرو�ضه
امل���م���ي���زة امل��ت��ن��وع��ة ح����ول ال�سالمة
امل�����روري�����ة وم�����ا ي���ت���م ت���ق���دمي���ه من
مطبوعات توعية مفيدة للطلبة،
الف��ت��اً �إىل �أن �إدارة امل����رور متمثلة
بفرع التوعية والإعالم الأمني نظم
العديد م��ن الفعاليات التي ركزت
على توعية طلبة املدار�س بالإمارة
لتعزيز الثقافة املرورية .

�سيمفونية الألوان بفندق ميلينيوم �أبوظبي
افتتح حممد احلمادي رئي�س ق�سم الفعاليات التجارية بدائرة التنمية الأقت�صادية ب�أبوظبي مع روبر�شت
�شميتز مدير عام فندق ميلينيوم �أبوظبي معر�ض الفنان النم�ساوى الدكتور فلوريان م�سرن �سيمفونية
الأل���وان :تالقى العاملني الداخلي واخل��ارج��ي وذل��ك �ضمن ح�شد هائل من رج��ال الأع��م��ال وال�صحافة
وال�سلك الدبلوما�سى وعدد كبري �أتى خ�صي�صا اىل امليلينيوم ليتمتع بهذا النوع من الفن الراقى .فقد
عر�ض الفنان  30لوحة غنية بالألوان واملعنى و جتاربه ال�شخ�صية.
كما �أنه ت�أثر فى �أعماله الفنية مبدر�سة فيننا للواقعية اخليالية وثقافات جزر و�سط وجنوب املحيط
الهادى و �أندوني�سيا و املك�سيك .وي�صف الدكتور فلوريان اجلزء الأول من معر�ضه فى ميلينيوم �أبو ظبي
الذي يتبنى عدد كبري من الفنانني ب�أ�سلوبه فى �أ�ستخدام الألوان الناب�ضة باحلياة و التى ي�صف لوحاته
ب�أنها ملونة مو�سيقيا والتي تعك�س حقيقة عاملنا.
�أم��ا اجل��زء الثانى من املعر�ض فهي حماولة من الفنان للتعبري عن ر�ؤي��ة ت�أتى حيث تولد الأح�لام .و
يعترب هذا �أول معر�ض يقدمه الفنان يف العا�صمة حيث �أنه مازال يدر�س و يكتب و ينتج ويخرج و ي�ؤدي
يف النم�سا لتطوير �أعماله الفنية.

عينَّ فندق �شانغريال ،قرية الربي،
�أب��وظ��ب��ي ،ال�شيف ال�صيني الكبري
ج��ي��ف ت���ان ك��رئ��ي�����س ط��ه��اة تنفيذي
ل�����ش��ان��غ ب��اال���س ال���ذي مي��ث��ل ب�صمة
الفندق لأك�لات كانتونيز ال�صينية
ال�شهرية .جدير بالذكر �أن تان قاد ٌم
�إىل ف��ن��دق �شانغريال ق��ري��ة الربي
�أبوظبي من �أح��د الفنادق اخلم�س
جن���وم ال��ك��ب�يرة يف دب����ي ،ح��ي��ث كان
ي�شغل نف�س املن�صب باملطعم ال�صيني
بالفندق ملدة عامني ،وكان قبل ذلك
ي�شغل من�صب كبري طهاة املطعم يف
نف�س الفندق .جاء كبري الطهاة ذي
الأ�صل املاليزي من كواالملبور الذي
بد�أ بها حياته املهنية يف فن الطهي
وتخ�ص�صه يف مهارات وفنيات طهي
�أط��ع��م��ة ك��ان��ت��ون��ي��ز ال�����ص��ي��ن��ي��ة عرب
ف�ترات تدريب متعددة ومن خالل
توليه بع�ض الوظائف على امل�ستوى
الإ�شرايف.

يف �إطار مبادرة الفطيم لل�سيارات اخلا�صة بن�شر الوعي ب�شروط ال�سالمة
على الطرقات بني ال�شباب ،ا�ستقبلت من�ش�أة تويوتا البادية–دبي في�ستيفال
�سيتي اك�ثر من  40تلميذاً يابانياً وقدمت لهم برناجماً توعوياً حول
املو�ضوع.
وبعد جولة يف املن�ش�أة وق�سم ال�صيانة امللحق لالطالع على خطوات عمليات
ال�صيانة التي تتبعها تويوتا ،قدم �سفري تويوتا  86وملك درفت الإمارات
�أحمد العامري للوفد الزائر عر�ضاً معلوماتياً ت�ضمن �شرح �أهمية �إجراءات
ال�سالمة التي يتوجب اتخاذها خلف عجلة القيادة.

