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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جتدد اال�شتباكات ببور�سعيد
ومر�سي يدر�س ت�سليم املدينة للجي�ش

•• القاهرة-وكاالت:

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله رئي�س وزراء فنلندا (وام)

زار معر�ضي الرتبية والتعليم ودبي العاملي للقوارب البحرية

الرئي�س اجلزائري خالل ا�ستقباله حممد بن زايد (وام)

نقل حتيات رئي�س الدولة �إىل الرئي�س اجلزائري

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س وزراء فنلندا بوتفليقة وحممد بن زايد يبحثان العالقات
العالقات الثنائية والأو�ضاع الراهنة
باملنطقةمعايل الأخويـة والتطـورات الإقليميـة والدوليـة
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي

•• دبي-وام:

ب��ورك��ي كايتنن رئي�س وزراء جمهورية فنلندا ال��ذ يزور
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ال�ب�لاد على ر�أ���س وف��د ر�سمي وجت��اري رف�ي��ع .وق��د تبادل
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد وال�ضيف احلديث
اهلل بق�صر �سموه بزعبيل ظهر ام�س بح�ضور �سمو ال�شيخ حول االو�ضاع الراهنة يف املنطقة( .التفا�صيل �ص)2

الإمارات الأوىل عربيا
يف �سهولة البدء بامل�شروع
والأوىل عامليا فيما
يتعلق بدفع ال�ضرائب

•• ابو ظبي-وام:

�أظهر تقرير جديد للبنك الدويل ان دولة االمارات جائت يف املرتبة االوىل عربيا العام
احلايل من حيث البدء يف امل�شروع نظرا ل�سهولة االج��راءات الالزمة الطالق امل�شاريع
اال�ستثمارية وديناميكية نظامها ال�ضريبي .وجاء يف التقرير الذي ت�ضمن م�ؤ�شر �سهولة
االعمال الكرث من  185دولة يف العامل ان االمارات احتلت املرتبة  22يف املو�شر لعام
 2013متقدمة ب�شكل كبري عن عام  2012عندما كانت يف املرتبة .46

•• اجلزائر-وام:

بحث الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة مع فخامة الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقه
رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شقيقة �سبل دعم وتطوير عالقات التعاون الوطيدة
ب�ين دول ��ة االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة واجل��زائ��ر يف
خمتلف امل �ج��االت حتقيقا للم�صالح امل�شرتكة بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال فخامة الرئي�س اجلزائري

يف ق�صر ال�شعب بالعا�صمة اجل��زائ��ري��ة ام�س �سمو
ويل عهد �أبوظبي والوفد املرافق الذي يزور اجلزائر
حاليا.
و�أق�ي�م��ت ل�سموه مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية يف ق�صر
ال�شعب حيث ع��زف ال�سالمان الوطنيان للبلدين
ال�شقيقني وا�ستعر�ض �سموه ثلة من حر�س ال�شرف
الذي ا�صطف لتحيته بعدها �صافح الفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان كبار م�ستقبليه من
الوزراء وامل�س�ؤولني اجلزائريني فيما �صافح فخامة
الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقه اع�ضاء الوفد املرافق
(التفا�صيل �ص)3
ل�سمو ويل عهد ابوظبي.

�أف��ادت م�صادر �صحفية متعددة بتجدد اال�شتباكات بني ق��وات الأمن
واملتظاهرين يف حميط مديرية �أمن بور�سعيد .ي�أتي هذا بعد �أن ك�شف
م�صدر ع�سكري م�س�ؤول يف اجلي�ش الثاين امليداين يف م�صر� ،أن رئا�سة
اجلمهورية اقرتحت على القيادة العامة للقوات امل�سلحة ان�سحاب قوات
ال�شرطة متاماً من حمافظة بور�سعيد ،وت�سليم مهام الت�أمني بالكامل
لقوات اجلي�ش .وقال امل�صدر ،ح�سبما �أوردت �صحيفة ال�شروق� ،إن القوات
التابعة لوزارة الداخلية �أ�صبحت عاجزة عن ت�أمني املواطنني باملحافظة،
بعد حالة االحتقان التي ن�شبت بني عنا�صرها واملتظاهرين.
امل�صدر م�ضى مو�ضحاً� ،أنه يف حال اال�ستقرار على هذا اخليار� ،سيتم
�سحب ق��وات ال�شرطة كلياً م��ن بور�سعيد ،حل�ين ا��س�ت�ق��رار الأو�ضاع
امليدانية .وقال م�صدر ع�سكري �إن خيار االعتماد كلياً على اجلي�ش يف
بور�سعيد حمل درا�سة حالياً يف م�ؤ�س�سة الرئا�سة.

ثوار �سوريا ي�أ�سرون حمافظ الرقة

•• عوا�صم-وكاالت:

قال ن�شطاء باملعار�ضة و�أحد ال�سكان ان مقاتالت �سورية ق�صفت مدينة
الرقة ام�س الثالثاء بعد يوم من ا�ستيالء مقاتلي املعار�ضة عليها.
وقال رجل من �سكان الرقة تقوم مقاتالت بق�صف قلب املدينة� .أح�صيت
� 60صاروخا .وا�ضاف ان امل�ست�شفيات ا�صدرت نداءات بالتربع بالدم مع
تزايد اعداد امل�صابني .وقال املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �إن الثوار
�أ�سروا حمافظ الرقة ح�سن جليلي� ،إث��ر �سيطرتهم على هذه املدينة
الواقعة �شمايل البالد ،واعترب �أنه �أرفع م�س�ؤول ت�أ�سره املعار�ضة.
ويف �شريط �صوره الثوار وبث املر�صد ال�سوري ن�سخة منه ،ظهر املحافظ
ح�سن جليلي و�أم�ي�ن ف��رع ح��زب البعث احل��اك��م �سليمان ال�سليمان يف
الرقة ،وهما يجل�سان بجانب مقاتلني من املعار�ضة ال�سورية.
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•• دبي-وام:

02

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف ق�صر �سموه بزعبيل ظهر ام�س بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �أ�صحاب املعايل وزراء الرتبية
والتعليم يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذين ي�شاركون يف اجتماع مكتب
الرتبية العربي لدول املجل�س املنعقد يف مركز دبي التجاري العاملي على هام�ش معر�ض
اخلليج للرتبية والتعليم .وقد رحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
خالل اللقاء الذي ح�ضره معايل حميد حممد عبيد القطامي وزير الرتبية والتعليم
ب��وزراء الرتبية يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين و�سلطنة عمان
ودولة الكويت ودولة قطر متمنيا لهم النجاح والتوفيق يف لقاءاتهم واجتماعاتهم من
�أجل تطوير م�سرية التعليم وحتديثها يف دول املجل�س ومواكبة كل جديد يف تقنية املعرفة
والعلوم مبا يعود باخلري على طلبتنا ومدر�سينا وقطاع التعليم عموما .وتناول الوزراء
طعام الغداء اىل م�أدبة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم وح�ضرها عدد
من ال�شيوخ والوزراء و�أعيان البالد وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة من مدنيني وع�سكريني.

حممد بن را�شد ي�ستقبل وزراء الرتبية والتعليم بدول التعاون

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س وزراء فنلندا العالقات الثنائية والأو�ضاع الراهنة باملنطقة
•• دبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بق�صر
�سموه بزعبيل ظهر ام�س بح�ضور
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم نائب حاكم دبي
معايل بوركي كايتنن رئي�س وزراء
جمهورية فنلندا الذ يزور البالد
ع �ل��ى را�� ��س وف ��د ر� �س �م��ي وجت ��اري

رفيع .وق��د تبادل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم
وال�ضيف احلديث ح��ول االو�ضاع
ال��راه �ن��ة يف امل�ن�ط�ق��ة والعالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ي�ن دول� � ��ة االم � � ��ارات
وجمهورية فنلندا و�سبل تعزيزها
خ ��ا�� �ص ��ة يف جم� � � ��االت االب� �ت� �ك ��ار
واملعرفة واالقت�صاد املعريف وتقنية
املياه.
وق��د رح��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم بتو�سيع
افاق التعاون بني البلدين وتبادل

اخل � �ب� ��رات خ ��ا�� �ص ��ة ف � ��ى جم ��ايل
االب �ت �ك��ار وامل �ع��رف��ة م ��ؤك��دا �سموه
ح��ر���ص دول ��ة االم� ��ارات ع�ل��ى بناء
ج�سور للتعاون م��ع خمتلف دول
و�شعوب العامل .وتلقى �سموه دعوة
ر�سمية من فخامة �ساول نيي�ستو
رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة ف�ن�ل�ن��دا لزيارة
هل�سنكي وق�ب�ل�ه��ا ��س�م��وه �شاكرا.
م��ن ج��ان�ب��ه اع ��رب رئ�ي����س ال ��وزراء
الفنلندي ال�ضيف عن رغبة بالده
فى فتح قنوات جديدة للتعاون مع
دولة االمارات على كافة امل�ستويات

وذلك فى �ضوء زيادة حجم التبادل
التجاري بني البلدين الذى و�صل
فى االون��ة االخ�يرة اىل ما يقارب
 500مليون دوالر �سنويا .وا�شاد
بالتقدم احل�ضاري ال��ذي ت�شهده
االم ��ارات منوها مب�ستوى البنية
اال�سا�سية املتمثلة ب�شبكات الطرق
ذات امل��وا� �ص �ف��ات ال �ع��امل �ي��ة .ح�ضر
ال� �ل� �ق ��اء م� �ع ��ايل حم �م��د عبداهلل
ال �ق��رق��اوي وزي ��ر � �ش ��ؤون جمل�س
ال��وزراء ومعايل �سلطان بن �سعيد
املن�صوري وزير االقت�صاد ومعايل

م � ��رمي حم �م��د خ �ل �ف��ان ال ��روم ��ي
وزي� � � ��رة ال � �� � �ش � ��ؤون االجتماعية
ومعايل حممد �إبراهيم ال�شيباين
م��دي��ر ع��ام دي ��وان �صاحب ال�سمو
حاكم دبي و�سعادة الفريق م�صبح
را�شد الفتان مدير مكتب �صاحب
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�سعادة
خليفة �سعيد �سليمان م��دي��ر عام
دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي
و �سعادة �إلكا بيكا �سيميال �سفري
جمهورية فنلندا لدى الدولة.

حممد بن را�شد يزور معر�ض الرتبية والتعليم مبركز دبي التجاري العاملي
•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي رع� ��اه اهلل ب �ع��د ظهر
ام����س معر�ض ال�ترب�ي��ة والتعليم
ال� � ��ذي ي �� �س �ت �� �ض �ي �ف��ه م ��رك ��ز دب ��ي
التجاري العاملي على مدى ثالثة
ايام .وجتول �سموه يرافقه معايل
ح �م �ي��د حم �م��د ع �ب �ي��د القطامي
وزي��ر الرتبية والتعليم و�أ�صحاب

امل �ع��ايل وزراء ال�ترب�ي��ة والتعليم
ب� � ��دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
اخلليج العربية يف قاعات وردهات
امل�ع��ر���ض ال��ذي ت���ش��ارك فيه �أكرث
م��ن ث�لاث�م�ئ��ة ج�ه��ة ع��ار� �ض��ة من
دول � ��ة الإم � � � ��ارات ودول املجل�س
ونحو ثالثني دولة تعر�ض �أحدث
منتجاتها اخلا�صة بتقنية التعليم
بكافة مكوناته ومراحله.
وتوقف �سموه خالل اجلولة عند
عدد من من�صات اجلهات العار�ضة
واطلع على �أح��دث التقنيات التي

ت�ساعد الطلبة على التعليم الذكي
وم ��واك� �ب ��ة ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعرفة
م ��ن خ �ل�ال ال�ب�رام ��ج والأج� �ه ��زة
املخ�ص�صة لذلك والتي تعر�ضها
�شركات عاملية من كوريا وال�صني
و�أملانيا وغريها من الدول.
وق��د �أع ��رب �صاحب ال�سمو نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي ع��ن ارتياحه
لإق ��ام ��ة وا� �س �ت �� �ض��اف��ة م �ث��ل هذه
امل �ع��ار���ض ال�ع�ل�م�ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة يف
دولتنا لأنها ت�شكل فر�صة للطلبة

والطالبات والهيئات التدري�سية
وك��ل املهتمني ب��ال���ش��أن التعليمي
يف دول�ت�ن��ا ودول جمل�س التعاون
للتعرف عن قرب اىل تكنولوجيا
امل �ع��رف��ة وال �ت �ع �ل �ي��م واال�ستفادة
م��ن ه ��ذا ال�ت�ق�ن�ي��ات وت�سخريها
ل�صقل مواهبهم و�إث��راء معارفهم
وخرباتهم.
واع� �ت�ب�ر � �س �م��وه �أن اال�ستثمار
يف ق �ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م ه ��و الأف�ضل
والأج ��دى ك��ون��ه يالم�س حاجات
ال�شباب يف التعليم وبناء امل�ستقبل

ال� �ق ��ائ ��م ع� �ل ��ى ال� �ع� �ل ��م وامل� �ع ��رف ��ة
والإب� �ت� �ك ��ار يف ع� ��دة جم � ��االت ما
ينعك�س على جمتمعاتنا ودولنا
ب ��اخل�ي�ر وال� �ت� �ق ��دم االقت�صادي
وال �ث �ق��ايف وال�ع�ل�م��ي وغ�ي�ره��ا من
القطاعات ذات ال�صلة.
ودع��ا �سموه ال�شباب خا�صة طلبة
امل� ��دار�� ��س وامل �ع ��اه ��د واجلامعات
للتعلم والتب�صر يف كل ماهو جديد
ون ��اف ��ع مل �� �س�يرت �ه��م وم�ستقبلهم
متمنيا لهم التوفيق يف حياتهم
الدرا�سية وخدمة �أوطانهم.

حممد بن را�شد يزور معر�ض دبي العاملي للقوارب البحرية
•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل ع�صر ام�س
معر�ض دبي للقوارب البحرية يف
دورت��ه احل��ادي��ة والع�شرين الذي
ينظمه مركز دبي التجاري العاملي
بالتعاون مع نادي دبي للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة ب��ال�ف�ترة م��ن اخلام�س
اىل التا�سع من مار�س اجلاري.
وق ��د جت ��ول � �س �م��وه ع �ل��ى �شاطئ
املارينا يف النادي ال�سياحي بدبي
ح �ي��ث ت �ع��ر���ض �أح� � ��دث ال� �ق ��وارب
وال �ي �خ��وت اخل��ا� �ص��ة بالرحالت
وال�سياحة البحرية.

واطلع �سموه على �أحدث القوارب
ال � �ت� ��ي مت� �ث ��ل ج � � ��ودة ال�صناعة
الوطنية و��ص�ن��اع��ات �أجنبية من
�أك �ث��ر م ��ن ت �� �س��ع و�أرب � �ع�ي��ن دول ��ة
عربية و�أجنبية.
وت��وق��ف � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم عند
ب�ع����ض ال �ي �خ��وت امل �ع��رو� �ض��ة لأول
م � ��رة واط � �ل� ��ع ع �ل��ى ت�صاميمها
الداخلية التي تتميز بالرفاهية
واحل��داث��ة و�أب ��دى �سموه �إعجابه
ب �ه��ذه ال �ي �خ��وت ال �ت��ي ت �ع��ر���ض يف
منطقة ال�شرق الأو�سط لأول مرة
م�شيدا �سموه بالزيادة املطردة يف
حجم امل�شاركة من قبل ال�شركات
ال��وط�ن�ي��ة وال���ش��رك��ات يف املنطقة
وال� �ع ��امل .و�أك � ��د � �ص��اح��ب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
على �أن ه��ذا املعر�ض وغ�ي�ره من
املعار�ض التي تنظمها وت�ست�ضيفها
دولة الإمارات عموما ودبي خا�صة
�إمنا ت�ؤكد على دور دولتنا الرائد
يف �صناعة املعار�ض على م�ستوى
الإقليم والعامل وهذا يعود لأ�سباب
عدة �أهمها املوقع اجلغرايف الذي
ج�ع��ل م��ن دول�ت�ن��ا ب��واب��ة مفتوحة
بني ال�شرق والغرب ومركزا عامليا
و�إقليميا للإ�ستثمار والت�صدير
و�إعادة الت�صدير والت�سوق ناهيك
عن البنية الأ�سا�سية املتكاملة من
ح�ي��ث امل��وان��ئ ال�ب�ح��ري��ة واجلوية
و� �ش �ب �ك��ات ال� �ط ��رق وامل ��وا�� �ص�ل�ات
والإت� ��� �ص ��االت امل �� �س �ي �ج��ة بالأمن
واال� �س �ت �ق��رار وال �ت �ن��اغ��م الثقايف

واحل���ض��اري يف جمتمعنا املتنوع.
و�أ� �ش��ار �سموه يف معر�ض جتاذبه
�أط� � ��راف احل ��دي ��ث م ��ع مرافقيه
وم�ستقبليه من ممثلي ال�شركات
العار�ضة والتي و�صل عددها هذا
ال �ع��ام اىل � � 780ش��رك��ة حملية
وع��رب�ي��ة وع��امل�ي��ة اىل �أن معر�ض
ال �ي �خ��وت وال � �ق� ��وارب ه ��و عن�صر
مهم يف تطوير وت�شجيع املالحة
البحرية الرتفيهية وال�سياحية يف
بالدنا التي متتاز ب�شواطئ خالبة
ج ��اذب ��ة ل�ل���س�ي��اح وه � ��واة الغو�ص
وال���ص�ي��د وال��ري��ا� �ض��ات البحرية
املتنوعة.
راف��ق �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دبي يف اجلولة �سعادة الفريق

م�صبح را�شد الفتان مدير مكتب
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
و� �س �ع��ادة خ�ل�ي�ف��ة ��س�ع�ي��د �سليمان
م ��دي ��ر ع� ��ام دائ� � ��رة الت�شريفات
وال���ض�ي��اف��ة ب��دب��ي و� �س �ع��ادة هالل
�سعيد امل ��ري ال��رئ�ي����س التنفيذي
ملركز دبي التجاري العاملي مدير
ع ��ام دائ� ��رة ال���س�ي��اح��ة والت�سويق
ال �ت �ج��اري ب��دب��ي و� �س �ع��ادة اللواء
�أحمد حممد بن ثاين رئي�س نادي
دب��ي للريا�ضات البحرية و�سعادة
��س�ع�ي��د ح ��ارب م���س�ت���ش��ار املعر�ض
وعدد من امل�س�ؤولني يف املعر�ض.
ويذكر �أن ن�سبة الزيادة يف م�شاركة
ال���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة و��ص�ل��ت هذا
ال�ع��ام اىل م��ا ي�ق��ارب  48يف املئة

ع��ن ال ��دورة ال�سابقة فيما كثفت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة الأمريكية

و�إي �ط��ال �ي��ا وت��رك �ي��ا م���ش��ارك�ت�ه��ا يف
ه � ��ذه ال � � � ��دورة م� ��ن خ �ل��ال ع ��دد

ال�شركات وحجم م�ساحة العر�ض
املحجوزة.

�سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي
•• ابوظبي-وام:

�أكد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزيرالداخلية اهتمام قيادة الوطن بتنمية مهارات الكوادر الوطنية وحثهم
على املزيد من البحث العلمي والإجناز بغية الو�صول �إىل م�ستوى �أف�ضل
للخدمات ال�شرطية والإداري��ة املقدمة للجمهور .جاء ذلك خالل تكرمي
�سموه ام�س الثالثاء” الفائزين يف ال��دورة الأوىل جلائزة وزير الداخلية
للبحث العلمي يف احلفل الذي �أقيم يف قاعة امل�ؤمترات مببنى جممع �إدارات
�شرطة �أبوظبي .و�شمل التكرمي جمل�س �أمناء اجلائزة وحث �سموه يف كلمة
�ألقاها خالل احلفل الفائزين على موا�صلة البحث العلمي .وعرب �سموه عن
اعتزازه بالطاقات ال�شابة التي بذلت جهودا علمية كبرية يف �إجناز الأبحاث
القيمة �إىل دائ��رة ال�ضوء لتنري الطريق �أم��ام غريهم من �أب�ن��اء املجتمع
وتتيح لهم امل�ج��ال للح�صول على املعلومة العلمية الدقيقة يف جماالت
عملهم املختلفة والذي ينعك�س بدوره �إيجابا على جمتمعنا و�أطلق �سموه
خالل احلفل ال��دورة الثانية جلائزة �سمو وزي��ر الداخلية للبحث العلمي
 .وب�ل��غ ع��دد امل�شاركني ب��اجل��ائ��زة � 122شخ�صا ت��أه��ل منهم � 8أ�شخا�ص
للمرحلة الثانية فاز ثالثة منهم باملراكز الأوىل و�شهدت اجلائزة م�شاركة
من العن�صر الن�سائي بن�سبة  40يف املئة ومنح �سموه �أ�صحاب املراكز الثالثة
الأوىل الفائزة ج��وائ��ز مالية قيمة وميداليات البحث العلمي حيث فاز

باملركز الأول املقدم عيد حممد ثاين عن بحث بعنوان :التلوث الإ�شعاعي
بني اال�ستجابة والوقاية للأجهزة الأمنية وفاز باملركز الثاين بحث للنقيب
ب�شري البلبي�سي وامل�لازم �سامل ح�سن بعنوان اجتاهات الطلبة اجلامعيني
نحو القانون يف �إمارة �أبوظبي بينما فاز باملركز الثالث املقدم الدكتور نوال
عبداهلل الكثريي والدكتور �إبراهيم عبدالرحمن و�صفي والفني �أ�سماء
كامل عن بحث بعنوان :ا�ستحداث طريقة فح�ص �سريعة وجديدة ملخدر
احل�شي�ش امل�صنع .كما كرم �سموه �أ�صحاب املبادرة بفكرة اجلائزة العميد
حممد را�شد ك�شيم ال�شام�سي والنقيب حامت حممد فريد واملالزم �أول �سامل
�أحمد الكتبي ورئي�س اللجنتني الت�أ�سي�سة والتنفيذية و�أع�ضاء اللجنتني
وت�ضم اللجنة الت�أ�سي�سية املقدم الدكتور حمود �سعيدالعفاري نائب رئي�س
اللجنة والنقيب الدكتور رفعت ر��ش��وان والدكتور فتحي خليل والباحث
حممود حممد عبدالقادر بينما ت�ضم اللجنة التنفيذية املقدم حممد �سعيد
الكليلي وال��رائ��د حممد خليفة �آل علي والنقيب �سعيد خمي�س اجلنيبي
وامل �ل�ازم �أول ال��دك �ت��ور حم�م��د ع �ب��داهلل احل �م��ادي وامل �ل�ازم جمعة حممد
احلو�سني وامل�ساعد �أول خالد عي�سى حممد العامري وامل�ساعد �أول عبداهلل
حممد احلمادي والرقيب خليفة علي كرم البلو�شي والرقيب داوود �سليمان
املرزوقي والباحث الدكتور م�صطفى طاهر وعلي نايف ال�شلبي الإ�شراف
والإخ� ��راج ال�ف�ن��ي .و ك��رم �سموه �أ��ص�ح��اب ال�ب�ح��وث امل�م�ي��زة وه��م :العقيد
الدكتور �أحمد جمعة يو�سف احل��داد والرائد �سيف عبد الغفور العو�ضي