هيئة ال�سياحة الفلبينية تتخذ من القرية العاملية من�صة للرتويج ال�سياحي
�أكرب مهرجان لليوغا يف دبي ي�ستقطب � 2500شخ�صاً

نظمت مدينة دب��ي للإنرتنت ه��ذا الأ�سبوع مهرجان اليوغا� ،أح��د �أكرب
الفعاليات املجتمعية التي ت�شهدها دولة الإمارات العربية املتحدة .وا�ستمرت
فعاليات هذا املهرجان ملدة يومني حيث ا�ستقطب �أكرث من � 2500شخ�صاً
من ع�شاق اللياقة البدنية الراغبني يف اختبار وجتربة �أكرث من  40نوعاً
من جل�سات اليوغا والت�أمل .و�شارك يف املهرجان ،مدربون خمت�صون من
خمتلف �أنحاء الإم���ارات ،حيث قدموا دورات جمانية يف اليوغا والت�أمل
على �ضفاف البحرية التابعة ملدينة دبي للإنرتنت� ،أكرب جممع ل�شركات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

اتخذت هيئة ال�سياحة الفلبينية مكتب ال�شرق الأو�سط من القرية العاملية،
ال��وج��ه��ة العائلية الأوىل للثقافة وال��ت�����س��وق من�صة ل��ل�تروي��ج ال�سياحي
جلمهورية الفلبني .و�ضمن احلملة الرتويجية للهيئة وهي بعنوان انها
�أك�ثر متعة يف الفلبني ب��د�أ التعاون امل�شرتك بني القرية العاملية وهيئة
ال�سياحة الفلبينية يف الثامن من فرباير اجلاري ،من خالل �إطالق عرو�ض
فلكلورية تقام ك��ل جمعة ومل��دة �ساعة كاملة على خ�شبة م�سرح الثقافة
العاملي يف القرية العاملية على مدى  4ا�سابيع حيث يعد يوم غد اجلمعة
امل��واف��ق  1م��ار���س ه��و �آخ��ر ي��وم لهذه
البادرة .وتعد هذه املبادرة الأوىل من
نوعها لهيئة ال�سياحة الفلبينية يف
ال�شرق الأو�سط للرتويج عن الفلبني
ب�شكل وا���س��ع النطاق ع�بر العرو�ض
الفلكلورية املقدمة يف القرية العاملية
مل���ا ي�ستقطبه ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى الثقايف
الرتفيهي من زائرين ينتمون لكافة
ال�����ش��رائ��ح وال��ف��ئ��ات الدميوغرافية.
وق��ال القن�صل العام للفلبني يف دبي
���س��ع��ادة ف���ران���ك ���س��ي��م��اف��ران��ك��ا خالل
متابعته لأح��د العرو�ض الفلكلورية

�ضمن احلملة :القرية العاملية هي الوجهة العائلية التي جتمع الزائرين
من كافة الفئات والأطياف ومن �سائر بالد املنطقة لذا فهي ت�شكل املن�صة
الأمثل للرتويج ال�سياحي جلمهورية الفلبني� .إذ ي�ستقطب هذا امللتقى
زائريه من الدول املجاورة وهو �أمر هام لتحقيق �أهداف احلملة التي ن�سعى
لرتويجها .نحن نحاول التعريف من خالل العرو�ض الفلكلورية عن جمال
الطبيعة يف الفلبني ب�سهولها وبحارها وجزرها و�أجوائها البديعة كما نوفر
لل�سائحني العديد من الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية للإ�ستمتاع بعطلة
مثالية .
العرو�ض املقامة وك�أنها مقطوعات
م�صورة من مراحل التطور والنمو
ال��ذي �شهدته الفلبني عرب الع�صور
والأج��ي��ال .من هيب ه��وب ورق�صات
ك�ل�ا����س���ي���ك���ي���ة �إىل �أق����ن����ع����ة و�أزي���������اء
فلكلورية حتاكي الأع��راق والتقاليد
وال��ك��رن��ف��االت ال�����ش��ه�يرة يف ارخبيل
الفلبني الذي ي�ضم �أكرث من � 7آالف
جزيرة ،جميعها �إيقاعات بني حا�ضر
وم����ا�����ض وب��ي��ن م�����س��ت��ق��ب��ل حمفوف
بالأمنيات.

الأطفال يبتكرون ومينحون ً
احتفاال باليوم
الوطني لبلغاريا يف كورب �أكزيكتيف-الرب�شاء
احتفاال باليوم الوطني لبلغاريا� ،سوف تنظم القن�صلية العامة جلمهورية
بلغاريا حدثا ثقافيا فريدا يف كورب اكزيكتيف لل�شقق الفندقية يف الرب�شاء،
دب���ي ي���وم  6م��ار���س  2013ل��ع��ر���ض امل�����ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة ال��رائ��ع��ة ،املطبخ
والثقافة البلغارية .يقول �أجنل كالينوف  ،قن�صل عام جمهورية بلغاريا� ،إن:
بلغاريا حتتفل بعيدها الوطني يوم  3مار�س واملعر�ض يف ك��ورب اكزيكتيف
لل�شقق الفندقية يف الرب�شاء هو جزء من عدد من الأن�شطة املتميزة املقررة
لالحتفال باليوم الوطني� .إن��ه فريد بكل معنى الكلمة حيث يقوم �أطفال
ترتاوح �أعمارهم بني  5و� 10سنوات من املدر�سة البلغارية يف دبي ،بالتجمع
معا حتية لوطنهم من �أج��ل ق�ضية نبيلة يف �إط��ار حملة الأطفال يبتكرون
ويهبون الأط��ف��ال  .يقول �آم�ير برفيز ،مدير ع��ام ،ك��ورب اكزيكتيف لل�شقق
الفندقية ،ال�بر���ش��اء :،نحن ف��خ��ورون فعال با�ست�ضافة ه��ذا احل��دث املبهر
ونتطلع ب�شغف �إىل �أن نعر�ض يف فندقنا امل�شغوالت اليدوية والتقاليد الرثية
التي تتميز بها بلغاريا .من الرائع �أن نرى �أطفاال يف هذه ال�سن ال�صغرية
ي�ساهمون يف رخ��اء الآخ��ري��ن من خ�لال �إبداعهم  .يف اليوم امل�شهود �سوف
يتم ا�ستقبال ال�ضيوف ب�أ�سلوب بلغاري تقليدي باخلبز وامللح والع�سل ثم
يتم الحقا دعوتهم �إىل جمموعة من الأط��ب��اق البلغارية املنزلية ال�صنع.
كما يتلقى ال�ضيوف دمى مارتيني�ستا �صغرية جميلة وغريها من الهدايا
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ع�صرا وزف انه م�سا ًء
دفن والده

مدمنة على تناول مزيل العرق

�أ�صر مواطن �سعودي على �إمتام زواج ابنه على الرغم من تلقيه
نب�أ وفاة والده �صباح يوم الزفاف ،ليقوم بدفن والده ع�صرا ويتم
مرا�سيم زواج جنله م�ساء .وقال املواطن ال�سعودي �أنور ال�سعيد
�إنه بينما كان ي�ستعد ال�ستقبال املهنئني يف يوم زفاف ابنه �ضياء� ،إذ
باغته نب�أ وفاة والده عبداهلل ال�سعيد ب�أحد امل�ست�شفيات ،مو�ضحاً
�أنه �أ�صر على �إمتام العر�س عم ً
ال مبقولة احلي �أبقى من امليت .
و�أ�ضاف وفقاً ل�صحيفة احلياة �أن ت�صرفه القى اعرتا�ضاً من قبل
بع�ض الأق��ارب الذين طالبوه بت�أجيل ال��زواج �إىل موعد �آخر ما
�أدخله يف دوامة نف�سية قبل �أن يرد عليهم ب�أن ما قام به ال يخالف
ال�شرع وال حتى الأعراف االجتماعية ،مبيناً �أن هذا الزواج ت�أجل
 3مرات يف �أوقات �سابقة .ولفت �إىل �أن مرا�سيم الزواج اقت�صرت
على �إي�صال الزوج يف �صالة الأفراح �إىل زوجته التي مل تكن تعرف
نب�أ الوفاة �إال �أن �أفراد الأ�سرة �أخربوها قبل موعد الزواج بوقت
ق�صري ،وه��و ما دفعها �إىل البكاء وال��دخ��ول يف حالة ه�ستريية،
ق��ب��ل �أن ي��ن��ج��ح م��ق��رب��ون م��ن��ه��ا يف �إع��ادت��ه��ا جم����دداً �إىل �أج����واء
الفرح .وطالب �أنور ب�ضرورة تخل�ص املجتمع من بع�ض العادات
االجتماعية املت�شددة التي ال ت�ستند �إىل ال�شرع ،م�شدداً على �أنه
قام ب�إمتام مرا�سيم الدفن وا�ستقبال املعزين ،فيما قام بعدها يف
اليوم ذاته ب�إي�صال ابنه �إىل زوجته ليت ّما الفرح.