والنقيب مليحة حممود املازم والعقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا ف�ضال
عن البحث امل�شرتك للإداري الأول �أمل ال�شيبة النعيمي وال�شرطي �صالح
الدين �أحمد الطيب .وح�ضر احلفل الفريق �سيف ال�شعفار وكيل وزارة
الداخلية والفريق �ضاحي خلفان متيم قائد عام �شرطة دبي واللواء نا�صر
خلريباين النعيمي الأم�ين العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل الوزارة امل�ساعد
للموارد واخلدمات امل�ساندة واللواء الركن عبيد احلريي �سامل الكتبي نائب
القائد العام ل�شرطة �أبوظبي واللواء خليل داوود ب��دران مدير عام املالية
واخلدمات واللواء حممد بن العو�ضي املنهايل مدير عام امل��وارد الب�شرية
واللواء �أحمد نا�صر الري�سي مدير عام العمليات املركزية يف القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي وعدد من كبار �ضباط وزارة الداخلية و�شرطة �أبوظبي.
وع�بر املقدم الدكتور �صالح عبيد الغول مدير مركز دع��م اتخاذ القرار
ع�ضو جمل�س الأمناء ورئي�س اللجنة التنفيذية ل�سكرتارية اجلائزة عن بالغ
ال�شكر والتقدير للقيادة ال�شرطية على رعايتها واهتمامها بالبحث العلمي
قائال� :إن التكرمي يحفز الباحثني على موا�صلة طريق البحث العلمي
باعتباره منهجا ح�ضاريا يف ال��دول املتقدمة لتطوير امل�ؤ�س�سات والأفراد
واالرت �ق��اء ب�إمكاناتهم العلمية والعملية لرفد املجتمع ب�أعلى الكفاءات
واخل�برات الب�شرية  .و�أ��ض��اف �أن البحوث املقدمة �أ�ضافت ر�صيدا علميا
حقيقيا للمكتبة ال�شرطية و�أغنتها بعدد كبري من البحوث والدرا�سات

الأدبية والعلمية والتقنية لدعم متخذي القرار يف وزارة الداخلية وغريها
من امل�ؤ�س�سات بالبيانات والإح�صاءات العلمية واحللول العملية الالزمة
لعملهم ب�شتى املجاالت داعيا جميع منت�سبي الوزارة �إىل م�شاركة زمالئهم
و�أف ��راد جمتمعهم ب�أفكارهم وخرباتهم التي تغني العمل ال�شرطي عرب
امل�شاركة يف ال ��دورات القادمة للجائزة  .و�أك��د ال�غ��ول �أن عملية التحكيم
واختيار البحوث الفائزة قد متت باحرتافية بالغة وتناف�س علمي حقيقي
قائم على الدقة واحليادية مو�ضحا حتديد  3مقيمني لكل بحث وفقا ملا
تق�ضي به قواعد اختيار وتعيني �أع�ضاء اللجنة العلمية التي يوكل �إليها
عملية التقييم م�شريا �إىل �أن جلان التحكيم �ضمت  40حمكما من جهات
خمتلفة داخل الدولة وخارجها  .يذكر انه ير�أ�س جمل�س �أمناء جائزة وزير
الداخلية للبحث العلمي اللواء نا�صر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب
�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وي�ضم الدكتور مطر حامد
حلي�س النيادي وكيل وزارة الطاقة والدكتور جا�سم علي ال�شام�سي عميد
كلية القانون بجامعة الإم��ارات واللواء الدكتور عبدالقدو�س عبدالرزاق
العبيديل مدير الإدارة العامة للجودة ال�شاملة يف القيادة العامة ل�شرطة
دب��ي وامل�ق��دم الدكتور �أحمد علي اخلزميي مدير معهد تدريب ال�ضباط
يف كلية ال�شرطة نائب رئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية للجائزة وع�ضو اللجنة
التنفيذية واملقدم الدكتور �صالح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احرتام
القانون رئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية واللجنة التنفيذية للجائزة.
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م�شاركة �إماراتية يف فعاليات ملتقى ت�سامح الثقايف الذي نظمه املعهد العربي يف برلني جامعة زايد تعر�ض م�ؤلفات الكتاب العامليني يف مهرجان طريان الإمارات للآداب
•• برلني-وام:

دعا ال�شاعر والإعالمي الإماراتي خالد الظنحاين �إىل تر�سيخ قيم الت�سامح
واملحبة وال�سالم بني خمتلف الثقافات واحل�ضارات الإن�سانية..م�ؤكدا �أن تعزيز
هذه القيم الإن�سانية يف وجدان ال�شعوب على اختالف مكوناتها ومعتقداتها
كفيل با�ستقرار الإن�سان �سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا ويحول دون ت�أجيج ما
ي�سمى ب�صراع احل�ضارات .و�أ�ضاف خالل م�شاركته �أم�س يف فعاليات ملتقى
ت�سامح الثقايف ال��ذي نظمه املعهد الثقايف العربي بالتعاون مع م�سرح تي�آتر
�آوف �ب��او كرويت�سبريغ يف العا�صمة الأمل��ان�ي��ة برلني � ..أن دول��ة الإم ��ارات تعد
منوذجا متميزا يف الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بني خمتلف الثقافات والديانات
خا�صة وهي حتت�ضن حوايل  200جن�سية عربية و�أجنبية تعمل يف �أمن و�أمان

قل نظريهما يف دول كثرية حول العامل وهو الأمر الذي �ستعمل على تكري�سه
خالل ا�ست�ضافتها ملعر�ض اك�سبو 2020يف حال فوزها ب�شرف التنظيم .وقر�أ
الظنحاين جمموعة م��ن ق�صائده الوطنية والإن���س��ان�ي��ة وال��وج��دان�ي��ة منها
ق�صيدتا �إمارات احل�ضارة و ت�سامح تخللتها ترجمة فورية ملا حتمله الق�صائد
من معان وم�ضامني وعبارات ورافق �إلقاء الظنحاين لق�صائده عزف على �آلة
الكمان للفنان الدكتور رائ��د ال��دب��وين .ت�ضمن ملتقى ت�سامح الثقايف الذي
ح�ضره عدد من امل�س�ؤولني والدبلوما�سيني العرب والأوربيني وح�شد كبري من
خمتلف اجلاليات العربية والأوروبية  ..عددا من الفعاليات الأدبية واملو�سيقية
وامل�سرحية مثل عزف مو�سيقي �أدته فرقة �أن��دراب العربية الأفريقية �إ�ضافة
�إىل عر�ض م�سرحي قدمته فرقة نحن نلعب للفنون املغربية  ..ف�ضال عن حفل
غنائي ومو�سيقي �أحياه الفنان العراقي دوري البغدادي.

•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك مكتبة جامعة زايد يف مهرجان طريان الإم��ارات للآداب
 2013ال� ��ذي ان �ط �ل��ق ام ����س وي���س�ت�م��ر خ�م���س��ة �أي � ��ام يف فندق
�إنرتكونتننتال ف�ستيفال �سيتي يف دب��ي  .وخ�ص�صت املكتبة يف
جناحها ركنا م�ستقال مل��ؤل�ف��ات ع��دد كبري م��ن الكتاب والأدب ��اء
العامليني الذين ي�شاركون يف املهرجان التي تتزامن فعالياته مع
االحتفال باليوم العاملي للقراءة وذلك لتعزيز القراءة وت�شجيع
الإبداع .وقالت الدكتورة جوديث مازوفدا رئي�سة فريق الت�سويق
وال��دع��اي��ة يف مكتبة جامعة زاي ��د�..إن �أه��داف املهرجان تتوافق

مع ر�سالة مكتبة اجلامعة يف الرتويج للقراءة وال�سعي �إىل ن�شر
االهتمام بها وتعزيز فاعليتها يف خمتلف الأو�ساط .من جانبها
�أو�ضحت الدكتورة ماري زميبا �سينغاتي خبرية املكتبات والأ�ستاذ
امل�ساعد يف اجلامعة �أن اخلطوة تهدف �إىل ربط طالب وطالبات
اجلامعة بالفعاليات واجلهود التي تبذل يف خمتلف �أنحاء الدولة
لإ�شاعة االهتمام ب��ال�ق��راءة ومتابعة �أع�م��ال املبدعني يف ال�شعر
والق�صة وال��رواي��ة وغ�يره��ا .و�أك��دت ع��زم اجلامعة تطوير هذه
املبادرة يف العام املقبل عرب ا�ست�ضافة بع�ض امل�شاركني يف مهرجان
طريان الإم��ارات ل�ل�آداب  2014لعقد وتنظيم ن��دوات ولقاءات
حوارية مع الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية.

نقل حتيات رئي�س الدولة للرئي�س اجلزائري

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على

بوتفليقة وحممد بن زايد يبحثان العالقات الأخوية والتطورات الإقليمية والدولية
•• اجلزائر-وام:

ب �ح��ث 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� ��ع فخامة
ال��رئ �ي ����س ع �ب��دال �ع��زي��ز بوتفليقه
رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة
الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة
�سبل دعم وتطوير عالقات التعاون
ال ��وط � �ي ��دة ب �ي�ن دول � � ��ة االم� � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة واجل � ��زائ � ��ر يف
خمتلف املجاالت حتقيقا للم�صالح
امل�شرتكة ب�ين البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال فخامة
الرئي�س اجلزائري يف ق�صر ال�شعب
بالعا�صمة اجل��زائ��ري��ة ام�س �سمو
ويل عهد �أبوظبي وال��وف��د املرافق
الذي يزور اجلزائر حاليا.
و�أق�ي�م��ت ل�سموه مرا�سم ا�ستقبال
ر� �س �م �ي��ة يف ق �� �ص��ر ال �� �ش �ع��ب حيث
عزف ال�سالمان الوطنيان للبلدين
ال�شقيقني وا�ستعر�ض �سموه ثلة
م��ن ح��ر���س ال�شرف ال��ذي ا�صطف
لتحيته بعدها �صافح الفريق �أول
��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان كبار م�ستقبليه من الوزراء
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن اجل ��زائ ��ري�ي�ن فيما
�صافح فخامة الرئي�س عبدالعزيز
بوتفليقه اع���ض��اء ال��وف��د املرافق
ل�سمو ويل عهد ابوظبي.
وي��راف��ق ��س�م��و ويل ع�ه��د ابوظبي
وف� ��د رف� �ي ��ع امل �� �س �ت��وى � �ض��م �سمو
ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد

�أبوظبى

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

ب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن � �س �م��و ال�شيخة
ف ��اط� �م ��ة ب� �ن ��ت م � �ب � ��ارك رئي�سة
االحت ��اد الن�سائي ال�ع��ام الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
وال�ط�ف��ول��ة وح��ر��ص��ا م��ن �سموها
على تنمية وتطوير ق��درات املر�أة
وت��وع �ي �ت �ه��ا وت �ث �ق �ي �ف �ه��ا يف كافة
امل �ج��االت خ��ا��ص��ة جم ��ال ال�صحة
وال�سالمة..
�أطلق االحتاد الن�سائي العام �أم�س
االول مبادرة �سمو ال�شيخة فاطمة
ب �ن��ت م� �ب ��ارك يف ب �ي �ت �ن��ا م�سعفة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �إدارة ال� �ط ��وارئ
وال�سالمة العامة التابعة للقيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي.
وقالت �سعادة نوره خليفة ال�سويدي
م��دي��رة االحت � ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
يف ت�صريح لها ان �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ر�أت �ضرورة �أن
يكون يف كل بيت م�سعفة ت�ستطيع
�أن تت�صرف يف حالة حدوث حالة
ط��ارئ��ة  ..م �� �ش�يرا ��س�ع��ادت�ه��ا اىل
�أن الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة �أ�صبحت

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

ال�شارقة

ب ��ن � �س �ل �ط��ان ل ل��أع �م ��ال اخلريية
والإن�سانية و�سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي� ��د ال ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر �شئون
ال��رئ��ا��س��ة و�سمو ال�شيخ ح��ام��د بن
زاي ��د ال ن�ه�ي��ان رئ�ي����س دي ��وان ويل
ال �ع �ه��د وم� �ع ��ايل خ� �ل ��دون املبارك
رئ�ي����س ج �ه��از ال���ش�ئ��ون التنفيذية
و�سعادة اللواء الركن عي�سى �سيف
املزروعي نائب رئي�س �أركان القوات
امل���س�ل�ح��ة و� �س �ع��ادة حم �م��د مبارك
امل ��زروع ��ي وك �ي��ل دي� ��وان ويل عهد
�أبوظبي.
ويف بداية اللقاء نقل الفريق �أول
��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل �إىل فخامة
ال��رئ �ي ����س ع �ب��دال �ع��زي��ز بوتفليقه

ومت �ن �ي��ات � �س �م��وه ل �ل �ج��زائ��ر قيادة
و�شعبا كل تقدم وازدهار.
وا� �س �ت �ع��ر���ض اجل��ان �ب��ان العالقات
الأخ ��وي ��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة واجلزائر
وما ت�شهده من تطور ومنو بف�ضل
ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال��ذي تلقاه من
قبل قيادتي البلدين ..م�شريا �سموه
اىل متابعة وحر�ص دولة الإمارات
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز عالقات
التعاون الثنائي ودفعها اىل الإمام
با�ستمرار لتحقيق م�صالح البلدين
يف كافة اجلوانب.
من جانبه رحب الرئي�س اجلزائري
ب��زي��ارة ال�ف��ري��ق اول ��س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان �إىل بلده
الثاين وحمله نقل حتياته ومتنياته

ال�ط�ي�ب��ة ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل ..م �ع��رب��ا عن
ارت�ي��اح��ه مل�ستوى ت�ط��ور العالقات
ب�ي��ن اجل ��ان� �ب�ي�ن وح� ��ر�� ��ص ب�ل��اده
على تعزيزها مب��ا ي�خ��دم م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وت �ب ��ادل ��س�م��و ويل ع�ه��د ابوظبي
وف �خ ��ام ��ة ال��رئ �ي ����س عبدالعزيز
بوتفليقة االح��ادي��ث ال��ودي��ة التي
ع �ك �� �س��ت ق� ��وة وم �ت ��ان ��ة العالقات
االخ ��وي ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ..وع�ب��را
ع ��ن اع �ت��زازه �م��ا ب �ه��ذه العالقات
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي جتمعهما و�أك ��دا
على �أهمية االرتقاء بها يف خمتلف
امل �ج ��االت مب��ا ي �خ��دم م�صاحلهما
امل�شرتكة.
ون��اق ����ش ال �ل �ق��اء ت �ع��زي��ز وتطوير
العالقات االقت�صادية والتجارية

وال�ت��أك�ي��د على موا�صلة التن�سيق
والتعاون والعمل على دع��م اقامة
ال�شراكات بني الهيئات وامل�ؤ�س�سات
ذات ال�صلة يف القطاعني ال�صناعي
وال �ت �ج��اري وام �ك��ان �ي��ة اال�ستفادة
م��ن جت ��ارب وخ �ب�رات ال�ب�ل��دي��ن يف
املجاالت اال�ستثمارية االقت�صادية
وال�صناعية .كما جرى خالل اللقاء
تناول جممل الأحداث والتطورات
على ال�ساحة العربية والإقليمية
وال��دول �ي��ة وت �ب��ادل وج �ه��ات النظر
ح � ��ول ع � ��دد م� ��ن ال �ق �� �ض ��اي ��ا ذات
االه�ت�م��ام امل���ش�ترك وال�ت��أك�ي��د على
ب ��ذل ك��اف��ة اجل �ه��ود ال��رام �ي��ة اىل
�إح�لال ال�سلم والأم��ن واال�ستقرار
يف املنطقة.
ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء اع� ��� �ض ��اء ال ��وف ��د
امل��راف��ق ل�سمو ويل ع�ه��د ابوظبي
و�سعادة حممد علي نا�صر الوايل

امل � ��زروع � ��ي � �س �ف�ي�ر ال� ��دول� ��ة ل��دى
اجل��زائ��ر وم��ن اجل��ان��ب اجلزائري
م �ع��ايل ع �ب��دامل��ال��ك � �س�لال الوزير
الأول وم�ع��ايل عبدامللك قنايزية
ال��وزي��ر املنتدب ل��دى وزي��ر الدفاع
الوطني ومعايل كرمي جودي وزير
املالية رئي�س اللجنة امل�شرتكة بني
ال�ب�ل��دي��ن م��ن اجل��ان��ب اجلزائري
وم� �ع ��ايل � �ش��ري��ف رح� �م ��اين وزي ��ر
ال���ص�ن��اع��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ات ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة وت��رق �ي��ة اال�ستثمار
وم� � �ع � ��ايل ع � �ب� ��دال � �ق� ��ادر م�ساهل
الوزير املنتدب لدى وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية املكلف ب�ش�ؤون املغاربية
واالفريقية و�سعادة حميد �شبرية
�سفري اجلزائر لدى الدولة.
و�أق��ام فخامة الرئي�س عبدالعزيز
ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة م ��أدب ��ة غ� ��داء يف ق�صر
ال�شعب تكرميا للفريق �أول �سمو

ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي��د �آل نهيان
والوفد املرافق ل�سموه.
وك� � ��ان � �س �م��و ويل ع �ه��د ابوظبي
ق��د و��ص��ل ايل اجل��زائ��ر قبل ظهر
ام ����س وك � ��ان يف ا� �س �ت �ق �ب��ال �سموه
وال��وف��د امل��راف��ق ل��دى و�صوله اىل
م �ط��ار ه � ��واري ب��وم��دي��ن ال ��دويل
معايل عبدالقادر بن �صالح رئي�س
جمل�س الأم ��ة اجل��زائ��ري ومعايل
حممد العربي ول��د خليفة رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوطني اجلزائري
وم�ع��ايل ع�ب��دامل��ال��ك ��س�لال الوزير
الأول و��س�ع��ادة حممد علي نا�صر
الوايل املزروعي �سفري الدولة لدى
اجلزائر و�سعادة حميد �شبرية �سفري
اجلزائر لدى الدولة ثم ا�ستعر�ض
�سموه ثلة من حر�س ال�شرف الذي
ا� �ص �ط��ف ل�ت�ح�ي�ت��ه ب �ع��ده��ا �صافح
�سموه كبار م�ستقبليه.

ق�ي�م��ة ل�ل�م��راك��ز الأوىل يف الفئات
ك��اف��ة ف�ي�م��ا خ�ص�صت م�ن�ه��ا 150
��س�ي��ارة ل �ـ �� 150ش��وط��ا يف ال�سباق
الرئي�سي �إ�ضافة �إىل �سباق تراثي
خ��ا���ص باملواطنني م��ن � 11شوطا
جوائزها � 11سيارة  .ويقام ال�سباق
ال�ت��راث� ��ي يف ع � ��دة ف� �ئ ��ات عمرية
�أولها للفئة من � 21سنة �إىل 30
�سنة خ�ص�صت ل�ه��ذه ال�ف�ئ��ة �أربعة
�أ�شواط م�سافة كل منها ثالثة كيلو
مرتات..والفئة الثانية من � 31سنة
�إىل � 40سنة خ�ص�صت لها ثالثة
�أ��ش��واط م�سافة كل منها كيلومرت
واح��د ون�صف ال�ك�ي�ل��و..وه��ي نف�س
م�سافة �سباق الفئة الثالثة من 41
�سنة �إىل � 50سنة وال��ذي يت�ضمن

�شوطني فقط .كما يقام �سباق من
��ش��وط�ين للفئة ال�ع�م��ري��ة الرابعة
م ��ن � � 51س �ن��ة ف �م��ا ف� ��وق مل�سافة
ن�صف كيلومرت ويح�صل الأوائ ��ل
يف ك��ل ��ش��وط ع�ل��ى ��س�ي��ارة �ستي�شن
�إ�ضافة �إىل جوائز نقدية للفائزين
حتى املركز الثالثني� .أما بالن�سبة
للمهرجان الرئي�سي ال ��ذي ي�ضم
� � 150ش��وط��ا ف�خ���ص����ص خلم�س
ف�ئ��ات الأوىل للحقايق تت�ألف من
� 50شوطا والثانية للقايا من 40
�شوطا والثالثة للإيذاع وتت�أف من
�� 20ش��وط��ا وم�ث�ل�ه��ا ل�ف�ئ��ة الثنايا
و �� 20ش��وط��ا �أي �� �ض��ا ل�ف�ئ��ة احلول
وال ��زم ��ول وق ��د خ�ص�صت �سيارات
ل�ل ��أوائ� ��ل يف ج �م �ي��ع الأ�� � �ش � ��واط..

�إ� �ض��اف��ة �إىل ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة قيمة
لأ� �ص �ح��اب امل��راك��ز ال�ع���ش��رة الأوىل
يف ك��ل � �ش��وط .ك�م��ا ي�ت��م تخ�صي�ص
�� �ش ��وط�ي�ن رئ �ي �� �س �ي�ي�ن يف ك� ��ل فئة
ب�إجمايل � 10أ�شواط يتناف�س فيها
امل�شاركون على رمز ق�صر احل�صن
حيث يتم منح  10رموز للأوائل يف
خمتلف الأ��ش��واط .وت�أتي م�شاركة
احت ��اد ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن مبهرجان
يحمل ا�سم املنا�سبة تخليدا للقيمة
الرتاثية التي تتالقى مع الهجن
يف ال �ك �ث�ير م ��ن امل� �ع ��اين وامل � ��وروث
ال�شعبي اخلالد يف النفو�س .وثمن
م�ع��ايل ال�شيخ �سلطان ب��ن حمدان
�آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة رئي�س احتاد �سباقات

الهجن..دعم وعطاء �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل للريا�ضة
وال��ري��ا� �ض �ي�ين..م ��ؤك��دا �أن ��ه عطاء
��س��اه��م يف ال �ط �ف��رة ال �ت��ي ت�شهدها
الإمارات يف خمتلف املجاالت ومنها
املجال الريا�ضي .و�أ��ض��اف معاليه
�أن الهجن كان له ن�صيب وافر من
ه��ذا ال��دع��م ال���س��ام��ي الأم ��ر الذي
�ساهم يف احلفاظ على الرتاث بكل
� �ص��وره وع ��ززه يف ن�ف��و���س الأجيال
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة..وق��ال �إن ه� ��ذا الدعم
ال�سخي ي�أتي امتدادا لعطاء املغفور
له ب ��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل ن�ه�ي��ان ط�ي��ب اهلل ثراه
حيث كان رحمه اهلل �شديد احلر�ص

على الريا�ضات الرتاثية ومن بينها
الهجن باعتبارها جزءا �أ�صيال من
تاريخ ه��ذا الوطن احل��اف��ل .و�أ�شاد
م�ع��ايل ال�شيخ �سلطان ب��ن حمدان
بن حممد �آل نهيان بدعم الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات واالن�شطة
ال�تراث �ي��ة وم�ن�ه��ا ري��ا��ض��ة �سباقات
الهجن..م�شريا �إىل �أن تنظيم هذا
امل �ه��رج��ان ي ��أت��ي ح��ر��ص��ا م��ن �سمو
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى م�شاركة
ال�ه�ج��ن ال �ت��ي مت�ث��ل ج ��زءا �أ�صيال
من ت��راث الإم ��ارات يف االحتفاالت
ال �ت��ي ت �ق��ام مب�ن��ا��س�ب��ة مب ��رور �أكرث
م��ن  250ع��ام��ا على �إن���ش��اء ق�صر
احل� ��� �ص ��ن .وق � � ��ال م� �ع ��ايل رئي�س

احتاد �سباقات الهجن �إن املهرجان
مي�ث��ل ر��س��ال��ة وا��ض�ح��ة �أن الرتاث
حا�ضر ب�ق��وة يف ه��ذا الع�صر و�أننا
متم�سكون مبوروثنا الأ�صيل الذي
ع�برن��ا م��ن خ�لال��ه �إىل ب �ن��اء دولة
حديثة ومتطورة بف�ضل �إخال�ص
قادتها وتفانيهم من �أج��ل �شعبهم
ومت �� �س �ك �ه��م مب��ا� �ض �ي �ه��م يف رحلة
امل�ستقبل .ودع��ا معاليه املنت�سبني
ل �� �س �ب��اق��ات ال �ه �ج��ن �إىل امل�شاركة
يف امل �ه��رج��ان ال ��ذي ي��ات��ي امتدادا
ل�سل�سلة من الفعاليات والتي باتت
ظ��اه��رة وح��ا��ض��رة ب�ق��وة يف امل�شهد
الريا�ضي وال�تراث��ي..م��ؤك��دة عمق
هذه الريا�ضة ال�ضاربة بجذورها يف
تاريخ وثقافة اهل املنطقة.