من املعروف �أن معظم الأ�شخا�ص يعانون �أنواعاً متعددة
من الإدمان ،ال �سيما على الكحول ومادة الكافيني ،غري
�أن مراهقة �أمريكية ك�شفت عن �إدمانها على تناول مزيل
العرق مبعدل  15زجاجة �شهرياً .وقالت نيكول  19عاماً
يف برنامج �إدماين الغريب My Strange Addiction
الذي يعر�ض على قناة تي �إل �سي الأمريكية� ،إنها تناولت
م��زي��ل ال��ع��رق للمرة الأوىل وه��ي يف �سن ال��راب��ع��ة .غري
�أنها �أ���ش��ارت �إىل �أن تذوقها حت��ول �إىل �إدم��ان كبري على
هذه املادة منذ عامني ،م�ضيفة �أنها تتناول املادة يومياً.
و�أ ّك��دت �أنها تبقي زجاجات من مزيل العرق حول املنزل
ويف متناول يديها يف كل الأوقات ،يف حال �شعرت بحاجة
ملحة لتناولها .و�أ���ش��ارت �إىل �أن �إدمانها جعلها تتناول
 360زجاجة يف عامني ،الفتة �إىل �أنها تتناولها يومياً
بعد وجباتها ،وت�ستيقظ يف بع�ض الأح��ي��ان يف منت�صف
الليل لتناولها .و�أو�ضحت �أن تناول مزيل العرق يجعل
فمها ج��اف��اً ويت�سبب ب���أمل يف معدتها ،م�شرية �إىل �أنها
لذلك ال�سبب ،تر�ضى با�ستخدام ال��رذاذ املزيل للرائحة
وتر�شه على ل�سانها .و�أ ّك���دت نيكول �أن دماغي ي�أمرين
بتناول هذه املادة  ،م�شرية �إىل �أنها حاولت التخلي عنها
ملدة �أ�سبوع  ،غري �أنها �أ�شارت �إىل �أن ذلك جعلني �أ�شعر
بالغثيان وت�سبب يل ب�صداع م�ؤمل .

�أقدم مواطن �أردين يف العقد الثامن من العمر على �إطالق النار
على قريب له يبلغ اخلام�سة وال�ستني من العمر ،داخ��ل احد
امل�ساجد يف بلدة حرثا �شمال الأردن �أثناء ت�أدية �صالة اجلمعة.
وق��ال مدير �شرطة ارب��د العميد عبدالوايل ال�شخانبة انه مت
�إل��ق��اء القب�ض على اجل��اين بعد دقائق من ارتكابه اجلرمية،
م�شرياً �إىل �أن املغدور فارق احلياة قبل �أن ي�صل �إىل امل�ست�شفى.
و�أو�ضح �إن املعلومات الأولية ت�شري �إىل �أن اجلاين قام ب�إطالق
ال��ن��ار على امل��غ��دور �أث��ن��اء �أداء �صالة اجلمعة يف اح��د م�ساجد
البلدة ،ثم مل يلبث �أن فارق احلياة ،الفتا �إىل �أن تعزيزات �أمنية
من قوات ال�شرطة والدرك مت �إر�سالها للمكان ملنع �أي انعكا�سات
للحادث .و�أفاد �شهود عيان يف املكان �أن خالقات عائلية ومالية
�سابقة قد تكون هي الدافع وراء ارتكاب اجلرمية.

يدخل ثعبانا ب�أنفه ويخرجه من فمه

ثمانيني يقتل قريبه يف امل�سجد

يف م�شهد غريب م��ن نوعه ق��ام م��رو���ض ثعابني �صيني
ب���إدخ��ال ثعبانا يف �أنفه و�أخ��رج��ه من فمه خ�لال عر�ض
جرى يف العا�صمة ال�صينية بكني مبنا�سبة االحتفاالت
بر�أ�س ال�سنة ال�صينية ويطلق على ه��ذا االحتفال �أ�سم
عام الأفعى  .ويقيم ال�صينيون احتفاالت �صاخبة ابتهاجا
بقدوم ع��ام االفعى اجلديد �إذ ت�ضج ال�شوارع مبختلف
اال���ص��وات م��ن االل��ع��اب النارية حتى املفرقعات اعتقادا
منهم بانها جتلب احل���ظ .ويعتقد ان م��ن ي��ول��دون يف
عام االفعى -يتمتعون ب�شخ�صية تع�شق التفكري ومراعاة
املو�ضة اال انها قد تكون اي�ضا �شخ�صيات معقدة.

امر�أة مدمنة على �أكل �شعر القطط!

رجل �آيل يقذف الأغرا�ض الثقيلة

عر�ضت ال�صن الربيطانية �صوراً للأمريكية ليزا ( 43عاماً)
من ديرتويت مي�شيغان ،املعروفة ب�إدمانها على �أكل �شعر القطط،
بل وحل�س الهر للتزود بكامل الفوائد الغذائية .وتقول ليزا �إ ّنها
بد�أت ذلك قبل  15عاماً للتقرب من حيواناتها الأليفة ،لك ّنها
باتت اليوم مدمنة على هذا الروتني الغريب ،وعليها دوماً �أن
مت�ضغ كرة �شعر ك ّل �ساعتني على الأقل .وت�ستهلك ليزا اليوم 3
كرات �شعر يومياً� ،أو �أكرث  3200كرة منذ بد�أت �إدمانها .وتقول
عن ذلك :امل�ضغ فح�سب مريح� ،إ ّنه �شعور مهدئ .من جانبهم
�أب��دى �أف��راد عائلة ليزا ده�شتهم الكبرية بعد علمهم بحالها،
وقالت �شقيقتها �أن��دروم��ي��دا :ه��ذا �شيء غريب ،وال �أعتقد �أنّ
عليها �أن ت�أكل ذلك .ومع ذلك ت�ستمر املر�أة بغدمانها الغريب،
و�سي�ؤدي ذلك بها �إىل الظهور على �شا�شة تي �أل �سي فيربنامج
ماي �سرتاينج �أديك�شني �أو �إدماين الغريب.
فيل يرفع فتاة �سائحة يف عر�ض ترويجي مبدينة باتايا حيث تقيم تايالند فعاليات �سياحية مده�شة لت�شجيع اجلذب ال�سياحي اليها( .ا ف ب)

املك�سيك مُتطر امريكا باملريجوانا

رحيل جنمة
ال�سبعينات فرانكلني
توفيت املمثلة الأم�يرك��ي��ة ،بوين
ف���ران���ك���ل�ي�ن ،ع����ن ع���م���ر  69عاماً
ب�سرطان البنكريا�س.
ونقلت و�سائل �إع�لام �أمريكية �أن
ع��ن �أف����راد عائلة فرانكلني ،التي
ا���ش��ت��ه��رت ب�����أدواره����ا يف �سبعينات
وث��م��ان��ي��ن��ات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي� ،أنها
توفيت ،يف منزلها بلو�س �أجنل�س
عن عمر  69عاماً.
و�أو�����ض����ح����وا �أن����ه����ا ت���وف���ي���ت ج����راء
امل�ضاعفات الناجمة عن �إ�صابتها
ب�سرطان البنكريا�س ،بعدما �أن
كانت العائلة �أعلنت عن �إ�صابتها
به يف �أيلول �سبتمرب املا�ضي.
ي�����ش��ار �إىل �أن ف��ران��ك��ل�ين زرع���ت
الب�سمة على وج��وه امل�شاهدين يف
�أدواره�����ا اخلفيفة ،وق��د ا�شتهرت
ب���دوره���ا يف ب��رن��ام��ج One Day
 at a Timeال���ذي ك���ان يعر�ض
يف ���س��ب��ع��ي��ن��ات وث��م��ان��ي��ن��ات القرن
امل��ا���ض��ي .وق��د �أث���ارت وفاتها حزن
عدد كبري من جنوم هوليوود.