ال�شيخة فاطمة تطلق مبادرة يف بيتنا م�سعفة
•• �أبوظبي-وام:

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

دبى

حممد بن زايد ي�أمر ب�إقامة مهرجان ق�صر احل�صن ل�سباقات الهجن يوم � 21أبريل
تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح �ف �ظ��ه اهلل �أم ��ر
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل � ��ى للقوات
امل�سلحة ..ب��إق��ام��ة مهرجان ق�صر
احل�صن ل�سباقات الهجن يوم 21
م��ن ��ش�ه��ر �أب ��ري ��ل امل�ق�ب��ل  ..وذلك
م�شاركة يف فعاليات مهرجان ق�صر
احل�صن الذي يحتفي بتاريخ عريق
مي�ت��د �إىل �أك�ث�ر م��ن  250عاما.
وت���ش�م��ل ج ��وائ ��ز امل �ه��رج��ان 161
��س�ي��ارة �إ� �ض��اف��ة �إىل ج��وائ��ز نقدية

مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة

•• �أبوظبي-وام:

03

�ضرورة ملحة ب�سبب تطور احلياة
ال �� �س ��ري ��ع وال� �ت� �ق ��دم احل �� �ض ��اري
وانت�شار التقنية يف كل مكان حيث
�أن الإن �� �س��ان م�ع��ر���ض للإ�صابات
واحلوادث يف �أي مكان وزمان مما
يقت�ضي التدخل ال�سريع �أم�لا يف
�إنقاذ احلياة �أو تخفيف الأعرا�ض
�أو م �ن��ع امل �� �ض��اع �ف��ات والإع ��اق ��ة.
و�أ�ضافت ال�سويدي �أن مكتب الدعم
الن�سائي يف االحتاد الن�سائي العام
يقوم بالتن�سيق م��ع رب��ات البيوت
م��ن �أج ��ل �إر� �س ��ال ق��واف��ل ثقافية
�صحية ت�ع�ل��م ال�ن���س��اء يف البيوت
ويف امل �ن��اط��ق ال �ن��ائ �ي��ة �أ�سا�سيات
الإ�سعافات الأولية وذلك بالتن�سيق
م ��ع �إدارة ال� �ط ��وارئ وال�سالمة
العامة التي رحبت بفكرة �إطالق
مبادرة يف بيتنا م�سعفة” وقامت
بتوفري ف��ري��ق العمل ال�ل�ازم من
�أجل تنفيذ املبادرة .اىل ذلك قالت
��س�ع��ادة م��دي��رة االحت ��اد الن�سائي
العام يف كلمة �ألقتها بالنيابة عن
�سعادتها عائ�شة الزعابي م�س�ؤولة
الإر��ش��اد ال�صحي يف مكتب الدعم
الن�سائي ب��االحت��اد الن�سائي العام
يف بيت ام الهالل التي ا�ست�ضافت

يف منزلها اوىل ه��ذه املبادرات..
ب��ا� �س��م االحت� � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي العام
وبا�سمكم جميعا ن�ت�ق��دم ب�أ�سمى
�آي ��ات ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر �إىل �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك على
دعمها املتوا�صل واهتمامها الدائم
ب�ش�ؤون امل��ر�أة والأ��س��رة  ..وكذلك
نتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل �إدارة
ال� �ط ��وارئ وال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ملا
تقدمه من خدمات جليلة ت�ساهم
يف توعية املجتمع وتثقيفه  ..وال
يفوتني �أي�ضا �أن �أق��دم كل ال�شكر
والتقدير �إليكن �أخواتي الكرميات
ع �ل��ى ه ��ذا ال��وق��ت ال �ث �م�ين وعلى
حر�صكن على امل�شاركة يف مبادرة
يف بيتنا م�سعفة” و�أخ�ص بالذكر
ال �� �س �ي��دة �أم ه �ل�ال ح� ��رم �سعادة
�سلطان هالل دري القبي�سي التي
ا�ست�ضافت يف منزلها �أوىل هذه
املبادرات .من جهتها قالت املالزم
مرمي الزعابي ب�أن �إدارة الطوارئ
وال���س�لام��ة ال�ع��ام��ة حت��ر���ص على
ت��دري��ب رب ��ات ال�ب�ي��وت وذل ��ك لأن
ال� �ك� �ث�ي�ر م� ��ن احل� � � � ��وادث حت ��دث
داخ��ل امل�ن��ازل ح�سب الإح�صائيات
وب� ��إم� �ك ��ان رب� ��ة ال �ب �ي��ت بوا�سطة

حركات ب�سيطة �أن تتفادى م�شاكل
ك�ب�يرة كما �أن العن�صر الن�سائي
ن ��ادر ال��وج��ود يف مهنة الإ�سعاف
رغ ��م �أن �ه��ا م�ه�ن��ة �إن���س��ان�ي��ة ت� ��ؤدي
ر�سالة �سامية جدا ت�ساهم يف �إنقاذ
الأرواح ال �ب �� �ش��ري��ة وق ��ت ح ��دوث
ال�ط��وارئ .وحتدثت عن جتربتها
يف االلتحاق بدرا�سة طب الطوارئ
و�أه ��م ال���ص�ع��وب��ات ال�ت��ي واجهتها
يف ال�ب��داي��ة ولكن بف�ضل ت�شجيع
والدها وهو من �ضباط ال�شرطة
ا� �س �ت �ط��اع��ت �أن ت �� �س �ت �م��ر وتثبت
جدارتها يف هذا املجال بف�ضل اهلل
�سبحانه وت �ع��اىل .ووج �ه��ت دعوة
�إىل الأم� �ه ��ات ل�ت���ش�ج�ي��ع بناتهن
لاللتحاق بدرا�سة طب الطوارئ
ومم ��ار� �س ��ة م �ه �ن��ة امل �� �س �ع �ف��ة فهي
م�ه�ن��ة ن�ب�ي�ل��ة وامل �ج �ت �م��ع يف �أم�س
احلاجة �إليها .من جانبها قدمت
در� �ص��اف ع�م��ار م��درب��ة �إ��س�ع��اف يف
�إدارة الطوارئ وال�سالمة العامة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع زم �ي �ل �ت �ه��ا نبيلة
ح��را���ش ف�ن��ي ط�ب��ي م ��ؤه��ل عر�ضا
تدريبيا نظريا وعمليا لأ�سا�سيات
الإ�سعافات الأولية يف حالة حدوث
احل � � ��روق واالخ� �ت� �ن ��اق والك�سور

واجل � � ��روح .واو�� �ض ��ح ال �ف��ري��ق �أن
احل� � � ��روق ع � ��دة �أن � � � ��واع ودرج� � ��ات
ويجب و�ضع اجل��زء امل�ح��روق من
اجل�سم حتت ماء فاتر جاري دون
احل��اج��ة �إىل ا�ستخدام الثلج لأن
له ت�أثري �ضار على خاليا اجل�سم
ويف حالة كان احلرق مبقدار 10
ب��امل��ائ��ة م��ن اجل���س��م  ..وبالن�سبة
للأطفال �إذا كان مبقدار  5باملائة
ف�لا ب��د م��ن م��راج �ع��ة امل�ست�شفى
 ..ك �م��ا ع��ر� �ض��ت امل ��درب ��ات �أن� ��واع
ال�شا�ش الطبي ال��ذي ي�ستخدم يف
ت�ضميد احل � ��روق .و� �ش��رح فريق
�إدارة الطوارئ وال�سالمة العامة
�أ�سباب حدوث الرعاف من الأنف
وطريقة �إ�سعافه مو�ضحا طريقة
�إ��س�ع��اف الك�سور مبينا �أن القيئ
ال ي �ع �ت�بر ع�ل�ام ��ة م ��ن عالمات
ال�ك���س��ر ك�م��ا ه��و ��ش��ائ��ع ب�ين عامة
ال�ن��ا���س .ك�م��ا او� �ض��ح ان االختناق
نوعان جزئي وكلي و�شرح طريقة
�إ�سعاف الطفل امل�صاب باالختناق.
وتطرق فريق العمل �إىل الطرق
ال�شائعة اخلاطئة يف الإ�سعافات
الأول � � �ي� � ��ة ك ��ا� �س �ت �ع �م ��ال ال �ق �ه ��وة
لت�ضميد اجل� ��روح �أو الزعفران

وك��ذل��ك و� �ض��ع م�ع�ج��ون الأ�سنان
ع �ل��ى احل � � ��روق وغ �ي��ر ذل � ��ك من
املمار�سات ال�شعبية اخلاطئة التي
ت�سبب مزيدا من الأمل للم�صاب
ع�ن��دم��ا ي �ق��وم ال�ط�ب�ي��ب بتنظيف
مكان الإ�صابة .وقامت موظفات
ق�سم الإ�سعاف يف �إدارة الطوارئ
وال�سالمة العامة ب��الإج��اب��ة على
ت �� �س��ا�ؤالت احل��ا� �ض��رات م��ن ربات
ال�ب�ي��وت والأم �ه��ات والإعالميات
ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �� �ص��رف يف حال
اب �ت�لاع �إب� ��رة اخل�ي��اط��ة ويف حالة
ح� ��دوث ل��دغ��ة ح �� �ش��رة ويف حالة
ابتالع الأطفال لأقرا�ص الدواء.
و�أ�� �ش ��ادت احل��ا� �ض��رات مب �ب��ادرة يف
ب�ي�ت�ن��ا م�سعفة ال�ق�ي�م��ة وتوجهن
ب �ج��زي��ل ال �� �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر �إىل
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
و�إىل االحت��اد الن�سائي العام و�إىل
�إدارة الطوارئ وال�سالمة العامة
 ..و�أع��رب��ن ع��ن ب��ال��غ ا�ستفادتهن
م� ��ن ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ح �ي ��ث زادت
م �ع��رف �ت �ه��ن وت ��و� �س �ع ��ت �آف ��اق �ه ��ن
واطلعن على �أ�سا�سيات اال�سعافات
الأول�ي��ة ال�لازم��ة .وقالت ال�سيدة
�أم ه�ل��ال ح� ��رم � �س �ع��ادة �سلطان

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

م�ست�شفى الواحة

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

ه�لال دري القبي�سي �أنها مبادرة
رائعة ومفيدة جدا ونحن جميعا
بحاجة �إىل مثل ه��ذا التثقيف يف
جم��ال الإ� �س �ع��اف��ات الأول �ي��ة لأننا
ن�ت�ع��ر���ض مل�ث��ل ه ��ذه احل� ��وادث وال
نعرف كيفية الت�صرف ال�سليم يف
مثل ه��ذه امل��واق��ف و�أ�شجع جميع
ال���س�ي��دات على االل�ت�ح��اق يف هذه
امل�ب��ادرة .من جهتها �أعربت عيده
م �ب ��ارك ال�ق�ب�ي���س��ي رب ��ة ب �ي��ت عن
��س�ع��ادت�ه��ا ب�ح���ض��ور ه ��ذه املبادرة
و�أب ��دت رغبتها يف ا�ست�ضافتها يف
امل��رة القادمة يف منزلها مو�ضحة
�أن � �ه� ��ا ت �ل �ق��ت م �ع �ل ��وم ��ات مفيدة
وجديدة غريت املفاهيم اخلاطئة
ال�سابقة لديها ح��ول اال�سعافات
الأولية .واو�ضحت عائ�شة غليطة
امل�ه�يري من�سقة م �ب��ادرة يف بيتنا
م�سعفة من قبل االحتاد الن�سائي
العام �أن هذا الن�شاط �سيكون دوريا
مرتان �أثناء ال�شهر وملدة �ساعتني
يف ك��ل ل�ق��اء  ..و�أ� �ض��اف��ت �أن على
ربات البيوت الراغبات يف امل�شاركة
يف ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة ال �ت��وا� �ص��ل مع
مكتب الدعم الن�سائي يف االحتاد
الن�سائي العام.

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
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بلدية ر�أ�س اخليمة ت�ضبط مياه �شرب غري �صاحلة لال�ستهالك
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

04

�أعلنت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة� ،أم�س� ،ضبطها
عبوات مياه �شرب �أثبتت الفحو�ص املخربية
عدم �صالحيتها لال�ستهالك و�ألزمت حمطة
تنقية وتعبئة مياه ال�شرب املنتجة لها  ،ب�سحبها
وه��ي كميات كبرية من العبوات من الأ�سواق
املحلية.
و�أك ��د م�ب��ارك ال�شام�سي ،رئي�س دائ ��رة بلدية
ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة� ،أن ال ��دائ ��رة ت��راق��ب ع��ن كثب

عملية �سحب منتجات املحطة غري ال�صاحلة
من جميع الأ��س��واق ،باالعتماد على التفتي�ش
امليداين واملتابعة مع �إدارة املحطة ،وب�إلزامها
ب��إح���ض��ار م��ا يثبت �سحب ت�ل��ك امل�ن�ت�ج��ات من
الأ� �س��واق ،وم��ن خ�لال مقارنة حجم الكميات
امل�سحوبة بالكميات امل�ب��اع��ة يف ف��وات�ير البيع
ل��دى امل�ن���ش��أة ،ب�ه��دف ال�ت��أك��د م��ن �سحب املياه
غ�ير ال���ص��احل��ة م��ن ك��اف��ة امل�ن���ش��آت التجارية
وا�سرتجاعها جميعا ،مو�ضحا �أنها ترجع �إىل
ت��اري��خ حم� ��دد ،وه ��ي م��ن ح�ج�م�ين (الأك � ��واب

ال�صغرية والعبوات من حجم  5جالون).
ومن جانبه �أو�ضح خليفة مكتوم ،مدير �إدارة
ال�صحة العامة يف بلدية ر�أ�س اخليمة� ،أن املحطة
خ�ضعت للتفتي�ش ،مع �أخذ عينة من منتجاتها،
بغر�ض �إخ�ضاعها للفح�ص يف خمترب البلدية،
لتخرج النتائج �إيجابية ،م�ؤكدة �أن مياه ال�شرب
املنتجة يف املحطة بتاريخ معني غري �صاحلة،
الف �ت��ا �إىل �أن عملية ��س�ح��ب امل�ن�ت�ج�ين ت�شمل
البقاالت وحمالت (ال�سوبر ماركت) والأ�سواق
اال�ستهالكية واملطاعم و�سواها.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�صدر مر�سوما ب�إعادة
ت�شكيل جمل�س ادارة املنطقة احلرة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة مر�سوما �أمرييا يق�ضي باعادة ت�شكيل جمل�س ادارة
املنطقة احلرة بر�أ�س اخليمة ..برئا�سة ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة اجلمارك واملوانئ رئي�سا للمجل�س وع�ضوية ال�شيخ يا�سر بن
�أحمد بن حميد القا�سمي وال�شيخ حممد بن حميد بن عبداهلل القا�سمي و�سامل علي عبداهلل ال�شرهان .ون�ص املر�سوم رقم  3ل�سنة  2013على
ان يتوىل جمل�س الإدارة اجلديد �إدارة املنطقة احلرة يف ر�أ�س اخليمة وت�سيري �أعمالها وميار�س املجل�س كافة ال�سلطات الالزمة لتحقيق الأغرا�ض
التي ان�شئت من اجلها على ان يحدد مدة املجل�س ب�سنتني قابلة للتجديد ومع ذلك ي�ستمر املجل�س بعد انق�ضاء مدته يف ممار�سة �صالحياته
حلني ت�شكيل جمل�س �إدارة جديد .و الغى هذا املر�سوم املر�سومني الأمرييني رقم  5ل�سنة  2000ورقم  12ل�سنة  2008واي مرا�سيم او
قرارات �سابقة تتعار�ض احكامها مع هذا املر�سوم .ي�سري العمل بهذا املر�سوم اعتبارا من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

مب�شاركة  31جهة

حممد بن �سعود يفتتح معر�ض ر�أ�س اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف

•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ�س
اخليمة افتتح �سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود القا�سمي ويل عهد الإمارة
�صباح �أم�س ال��دورة اخلام�سة من
م �ع��ر���ض وم� ��ؤمت ��ر ر�أ� � ��س اخليمة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م وال �ت ��دري ��ب والتوظيف
يف م ��رك ��ز �أر�� � ��ض امل �ع ��ار� ��ض املقام
حت��ت �شعار �أب�شر  ..ع��ام التوطني
 2013و ي�ستمر ح�ت��ى ي��وم غد.
و�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود

القا�سمي على �أهمية ال�شعار الذي
يحمله املعر�ض يف هذا العام والذي
ي���ص��ب يف ب��وت�ق��ة م �ب ��ادرة القيادة
الر�شيدة يف ت�شجيع املواطنني من
اجل�ن���س�ين ع�ل��ى ال��ول��وج للعمل يف
القطاع اخلا�ص ف�ضال عن �إتاحته
امل �ج��ال �أم ��ام �أب �ن��اء وب �ن��ات الدولة
م��ن الباحثني ع��ن فر�ص تعليمية
�أو تدريبية �أو توظيفية يف حتقيق
ت �ط �ل �ع��ات �ه��م ب �� �س �ه��ول��ة م ��ن خالل
م�شاركة خمتلف القطاعات.
و�أ�شاد �سموه مب�ستوى املعر�ض الذي
يتم تنظيمه من قبل ر�ؤية لتنظيم
املعار�ض وامل�ؤمترات التي تعترب من

ال�شركات الوطنية الرائدة يف هذا
املجال وال��ذي ت�أتي دورت��ه احلالية
ك��ا� �س �ت �م��راري��ة ل �ل �ن �ج��اح��ات التي
حققها يف �سنواته دوراته ال�سابقة.
ح�ضر منا�سبة االف�ت�ت��اح املهند�س
ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي
رئي�س دائرة الطريان املدين بر�أ�س
اخليمة وال�شيخ �صقر ب��ن حممد
ب��ن �صقر القا�سمي وال�شيخ �صقر
بن ماجد القا�سمي وال�شيخ �سامل
بن ماجد القا�سممي وال�شيخ طالب
بن ماجد القا�سمي وال�شيخ في�صل
بن ماجد القا�سمي  .وعقب ق�ص
ال�شريط التقليدي ايذانا بافتتاح

املعر�ض تفقد �سمو ويل عهد ر�أ�س
اخليمة الأجنحة واجلهات امل�شاركة
يف امل�ع��ر���ض وا�ستمع ل�شرح موجز
م ��ن ال �ع��ار� �ض�ي�ن وامل �� �ش��ارك�ي�ن عن
�أبرز اخلدمات التي يقدمونها عرب
م�شاركتهم يف جماالت التوظيف �أو
التعليم �أو ال�ت��دري��ب .وم��ن جانبه
ذك��ر ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر حم�م��د الذهب
مدير ع��ام ر�ؤي��ة لتنظيم املعار�ض
وامل� � � ��ؤمت � � ��رات �أن ع� � ��دد اجل� �ه ��ات
امل���ش��ارك��ة يف ال � ��دورة احل��ال �ي��ة من
امل �ع ��ر� ��ض ال � ��ذي ي �ح �ظ��ى برعاية
قيادة حر�س الرئا�سة و بنك ر�أ�س
اخليمة الوطني والبنك التجاري

الدويل و�شركة اخلليج لل�صناعات
ال��دوائ �ي��ة ج �ل �ف��ار ي�ب�ل��غ  31جهة
حكومية و�أك��ادمي �ي��ة وخ��ا��ص��ة من
بينها جهات ت�شارك للمرة الأوىل،
م���ض�ي�ف��ا �أن امل �ع��ر���ض ب ��د�أ م�ن��ذ يف
الفرتة ال�صباحية من يوم �أم�س يف
ا�ستقبال طلبة املدار�س من الذكور
من منت�سبي املرحلة الثانوية على
�أن يتم تخ�صي�ص ال�ي��وم الأربعاء
ال� �س �ت �ق �ب��ال ال �ط ��ال �ب ��ات وم � ��ن ثم
ا�ستقبال الطالب جم��ددا يف اليوم
الأخ �ي�ر ��ض�م��ن ات�ف��اق�ي��ة ال�شراكة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع منطقة ر�أ�س
اخليمة التعليمية.

ً
درا�سية ملوظفي الهيئة يف تخ�ص�ص �إدارة الأعمال
توفر منح ًا

الهوية توقع مذكرة تفاهم مع كلية الأفق اجلامعية
•• ابوظبي – الفجر

وق� � ّع ��ت ه �ي �ئ��ة الإم � � � ��ارات للهوية
م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع ك �ل �ي��ة الأف ��ق
اجلامعية تهدف �إىل توفري منح
درا� �س �ي ��ة ل �ل �ط�لاب م ��ن موظفي
الهيئة يف �إط��ار جهودها الرامية
�إىل دعم م�سرية التح�صيل العلمي
ملوظفيها وت��وف�ير ال�ف��ر���ص التي
متكنهم م��ن ا�ستكمال درا�ساتهم
ال �ع �ل �ي��ا خ �ل��ال ال � �ع ��ام ال ��درا�� �س ��ي
 .2014- 2013وي�ستفيد
م ��ن م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ن �ح��و 60
ط��ال �ب �اً م ��ن خ�ل�ال م �ن��ح درا�سية
ي�ق��دم�ه��ا � �ص �ن��دوق �أط �ل �ق �ت��ه كلية
الأفق اجلامعية خ�صي�صاً ملوظفي
ال�ه�ي�ئ��ة ب�ن���س��ب ت �ت��رواح ب�ي�ن 15
و25%على الأق�ساط الدرا�سية
لدرجتي البكالوريو�س واملاج�ستري
يف تخ�ص�ص �إدارة الأع �م��ال .ومت
ت��وق �ي��ع االت �ف��اق �ي��ة ب �ح �� �ض��ور كل
م ��ن � �س �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور املهند�س
ع�ل��ي حم�م��د اخل� ��وري م��دي��ر عام
هيئة الإم ��ارات للهوية والدكتور
�أميتاب �أوب��ادي��ة عميد كلية الأفق
اجلامعية ،يف املقر الرئي�س للهيئة

ب��أب��وظ�ب��ي .وق��ال �سعادة الدكتور
املهند�س علي حممد اخل��وري �إن
توقيع هذه املذكرة ،ي�أتي يف �إطار
ح��ر���ص رئ��ا� �س��ة ه �ي �ئ��ة الإم � � ��ارات
للهوية وجمل�س �إدارتها على تنمية
ك��وادره��ا ال�ب���ش��ري��ة وت��وف�ير بيئة
عمل ت�ضمن لهم جميع الفر�ص
امل�م�ك�ن��ة مل��وا��ص�ل��ة ال�ت�ع�ل��م و�إتاحة
�آف ��اق ال�ت�ط��ور امل�ستمر مب��ا ي�سهم

يف حتقيق ر�سالة الهيئة ور�ؤيتها
و�أهدافها اال�سرتاتيجية.
و�أ��ض��اف �أن الهيئة ر ّك��زت يف �إطار
خطتها اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة 2010
  2013على اجل��وان��ب املتعلقةب��اال��س�ت�ث�م��ار يف امل � ��وارد الب�شرية
الوطنية م ��ؤك��داً �أن ه��ذه املبادرة
ت�ضاف �إىل العديد م��ن املبادرات
الرامية �إىل دع��م موظفي الهيئة

وت�شجيعهم على التعلم امل�ستمر
وذل� ��ك ت�ط�ب�ي�ق�اً مل�ن�ه�ج�ي��ة التميز
امل ��ؤ� �س �� �س��ي ال �ت��ي ت�ن�ت�ج�ه��ا الهيئة
وال� � �ت � ��ي ت � � ��ويل ع �م �ل �ي��ة تطوير
امل ��وظ �ف�ي�ن م �ع��رف �ي �اً و�أك ��ادمي� �ي� �اً
اه �ت �م��ام �اً خ��ا� �ص �اً مب��ا ي�ح�ق��ق لهم
التفوق والتميز والإب ��داع .و�أثنى
الدكتور اخلوري على مبادرة كلية
الأف ��ق بتخ�صي�ص ��ص�ن��دوق منح

مل��وظ�ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة م� ��ؤك ��داً �أن هذه
اخلطوة تعك�س اهتمامها بت�شجيع
امل��وظ��ف امل ��واط ��ن ع �ل��ى موا�صلة
م�سريته العلمية واال�ستفادة من
الإم�ك��ان��ات املتاحة لتحقيق ذلك.
وت �� �س �ع��ى ال �ه �ي �ئ��ة ب���ش�ك��ل م�ستمر
�إىل توثيق ال�صلة م��ع امل�ؤ�س�سات
العلمية على م�ستوى الدولة عرب
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات
ت�ستهدف ت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ة معها
م��ن خ�ل�ال ال�ع�م��ل امل���ش�ترك نحو
تطوير وت�صميم برامج �أكادميية
وم � �ب� ��ادرات ت��دع��م ج �ه��وده��ا نحو
االرت � � �ق� � ��اء مب �� �س �ت ��وى م� ��وارده� ��ا
الب�شرية و��ص��و ًال �إىل �إع��داد جيل
م��ن ال�شباب امل��واط��ن ال �ق��ادر على
م��واك�ب��ة ال �ت �ط��ورات امل�ت���س��ارع��ة يف
�إط ��ار الأه � ��داف ال���س��ام�ي��ة لقيادة
الدولة الر�شيدة و�سعيها �إىل بناء
جمتمع قائم على املعرفة .يُذكر
�أن هيئة الإمارات للهوية خ�ص�صت
بنداً مالياً للتعليم والتطوير �ضمن
ميزانياتها ال�سنوية لي�ستفيد منه
م��وظ�ف��وه��ا امل��واط �ن��ون امللتحقون
مب ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل يف
الدولة بدوام جزئي.