�أعلنت �شرطة مدينة مك�سيكايل  ،املحاذية للحدود املك�سيكية االمريكية،
انها عرثت م�ؤخراً ،على مدفع م�صنوع يدوياً ،خ�ص�ص لقذف املاريجوانا
ب��اجت��اه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .م��ن ن��اح��ي��ة اخ����رى ،وح�����س��ب و���ص��ف ال�شرطة
هناك ،ان املدفع م�صنوع من ما�سورة بال�ستيكية ،ويبلغ مداه  500مرت،
يقوم بقذف رزم م�ضغوطة من املاريجوانا ،داخل عبوات خا�صة ،تزن كل
واحدة منها  13كيلو غرام من املخدرات ،ويقدر �سعر الكيلو غرام بحوايل
 1000دوالر امريكي .ومن اجلدير ذكره ان مدينة مك�سيكايل هي عا�صمة
مقاطعة باها كاليفورنيا نورتي املك�سيكية ومن �أكرب مدنها ال�سياحية ،يبلغ
عدد �سكانها  601,938ن�سمة ،وتقع عرب احلدود مبا�شرة من كاليك�سيكو يف
كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،وا�سم املدينتني مزيج من كلمتي
املك�سيك وكاليفورنيا.

ياهــو تغلــق �ســـبعة منتجـات
تخطط �شركة ياهو لإغالق �سبعة منتجات ،منها تطبيقها اخلا�ص بهواتف
بالك بريي الذكية ،وذلك يف م�سعى حذت فيه الرئي�سة التنفيذية لل�شركة
مار�سيا ماير حذو غوغل بالي التي قامت بحذف منتجات غري ناجحة
دفعة واح���دة .و�أعلنت ياهو عن عمليات الإغ�ل�اق على امل��دون��ة الر�سمية
للم�شاركة ،وقالت �إنها ت�أتي يف �إط��ار ما و�صفته ال�شركة بجهود منتظمة
تهدف لتقييم ومراجعة املنتجات .وبناء على هذا الإعالن تكون ياهو قد
�أطلقت ثاين عملية وقف جماعية للتطبيقات على بع�ض منتجاتها منذ
ت��ول��ت م��اي��ر -امل�����س���ؤول��ة التنفيذية ال�سابقة يف غ��وغ��ل -من�صب الرئي�س
التنفيذي ل�شركة ياهو املتعرثة يف يوليو متوز املا�ضي.
ويطلق على هذه الإغالقات ا�سم عمليات تنظيف الربيع� ،إذ توقف فيها
العديد من املنتجات ،و�أ�صبحت �سمة مميزة ل�شركة غوغل خالل ال�سنوات
الأخرية .وقالت ياهو �إن تطبيقها اخلا�ص بهواتف بالك بريي الذكية مل
يعد متاحا للتحميل ولن يكون مدعوما اعتبارا من �أول �أبريل ني�سان.
كما �أكدت ال�شركة �أنه اعتبارا من �أول �أبريل ني�سان �ستوقف �أي�ضا خدمة
ياهو �أف��ات��ارز ،وه��ي �أ�شكال رقمية �شبيهة بالر�سوم املتحركة ي�ستخدمها
امل�ستهلكون لو�صف وتعريف �أنف�سهم على خدمات الإن�ترن��ت مثل ياهو
ما�سنجر وفي�سبوك .و�سيتعني على امل�ستخدمني الراغبني يف موا�صلة
ا�ستخدام �أفاتارز يف اخلدمات الإلكرتونية التابعة لياهو حتميل التطبيق
و�إعادة �إدخال املعلومات يف ملفاتهم اخلا�صة على ياهو .ومن بني املنتجات
الأخ��رى املقرر �إلغا�ؤها ياهو �أب �سريت�ش وياهو �سبورت�س �آي كيو وياهو
كلوز وياهو ما�سيدج بوردز وياهو �أبديت�س ايهبياي.

وي�ست يعر�ض
�شقته للبيع
ق����رر ك��ان��ي��ي وي�����س��ت ،وال����د جنني
جن���م���ة ت���ل���ف���زي���ون ال�����واق�����ع ،كيم
كارد�شيان ،عر�ض �شقة عزوبيته يف
هوليوود للبيع لقاء  3.3ماليني
دوالر ،ان��ط�لاق��اً م��ن ع��زم��ه على
االنتقال �إىل منزلهما يف بيل �إير.
وذكر موقع (تي �إم زي) الأمريكي
�أن وي�ست عر�ض �شقته يف هوليوود
للبيع لقاء  3ماليني و� 300ألف
دوالر.
وت��ت���أل��ف ال�شقة م��ن  3غ��رف نوم،
وتبلغ م�ساحتها �ألفاً و 284مرتاً
مربعاً.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال��ن��ج��م�ين اللذين
ينتظران م��ول��ودة ا�شرتيا ق�صراً
يف بيل �إير Kببيفريل هيلز لقاء
 9ماليني دوالر تبلغ م�ساحته 4
�آالف و 267مرتاًمربعا.

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة بو�سطن داي��ن��ام��ي��ك�����س الأم�يرك��ي��ة ،التي
ميولها خمترب الأبحاث الع�سكرية ،عن �صنع رجل �آيل
جديد قادر على قذف الأغرا�ض الثقيلة مل�سافات بعيدة.
ون�����ش��رت ال�شركة �شريطاً م�����ص��وراً الخ�تراع��ه��ا اجلديد
ي��ظ��ه��ر ال���رج���ل الآيل وه���و ي��ق��ذف الأغ����را�����ض الثقيلة
مل�سافات بعيدة.
ون��ق��ل��ت ���ص��ح��ي��ف��ة (وا���ش��ن��ط��ن ب��و���س��ت) الأم�ي�رك���ي���ة عن
ال�شركة ،قولها �إن هدفنا ه��و ا�ستخدام ق��وة الأطراف
ال�سفلى واجلذع لدعم حركات الأطراف العليا .
و�أو�ضحت �أن ه��ذا النوع من القوة املحركة ي�ستخدمه
ع��ادة الريا�ضيون واحليوانات  ،معتربة �أن��ه �سي�ساعد يف
حت�سني �أداء الرجل الآيل املتطور .

كب�سولة املحطة الف�ضائية تواجه م�شكلة
انطلق �أم�س الأول ال�صاروخ فالكون  9حامال �شحنة
من الغذاء والإم���دادات واملعدات العلمية �إىل حمطة
الف�ضاء ال��دول��ي��ة ،ول��ك��ن �صعوبات تقنية ق��د ت�ؤخر
و�صولها.
وبنت ال�صاروخ �شركة تكنولوجيا ا�ستك�شاف الف�ضاء
�سبي�س �إك�����س  ،وكــــان ق��د غ���ادر يف ال�����س��اع��ة 10:10
�صباحا بتوقيت �شــرق الواليــــات املتحدة الأمريكية
( 15:10بتوقيت غرينت�ش) م��ن من�صة الإط�ل�اق
يف ك��ي��ب ك���ن���اف�ي�رال ج��ن��وب م��رك��ز ك��ن��ي��دي للف�ضاء
التابع لإدارة الطريان والف�ضـــاء الأمريكية نا�سا يف
فلوريدا.
و�سبي�س �إك�س هي �شركة خا�صة وقعت اتفاقية مع نا�سا
لنقل �إمداداتها �إىل الف�ضاء ،وهذه الرحلة هي الثانية
ع�شرة التي تطلقها مبوجب العقد الذي تبلغ قيمته
 1.6مليار دوالر.
وك��ان��ت �سبي�س �إك�����س ق��د ا���س��ت���أج��رت من�صة �إطالق
ف��ال��ك��ون  9ال���ذي يبلغ ط��ول��ه  48م�ت�را ،وه��و يحمل
كب�سولة ال�شحن دراغ��ون التي حتتوي على �أكرث من