حاكم ر�أ�س اخليمة يقدم واجب العزاء
يف وفاة ع�صام الغافري
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة ام�س واج��ب العزاء
�إىل معايل ال�شيخ عبد امللك بن كايد القا�سمي امل�ست�شار
اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة يف وفاة املغفور
له ب�إذن اهلل ع�صام عبد اهلل عبد الرحمن الغافري وذلك يف
جمل�سه يف منطقة الزهراء بر�أ�س اخليمة .وتقبل التعازي

من �صاحب ال�سمو حاكم را���س اخليمة  ..ال�شيخ حممد
بن كايد القا�سمي رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية بر�أ�س
اخليمة وال�شيخ م��روان بن عبد امللك بن كايد القا�سمي
وال�شيخ يا�سر ب��ن �أح�م��د ب��ن حميد القا�سمي مدير عام
�شركة �أ�سمنت االحت��اد يف ر�أ���س اخليمة وال�شيخ عبد اهلل
بن عبد امللك بن كايد القا�سمي .وعرب �سموه عن خال�ص
تعازيه �سائال امل��وىل عز وج��ل �أن يلهم �آل الفقيد وذويه
ال�صرب وال�سلوان و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته.

من �أجل طالب �أ�صحاء

�أمريكية ر�أ�س اخليمة تنظم ن�شاطا طبيا جمانيا
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

نظمت �إدارة الت�سويق والعالقات
العامة يف اجلامعة الأمريكية يف
ر�أ�س اخليمة مبقر اجلامعة يوماً
ط�ب�ي�اً جم��ان�ي�اً ب��ال�ت�ع��اون م��ع عدد
من امل�ؤ�س�سات الطبية العاملة يف
ال��دول��ة ال�ت��ي ق��دم��ت ال�ع��دي��د من
خدماتها جمانا .
و�أك� � ��د اال�� �س� �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ور ح�سن
ال �ع �ل �ك �ي��م م ��دي ��ر اجل ��ام� �ع ��ة على
�أه �م �ي��ة ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا ال �ي��وم الذي
ي��أت��ي �إن�سجاماً م��ع دور اجلامعة
يف خ ��دم ��ة ال �ط �ل �ب��ة وااله� �ت� �م ��ام
ب���ص�ح�ت�ه��م اجل �� �س��دي��ة م��ن خالل
ه��ذه امل �ب��ادرات ب�ه��دف اي�ج��اد بيئة
جامعية مثالية تعمل على توفري
خ��دم��ات م�ت�م�ي��زة ل�ل�ط�ل�ب��ة وذلك
بالتعاون مع القطاعني احلكومي
واخلا�ص،كما �أن �إقامه هذا اليوم
ي �ت ��واف ��ق م ��ع ر�ؤي� � ��ة اجل ��ام �ع ��ة يف
دع��م العمل التطوعي وغر�سه يف
نفـو�س الطلبة والعاملني فيهامما
ينعك�س ع�ل��ى املجتمع ب�شكل عام
واالرت� �ق ��اء ب ��ه .و��ض�م��ن فعاليات
اليوم الطبي مت تقدمي فحو�صات

وا��س�ت���ش��ارات جم��ان�ي��ة للب�صريات
وال� �ع� �ي ��ون ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع مركز
اجلابر للب�صريات بهدف التقليل
م��ن �أم��را���ض ال�ع�ي��ون والإعاقات
ال �ب �� �ص��ري��ة واحل � � ��د م� ��ن ح� ��االت
فقدان الب�صر (العمى) باال�ضافة
لتوعية وتثقيف الطلبة ب�أهمية
الت�شخي�ص والك�شــف امل�ب�ك��ر عن
�أمرا�ض العيون.
كما �شاركت �شركة يف ال �سي �سي
وم�ست�شفى ر�أ�س اخليمة يف فح�ص
ن �� �س �ب��ة ال� ��ده� ��ون يف اجل �� �س��م من
خ�لال م�ب��ادرة ال��وزن امل�ث��ايل التي
مت اطالقها م�ؤخراً وذل��ك ملتابعة
احل��ال��ة ال�صحية للطلبة و�إجراء

فحو�صات ال�سكري و�ضغط الدم
وغ �ي�ره� ��ا م� ��ن ال �ف �ح ��و� ��ص التي
الق� ��ت �إق � �ب� ��ا ًال الف �ت��ام��ن الطلبة
و�أع �� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ�ت�ين الأكادميية
واالداري� ��ة ،وق��دم��ت ع�ي��ادة �سلكور
فحو�صات وا�ست�شارات متخ�ص�صة
ب��ال�ب���ش��رة ون���ص��ائ��ح بكيفية اتباع
الطرق ال�سليمة للمحافظة عليها
والوقاية من الأمرا�ض اخلطرية
ال �ت��ي ت���ص�ي��ب ال �ب �� �ش��رة ،وق ��د قام
الأطباء امل�شاركني يف هذه احلملة
ب�ت�ق��دمي ا��س�ت���ش��ارات وحما�ضرات
للطلبة ح ��ول خم�ت�ل��ف املوا�ضيع
الطبية والرد على ا�ستف�ساراتهم.
ب ��دوره ��م ث�م��ن ال�ط�ل�ب��ة و�أع�ضاء
ال�ه�ي�ئ�ت�ين الأك��ادمي �ي��ة والإداري � ��ة
هذه املبادرة من اجلامعة لأهميتها
ودوره ��ا يف حتقيق الإن���س�ج��ام مع
ك��اف��ة امل�ن�ت���س�ب�ين ل �ل �ج��ام �ع��ة .ويف
ن �ه��اي��ة ال �ي ��وم ال �ط �ب��ي مت تقدمي
دروع اجل��ام�ع��ة ل�ل�ج�ه��ات الطبية
امل �� �ش��ارك��ة وامل �ت �ع��اون��ة ح�ي��ث �أثنى
مدير اجلامعة على م�شاركة هذه
امل��ؤ��س���س��ات يف ه ��ذا ال �ي��وم الطبي
�شاكرا لهم جهودهم يف �إجناح هذه
املبادرة.

طالب �أندية النه�ضة الوطنية يتفاعلون مع البيئة والرتاث يف ال�سمالية الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك بوثائق و�صور تاريخية يف معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص
•• ابوظبي-الفجر:

ا�ستقبلت جزيرة ال�سمالية التابعة
لنادي تراث الإم��ارات م�ؤخرا وفدا
طالبيا من �أندية مدر�سة النه�ضة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ب�ن�ين ،وذل ��ك يف �إط��ار
ب ��رام ��ج وح � ��دة ال �ب �ح��وث البيئية
يف ال� �ن ��ادي ال �ت��ي ت �ن �ف��ذه��ا �ضمن
م���ش��ارك�ت�ه��ا يف اح �ت �ف��االت الدولة
بيوم البيئة الوطني ال�ساد�س ع�شر،
والتفاعل معه �شعاره ‘ال�صحراء
تب�ض باحلياة بت�سليط ال�ضوء على
حقيقة بيئتنا ال�صحراوية ،و زيادة
ال��وع��ي ب�ين ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب ب�أهمية
حماية تنوعها البيولوجي.
وزار ال��وف��د ال��ذي �ضم نحو �ستني
طالبا وم�شرفا م��ن �أن��دي��ة البيئة
وال �ك �� �ش��اف��ة وال �ف �ل ��ك وال� ��روب� ��وت
وال�ث�ق��اف��ة وال�ت���ص��وي��ر يف املدر�سة
خمتلف م��راف��ق ج��زي��رة ال�سمالية
ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب �ت �ن��وع ب�ي�ئ��ي وحياة
ب �ح��ري��ة وب ��ري ��ة غ �ن �ي��ة  ،وحتتوي
م��راف��ق وم�ي��ادي��ن ريا�ضية تراثية
متنوعة تقدم فر�صة حية ملعاي�شة
ال�ت��راث وال �ت �ف��اع��ل م �ع��ه ،وتعرف

�أع�ضاء الوفد على �أن��واع النباتات
واحل �ي��وان��ات وال�ط�ي��ور والوحدات
ال �ب �ح �ث �ي��ة ال �ع �ل �م �ي��ة امل� ��وج� ��ودة يف
اجلزيرة التي ت�شرف عليها وحدة
ال �ب �ح��وث ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ك �م��ا اطلعوا
على ميادين ال�سمالية للفرو�سية
والهجن والطريان الال�سلكي و�أتيح
لهم امل�شاركة يف تعلم وممار�سة هذه
الريا�ضات .
وث َّمن عدنان عبا�س مدير مدر�سة
ال�ن�ه���ض��ة ال��وط�ن�ي��ة للبنني جهود
ن��ادي ت��راث الإم ��ارات يف امل�ساهمة
العلمية يف احل �ف��اظ ع�ل��ى البيئة،
م �ع �ت�برا �أن م ��ا ت �ن �ع��م ب ��ه جزيرة

ال �� �س �م��ال �ي��ة م ��ن ت �ن ��وع ب �ي �ئ��ي وما
حت �ت �� �ض �ن��ه م� ��ن حم� �ط ��ات بحثية
ميثل �شاهدا وا�ضحا على االهتمام
الكبري ال��ذي توليه دول��ة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب �ق �ي��ادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه اهلل
بالبيئة والطبيعة ب�صورة علمية
وح �� �ض��اري��ة ،م �ع�ب�را ع ��ن تقديره
الكبري جلهود واهتمام �سمو ال�شيخ
�سلطان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س
نادي تراث الإمارات يف بناء �أجيال
متم�سكة ب�تراث �آبائها و�أجدادها،

حامية لهويتها الوطنية ،حري�صة
ع�ل��ى ��س�لام��ة بيئتها ،مو�ضحا �أن
جزيرة ال�سمالية� ،إىل جانب برامج
النادي املتنوعة ،باتت جت�سد مبدانا
وا� �س �ع��ا ل�ت��أ��ص�ي��ل جت��رب��ة ال�شباب
ال�تراث �ي��ة ،وب �ن��اء �أج �ي��ال م�س�ؤولة
وم ��ؤه� �ل ��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف م�سرية
التطور التي ت�شهدها الدولة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه �أع� � ��رب ر� �ش �ي��د عبد
احلميد من�سق الأن�شطة يف املدر�سة
ع ��ن ت �ق ��دي ��ره ل � ��دور ن � ��ادي ت ��راث
الإم��ارات يف التفاعل مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي بعامة وامل�ؤ�س�سات
التعليمية بخا�صة ،مبينا �أن كثريا
م��ن �أن���ش�ط��ة ال �ن��ادي ال �ت��ي تعك�س
ح��ر���ص ال �ن��ادي ع�ل��ى ن�شر الرتاث
ب �� �ص��ورة ح���ض��اري��ة ،ت�خ�ل��ق �شراكة
حقيقية يف رفد العملية التعليمية
بجوانب هامة وجتارب حية تت�صل
ب�أ�صالة املجتمع الإم��ارات��ي وثراء
ح�ضارته ،مما ي�ؤهل الن�شء لعبور
�آف� ��اق امل���س�ت�ق�ب��ل ب �ك �ف��اءة واقتدار،
ويخدم تطلعات قيادة هذا الوطن
ال��ر��ش�ي��دة يف ح�ي��اة ع�صرية ت�شكل
البيئة ركنا �أ�سا�سيا يف تكوينها .

•• ابوظبي-الفجر:

�� �ش ��ارك امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي للوثائق
والبحوث بجناح خا�ص يف معر�ض
�أبوظبي للطريان اخلا�ص 2013
�ض ّم عدداً كبرياً من الوثائق وال�صور
ال �ت��اري �خ �ي��ة ذات ال �ع�لاق��ة ب�ش�ؤون
ال� �ط�ي�ران وامل � �ط� ��ارات يف �أبوظبي
خا�صة ،ويف دول��ة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ع��ام��ة .وي �ه��دف امل��رك��ز من
م �ث��ل ه � ��ذه امل� ��� �ش ��ارك ��ات ال��و� �ص��ول
ب �خ ��دم ��ات ��ه �إىل خم �ت �ل��ف �شرائح
املجتمع ،وعر�ض وثائقه التاريخية
ال�ت��ي ت�ت�ن��اول جميع ن��واح��ي احلياة
يف دول��ة الإم ��ارات ،و�إط�ل�اع جمهور
ال�ع��ار��ض�ين وزوار امل�ع��ر���ض ع�ل��ى ما
ي���س�ت�ط�ي��ع �أن ي �ق��دم��ه ع �ل��ى �صعيد
البحث التاريخي يف منطقة اخلليج
عامة ودول��ة الإم��ارات خا�صة .وعن
هذه امل�شاركة يقول �سعادة الدكتور
عبد اهلل الري�س مدير ع��ام املركز:
�إن املركز الوطني للوثائق والبحوث
وه��و ي���ش��ارك يف م�ث��ل ه��ذا املعر�ض
امل�ت�خ���ص����ص وذي ال �ط��اب��ع العلمي
وال�ت�ق�ن��ي ي�ب�ين م��دى اه�ت�م��ام دولة
الإمارات ب�إن�شاء املطارات وتدعيمها
بالطريان احلديث منذ وقت مبكر،

مو�ضح ٌا �أن املغفور ل��ه –ب�إذن اهلل
ت�ع��اىل -ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل
نهيان م�ؤ�س�س ال��دول��ة و�أول رئي�س
لها قام بنف�سه بافتتاح مطار �أبوظبي
عام  ،1970وتفقد مطار �أبوظبي
ال �ق��دمي ال� ��ذي ه��و م �ط��ار البطني
حالياً يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
وذل ��ك يف ��س�ي��اق اه�ت�م��ام��ه – طيب
اهلل ث��راه -ببناء ال��دول��ة ونه�ضتها
ومن��ائ �ه��ا ل�ت���ص��ل �إىل م��ا ه��ي عليه

ال �ي��وم م��ن ازده� ��ار وت �ط��ور ،م�شرياً
�إىل م��ا ي�ضيفه امل��رك��ز �إىل املعر�ض
من بُعد تاريخي ي�أتي و�سط ما بلغه
العامل يف جم��ال ال�ط�يران ،وم�ؤكداً
�أن ما حفل به جناح املركز من �صور
ووثائق تاريخية دليل على �أن املركز
ميثل البعد التاريخي الهام جلميع
جم� ��االت احل �ي ��اة يف ال ��دول ��ة ،وهو
حري�ص على �أن ي�ؤدي دوره ك�أر�شيف
وط �ن��ي ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات وحار�س

�أم�ي�ن على ذاك ��رة ال��وط��ن .اجلدير
بالذكر �أن جناح امل��رك��ز امل���ش��ارك يف
م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ل �ل �ط�يران الذي
ان�ط�ل�ق��ت ف�ع��ال�ي��ات��ه ال �ي��وم يف مطار
البطني ،وي�ستمر لغاية ال�سابع من
مار�س اجلاري ي�ضم ع�شرات ال�صور
والوثائق التاريخية التي تعود �إىل
مرحلة خم�سينيات و�ستينيات القرن
امل��ا� �ض��ي وم ��ا ب �ع��ده��ا ،وم�ع�ظ�م�ه��ا يف
جمال املطارات و�ش�ؤون الطريان.
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النعيمي يقيم م�أدبة غداء تكرميا للمكرمني يف حفل يوم العلم
•• عجمان -وام:

اقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان بالديوان الأمريى ظهر
ام�س م�أدبة غداء بح�ضور �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان تكرميا للمكرمني فى حفل يوم
العلم الذى يقام فى منطقة م�شريف بعجمان .ح�ضر املادبة ال�شيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�ش�ؤون
املالية واالداري��ة وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة الثقافة والإع�لام وال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س الديوان الأمريى
ومعاىل �أحمد جمعة الزعابى نائب وزي��ر �شئون الرئا�سة ومعاىل جمعة املاجد ومعاىل �سعيد حممد الرقباننى
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الفجرية اخلريية وال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمى نائب قائد عام �شرطة عجمان
ومدراء الدوائر االحتادية و املحلية بعجمان وم�ست�شارى احلاكم .

March

بلدية دبي تزرع �آخر �شجرة يف م�شروع تقاطع املمزر
•• دبي-وام:

متت زراعة �آخر �شجرة �ضمن م�شروع تقاطع املمزر املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة وذل ��ك ب�ح���ض��ور �أح �م��د ع�ب��د ال �ك��رمي م��دي��ر �إدارة
احل��دائ��ق ال�ع��ام��ة وال��زراع��ة ببلدية دب��ي وع��دد م��ن ر�ؤ�ساء
الأق���س��ام واملهند�سني والقائمني على امل�شروع.يجيء ذلك
�ضمن برنامج احتفاالت بلدية دبي ب�أ�سبوع الت�شجري الثالث
والثالثني املقام حتت �شعار معا فلنزرع الإمارات وي�شمل هذا
امل�شروع الذي يعد من امل�شاريع التجميلية التي تنفذها �إدارة
احل��دائ��ق العامة وال��زراع��ة ببلدية دب��ي على زراع��ة جانبي
�شارع دبي ال�شارقة من تقاطع املمزر وحتى نهاية حدود دبي
بطول كيلو مرتين .

حاكم عجمان ي�ستقبل املكرمني يف يوم العلم
•• عجمان -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د النعيمي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م عجمان
مبكتبه بالديوان االم�يرى �صباح
ام�س بح�ضور �سمو ال�شيخ عمار
ب ��ن ح �م �ي��د ال �ن �ع �ي �م��ى ويل عهد
عجمان وال�شيخ احمد ب��ن حميد
ال �ن �ع �ي �م��ى مم �ئ��ل ح ��اك ��م عجمان
لل�ش�ؤون املالية واالداري املكرمني
وامل�شاركني يف يوم العلم الثالثني
وج��ائ��زة را��ش��د ب��ن حميد للثقافة
وال � �ع � �ل� ��وم وامل � �ك� ��رم �ي�ن م� ��ن دول
جمل�س التعاون اخلليجى  .و�أكد

��س�م��وه خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب� ��أن الهدف
م� ��ن ت� �ك ��رمي امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف ي ��وم
ال �ع �ل��م وج ��ائ ��زة را� �ش��د ب��ن حميد
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ع �ل��وم ي ��أت��ي حتقيقا
لتنمية الثقافة املتميزة يف املجتمع
ودع � � ��م ح ��رك ��ة ال �ب �ح ��ث العلمي
و�إث��راء احلياة الثقافية وت�شجيع
ال �ب��اح �ث�ي�ن وامل� �ب ��دع�ي�ن لتقدمي
�أع� �م ��ال م�ت�م�ي��زة ون �� �ش��ر البحوث
والدرا�سات املتخ�ص�صة والأعمال
الإبداعية والتوا�صل مع اجلوائز
وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة اىل جانب
تعزيز ال��دور ال��ري��ادي للجائزة يف
املجتمع .وقال �سموه ان تخ�صي�ص
جوائز للمبدعني ي�شجع الآخرين

ع �ل��ى ال �� �س�ي�ر يف ط ��ري ��ق التميز
والإب� � � � ��داع يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
الثقافية والعلمية وغريها لإثراء
احل��رك��ة الإب��داع �ي��ة يف الإم � ��ارات
واملنطقة اخلليجية ..م ��ؤك��دا �أن
تكرمي املتميز يف كل دورة جديدة
يعني وجود �أجيال جديدة متيزت
و�أب��دع��ت يف ح�ق��ول املعرفة كافة.
و�أ�� �ش ��اد امل �ك��رم��ون وامل �� �ش��ارك��ون يف
يوم العلم واجلائزة بالتطور التي
ت���ش�ه��ده الإم � � ��ارات ع��ام��ة و�إم� ��ارة
ع�ج�م��ان خ��ا��ص��ة يف ك��اف��ة امليادين
ومت �ي��زه��ا ح��ال�ي��ا ب ��إط�ل�اق برامج
ث�ق��اف�ي��ة ت �ه��دف �إىل ن���ش��ر الوعي
والتميز الثقايف يف حقول العلم.

وق��ام املكرمون بعد اللقاء بجولة
ف��ى م �� �ش��روع ال��زاه �ي��ة التعليمي
ال� ��ذي ��س�ي�ت��م �إط�ل�اق ��ه مبنا�سبة
م� ��رور  30ع��ام��ا ع �ل��ى �إنطالقة
ي��وم العلم وه��و امل�شروع الرائد يف
جمال التعلم من خالل املمار�سة
والإك �ت �� �ش��اف وال�ت�ف�ك��ر وال�ل�ع��ب يف
�أج� � ��واء ط�ب�ي�ع�ي��ة م �ف �ت��وح��ة تتيح
ل �ل �ط�لاب جت��رب��ة ت�ع�ل��م حقيقية
تعزيزا لفكرة املدر�سة اخل�ضراء.
وابدى املكرمون اعجابهم ال�شديد
بامل�شروع الذى يعترب �أول م�شروع
ي �ن �� �ض��وي حت ��ت م �ف �ه��وم املدر�سة
اخل���ض��راء ع�ل��ى م�ستوى املنطقة
ب�أ�سرها كما �أنه م�ؤ�س�سة رائ��دة يف

جمال التعلم وذلك يف �إطار �أهداف
ت�ق��وم على تعزيز وت�ق��وي��ة املنهاج

ال��درا� �س��ي مب�ن�ظ��ور علمي حديث
يف ال��ر�ؤي��ة والتنفيذ والتطبيق يف
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امل�ج��ال العلمي وبخا�صة يف علوم
ال��ري��ا��ض�ي��ات والأح �ي��اء والفيزياء
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وال �ك �ي �م �ي��اء واي �� �ض ��ا يف اللغتني
العربية واالجنليزية.