ميناج تطرد م�صفف �شعرها
يبدو �أن مغنية الراب الأمريكية ،نيكي ميناج ،تريد ب�شدة �أن ت�ؤخذ على حممل اجلد ،فبعيد
ت�أكيد ع��دم خ�ضوعها لأي عمليات جتميل يف وجهها ،ق��ررت النجمة ط��رد م�صفف �شعرها
وم�ست�شار �أزيائها .وقال م�صدر ل�صحيفة ال�صن الربيطانية �إن نيكي تتحرق لأن يتم التعامل
معها بجدية كفنانة  .و�أ�ضاف �أنها تخلت عن م�صفف �شعرها الذي كانت ت�ستعني بخدماته
منذ وقت طويل ،والذي كان وراء بع�ض ت�سريحاتها الأكرث غرابة يف ال�سنوات املا�ضية،
م�شرياً �إىل �أنها ا�ستغنت �أي�ضاً عن خدمات م�ست�شار �أزيائها .و�أ ّكد �أن نيكي ت�شعر ب�أنها،
بعد انتهائها من برنامج �أمرييكان �أيدول  ،ميكن �أن ت�ؤخذ على حممل اجلد وتطلق
�ألبوماً مو�سيقياً مالئماً ملو�سيقى الهيب هوب .
وكانت ميناج �أ ّكدت ،يف مقابلة مع قناة �إك�سرتا تي يف الأمريكية� ،أنها مل تخ�ضع لأي
عمليات جتميل يف وجهها ،نافية بالتايل كافة ال�شائعات التي تناولتها و�سائل الإعالم
حول ذلك.

 1043كيلوغراما من احتياجات املحطة الف�ضائية.
وكان من املقرر و�صول ال�شحنة للمحطة �صباح ام�س
ال�سبت ،ولكن املهند�سني قالوا �إن ذلك املوعد قد يتغري
ب�سبب م�شكلة حدثت بالكب�سولة يف الوقت الذي كان
مقررا فيه ن�شر لوحات �أجنحتها ال�شم�سية.
�إذ قال �أحد مديري برنامج فالكون  9يف �شركة �سبي�س
�إك�س جون �إن�سربوكر يف بث عرب الإنرتنت �إن دراغون
تعاين من م�شكلة حاليا رغم جناحها يف الو�صول �إىل
املدار حول الأر�ض ،م�ؤكدا �أنهم يدر�سون املو�ضوع وقد
يدلون بتفا�صيل يف وقت الحق .
وحدثت امل�شكلة بعد نحو  11دقيقة من الإطالق� ،إذ
كان من املقرر انفتاح الأجنحة ال�شم�سية للكب�سولة،
ل��ك��ن ك��ام�يرات مثبتة ع��ل��ى متنها مل تظهر حدوث
ذلك.
وحتولت نا�سا �إىل ال�شركات اخلا�صة لنقل الإمدادات
ملحطة الف�ضاء الدولية عقب �إحالة �أ�سطولها املكوكي
للتقاعد يف  ،2011وتبلغ كلفة املحطة الدولية 100
مليار دوالر ،وهي م�شروع م�شرتك بني  15دولة.

كويد ي�شرتي ً
منزال
لزوجته بـ 3ماليني
ب��ع��د �أن ت��ق��دّم امل��م��ث��ل الأمريكي،
ديني�س كويد،ر�سمياً بطلب الطالق
من زوجته كيمربيل ،ا�شرتى لها
ولتو�أمهما منز ًال يف لو�س �أجنل�س
ل��ق��اء  3.1م�لاي�ين دوالر .ونقل
موقع (ت��ي �إم زي) الأم�يرك��ي عن
وثائق قانونية �أن دني�س وكيمربيل
ا���ش�تري��ا م���ن���ز ًال يف ل��و���س �أجنل�س
لقاء  3ماليني و� 100أل��ف دوالر
من امل�س�ؤول يف قناة (�سي بي �إ�س)
الأم��ي�رك����ي����ة ،ج����ون نوغاو�سكي.
و�أ�����ش����ارت ال��وث��ائ��ق �إىل �أن ا�سمي
دن��ي�����س وك��ي��م�بريل م���ذك���وران على
����ص���ك امل���ل���ك���ي���ة .ومت����ن����ح ت�سوية
الطالق احلق لكيمربيل وطفليها
(��� 5س��ن��وات) العي�ش مب��ف��رده��م يف
امل���ن���زل ح��ت��ى ب��ل��وغ ال��ط��ف��ل�ين �سن
الثامنة ع�شرة .كما متنح الت�سوية
كيمربيل حقاً م�شروطاً بالبقاء يف
املنزل لوقت �أطول .وبعد االنتقال
�إىل هذا املنزل� ،ست�صبح كيمربيل
حماطة بحفنة من امل�شاهري.