تنفيذي عجمان يوجه امل�ؤ�س�سات املحلية بااللتزام با�ستخدام بطاقة الهوية يف معامالتها

قارئات �إلكرتونية لبطاقة الهوية ملتعاملي �أرا�ضي عجمان والتنظيم العقاري
•• عجمان ـ حممد بدير

ث �م��ن � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع �ب��د العزيز
ب��ن حميد النعيمي رئ�ي����س دائرة
الأرا�� �ض ��ي و الأم�ل��اك و م�ؤ�س�سة
عجمان للتنظيم ال�ع�ق��اري الدور
ال �ف �ع��ال ال� ��ذي ق��ام��ت ب��ه الأمانة
ال�ع��ام��ة للمجل�س ال�ت�ن�ف�ي��ذي من
خالل �إ�شرافها على عملية تفعيل
ا�ستخدام بطاقة الهوية الوطنية يف
كل من دائرة الأرا�ضي و االمالك
و م ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ج �م ��ان للتنظيم
العقاري .كما وجه �سموه ب�ضرورة
اع �ت �م��اد ال� �ق ��ارئ ��ات الإلكرتونية
لبطاقة الهوية يف كافة املعامالت
مما ي�ساهم يف تق�صري مدة �إجناز
املعامالت و �ضمان �أدق املعلومات و
البيانات اخلا�صة باملتعاملني.

وق��ال �سعادة املهند�س �سعيد �سيف
امل �ط ��رو� �ش ��ي �أم� �ي��ن ع � ��ام املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب � ��إم� ��ارة ع �ج �م��ان �إن
ال���ش��راك��ة القائمة ب�ين امل�ؤ�س�سات
الإحت � ��ادي � ��ة وامل �ح �ل �ي��ة ل �ه��ا �أك�ب�ر
الأث ��ر يف تنفيذ �سيا�سات الدولة
وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا الإع � �ت ��داد يف بطاقة
ال�ه��وي��ة يف امل �ع��ام�لات احلكومية،
م��ؤك��داً على �أن املجل�س التنفيذي
يف ح� �ك ��وم ��ة ع� �ج� �م ��ان ق � ��د وج ��ه
جميع امل�ؤ�س�سات املحلية ب�ضرورة
االلتزام با�ستخدام بطاقة الهوية
ك��ات �ب��ات لل�شخ�صية يف تخلي�ص
املعامالت .كما �أ�شار �سعادته بقيام
الأم��ان��ه بت�شكيل ف��ري��ق عمل فني
مم �ث�ل ً�ا ب��احل �ك��وم��ة الإلكرتونيه
و�إدارات نظم املعلومات بالدوائر
م��ن �أج ��ل ب �ن��اء ح��زم��ة ف�ع��ال��ة من

احللول الإلكرتونية التي �ست�سهم
يف ت �ط��وي��ر ال �ع �م �ل �ي��ات وحت�سني
ج��ودة املخرجات وحتقيق نقله يف
اخلدمات الإلكرتونية.
من جانبه قال �سعادة حارب �سامل
العرياين مدير عام دائرة الأرا�ضي
و الأمالك� ،إن تفعيل بطاقة الهوية
ال��وط �ن �ي��ة ي �خ��دم ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة و
ر�ؤية الدائرة التي ت�سعى دائماً �إىل
حتقيق �أف�ضل املمار�سات و تقدمي
�أح �� �س��ن اخل ��دم ��ات ل�ل�م��راج�ع�ين و
ب��الأخ ����ص ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتقلي�ص
مدة �إجناز املعامالت حيث ي�ساعد
ا��س�ت�خ��دام ال�ق��ارئ��ات الإلكرتونية
لبطاقة الهوية يف ا�ستثمار جهود
املوظفني ب�شكل �أف�ضل و تب�سيط
�إج� ��راءات �إجن ��از املعاملة م��ن دون
احلاجة �إىل االطالع على الوثائق

الثبوتية الورقية الأخرى.
وبني �سعادة يافع عيد الفرج املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة عجمان للتنظيم
ال �ع �ق��اري �أن ق ��رار تفعيل اعتماد
الهوية الوطنية يف كافة املعامالت
يف م ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ج �م��ان للتنظيم
ال �ع �ق��اري ي ��أت��ي مت��ا��ش�ي�اً م��ع ر�ؤية
القيادة الر�شيدة لدولة االمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وا�سرتاتيجية
هيئة الإم ��ارات للهوية وان�سجاما
م ��ع وت ��وج �ه ��ات ح �ك��وم��ة عجمان
وتوجيهات جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة،
و�أ�ضاف ان من �ش�أن هذه اخلطوة
ان ت���س�ه��ل ال �ع �م �ل �ي��ات االجرائية
للعاملني يف امل�ؤ�س�سة وللمتعاملني,
كما �أنها �ستوفر اجلهد وتخت�صر
ال��وق��ت ع�ل��ى ال �ط��رف�ين ,و�ستقوم
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب ��الإع�ل�ان ع��ن قرارها

بتفعيل ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة وابالغ
املتعاملني بهذا ال�ق��رار ال��ذي من
�ش�أنه �إل��زام املراجعني واملتعاملني
ب �� �ض��رورة �إب� � ��راز ب �ط��اق��ة الهوية
الوطنية لإجناز معامالتهم.
واو� �ض��ح ع �ب��داهلل ب��و��ش�ه��اب رئي�س
ق���س��م خ��دم��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين بدائرة
االرا�ضي واالمالك �أن من �أهم ما
مل�سناه بعد تفعيل بطاقة الهوية
الوطنية هو �سرعة ادخال البيانات
و التي قل�صت مدة اجنازها من 3
دقائق �إىل حوايل  30ثانية و هو
زمن قيا�سي و تقلي�ص ملحوظ ملدة
�إمتام املعامالت  ,كما نوه بو�شهاب
ب �ت �ع��اون ه�ي�ئ��ة الإم � � ��ارات للهوية
و ت��وف�يره��ا جل�م�ي��ع الت�سهيالت
املمكنة م��ن �أج��ل التفعيل ال�سليم
لنظام الهوية الوطنية.

م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ال���س�ي��د ع�ب��د اهلل
ال �ب �ل��و� �ش��ي رئ �ي ����س ق �� �س��م البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة يف ح� �ك ��وم ��ة عجمان
الإل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة تفعيل
ب �ط��اق��ة ال �ه��وي��ة ال��ذك �ي��ة وربطها
ب��الأن�ظ�م��ة مم��ا ي��وف��ر ال��وق��ت على
املتعاملني وي�ضمن تقدمي خدمات
�سريعة ودقيقة با�ستخدام مرجعية

تعريف �آمنة واحدة من جهة ،ومن
جهة اخرى اال�ستفادة من البيانات
امل �ح �ف��وظ��ة يف ذاك� � ��رة البطاقات
الذكية منها ال�صورة ال�شخ�صية و
معلومات �سجل الأ�سرة و معلومات
رخ�صة ال�ق�ي��ادة و معلومات جواز
ال���س�ف��ر و ال�ت��وق�ي��ع الإل� �ك�ت�روين،
وب�ين البلو�شي �إن �أم��ان��ة املجل�س

ال�ت�ن�ف�ي��ذي �ستقوم بالتن�سيق مع
جميع الدوائر وامل�ؤ�س�سات املحليه
خ�ل�ال ال �ف�ترة ال �ق��ادم��ة م��ن �أجل
اعتماد ال�ق��ارئ��ات الذكية للتعرف
على هوية املتعاملني ،مثمناً بدوره
التعاون املثمر مع هيئة الإمارات
للهويه م��ن خ�لال ت�ق��دمي الدعم
الفني ،وتوفري القارئات الذكية.

طالبات جامعة عجمان يزرن جمعية حماية اللغة العربية بال�شارقة �إدارة الكاتب العدل يف حماكم دبي تعقد ور�شة عمل للتدقيق الداخلي
•• عجمان ـ الفجر

احتفاءا باليوم العاملي للغة العربية نظمت �إدارة �ش�ؤون الطلبة بجامعة
عجمان زيارة لطالباتها �إىل جمعية حماية اللغة العربية يف ال�شارقة ،حيث
�شارك يف الزيارة  20طالبة من كلية الرتبية والعلوم الأ�سا�سية ،وكلية
املعلومات والإعالم والعلوم الإن�سانية.
وك ��ان يف ا�ستقبال ال�ط��ال�ب��ات يف م�ق��ر اجلمعية ال��دك�ت��ور ج�م��ال يو�سف
الزرعوين� ،أمني ال�سر العام للجمعية ،وال��ذي قدم ب��دوره �شرحا مف�صال
عن ن�شاطات اجلمعية و�أهدافها والأبعاد احل�ضارية والعلمية واالجتماعية
حلماية اللغة ال�ع��رب�ي��ة� ،أع �ق��ب ذل��ك ت�ق��دمي ع��ر���ض تو�ضيحي لأن�شطة
اجلمعية ،وكيفية ان�ضمام الأع�ضاء لها ،حيث قام عدد من الطالبات بتعبئة
طلبات ع�ضوية لالن�ضمام للجمعية ،كما مت تزويد الطالبات مبطبوعات
وجمالت من �إ�صدارات اجلمعية.
وق��د ع�برت امل�شاركات يف ال��زي��ارة عن بالغ �سعادتهن ملا ح�صلن عليه من
فوائد قيمة نتيجة هذه الزيارة ،مما يرثي يف نفو�سهم روح االنتماء �إىل
لغتهم العريقة ،ويعزز فيهم �أهمية املحافظة عليها.

عقدت �إدارة الكاتب العدل ور�شة
عمل عن التدقيق الداخلي ،حيث
ق��ام��ت الإدارة ب�ت�ح��دي��ث معايري
ال �ت��دق �ي��ق مب��ا ي �ت��واف��ق م��ع نظام
�إدارة اجل� � ��ودة ب �ح �� �س��ب معايري
الأي � ��زو  2000:9001وذلك
يف �إط� ��ار تنمية امل� ��وارد الب�شرية
التي تزخر بها الدائرة بالإ�ضافة
�إىل تعزيز فعالية وك�ف��اءة الأداء
ال� ��داخ � �ل� ��ي ،وق � ��د ق � ��دم ال ��ور� �ش ��ة
اب��راه�ي��م ال��زرع��وين رئ�ي����س ق�سم
الدعم امل�ؤ�س�سي لعدد من ر�ؤ�ساء
ال�شعب يف الإدارة.
و�أ�شار الزرعوين �أن الإدارة عقدت
العزم على موا�صلة تطبيق نظام
�إدارة اجلودة بح�سب معايري الأيزو
 ،2000:9001داخ�ل�ي��ا والتي

ت ��أت��ي �ضمنها ع�م�ل�ي��ات التدقيق
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال تقارير
التدقيق على املعامالت من حيث
البيانات واملتطلبات والإج ��راءات
و� �س�ي�ر ال �ع �م �ل �ي��ات ،و�أ�� �ض ��اف ب ��أن

ع��دم امل�ط��اب�ق��ة ي�ستوجب حترير
تقرير فعل ت�صحيحي �أو وقائي
لتاليف الأخطاء املتكررة م�ستقبال
ومتابعة تنفيذ تلك االف�ع��ال من
خالل ال�سجالت املعدة لذلك.

القب�ض على �آ�سيويني �أحدهما مرتبط بع�صابة دولية لتهريب املخدرات
•• دبي -وام:

�أ��س�ف��رت عمليات ال��ر��ص��د وامل�ت��اب�ع��ة ال��دق�ي�ق��ة ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا اجلهات
املخت�صة يف الإدارة ال�ع��ام��ة ملكافحة امل �خ��درات ب�شرطة دب��ي و�شرطة
مكافحة امل �خ��درات بال�شارقة وبتن�سيق وت�ع��اون ب�ين الإدارة واجلهات
املخت�صة يف �إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة ال�شارقة من القب�ض على
ال�شخ�صني املتهمني يف هذه العملية التي وقعت مطلع فرباير املا�ضي
�إث ��ر امل��داه�م��ة ملنزليهما الكائنني يف منطقة ال�صناعية  6وامل�صلى.
وا�ستمرت عمليات الر�صد واملتابعة مل��دة جت��اوزت ثالثة �أ�سابيع حول
�شخ�صني �آ�سيويني يحرتفان جتارة وتهريب وترويج املخدرات .ووفقا ملا
قاله اللواء عبد اجلليل مهدي حممد الع�سماوي بو�صفه نائبا لرئي�س
اللجنة العليا ملكافحة امل�خ��درات يف ال��دول��ة ف ��إن املتهم الأول ك��ان قيد
الر�صد واملتابعة من قبل الأجهزة املخت�صة يف مكافحة املخدرات ب�شرطة
دبي وجميع حتركاته مك�شوفة واملعلومات املتوفرة ب�ش�أنه ت�ؤكد �ضلوعه
يف ممار�سة ن�شاط م�شبوه يت�صل باملخدرات وب�أنه على عالقة مع �شخ�ص
�آ�سيوي خطري ينتمي لع�صابة دولية �آ�سيوية معروفة بدقة تنظيمها
واحرتافية الر�ؤو�س التي تديرها وقد �سبق ل�شرطة دبي �أن �سددت �إليها
�ضربة قا�سية قبل عام من الآن وذلك يف العملية التي �أطلق عليها �آنذاك
ال�ضربة املوجعة �إذ متكنت اجلهات املخت�صة يف �شرطة دبي وبالتعاون
مع الإدارة العامة االحتادية ملكافحة املخدرات يف وزارة الداخلية حينئذ
من القب�ض على  18مهربا كانوا ي�أتون �إىل الدولة فرادى وبت�أ�شريات
�سياحية حاملني املخدرات يف �أح�شائهم .وا�ضاف �إن ثمة معلومات ودالئل
جديدة متوافرة لدى الإدارة ـ ت�ؤكد عزم الع�صابة على معاودة ن�شاطها

الإج��رام��ي ظنا مم��ن ي��دي��رون�ه��ا ب ��أن اجل�ه��ات املخت�صة ق��د ت��راخ��ت يف
متابعة ن�شاطاتهم ال�سوداء وكفت عن مالحقة من ينتمون �إليها مما دفع
مبن يديرونها لأن ين�شطوا من جديد ويقوموا بتزويد املتهم الثاين
وهو �أحد تابعيهم بكمية من املخدرات لإدخالها �إىل الدولة .من جانبه
�أو�ضح املقدم �أحمد عبد العزيز مدير مكافحة املخدرات ب�شرطة ال�شارقة
�أن العملية ب��د�أت تفا�صيلها �إث��ر ورود معلومات هامة ل�ل�إدارة من قبل
اجلهات املخت�صة مبكافحة املخدرات يف �شرطة دبي ت�ؤكد على �أن املدعو
�أ .خ.م �آ�سيوي اجلن�سية �32سنة ويعمل يف �إح��دى ال�شركات التجارية
يحوز على مواد خمدرة و يقوم برتويجها بني جمموعة من الأ�شخا�ص
ويحتفظ وع�ل��ى نحو دائ��م بكميات منها لنف�سه .فتحركت جمموعة
من الإدارة برئا�سة �أحد ال�ضباط على الفور �إىل منطقة ال�صناعية 6
حيث ي�سكن املتهم الأول ثم قامت مبباغتته و�إلقاء القب�ض عليه �أمام
�أحد املرافق العامة بالقرب من م�سكنه الذي يقع �ضمن �أحد املجمعات
العمالية ال�سكنية يف املنطقة .وعرث الفريق املخت�ص بالعملية بعد تفتي�ش
غرفة املتهم الأول على كمية كبرية من كب�سوالت خمدر الهريوين بلغ
عددها الإجمايل  538كب�سولة مت �إدخالها �إىل الدولة بوا�سطة الأح�شاء
وكانت خمب�أة يف جوانب عديدة من الغرفة عدد منها عرث عليه داخل
�إح��دى اخلزائن اخلا�صة باملتهم وكمية �أخ��رى داخ��ل حقيبة يدوية يف
� 3أكيا�س بال�ستيكية وقد بلغ ال��وزن الإجمايل ملخدر الهريوين داخل
الكب�سوالت جميعا  4كلغ و 343غ��رام��ا .وب���س��ؤال املتهم الأول عن
م�صدر كمية الهريوين امل�ضبوطة �أف��اد ب�أنه ك��ان يحتفظ بها منتظرا
مكاملة من املتهم الثاين املدعو م���.س.ج.د � 42سنة لإعطائه التعليمات
ح��ول كيفة ت�صريفها .وبناء على �إف��ادة املتهم الأول بخ�صو�ص اجلهة

التي ت��زوده باملخدرات فقد هرع رجال الفريق �إىل منزل املتهم الثاين
الكائن مبنطقة امل�صلى ب�إمارة ال�شارقة وبعد مداهمته و�إلقاء القب�ض
عليه �أخ�ضعوا املنزل للتفتي�ش فعرثوا على بع�ض الأدوات التي ت�ستخدم
يف الن�شاطات الإجرامية ذات ال�صلة باملخدرات منها ميزان وقفاز و�أدوات
لتعبئة املواد املخدرة و�آلة حا�سبة ولفافات بال�ستيكية .و�أحيل املتهمان
�إىل اجلهات القانونية املخت�صة بعد الإ�سناد �إليهما تهمة جلب املواد
املخدرة بق�صد االجتار وحيازتها وتعاطيها .من جهته �أ�شاد املقدم �أحمد
عبد العزيز م��دي��ر مكافحة امل �خ��درات ب�شرطة ال�شارقة ب��دور �شرطة
مكافحة امل�خ��درات بدبي يف العملية وتوجه بال�شكر والتقدير جلميع
امل�شاركني يف العملية من فريق العمل مثمنا لهم جهودهم ومثابرتهم
على تنفيذ املهام التي �أوكلت �إليهم خالل العملية على الوجه الأكمل
م�ؤكدا بذلك �إ�صرار وت�صميم جميع الأجهزة املعنية مبكافحة املخدرات
يف الدولة على اال�ستمرار يف تعقب ومطاردة ومالحقة كل من ت�سول
له نف�سه ممار�سة �أي ن�شاط يت�صل باملخدرات جتارة و تهريبا وترويجا.
�إىل ذلك ك�شف اللواء عبد اجلليل مهدي عن متكن اجلهات املخت�صة يف
�إدارة املكافحة املحلية ب�شرطة دبي يف عملية �أخرى من الإيقاع ب�شخ�صني
�آ�سيويني كانا يعتزمان عقد �صفقة بيع ملا يزيد عن  70كب�سولة هريوين
خمدرة لأحد الأ�شخا�ص يف �أحد مواقف ال�سيارات من ال�سوق ال�صيني
بدبي مببلغ قدره � 53ألف درهم ..املتهم الأول يدعى م�.أ�.س � 24سنة
�أعزب وجامعي ويعمل موظفا يف �أحد الفنادق بدبي والآخر يدعى �س.خ.غ
� 29سنة حمال ب�ضائع متزوج .وا�ضاف �إنه بعد التثبت من دقة املعلومات
ال��واردة ب�ش�أن املتهمني حترك فريق من الإدارة برئا�سة �أح��د ال�ضباط
�إىل منطقة انرتنا�شيونال �سيتي وقام ب�ضرب طوق �أمني حول مداخل

مواقف ال�سيارات لل�سوق ال�صيني حيث �ستتم عمليتي اال�ستالم والت�سليم
يف حدود ال�ساعة  2.40دقيقة من م�ساء الثاين من مار�س اجلاري .وبعد
انتهاء املتهم الأول من ت�سليم مالديه من كب�سوالت لل�شاري قام عنا�صر
الكمني مبباغتته و�إلقاء القب�ض عليه وعلى املتهم الآخر الذي كان يقف
�إىل جانب ال�سيارة .ومت التحرز على الكمية امل�ضبوطة  70كب�سولة
هريوين خم��درة واقتيد املتهمان �إىل الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
ب�شرطة دبي حيث اعرتف كل منهما بتورطه يف حيازة وترويج املخدرات
 ..و�أ�شار كالهما �إىل �أن �شخ�صا ثالثا يقيم خارج الدولة كان يت�صل بهما
ويوجههما مقابل مبالغ مالية حمددة �سيعطيهما �إياها لقاء م�شاركتهما
يف العملية .وبعد التفتي�ش ملنزيل املتهمني الكائنني يف منطقتي املرقبات
والعوير عرث رجال املكافحة يف منزل املتهم الأول على �أوراق �سوداء اللون
ت�ستخدم يف تزييف العمالت النقدية زعم املتهم ب�أنها ال تخ�صه وهي
ل�شخ�ص �آ�سيوي غادر الدولة و�أعطاه �إياها ليحفظها له �إىل حني عودته.
و�أح�ي��ل املتهمان �إىل اجلهات القانونية املخت�صة بعد توجيه ع��دد من
التهم للأول حيازة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية واال�شتباه بتعاطيها
وتهمة حيازة و�سائل تزييف للعمالت وامل�ستندات .ووجهت للثاين تهمة
جلب امل��واد املخدرة بق�صد ترويجها وامل�شاركة الإجرامية .ونوه اللواء
عبد اجلليل مهدي ب�أهمية توا�صل خمتلف �أف��راد املجتمع مع الإدارة
والإدالء بكل ما لديهم من معلومات تتعلق ب�أن�شطة غري م�شروعة تتعلق
بتجارة �أو تهريب او ترويج �أو تعطي املخدرات مع �ضمان الإدارة لل�سرية
التامة للمعلومات التي يدلون بها وذلك من خالل الأرق��ام والعناوين
التي توفرها  800400400وال�ضابط املناوب 0505516218
والربيد الإلكرتوين.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املركز الطبي
االهلي التخ�ص�صي رخ�صة رقمCN 1018886:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم احمد عبداهلل امللى املروزقي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل العبد عبود منيف اجلابري
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/حول
العامل للهواتف املتحركة ذ.م.م  -فرع
رخ�صة رقم CN 1187615: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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالك الين للمقاوالت
الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1165265:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل خادم �سامل املن�صوري ()%30
تعديل ن�سب ال�شركاء
مي�سه علي عو�ض جرب من  %51اىل %70
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حممود �سليم ابو دقه
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/الو�سمي
للملبو�سات اخلليجية  -ذ.م.م  -فرع العني
رخ�صة رقم CN 1151042: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
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون اليف بيوتي لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 1194245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  004*012اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/صالون اليف بيوتي لل�سيدات
LIFE BEAUTY LAIDES SALON

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افينيو ادر�س الدارة العقارات
وال�صيانة العامة رخ�صة رقم CN 1355654:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  20*70اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/افينيو ادر�س الدارة العقارات وال�صيانة العامة

LIFE BEAUTY CENTER

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع النجدة بناية ورثة امنه حممد املرر اىل
ابوظبي جزيرة ابوظبي النجدة املالك �شرينه مطر زوجة حممد �صالح الدرمكي
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع م�ستح�ضرات وم�ستلزمات التجميل  -بالتجزئة ()4772008
تعديل ن�شاط/ا�ضافة مركز تدليك وا�سرتخاء ن�سائي ()9609013
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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

AVENUE ADRESS CONTRACTING & PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة 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

اىل /افينيو ادر�س للمقاوالت وال�صيانة العامة وادارة العقارات

اىل /مركز اليف بيوتي للتجميل

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ازهار كازابالنكا
رخ�صة رقم CN 1059284:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمة احمد حممد بلحنايف ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عي�سى ال�سيد ح�سني حممد الرفاعي احلو�سني
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

AVENUE ADRESS PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريد ت�شلي للخ�ضروات
رخ�صة رقم CN 1271808:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/امل ا�سماعيل زوجة خالد علي حمد حممد اجلنيبي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء /امل ا�سماعيل زوجة خالد علي حمد حممد اجلنيبي من  %100اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمدول كبري ثايبارامبيل ايراتيل ()%100
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من/ريد ت�شلي للخ�ضروات
RED CHILLY NEGETABLES

اىل/بقالة ريد ت�شلي

RED CHILLY GROCERY

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بقالة ()4711003
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة ()4721001
تعديل ن�شاط/حذف بيع االغذية املجففة  -بالتجزئة ()4721021
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(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة تاج بلقي�س للمواد الغذائية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1028958:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*4اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/شركة تاج بلقي�س للمواد الغذائية ذ.م.م
TAJ BALQEES FOODSTUFF COMPANY WLL

اىل /مل�سة املحرتف خلدمات الكمبيوتر ذ.م.م
PROFASSIONAL TOUCH COMPUTER SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها  -بالتجزئة ()4741011
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة  -باجلملة ()4630102
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة  -باجلملة ()4630101
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
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باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم
 10719بتاريخ  2013/2/18بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية رقم
 CN 1076415باال�سم التجاري خمبز قي�صر علي دردانه.
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خط�أ يف االعالن
امل�شار اليه اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
تعديل اال�سم التجاري اىل قي�صر علي دردانه للهدايا واملالب�س
اجلاهزة وال�صحيح هو قي�صر ماك�س للمالب�س اجلاهزة
باال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية 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/حمل ابوجوهر لت�صليح االجهزة
االلكرتونية رخ�صة رقم CN 1034440:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 2.56*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل ابوجوهر لت�صليح االجهزة االلكرتونية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماك�س خلدمات الطباعة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1171351:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمعه حممد عبيد اخلمريي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زبري حممد كوتي ثوتو�سري
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3.00*1.50اىل 1*2
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ماك�س خلدمات الطباعة ذ.م.م

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع الهوائيات واجهزة اال�ستقبال  -بالتجزئة ()4759010
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح االجهزة االلكرتونية املنزلية ()9521001
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

اىل/ماك�س خلدمات الطباعة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تنويه

�إعــــــــــالن

ABU JOUHAR ELECTRONIC APPLIANCES SHOP

اىل /ابو جوهر النظمة الهوائيات
ABU JOUHAR SATELLITE SYSTEMS

�إعــــــــــالن

MAX TYPING SERVICES LLC
MAX TYPING SERVICES

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(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

�إعــــــــــالن

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون زهرة
العني للحالقة رخ�صة رقمCN 1109169:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد �سيف حممد �سيف الكعبي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة احمد �سعيد حممد اخلنجري
اال�صل وفروعها
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(العني)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زهرة ال�سو�سن خلياطة ازياء ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 1107098:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/زهرة ال�سو�سن خلياطة ازياء ال�سيدات
ZAHRAT AL SAWSAN LADIES FASHION TAILORS

اىل /زهرة ال�سو�سن لاللكرتونيات
ZAHRAT AL SAWSAN ELECTRONICS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االجهزة املنزلية ال�سمعية واملرئية والت�سجيل ولوازمها  -بالتجزئة ()4742001
تعديل ن�شاط/ا�ضافة ا�صالح اجهزة ا�ستقبال القنوات التلفزيونية (الهوائيات) ()9521003
تعديل ن�شاط/حذف بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة ()4771102
تعديل ن�شاط/حذف تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية فئة ثانية ()1410907.2
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/ال�شعاع االخ�ضر
لتجارة الكمبيوتر والهواتف رخ�صة رقمCN 1199503:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد عبداهلل حمدان غميل �سعيد ال�شام�سي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مروان عبداهلل نا�صر احمد الواحدي
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/م�ؤ�س�سة اخلط الف�ضي
العمال النجارة رخ�صة رقم CN 1040472:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة اخلط الف�ضي العمال النجارة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة حمل خطاط ور�سم فئة ثانية ()7310002.2
تعديل ن�شاط/حذف منجرة (ور�ش النجارة) ()1622007
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيبات االملنيوم ()4330013
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

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

الغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1102378باال�سم التجاري م�ؤ�س�سة البلو�شي
للمقاوالت العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
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
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�سماعيل للقرطا�سية
رخ�صة رقم CN 1129924:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3.5*1.5اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ا�سماعيل للقرطا�سية

�إعــــــــــالن

SILVER LINES CARPENTRY WORKS ESTABLISHMENT

اىل /اخلط الف�ضي للخط والر�سم

SILVER LINE CALLIGRAPHY & DRAWING

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما الظفرة لتجارة اخل�ضروات
والفواكه الطازجة رخ�صة رقم CN 1219834:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/سما الظفرة لتجارة اخل�ضروات والفواكه الطازجة

ESMAIL STATIONERY

AL DHAFRAH SKY VEGETABLES AND FRUITS TRADING

اىل� /سريف�س الين للكمبيوتر

اىل /م�ؤ�س�سة �سما الظفرة لتجارة االدوات الكهربائية وال�صحية

SERVICES LINE COMPUTER

SAMA AL DHAFRA ELECTRICAL AND SANITARY EQUIPMENTS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة �صيانة وا�صالح �آالت احلا�سب االلكرتوين ()9511001
تعديل ن�شاط/حذف بيع ادوات القرطا�سية  -بالتجزئة ()4761003
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

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة ()4752006
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االدوات ال�صحية ومتديداتها  -بالتجزئة ()4752004
تعديل ن�شاط/حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة ()4721001
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(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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� 9أع�ضاء جدد بالق�ضاء الع�سكري ي�ؤدون
اليمني �أمام رئي�س �أركان القوات امل�سلحة

هزاع بن زايد يح�ضر �أفراح اخلوري
•• �أبوظبي-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأم��ن الوطني نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي ب�أبوظبي بفندق ق�صر الإم ��ارات احلفل الذي
�أق��ام��ه يو�سف عبد اهلل ح�سني اخل ��وري مبنا�سبة زف��اف جنله علي على
كرمية �أحمد حممد �أم�ين اخل��وري .وح�ضر احلفل �سمو ال�شيخ من�صور
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي ومعايل ال�شيخ حممد بن بطي �آل
حامد و�سعادة عبد اهلل امل�سعود رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة �أبوظبي
كما ح�ضر احلفل عدد من امل�س�ؤولني وجمع من املدعوين و�أقارب العري�س
و�أ�صدقائه .وتخلل احلفل تقدمي عرو�ض من الفنون ال�شعبية والأهازيج
واللوحات الرتاثية.

•• ابوظبي-وام:

�أدى اليمني القانونية �أم��ام �سعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س �أرك��ان القوات
امل�سلحة بالقيادة العامة للقوات امل�سلحة بح�ضور كبار ق��ادة القوات امل�سلحة ..ت�سعة �أع�ضاء من
الق�ضاء الع�سكري معاهدين اهلل �أن يحكموا بالعدل دون خ�شية �أو حماباة و�أن يخل�صوا لد�ستور دولة
االمارات العربية املتحدة وقوانينها .ورحب �سعادة رئي�س الأركان ب�أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري اجلدد
وهم  3ق�ضاة و� 6أع�ضاء نيابة ع�سكريني بينهم ع�ضو نيابة مدنية وع�ضو نيابة مدين متمنيا لهم
التوفيق والنجاح مع بقية زمالئهم يف �أداء ر�سالتهم ال�سامية متحلني بال�صدق والأمانة وحتقيق
العدالة بكل جترد ونزاهة والعمل على احلفاظ على �شرف املهنه وم�صالح الدولة ..داعيا �إياهم �إىل
�أن يكونوا مثاال يف تر�سيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون والنظم واللوائح بكل حياد و�إخال�ص.

�إكرام ًا لذكرى زايد اخلري

07

برجيل يبد�أ مبادرته ويجري  10عمليات تكللت جميعها بالنجاح
يف ه��ذه امل�ب��ادرة �أو العمل اخلريي
النبيل .

•• تغطية رم�ضان عطا:

ب � ��د�أ م���س�ت���ش�ف��ى ب��رج �ي��ل ،الرائد
يف ت � �ق ��دمي ال� ��رع� ��اي� ��ة ال�صحية
يف �أب ��وظ� �ب ��ي ،يف ت�ن�ف�ي��ذ مبادرته
اخلا�صة ،والتي �أعلن من خاللها
عن تقدميه  100عملية جراحية
جم��ان �ي��ة مل��ر� �ض��ى ال �ق �ل��ب يف دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة،
ح �ي��ث �أج � � ��رى ال �ق �� �س��م امل �ع �ن��ي يف
امل�ست�شفى حتى الآن 10عمليات
جراحية تكللت جميعها بالنجاح ،
ومت االعالن عن هذا خالل امل�ؤمتر
ال�صحفي ال��ذي اقيم �صباح ام�س
مبقر امل�ست�شفى.
تقدمي العون
وتعليقاً على �إط�ل�اق ه��ذه املبادرة
الإن �� �س��ان �ي��ة ،ف �ق��د �أك � ��د الدكتور
�شم�شري فاياليل ،امل�ؤ�س�س والع�ضو
املنتدب مل�ست�شفى برجيل على �أن
ه�ن��اك الكثري م��ن امل��ر��ض��ى الذين
ل�ي����س ل��دي �ه��م ت ��أم �ي �ن �اً � �ص �ح �ي �اً �أو
امل��ال ال�ك��ايف لتغطية تكاليف هذه
العمليات اجلراحية املكلفة �أ� ً
صال،
ل��ذل��ك ف�ق��د �أط�ل�ق�ن��ا ه ��ذه املبادرة
اخلريية والإن�سانية على م�ستوى
منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،مل�ساعدة
ه � � � ��ؤالء امل ��ر�� �ض ��ى ،وه � ��ي م� �ب ��ادرة
م���س�ت��وح��اه يف ح�ق�ي�ق��ة الأم � ��ر من
الأع �م��ال اخل�يري��ة ال�ت��ي ك��ان يقوم
بها الأب امل�ؤ�س�س لدولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة ،املغفور ل��ه ب�إذن
اهلل �سمو ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ،ل��ذل��ك ف ��إن �ن��ا ندعوا
املر�ضى ال��ذي��ن بحاجة اىل �إجراء
ع�م�ل�ي��ات ق�ل��ب ج��راح �ي��ة االت�صال
بنا للت�سجيل يف هذه املبادرة ،حيث
�إننا ن�سعى من خاللها �إىل تقدمي
العون وامل�ساعدة الطبية �إىل �أكرب
عدد ممكن منهم.

�شم�شري فاياليل�:آلية اختيار املتقدمني لهذه املبادرة جتري ب�شكل دقيق
ت�شارلز �ستانفورد :مل ن�ستطع مع بع�ض احلاالت �إجراء العملية لأن
حالتهم مل تكن ت�سمح بذلك
الف �ت �اً اىل �أن م���س�ت���ش�ف��ى برجيل
ا�ستقبل ع��دداً كبرياً من الطلبات،
و�أنه على ا�ستعداد تام لقبول املزيد
م��ن احل� ��االت ،ال��س�ي�م��ا و�أن ن�سبة
م��ر� �ض��ى ال �ق �ل��ب يف دول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي ت�ع��د م��ن �أعلى
الن�سب العاملية .
وحول �آلية اختيار امل�ستفيدين من
املبادرة فقد �أكد الدكتور فاياليل،
على �أن اَلية اختيار املتقدمني لهذه
املبادرة جتري ب�شكل دقيق ،لقد مت
�أج��راء ع�شرة عمليات ناجحة حتى
االن .
�أف�ضل فر�ص النجاح
�أما عن الإجراءات اخلا�صة بتحديد
احلاالت املنا�سبة للخ�ضوع لعمليات

القلب ،فقد حدد الدكتور ت�شارلز
� �س �ت��ان �ف��ورد ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل�ست�شفى برجيل ه��ذه الإج ��راءات
بالقول بعد حدوث االت�صال الأول
من قبل الأ�شخا�ص الذين يعانون
م��ن �أم��را���ض ال�ق�ل��ب ،ي �ق��وم فريق
م��ن اجل��راح�ين بتحليل ك��ل حالة
بدقة ،ومن ثم نقوم ب�إجراء �سل�سلة
ت�شخي�صات مكثفة ج ��داً ل�ضمان
م�لاءم��ة ه��ذه احل ��االت للعمليات
اجلراحية ،وذل��ك لل�ضمان �أف�ضل
ف��ر���ص ال �ن �ج��اح ل�ت�ل��ك العمليات.
ويف النهاية تو�ضع التو�صيات من
قبل جلنة تت�ضمن نخبة من كبار
الأط �ب��اء وع�ل��ى �أع�ل��ى م�ستوى من
اخلربة والكفاءة .
و�أ� � � �ض� � ��اف ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي

مل�ست�شفى برجيل �أن �صحة و�سالمة
املري�ض مهمة جداً بالن�سبة �إلينا،
ل��ذل��ك ف��إن�ن��ا مل ن�ستطع يف بع�ض
احل��االت القيام ب ��إج��راء مثل هذه
ال�ع�م�ل�ي��ات اجل��راح �ي��ة ،وذل ��ك لأن
ح��ال��ة امل��ري ����ض ال���ص�ح�ي��ة مل تكن
ت�سمح بذلك .
وح � ��ول الإن �ع �ك��ا� �س��ات الإن�سانية
ل� �ه ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ع� �ل ��ى القائمني
عليها ق��ال ال��دك�ت��ور ي�.أ .نا�صر،
م�ست�شار ج��راح��ة القلب �إن �إنقاذ
حياة �أ�شخا�ص هم ب�أم�س احلاجة
للم�ساعدة ،ولكن لي�س مبقدورهم
حتمل �أع�ب��اء التكاليف امل��ادي��ة ملثل
ه��ذه العمليات ،ي�شكل لنا ك�أطباء
�إح �� �س��ا� �س �اً ب��ال �� �س �ع��ادة ال ن�ستطيع
و�صفة ،و�أنا فخور جداً مب�شاركتي

ندعو لل�شيخ زايد
وبعد جناح العملية اجلراحية التي
�أج��راه��ا ،ق��ال عو�ض في�صل  ،وهو
ميني اجلن�سية ،وعمره  50عاماً،
ولديه �سبعة �أب�ن��اء ،و�أح��د املر�ضى
امل�ستفيدين من هذه املبادرة:
ل �ق ��د � �س �م �ع��ت ع� ��ن ه � ��ذه امل � �ب� ��ادرة
امل �ج��ان �ي��ة م� ��ن اب � ��ن ع �م��ي املقيم
يف �أب ��وظ � �ب ��ي .و�أن � � ��ا � �س �ع �ي��د ج ��داً
بنتائج عملية القلب املفتوح التي
�أج ��ري� �ت� �ه ��ا ،واحل � �م� ��د هلل حالتي
ال�صحية تتح�سن ي��وم�اً بعد يوم.
�إن �أعمال اخلري التي كان يقوم بها
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان رحمه اهلل
م�ستمرة حتى الأن ،وي�ستفيد منها
�آالف النا�س يف املنطقة .ولوال هذه
الأعمال ملا كان با�ستطاعتي �إجراء
هذه العملية املكلفة جماناً ،وب�سبب
�أع� �م ��ال اخل�ي�ر ه ��ذه ف ��إن �ن��ا ندعو
لل�شيخ زاي��د بالرحمة واملغفرة كل
يوم ويف كل �صالة .
حياة جديدة
�أما حممد ح�سن ،هندي اجلن�سية،
وع �م��ره ��س�ت�ين ع��ام �اً ،وال� ��ذي كان
يعاين من ان�سداد يف القلب ،فقال:
�أ� �ش �ك��ر اهلل ،ويف ك��ل � �ص�لاة �أدع ��وه
�سبحانه وت�ع��اىل �أن يرحم ال�شيخ
زاي� ��د وي�ح�ف��ظ ع��ائ�ل�ت��ه ويدميها،
لأن �أع �م��ال��ه الإن���س��ان�ي��ة م�ستمرة
حتى بعد وف��ات��ه ،وت�ساعد الكثري
م��ن ال�ن��ا���س ،وق��د �ساعدتني اليوم
لإج� � � ��راء ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة جم ��ان� �اً.
ك�م��ا �أت �ق��دم �أن ��ا و�أ� �س��رت��ي بخال�ص
ال�شكر وال��دع��اء لإدارة م�ست�شفى
ب��رج�ي��ل ،وجلميع العامليني فيه،
على ح�سن املعاملة ال�ت��ي تلقيتها
ال�سيما م��ن قبل الأط �ب��اء ،الذين

نا�صر :فخور جد ًا مب�شاركتي يف هذه املبادرة
عو�ض في�صل :لوال �أعمال اخلري ملا كان با�ستطاعتي
�إجراء هذه العملية املكلفة جمان ًا
حممد ح�سن :حالتي ال�صحية تتح�سن وعائلتي �سعيدة جد ًا
ك ��ان ��وا م �ت �ع��اون�ين ج � ��داً م �ع��ي ويف
ج�م�ي��ع م��راح��ل ال�ع�م�ل�ي��ة .حالتي
ال�صحية تتح�سن ،وعائلتي �سعيدة
جداً لأنني �س�أحظى بحياة جديدة
وخالية من الآالم .
وك ��ان م�ست�شفى ب��رج �ي��ل ،من�ش�أة
ال��رع��اي��ة الطبية ال��رائ��دة ب�إمارة
�أب��وظ�ب��ي ،ق��د �أط�ل��ق م�ب��ادرت��ه هذه
يف �شهر نوفمرب من العام املا�ضي
 ،2012يف ذك ��رى رح�ي��ل املغفور
ل��ه ب � ��إذن اهلل ت �ع��اىل ال���ش�ي��خ زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن �ه �ي��ان ط �ي��ب اهلل
ث��راه� ،صاحب امل�ب��ادرات الإن�سانية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ح�ي��ث ت �ه��دف هذه
امل �ب��ادرة �إىل �إج� ��راء  100عملية
جراحية قلبية جمانية للمر�ضى
غري القادرين على حتمل تكاليف
عمليات القلب اجلراحية يف الدولة
واملنطقة.
ومنذ �إطالقه لهذه املبادرة ا�ستقبل
م�ست�شفى برجيل ،الذي يطلق مثل

هذه املبادرة الإن�سانية على م�ستوى
ال � ��دول � ��ة ،ال �ك �ث�ي�ر م ��ن الطلبات
ال��راغ �ب��ة يف اال� �س �ت �ف��ادة م��ن هذه
املبادرة املجانية ،وذلك من مر�ضى
غ�ير ق��ادري��ن ع�ل��ى حت�م��ل تكاليف
مثل ه��ذه العمليات ،م��ن مواطني
دول منطقة ال�شرق الأو�سط ،ودول
اجل �ي�ران .ويف ه��ذا ال���س�ي��اق يدعو
م�ست�شفى برجيل مر�ضى القلب يف
منطقة اخلليج العربي ،الراغبني
باال�ستفادة م��ن م�ب��ادرت��ه املجانية
هذه ،الإ�سراع �إىل تقدمي طلباتهم
�إلكرتونياً ،عرب موقعه الإلكروين:
� ،www.burjeel.comأو
االت �� �ص��ال بامل�ست�شفى ع�ل��ى هاتف
رقم.2332 222 2 971+ :
يذكر �أن برجيل قد �أ�س�ست مركزاً
متميزاً للرعاية ال�صحية ،وذلك
ب��ال���ش��راك��ة م��ع ج��ام�ع��ة كولومبيا،
وت� �ع� �ت�ب�ر ه� � ��ذه اخل � �ط� ��وة �إح� � ��دى
خ �ط��وات م���س�يرة جن��اح امل�ست�شفى

ومتيزه يف الدولة.
ح�ي��ث ا��ش�ت�ه��رت م�ست�شفى جامعة
كولومبيا عاملياً م��ن خ�لال قيامه
ب��إج��راء �أك�ثر من  1.600عملية
قلب للبالغني �سنوياً ،مبا يف ذلك
جراحات تاجية با�ستخدام امل�ضخة
�أو دون ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ،وجراحات
ال���ص�م��ام��ات ال�ق�ل�ب�ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�أك �ث��ر م ��ن  800ع �م �ل �ي��ة باحلد
الأدن � � ��ى م ��ن ال �ت��دخ��ل اجل ��راح ��ي
وبا�ستخدام الأذرع الآلية.
وتتمتع اجلامعة �أي�ضاً بخربة 25
عاماً يف زراع��ة القلب ،مبعدل 70
�إىل  100ع�م�ل�ي��ة ك ��ل ع � ��ا ٍم ،كما
�أنها تعترب الرائدة عاملياً يف جمال
الرعاية القلبية للأطفال .و�سوف
ي�ع�م��ل ف��ري��ق م��ن ج��راح��ي القلب
والأوع � �ي� ��ة ال��دم��وي��ة م ��ن جامعة
ك��ول��وم�ب�ي��ا يف م���س�ت���ش�ف��ى برجيل
ل �ت �ق��دمي ال��دع��م مل��رك��ز ال�ت�م�ي��ز يف
جمال اجلراحة القلبية.

�ضمن �إطار برناجمها التوعوي والتثقيفي ال�صحي

بلدية مدينة �أبوظبي ت�شارك يف يوم املرح لل�صحة واللياقة 2013
•• �أبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
ال �ع��ام ال��رئ�ي���س��ة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة رئي�سة املجل�س
الأع � �ل� ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
� �ش��ارك��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي
ممثلة ب�إدارة ال�صحة العامة و�إدارة
خ��دم��ات املجتمع بجناح مميز يف
يوم املرح لل�صحة واللياقة 2013
الذي نظمه مركز �أبوظبي للتعليم
والتدريب التقني واملهني يف مركز
�أبوظبي للمعار�ض.
و�أك��د خليفة الرميثي مدير �إدارة
ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ب�ب�ل��دي��ة مدينة
�أب��وظ�ب��ي �أن م���ش��ارك��ة ال�ب�ل��دي��ة يف
امل�ه��رج��ان م��ن خ�ل�ال ج�ن��اح مميز
يج�سد ح��ر���ص البلدية لالطالع
ع �ل��ى جت � ��ارب الآخ� ��ري� ��ن وت �ب ��ادل
اخل �ب�رات ف�ي�م��ا يتعلق بالربامج
ال �� �ص �ح �ي��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة م� ��ن �أج� ��ل
االرتقاء مب�ستوى الوعي ال�صحي
لدى �أفراد املجتمع بالغ�ضافة �إىل
ا��س�ت�ع��را���ض �إجن��ازات �ه��ا يف جمال
حماية ال�صحة العامة وتكري�س
املفاهيم ال�صحية ال�سليمة.

وق� ��ال �أن ال�ترك �ي��ز ع �ل��ى الأ�سرة
وا�ستهدافها من وراء هذه امل�شاركة
ب�شكل عام ي�أتي ت�أكيدا على �أهمية
ه ��ذه ال �� �ش��ري �ح��ة االج �ت �م��اع �ي��ة يف
ب �ن��اء م�ف��اه�ي��م �سلوكية �صحيحة
الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز القيم
وامل �م��ار� �س��ات ال���ص�ح�ي��ة واالط�ل�اع
على املعايري العامة التي يجب �أن
حتكم �سلوكياتنا يف جمال التعاطي
م��ع ك��ل م��ا م��ن ��ش��أن��ه ال �ت ��أث�ير يف
م�ستوى ال�صحة العامة وبالتايل
العمل على حماية الأمن ال�صحي
ل�ل�م�ج�ت�م��ع وغ ��ر� ��س ال�سلوكيات
القومية وال�صحيحة التي ت�سهم
يف تعزيز �صحة املجتمع .
و�أ� �ش��ار ال��رم�ي�ث��ي �أن ج�ن��اح بلدية
مدينة �أب��وظ�ب��ي يف امل�ه��رج��ان كان
زاخ ��را ب��امل�ع��رو��ض��ات القيمة التي
تعك�س الإجنازات التي حققتها �إدارة
ال�صحة ببلدية م��دي�ن��ة �أبوظبي
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د م ��راق �ب ��ة ومتابعة
ال �� �س��وق اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة وب ��رام ��ج
الرقابة والتدقيق ال�صارمة الأمر
الذي تعك�سه كمية املعرو�ضات من
املواد املمنوعة واملحظورة واملنتهية
ال�صالحية وك��ذل��ك التنبيه على
امل��واد املحتوية على عنا�صر ت�ضر

بال�صحة وت�شكل خ�ط��را حقيقيا
على �أف ��راد املجتمع ال �سيما على
� �ص �ع �ي��د م �� �س �ت �ح �� �ض��رات التجمل
وبع�ض املنتجات اخلطرية .
و�أو� �ض��ح �أن جناح البلدية حر�ص
على رفع م�ستوى الوعي ال�صحي
ل��دى م��رت��ادي املعر�ض من خالل
ت��وزي��ع ال�ب�رو� �ش ��ورات والن�شرات
ال�ت��وع��وي��ة وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ال�شاملة
وتقدمي ال�شروح الالزمة يف جمال
املمار�سات ال�صحيحة وااليجابية
يف جماالت م�ستح�ضرات التجميل
والأج � �ه� ��زة غ�ي�ر امل �� �ص��رح ب �ه��ا يف
م��راك��ز التجميل و�أج �ه��زة التاتو
ملخالفتها للمعايري ال�صحية .
واك � ��د �أن ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى جناح
ال �ب �ل��دي��ة ح ��ر� �ص ��وا ع �ل��ى تقدمي
ال�ن���ص��ائ��ح والإر� � �ش� ��ادات اخلا�صة
ب ��امل� ��� �س ��ال ��خ ك� ��ذل� ��ك حم � � ��ذرا من
خماطر ذب��ح املوا�شي خ��ارج نطاق
امل���س��ال��خ امل �ج �ه��زة ل��ذل��ك الأم� ��ر..
م�ؤكدا على �أهمية توافر املعايري
ال�صحة ال�لازم��ة لإمت��ام عمليات
جت� �ه� �ي ��ز ال� ��ذب� ��ائ� ��ح اب � � �ت � ��داء من
�إجراءات الك�شف الطب قبل الذبح
وب �ع��ده و� �ص��وال �إىل ال �ت ��أك��د التام
من �صالحية اللحوم لال�ستخدام

واح�ت��وائ�ه��ا على ك��اف��ة املوا�صفات
واال�شرتاطات ال�صحية املطلوبة .
كما ركز اجلناح على توعية الن�ساء
وال �ف �ت �ي��ات م ��ن ن �ت��ائ��ج ا�ستخدام
احل � �ن� ��اء ال � �� � �س� ��وداء وخم ��اط ��ره ��ا
ال�صحية الكبرية م�شريا �أن بلدية
م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي � �ص��ادرت كميات
ك �ب�ي�رة م ��ن امل � ��واد اال�ستهالكية
وال �سيما اخلا�صة مب�ستح�ضرات
ال�ت�ج�م�ي��ل م ��ن الأ� � �س� ��واق حماية
للمجتمع .
ب ��دوره �أك ��د ع�ل��ي ال �ع �م��اري مدير
�إدارة خدمات املجتمع بالإنابة يف
بلدية مدينة �أبوظبي �أن م�شاركة
�إدارة خدمات املجتمع يف مهرجان
ي��وم امل��رح لل�صحة واللياقة ي�أتي
�ضمن �إطار خطة البلدية الرامية
�إىل رفع م�ستوى الوعي املجتمعي
ب��امل �م��ار� �س��ات ال���ص�ح�ي��ة والطرق
اخل��ا� �ص��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى �صحة
�سليمة وجت �ن��ب امل �م��ار� �س��ات التي
تلحق ال�ضرر بال�صحة العامة .
و�أ� �ش��ار �أن �إدارة خ��دم��ات املجتمع
لديها العديد من املبادرة الهادفة
ل�ت�ف�ع�ي��ل ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع املجتمع
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني وتقدمي
ال�ب�رام��ج ال�ت��وع��وي��ة والإر�شادية

الهادفة �إىل تعميم ثقافة ال�صحة
وال�سالمة وذل��ك نابع من حر�ص
ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى ت �ك��ري ����س املعايري
ال�صحية الإيجابية وتر�سيخ قيم
جمتمع �صحي ومعافى.
و�أو��ض��ح �أن بلدية مدينة �أبوظبي
ترتبط بعالقات تعاون وتكامل مع
ال�ع��دي��د م��ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات
املحلية ال�صحية والطبية بهدف
تكري�س ث�ق��اف��ة جمتمعية ت�سهم
يف حماية �أفراد املجتمع وتوعيتهم
��ص�ح�ي�اً و�إر�� �ش ��اده ��م �إىل الطرق
ال�صائبة يف التعامل مع التحديات
التي تواجه �صحة الأ�سرة والفرد.
ون ��وه �إىل ح��ر���ص ب�ل��دي��ة مدينة
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ج�سور
التوا�صل م��ع املجتمع م��ن خالل
تنظيم ه��ذه امللتقيات والربامج
ال�صحية والتثقيفية بهدف رفع
م�ستوى ال��وع��ي ال�صحي وتعزيز
اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها البلدية
�إىل ع �م�لائ �ه��ا و�أف� � � ��راد املجتمع
ع��ام��ة باعتبار ه��ذه الأه ��داف من
الركائز الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية
البلدية يف تقدمي �أرقى اخلدمات
وامل �� �ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة م��ع املجتمع
وتلبية خمتلف متطلباته .

من جانبها قدمت �أم��ل الها�شمي
م��ن �إدارة ال�صحة ال�ع��ام��ة �شرحا
خمت�صرا ح��ول حمتويات اجلناح
�إىل م� �ع ��ايل م �ي �ث ��اء ال�شام�سي
وزي��ر ال��دول��ة رئي�س جمل�س �إدارة
� �ص �ن��دوق ال � ��زواج خ�ل�ال تفقدها
جناح بلدية مدنية �أبوظبي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م �ه��رج��ان يوم
امل��رح لل�صحة واللياقة ه��و عبارة
عن فعاليات ا�ستمرت ليومني يف
�أر���ض املعار�ض ب�أبوظبي وا�شتمل
ع�ل��ى ف�ع��ال�ي��ات ري��ا��ض�ي��ة و�صحية
وتثقيفية وعر�ض �آخ��ر ما تو�صل
�إليه العلم من تكنولوجيا متطورة
وتقدمي كل ما يفيد املجتمع من
� �ص �ح��ة و� �س�ل�ام��ة وب �ي �ئ��ة وكذلك

�إقبال جماهريي وطالبي كبري على فعاليات بلدية مدينة �أبوظبي ب�أ�سبوع الت�شجري
•• ابوظبي-الفجر:

ح �ف �ل��ت اح �ت �ف ��االت ب �ل��دي��ة مدينة
ابوظبي يف يومها ال�ث��اين ب�أ�سبوع
الت�شجري الثالث والثالثني بالعديد
من الأن�شطة حيث ا�ستقبلت اخليمة
الرئي�سية لالحتفال يف احلديقة
الر�سمية بكورني�ش ابوظبي الوفود
الطالبية من املدار�س بكافة املراحل
فيما �سجل طلبة املراحل االبتدائية
وري ��ا� ��ض الأط� �ف ��ال ح �� �ض��ورا الفتا
ال��ذي��ن ا�ستمتعوا بالر�سم احل��ر يف
خطوة ت�سعى البلدية من خاللها
اىل توثيق عالقة االطفال والنا�شئة

ب��ازرع والنباتات وبالتايل تكري�س
ان �ت �م��ائ �ه��م ل �ل�ار� ��ض واملحافظة
على املكت�سبات من خ�لال ت�سجيل
حل� �ظ ��ات وان� �ط� �ب ��اع ��ات الطفولة
ح��ول ال�شجرة وم�ف�ه��وم االحتفال
ب�أ�سبوع الت�شجري .وقدمت البلدية
اال� � �ش � �ت� ��ال وال� � ��زه� � ��ور وال � �ه� ��داي� ��ا
التذكارية واملطبوعات الإر�شادية
على الأطفال وزوار املعر�ض بهدف
ت�ع��زي��ز ق�ي��م ال ��زراع ��ة وامل�سطحات
اخل���ض��راء ال�ت��ي اوج��دت�ه��ا البلدية
ل �ت �ك��ون م�ت�ن�ف���س��ا � �ص �ح �ي��ا وبيئيا
للجمهور وتثقيف ال ��زوار وحثهم
على امل�شاركة بالفعاليات واملحافظة

على املنجزات الزراعية من حدائق
ومنتزهات و�أماكن ا�ستجمام جميلة
منت�شرة يف �أرجاء مدننا و�شوارعنا
و��س�ج��ل امل �ع��ر���ض امل���ص��اح��ب الذي
ت���ش��ارك ف�ي��ه ع��دة ج�ه��ات حكومية
وخا�صة منها ال�شرطة املجتمعية
وال��دف��اع امل��دين وجامعة االمارات
وجمموعة عمل االم��ارات وجمعية
مر�شدات االم��ارات وم�ؤ�س�سة زايد
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رع��اي��ة االن���س��ان�ي��ة وذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة وع� ��دد من
ال �� �ش��رك��ات امل�ت�خ���ص���ص��ة يف املجال
الزراعي  ،ا�ستقطابا ملحوظا حيث
اط �ل��ع ال � ��زوار ع �ل��ى �أه� ��م املنتجات

ال� ��زراع � �ي� ��ة وامل� � �ع � ��دات والأج � �ه� ��زة
احلديثة للزراعة ومكافحة الآفات
والأ�� �س� �م ��دة ال �ع �� �ض��وي��ة لل�شركات
امل�شاركة  ،و�أب��دى احل�ضور �إعجابا
باملنتجات الزراعية.
و��ش�ه��دت ال�ف�ع��ال�ي��ات جن��اح��ا كبريا
جت�سد ب�إقامة مر�سم حر للأطفال
�أمنت فيه البلدية كل االحتياجات
لطالب امل��دار���س ملمار�سة ن�شاطهم
يف التعبري ع��ن �إجن� ��ازات النه�ضة
ال ��زراع �ي ��ة و�أه �م �ي �ت �ه��ا يف حياتنا،
كما ق��دم��ت للطالب الربو�شورات
والكتيبات اخلا�صة بالزراعة و�سجل
املر�سم �إق�ب��اال منقطع النظري من

تقدمي حما�ضرات وور���ش �صحية
وفح�ص طبي و�إر�شادات من �أطباء
متخ�ص�صني.
وق��د اح�ت��وى امل�ع��ر���ض ع��دة �أركان
منها ركن الطبخ ال�صحي ب�إ�شراف
ع ��دد م ��ن �أ� �ش �ه��ر ال �ط �ه��اة العرب
وامل�ح�ل�ي�ين ح�ي��ث � �ش��ارك الأطفال
وكذلك الأم�ه��ات يف �إع��داد �أطباق
ال �ط �ع��ام ال���ص�ح�ي��ة ك�م��ا مت تعليم
الأط �ف��ال كيفية �إع� ��داد الوجبات
ال�صحية اخلفيفة للمدر�سة.
وك��ذل��ك رك ��ن ال �ق ��راءة للأطفال
حيث يتوىل �أحد الأ�شخا�ص مهمة
�سرد الق�ص�ص التعليمية وامل�سلية
للأطفال ،التي تدور مو�ضوعاتها
ح ��ول ال���ص�ح��ة و�أه �م �ي��ة ممار�سة

الريا�ضة.
وركن العيادات ال�صحية يقدّم فيه
ف��ري��ق م��ن املمر�ضني واملمر�ضات
واخت�صا�صي ال�ت�غ��ذي��ة معلومات
� �ص� ّ�ح �ي��ة ي �� �ش��رح��ون م ��ن خاللها
م� ��� �ض ��ار و� �س �ل �ب �ي��ات ال� �ك� �ث�ي�ر من
الأغذية وامل�شروبات التي نتناولها
وذلك عن طريق بع�ض جم�سمات
ال �ك��اوت �� �ش��وك امل���ص�ن��وع��ة ب�أ�شكال
معلبات الأغذية غري ال�صحية.
ك �م��ا ق� ��دم ال �ف ��ري ��ق ا�ست�شارات
غ � ��ذائ � � �ي � ��ة م � �ف � �ت� ��وح� ��ة جلميع
احل��ا� �ض��ري��ن� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل �إج ��راء
بع�ض الفحو�صات الطبية املجانية
م��ن ف�ح��و��ص��ات ال� ��وزن والدهون
ون�سبة ال�سكر يف الدم وغريها.

اختتام فعاليات �أ�سبوع ال�صحة وا لياقة يف كلية تقنية الطالب

•• �أبوظبي -وام:

خالل زيارات الطلبة طيلة
ويهدف �أ�سبوع الت�شجري �إىل توعية
�أف� ��راد املجتمع ب��أه�م�ي��ة الت�شجري
وحت�ف�ي��ز م�شاركتهم ع�ل��ى خمتلف
فئاتهم العمرية يف احل�ف��اظ على

ال��زراع��ة وت�أ�صيل القيم الزراعية
و�أه� �م� �ي� �ت� �ه ��ا يف ن� �ف ��و� ��س ال� �ط�ل�اب
والطالبات وتوعية اجلمهور بالدور
الذي تقوم به بلديات الدولة يف هذا
املجال .

اختتمت كلية تقنية الطالب �أم�س االول الإثنني �أ�سبوعا للتوعية ال�صحية
�شارك فيه عدد من امل�ؤ�س�سات الطبية والعيادات العالجية يف �أبوظبي..
وذل��ك �ضمن فعاليات م��رور  25عاما م��ن عطاء كليات التقنية العليا.
وت�ضمن الأ��س�ب��وع العديد م��ن املحا�ضرات و�إج ��راء الفحو�صات الطبية
املختلفة لتحديد ن�سبة ال�ضغط و ال�سكر يف الدم ون�سبة الدهون يف اجل�سم..
�إ�ضافة اىل فحو�صات عيادات طب الأ�سنان وتقومي العامود الفقري .و�ألقت
الدكتورة رندا دنيا فهد �إخ�صائية التغذية و مقدمة برنامج التغذية ورعاية
ال�صحة ال�صباحية توازن على قناة ام تي يف اللبنانية وم�ؤلفة كتاب الر�شاقة
وال�صح ..عدة حما�ضرات عن التغذية و�ضرورة احلفاظ على وزن �صحي..
م�شرية اىل فوائد �أنظمة التنحيف يف برامج التخ�سي�س وت�صحيح املفاهيم
اخلاطئة املتعلقة بالتغذية بجانب دور عمليات ربط املعدة يف خ�سارة الوزن.
كما القى �شارليتو دايا املدرب الريا�ضي يف الكلية حما�ضرة عن التمارين
الريا�ضية اليومية املطلوب مزاولتها.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3598عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /داود عبداخلالق احمد ابو العم�شة اجلن�سية :االردن مدعى عليه:
م�ؤ�س�سة الطريق الذهبي للنقليات وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة الطريق
الذهبي للنقليات وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/17موعدا 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 2013/2/20

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

08
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1638جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه /حممد �صالح جوهر حممد ام��داد احل��ق العنوان بالن�شر
نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/2/25قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /حممد ماراجور رحمن بابول حممد بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل���ض��وري :ب��ال��زام امل��دع��ى عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي
مبلغ وق��دره  7.000دره��م ( �سبعة االف دره��م) قيمة ال�شيك امل�سحوب على
بنك امل�شرق بتاريخ  2012/5/30والزمته كذلك بامل�صروفات وبرف�ض ما عدا
ذلك من طلبات� . .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/2/28
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا
امل�ستند.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/1615جت جز -م ت -ب� -أظ

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /278جتاري  -م ت� -س� -أظ

القا�ضي/علي را�شد احل�ساين
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

مدعي /عبدالغفور مرزاكل اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :الذهبية
للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ
 6000درهم املطلوب اعالنه /الذهبية للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/4موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �أل 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 2013/3/05
قلم املحكمة التجارية

امل�ست�أنف  :مكتب الفر�صة لتاجري ال�سيارات وميثله/جربان قحطان اجلن�سية:
االمارات امل�ست�أنف عليه:وليد جعفر احمد العامري اجلن�سية :اليمن مو�ضوع
اال�ستئناف  :ا�ستئناف حكم رقم  2012/775جتاري جزئي املطلوب اعالنه /وليد
جعفر احمد العامري اجلن�سية :اليمن العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد
ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/775جت جز -م ت-ب� -أظ وحدد
لنظره جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/10لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 9.30صباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة -مع�سكر
�آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك
و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

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  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/482عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/201عم كل -م ع -ب� -أظ

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3605عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/398عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /ب�شري باني�شيكادافاث �شوريانكوناث اجلن�سية :الهند مدعى عليه:
بيت املدينة خلدمات التموين اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/بيت املدينة خلدمات التموين 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 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 /حممد فاروق بن الكا�س مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :الثوب
الطائر للخياطة واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/لثوب الطائر للخياطة 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 االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �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 /رفيق املوال جميب الرحمن موال اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه:
ال�شراع االزرق للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ال�شراع االزرق للمقاوالت العامة 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 الثانية 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 2013/3/04

مدعي /حممد هريون مياه عبدر نور اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه:
بريتو للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/بريتو للمقاوالت 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

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/56مد جز -م ر -ب� -أظ
مدعي� /سوالي احمد هزمي عبيد املحريبي اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
�سعيد غامن علي حمد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 20.000درهم املطلوب اعالنه�/سعيد غامن علي حمد اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر(ب�صحيفة الدعوى وب�صحيفة تعديل الطلبات من املطالبة مببلغ ع�شرين
الف اىل املطالبة مببلغ خم�سني الف درهم) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  6.00م�سا ًء 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 2013/3/04

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية  -رقم  2012/1505تنفيذ عمايل
م�سل�سل عام2012/7366:

اىل املحكوم عليها /ب�شرى ب�شحة  -املغرب عنوانها :بالن�شر
نود االحاطة يتعني عليك احل�ضور امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف
ال�ساعة ( )9.00من �صباح يوم  2013/3/27م ل�سداد املبلغ امل�ستلم بالزيادة
بعد حكم اال�ستئناف رقمي (668و )2012/825مبلغا وق��دره (8.028
درهم) �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/3م.

القا�ضي /جمال الدين وداعة

حماكم دبي

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1746ت عام -م ر  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /عمرو عبداجلابر حممد عفونة اجلن�سية :االردن املنفذ �ضده
 :عمر حممد حممود جمعة اجلن�سية :االردن املطلوب اعالنه :عمر حممد
حممود جمعة اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/4/08موعدا 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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2844عم جز -م ع -ب� -أظ

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

مدعي /حممد مفيز نور اال�سالم اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :طارق
حممد الكثريي للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه =طارق حممد الكثريي للمقاوالت العامة
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 � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية 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 2013/2/19

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2748ت عمل -م ع  -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /مع�صوم احمد عطاء الرحمن اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ
�ضده  :زين اال�سالم فرقان العمال الرخام والبال�سرت اجلن�سية :االمارات
املطلوب اعالنه :زين اال�سالم فرقان العمال الرخام والبال�سرت اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1252عم جز-م ع -ب� -أظ وحدد
لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا 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(
ادارة التنفيذ

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

اىل املحكوم عليه �/أر ابيال للمقاوالت العامة -االم��ارات عنوانه :بالن�شر  -قد �صدر
�ضدك حكم يف الق�ضية رقم  2012/1675ل�صالح املدعي(/حممد قدير غالم قادر-
باك�ستان ) ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور  ,ودف��ع الر�سم
املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي :مطالبة مالية +قيمة تذكرة ال�سفر
 -1املبلغ املطلوب حت�صيله 10.513:درهم �شامل الر�سوم الق�ضائية -2-ر�سم الت�صريح
بالتنفيذ -3- :املجموع 10.513:درهم �شامل الر�سوم الق�ضائية لذا فانت مكلف باحل�ضور
امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة ( )9.00من �صباح يوم  2013 /3/10لتنفيذ
ما ذكر اعاله ,ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/1/31م .

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/2076تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضده /ا�سماعيل رم�ضان ال�سيد حممد عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك
من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2008/94ل�صالح/ابراهيم حممد عبداهلل
امل��زروع��ي وق�ضى حكم املحكمة اوال :يف مو�ضوع ال��دع��وى اال�صلية بت�أييد احلكم
االبتدائي والزمت امل�ست�أنف بر�سوم وم�صاريف اال�ستئناف وثانيا :يف مو�ضوع الدعوى
املتقابلة بالغاء احلكم االبتدائي والق�ضاء جمددا بالزام املدعى عليه تقابال ب�أن يدفع
للمدعي تقابال مبلغ وق��دره  37.704.00دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف ع��ن درجتي
التقا�ضي 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  2013/4/2حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة
(��� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك ع��ن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك
االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/28

مدعي /اكرب نواز مري �صاحب خان اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :ثناء اهلل
�صاد اهلل خان اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية 10.500
درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى املطلوب اعالنه/ثناء اهلل
�صاد اهلل خان اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�ش 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 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
2013/3/04

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية  -رقم  2012/1967تنفيذ عمايل
م�سل�سل عام2012/9513:

القا�ضي /جمال الدين وداعة

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/62مد جز -م ر -ب� -أظ

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2010/1843جتاري كلي
اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/رو��ش��ن للمقاوالت �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/8/7يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /الر�سن وتيربو ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة �ش .ذ.م.م /وميثلها مديرها/
�سابانياجام �سواميناثان بالزام املدعى عليها ب��ان ت ��ؤدي اىل املدعية مبلغ 911.812
درهم ( ت�سعمائة واحدي ع�شر الف وثمامنائة واثني ع�شر درهما) والفائدة بواقع%9
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2010/11/21وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز
ا�صل املبلغ املحكوم به والزمتها مب�صروفات الدعوى ور�سومها ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/1261جتاري كلي
اىل املحكوم عليه -1/بي ئي انرتنا�شيونال مينا جمهول حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/11/18يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح� /شركة ايب�سو�س �ستات االم��ارات ذ.م.م بالزام املدعى عليها ب��ان ت ��ؤدي اىل
املدعية مبلغ  599.454.76درهم ( خم�سمائة وت�سعة وت�سعون الف واربعمائة وخم�سة
واربعون درهم و�ستة و�سبعون فل�سا) والفائدة � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
يف  2011/7/13وحتى ال�سداد التام ,والزمتها مب�صروفات الدعوى ور�سومها ومبلغ
خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/699ا�ستئناف جتاري

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/9عقاري كلي

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

اعــالن اجتماع خربة
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

يف الدعوىر قم  2011/786عقاري كلي
بناء على قرار عدالة حماكم دبي املوقرة ال�صادر بتاريخ  2012/12/9يف الدعوى رقم 2011/786
عقاري كلي املقامة من املدعية /ميثاء حممد ال�شريف يو�سف الها�شمي وتكليفنا باعداد تقرير
هند�سي ,فاننا ندعو املدعى عليها الثانية ال�سادة /برمييري جروب بروبرتيز اي ان �سي او من
ينوب عنكم لالجتماع يف مكتب اخلبري الكائن يف امارة دبي -القرهود -بجانب بنك ال�شارقة-
بناية ليربتي -مكتب رقم  205وذلك يوم اخلمي�س املوافق  14مار�س  2013يف متام ال�ساعة الواحدة
والن�صف ظهرا لتقدمي م�ستنداتكم وملناق�شة اال�ستف�سارات الفنية اخلا�صة يف الدعوى واال�ستماع
لوجهة نظركم وبيان موقفكم والمتام مهمة اخلربة الفنية يف الدعوى .يرجى احل�ضور يف
املوعد املحدد مع تقدمي ما ترونه منا�سبا من م�ستندات يدعوم وجهة نظركم بالدعوى علما بانه
يف حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم  04-2566610مكتب عيبال للك�شف العقاري.
اخلبري الهند�سي
املهند�س /اجمد جمال اخلياط

حماكم دبي

اىل امل�ست�أنف �ضده� - 1 /شركة �سينديكيت ديفيلوبر ليمتد جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /املدينة الفارهة للو�ساطة العقارية (
ح�سب الرخ�صة) الكجريي �سيتي العقارية ( ح�سب احلكم) وميثله:
خالد احمد عبداهلل احمد قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رق��م  2010/815عقاري كلي بتاريخ  2012/12/17وح��ددت لها جل�سه
ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch1C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل املدعى عليه -1/رويف ت توين تاورز ليمتد� -شركة ذات م�سئولية حمدودة جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /لو�سيا بريي وميلثه� :سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالق�ضاء ببطالن وف�سخ اتفاقية بيع و�شراء الوحدة العقارية املربمة ما بني املدعى واملدعى عليها االوىل
والزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره (195400دره��م) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ال�سداد يف
 2008/3/4نتيجة اخالل املدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها والق�ضاء ببطالن وف�سخ اتفاقية قر�ض الرهن
العقاري املوقع بني املدعية واملدعى الثاين وال��زام املدعى عليه الثاين برد �شيكات املدعية ار قام (-132304
 )132309 -132306 -132310 -132305 -132312 -132303 -132307 -132308 -132311والزام املدعي عليه
الثاين ب�سداد املبالغ التي ح�صل عليها كفوائد على القر�ض من املدعية بقيمة ( 141138.93درهم) وفوائدها
القانونية  %12من تاريخ �سداد هذه الفوائد يف  2010/11/3وحتى تاريخ ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة  .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/7ال�ساعة � 11:00ص 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

ق�سم الطعون

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/458

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/457

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/459
املنذر�/شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار
بوكالة املحاميني /بدر حممد القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�شي
املنذر اليه� :شركة �أملا العاملية قطعة رقم ( 772 -597جمهول حمل االقامة)
فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها والبالغ 979.612.40
درهم ( ت�سع مائة وت�سعة و�سبعون الف و�ستمائة واثنى ع�شر درهم واربعون فل�سا فقط)
باال�ضافة اىل غرامة ت�أخريية مبعدل � %2سنويا تزيد على متو�سط �سعر الفائدة املحدد
من قبل البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�سابها من تاريخ ا�ستحقاق املبالغ وحتى
تاريخ ال�سداد الفعلي من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�ض عن اخل�سائر التي يتكبدها
املنذر من جراء انهاء االتفاقية املبكر خالل  30يوم من تاريخ االن��ذار واال �سن�ضطر
�آ�سفني اىل اللجوء للق�ضاء وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية عن ذلك.

املنذر�/شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار
بوكالة املحاميني /بدر حممد القرق واحمد �سيف بن ماجد املطرو�شي
املنذر اليه� :سعيد �سيف حممد بن مع�صم
قطعة رقم ( 736 -597جمهول حمل االقامة)
ف��ان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها والبالغ 1.216.445.40
درهم ( مليون ومئتان و�ستة ع�شر الف واربعمائة وخم�سة واربعون درهم واربعون فل�سا فقط)
باال�ضافة اىل غرامة ت�أخريية مبعدل � %2سنويا تزيد على متو�سط �سعر الفائدة املحدد من قبل
البنك املركزي بامارة دبي ويتم ح�سابها من تاريخ ا�ستحقاق املبالغ وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي
من قبلكم مع الزامكم بالتعوي�ض عن اخل�سائر التي يتكبدها املنذر من جراء انهاء االتفاقية
املبكر خالل  30يوم من تاريخ االنذار واال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اللجوء للق�ضاء وحتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية عن ذلك.
الكاتب العدل

املنذر/نيلوفر �سيمون
املنذر اليه� :شركة رويف ووتر فرونت ري�سيدني�سي ليمتد
(جمهول حمل االقامة)
فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها والبالغ
 286160درهم ( مائتان و�ستة وثمانون الفا ومائة و�ستون درهما) باال�ضافة
اىل مبلغ  100.000درهم تعوي�ض عن اال�ضرار الناجتة عن احتبا�س املبلغ يف
ذمة املنذر اليها وذلك يف خالل  7ايام من تاريخ االنذار واال �سن�ضطر �آ�سفني
اىل اللجوء للق�ضاء وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية عن ذلك.
الكاتب العدل

الكاتب العدل
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الرئي�س اللبناين يلتقي �أمني عام جمل�س التعاون
•• بريوت-وام:

اجتمع الرئي�س اللبناين مي�شال �سليمان مع معايل الأمني العام ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الدكتورعبد اللطيف بن را�شد الزياين يف الق�صر اجلمهوري
يف ب�ي�روت ام����س بح�ضور �أ��ص�ح��اب ال���س�ع��ادة ��س�ف��راء دول جمل�س ال�ت�ع��اون لدى
اجلمهورية اللبنانية و�سعادة الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية بالأمانة
العامة ملجل�س التعاون الدكتور�سعد العمار  .و�صرح الأمني العام ملجل�س التعاون
ب�أنه نقل حتيات �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون �إىل فخامة
الرئي�س مي�شال �سليمان رئي�س اجلمهورية اللبنانية ومتنياتهم للجمهورية
اللبنانية بدوام الأمن و اال�ستقرار وال�سالم  .وقال الدكتور عبد اللطيف الزياين
انه نقل اىل فخامته كذلك حتيات �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء خارجية دول
جمل�س ال�ت�ع��اون وم�شاعرهم العميقة جت��اه لبنان و�شعبه العزيز وت��أك�ي��د دول

انفجار �سيارة ب�إقليم كرد�ستان العراق

جمل�س التعاون على عمق العالقات الأخوية التي تربط دول املجل�س مع لبنان
ال�شقيق واهتمامها بتعزيز العالقات اخلليجية اللبنانية وتطويرها وحر�صها
الدائم على الأمن واال�ستقرار يف لبنان .و�أ�ضاف معاليه ب�أنه و بناء على تكليف
من املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون نقل �إىل فخامة الرئي�س اللبناين قلق جمل�س
التعاون البالغ من مواقف لبنان الأخرية و بع�ض الأطراف اللبنانية من الأو�ضاع
يف �سوريا التي ال تعك�س �سيا�سة الن�أي بالنف�س التي �أعلن لبنان التزامه بها .وعرب
لفخامته عن تطلع دول املجل�س �إىل �أن يحافظ لبنان على �سيا�سته املعلنة و�أن يلتزم
مبواقفه الر�سمية لأن املواقف الر�سمية لها ت�أثريات �إقليمية ودولية تنعك�س على
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة .و�أكد الأمني العام ملجل�س التعاون يف ختام ت�صريحه
�إن دول جمل�س التعاون من واقع حر�صها واهتمامها بلبنان و �شعبه ال�شقيق ت�أمل
�أن يبادر امل�س�ؤولون اللبنانيون �إىل تفادي كل ما من �ش�أنه �أن يعر�ض �أمن وا�ستقرار
لبنان للخطر �أو ي�ؤثر على م�صالح و�سالمة ال�شعب اللبناين ال�شقيق.

•• بغداد-يو بي �أي:

�أ�صيب عراقي بجروح ام�س بانفجار ب�سيارته مبحافظة �أربيل
مركز �إقليم كرد�ستان العراق يف حادثة نادرة بالإقليم الذي ينعم
با�ستقرار �أمني منذ �سنوات .وذكر موقع حزب االحتاد الوطني
الكرد�ستاين الذي يتزعمه الرئي�س العراقي جالل الطالباين
�أن �سيارة انفجرت �أمام مديرية ناحية ك�سنزان التابعة ملحافظة
�أرب�ي��ل ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة �سائقها ،بجروح  .يذكر ان �إقليم
ك��رد��س�ت��ان مبحافظاته ال�ث�لاث �أرب �ي��ل وال�سليمانية ودهوك
ينعم منذ �سنوات با�ستقرار �أمني ،فيما تعد حادثة اليوم نادرة
 .من جهة �أخرى �أ�صيب مدير ناحية القيارة مبحافظة نينوى
ب�شمال ال�ع��راق م��ع اث�ن�ين م��ن �أف ��راد حمايته ب�ج��روح بهجوم
م�سلح ا�ستهدف موكبه جنوب املو�صل اليوم.

وثائق �إ�سرائيلية تروي تفا�صيل قتل �أ�سري ْين مك ّبلني

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك���ش�ف��ت وث��ائ��ق �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أزي ��ح
ال �� �س �ت ��ار ع �ن �ه��ا ب �ع ��د  29عاما
معلومات جديدة عن قتل �أ�سريين
فل�سطينيني مك ّبلني ,وذلك فيما
عرف �إعالميا بف�ضيحة احلافلة
. 300
وحتكي الوثائق �أن �أربعة �شباب من
قطاع غ��زة يف الثامنة ع�شرة من
�أعمارهم اختطفوا يوم � 12أبريل
ني�سان  1984حافلة �إ�سرائيلية
من تل �أبيب �إىل دي��ر البلح بغية
مفاو�ضة االحتالل على الإفراج
عن �أ�سرى فل�سطينيني .وا�ست�شهد
يف العملية جمال قبالن من قرية
ع�ب���س��ان وحم �م��د �أب� ��و ب��رك��ة من
بني �سهيلة ،ومت �إع��دام زميليهما
��ص�ب�ح��ي �أب � ��و ج��ام��ع واب � ��ن عمه
جمدي �أبو جامع من بني �سهيلة
بعد �أ�سرهما.
وقتها عمدت �إ�سرائيل للتفاو�ض
م ��ع اخل ��اط� �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن ات�ضح
الحقا �أن بحوزتهم �سكينا فقط يف
حماولة ال�ستنزاف قوتهم قبيل
�شن الهجوم عليهم ،فقتل اثنان
م ��ن اخل��اط �ف�ي�ن الفل�سطينيني
و� �س �ي��دة �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة بر�صا�ص
ال� �ق ��وات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة اخلا�صة
الكوماندوز .
ويف اليوم التايل �أعلنت �إ�سرائيل
ع��ن ت�خ�ل�ي����ص ال��ره��ائ��ن ومقتل
اخلاطفني الأرب �ع��ة ،وبعد الن�شر
ال� ��ر� � �س � �م� ��ي جت � � � � ��ر�أت �صحيفة
ح� ��دا� � �ش� ��وت ع� �ل ��ى ن �� �ش��ر �� �ص ��ورة

الفدائيني املكبلني وهما على قيد
احلياة �ساملني بالكامل بعد انتهاء
ال�ع�م�ل�ي��ة مم��ا ي ��ؤك��د �أن �ه �م��ا قتال
عمدا وهما م ّكبالن .وكانت جلنة
زوريع قد ت�شكلت بعد ع�شرة �أيام
من العا�صفة الدولية بعد ك�شف
�صحيفة حدا�شوت.
ال� ��� �ش� �ه ��ادات وحم��ا� �ض��ر جل�سات
جل�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��ي ظ�ل��ت طي
الكتمان تن�شر للمرة الأوىل هذا
الأ�سبوع تباعا بعد دعوى ق�ضائية
رفعتها ه�آرت�س للمحكمة العليا.
وب��امل �ق��ارن��ة م ��ع م ��ا مت ن �� �ش��ره يف
امل��ا� �ض��ي ،ت�ك���ش��ف وث��ائ��ق اللجنة
ع��ن تفا�صيل ج��دي��دة ع��ن عملية

الإعدام لل�شابني وتظهر الأكاذيب
وحم � � � ��اوالت ال �ت �ل �ف �ي��ق وطم�س
حقيقة اجلرمية.
وم � ��ن ب �ي�ن ذل � ��ك حت ��وي ��ل جهاز
ال���ش��اب��اك �أح��د �أع���ض��ائ�ه��ا ،يو�سي
ج� �ي� �ن ��و�� �س ��ار ،حل� ��� �ص ��ان ط � � ��روادة
لت�سريب معلوماتها له كي ين�سق
رواي � ��ة م�ل�ف�ق��ة ل��رج��االت��ه وفيها
مت تركيز تهمة ال�ضرب والقتل
لقائد اجلنوب يف اجلي�ش يت�سحاق
مردخاي الذي ا�ضطر للدفاع عن
نف�سه للتوجه للمحكمة مما �أتاح
وقتها ف�ضح املزيد من احلقائق.
وب � �خ �ل�اف م ��زاع� �م ��ه يف الفيلم
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي اجل ��دي ��د حرا�س

العتبة  ،تك�شف الوثائق �أن رئي�س
ال�شاباك الأ��س�ب��ق �أف��ره��ام �شالوم
�شارك بنف�سه يف �ضرب الأ�سريين
ال�شابني �سوية مع الع�شرات من
اجلنود ورجال ال�شاباك.
وي�ستدل من مراجعة املعطيات �أن
رج��ال اجلي�ش وال�شاباك اقتادوا
ال�شابني مكبلني �إىل حقل قمح
جم� ��اور ل�ل�ح��اف�ل��ة ب �ع��د تخلي�ص
ال ��ره ��ائ ��ن وه� �ن ��اك �أو�سعوهما
�ضربا ب�أعقاب البنادق وامل�سد�سات
والركالت.
ويف واح ��دة م��ن الإف � ��ادات ،يقول
جندي �شاهدت جنودا ومواطنني
يركلون ال�شابني بالوجه والبطن

�إحراق حافلتني ت�ستخدمان للف�صل العن�صري �ضد الفل�سطينيني
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

اح ��رق ��ت ح��اف �ل �ت��ان م ��ن اخل ��ط اال� �س��رائ �ي �ل��ي اجلديد
املخ�ص�ص للعمال الفل�سطينيني فقط يف ق��ري��ة كفر
قا�سم العربية �شمال ا�سرائيل ليل االثنني الثالثاء،
بح�سب ما اعلنت متحدثة با�سم ال�شرطة.
وقالت لوبا �سمري لوكالة فران�س بر�س احرقت حافلتان
على ما يبدو لكننا نفح�ص جميع اخليارات .
ونقلت اذاعة اجلي�ش اال�سرائيلي عن م�صادر يف ال�شرطة
قولها ان احلافالت احرقت احتجاجا على ان�شاء خط
منف�صل ل�ل�ع�م��ال الفل�سطينيني .واط�ل�ق��ت ا�سرائيل
خدمة حافالت خم�ص�صة لنقل العمال الفل�سطينيني
ف�ق��ط ف�ي�م��ا و��ص�ف�ت��ه م�ن�ظ�م��ات ح�ق��وق�ي��ة ب��ال�ف���ص��ل يف
امل��وا��ص�لات .وي��رب��ط ه��ذا اخل��ط ب�ين حاجز اي��ال قرب

رو�سيا م�ستعدة لدرا�سة التي�سري
على ليبيا يف �شراء �أ�سلحة

•• نيويورك-رويرتز:

قال ال�سفري الرو�سي لدى االمم املتحدة ان رو�سيا م�ستعدة لدرا�سة كيفية
التي�سري على احلكومة الليبية يف ��ش��راء �أ�سلحة لكنه ع�بر ع��ن خماوف
�شديدة من اثار رفع حظر على بلد تنت�شر فيه بالفعل اال�سلحة.
وكان رئي�س ال��وزراء الليبي على زي��دان قال اال�سبوع املا�ضي انه يعتزم ان
يطلب من جمل�س االم��ن التابع لالمم املتحدة رفع احلظر .وقد فر�ض
حظر ال�سالح على ليبيا يف بداية االنتفا�ضة التي اندلعت يف عام 2011
وبلغت ذروتها باالطاحة مبعمر القذايف .وق��ال �سفري رو�سيا لدى االمم
املتحدة فيتايل ت�شوركني رئي�س جمل�س االم��ن لهذا ال�شهر ان البع�ض
ت�ساوره خماوف ب�ش�أن افتقار احلكومة الليبية اىل ال�سلطة يف هذه الدولة
ال�صحراوية املرتامية االطراف وانت�شار اال�سلحة داخل حددوها.
وقال ان ليبيا مل تقدم بعد طلبا ر�سميا برفع حظر ال�سالح لكن امل�س�ألة
من املرجح ان يناق�شها جمل�س االمن قبل عقد اجتماع ب�ش�أن ليبيا يف وقت
الحق من هذا ال�شهر .وق��ال ت�شوركني لل�صحفيني بع�ض اع�ضاء املج�س
لديه حتفظات على رفع حظر ال�سالح .واو�ضح ان حكومة ليبيا ا�ستطاعت
بالفعل �شراء ا�سلحة مبوافقة جلنة عقوبات جمل�س االمن.
وت���س�ع��ي احل �ك��وم��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة جاهدة
ل�ب���س��ط ن �ف��وذه��ا يف ان� �ح ��اء البالد
وم � ��ازال � ��ت ق� � ��وات االم� � ��ن �ضعيفة
ومت� ��� �س ��ك م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات ت� �ت� ��أل ��ف يف
معظمها من مقاتلني �سابقني بزمام
ال�سلطة.
ون �ق��ل ع��ن رئ �ي ����س االرك� � ��ان الليبي
يو�سف املنقو�ش قوله ان بالده تنوي
اع ��ادة ب�ن��اء جي�شها وان �ه��ا ت��رغ��ب يف
التعاقد مع مكاتب ا�ست�شارية عاملية
ل�ل�م���س��اع��دة يف ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه املهمة
وبحث �أي �أن ��واع العتاد يحتاج اليه

قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية وامل��دن اال�سرائيلية.
وال ي�سمح بان ي�صعد اىل هذه احلافالت امل�ستوطنون
الذين تقدموا ب�شكوى حتى ال يت�شاركوا و�سائل النقل
مع الفل�سطينيني بحجة تخوفهم من وقوع هجمات.
و�أث � ��ار ت�خ���ص�ي����ص �إ� �س��رائ �ي��ل ح��اف�ل�ات ل�ن�ق��ل العمال
الفل�سطينيني من ال�ضفة الغربية �إىل املدن الإ�سرائيلية
خماوف اجلماعات احلقوقية التي اعتربتها �ضربا من
العن�صرية ،وه��و م��ا نفته �إ��س��رائ�ي��ل وت��ذرع��ت ب�أ�سباب
تتعلق بتخفيف التكد�س .وقالت مديرة منظمة بت�سيلم
احلقوقية ب��إ��س��رائ�ي��ل جي�سيكا مونتل يف ت�صريحات
�إذاع�ي��ة �إن ت�سيري خطوط حافالت منف�صلة لكل من
الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ال�ي�ه��ود والفل�سطينيني خ�ط��ة كريهة
وع�ن���ص��ري��ة ،ال مي�ك��ن ت�بري��ره��ا مب��زاع��م االحتياجات
الأمنية �أو التكد�س .

وا�شنطن

�إعادة انتخاب كوريا
رئي�س ًا للإكوادور
•• كيتو-ا ف ب:

اع�ي��د انتخاب الرئي�س اال�شرتاكي
راف��اي �ي��ل ك��وري��ا رئ�ي���س��ا لالكوادور
خالل االنتخابات التي جرت يف 17
�شباط-فرباير باغلبية 57,1%
م� ��ن اال� � � �ص� � ��وات ،ح �� �س��ب النتائج
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ن �� �ش��ره��ا املجل�س
الوطني االنتخابي .وفاز كوريا وهو
رج��ل اقت�صاد يبلغ م��ن العمر 49
ع��ام��ا ويحكم االك� ��وادور منذ العام
 2007ب��والي��ة ج��دي��دة م��ن اربع
�سنوات متقدما على مناف�سه امل�صريف
املحافظ غيلريمو ال�سو الذي ح�صل
على  22,7%من اال�صوات ،ح�سب
النتائج النهائية .وه��ي اخ��ر والية
ل �ك ��وري ��ا ع �ل��ى ر�أ�� � ��س ه� ��ذه ال ��دول ��ة
النفطية التي يبلغ عدد �سكانها 15
مليون ن�سمة ،وك��ان اعلن م��رارا انه
ال ينوي تعديل القانون كي يتمكن
من تر�شيح نف�سه جمددا.

املفو�ضية الأوروبية
تزيد م�ساعدتها للبنان

•• بروك�سل-ا ف ب:

اع �ل ��ن م �ف��و���ض اوروب � � ��ي ام �� ��س ان
املفو�ضية االوروبية �ستخ�ص�ص 30
مليون يورو ا�ضافية للبنان مل�ساعدته
ع �ل��ى م ��واج� �ه ��ة ت ��دف ��ق الالجئني
ال�سوريني اىل ارا�ضيه .وقال املفو�ض
املكلف �سيا�سة اجلوار �ستيفان فويل
ان لبنان ي�ست�ضيف اك�بر ع��دد من
اال�شخا�ص الذين فروا من املذبحة
الرهيبة اجل��اري��ة يف ��س��وري��ا ونعلم
ان ذلك ي�ضع هذا البلد يف مواجهة
حم�ن��ة ��ص�ع�ب��ة وا� �ض��اف ب�ع��د زي ��ارة
اىل ب �ي�روت ح�ي��ث ال�ت�ق��ى الرئي�س
ال�ل�ب�ن��اين مي�شال �سليمان ورئي�س
ال � ��وزراء جن�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ان ح�سن
��ض�ي��اف��ة و��س�خ��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين حيال
جريانهم امر رائع وجدير بالثناء.
االحت � ��اد االوروب� � ��ي ي�ب�ق��ى م�صمما
على م�ساعدة احلكومة اللبنانية يف
مواجهتها الزمة الالجئني.

ال�سجن ثالث �سنوات لقنا�ص العيون

م�صريون يحتجون على اال�ستيالء على منازلهم
•• القاهرة-يو بي �أي:

ق�ضت حمكمة ج�ن��اي��ات القاهرة
ام ����س ال �ث�لاث��اء،ب��ال �� �س �ج��ن ثالث
�سنوات للمالزم �أول بالأمن املركزي
حممود �صبحي ال�شناوي،ال�شهري
�إعالميا بـ قنا�ص العيون لتعمده
�إ�صابة املتظاهرين يف عيونهم .
و�أدان ��ت املحكمة ال�شناوي بتهمة
ال � �� � �ش ��روع يف ق �ت ��ل املتظاهرين
ال���س�ل�م�ي�ين ب��ا� �س �ت �ه��داف عيونهم
ببندقيته اخلرطو�ش �أثناء �أحداث
�شارع حممد حممود الأوىل التي
وق �ع��ت يف � �ش �ه��ر ت �� �ش��ري��ن الثاين
نوفمرب عام . 2011
وقد �أ�صيب العديد من املتظاهرين
بعيونهم وك��ان��ت ه�ي�ئ��ة التحقيق
ال�ق���ض��ائ�ي��ة يف ال�ق���ض�ي��ة� ،إتهمت
ال���ش�ن��اوي ،ب��ال���ش��روع يف ق�ت��ل عدد
من املتظاهرين ال�سلميني .
وق��ال��ت ان��ه ق��ام ب��إط�لاق النريان
ع�ل�ي�ه��م يف م �ق �ت��ل �أف� �ق ��دت بع�ض
املجني عليهم الب�صر ،طبقا ملا ورد
بتقارير ال�ط��ب ال�شرعي و�أق ��وال
املجني عليهم وال�شهود وامل�شاهد
امل���ص��ورة لبع�ض ال�ك��ام�يرات التي
ق��ام��ت بت�صوير ال�ضابط املذكور
ح��ال ارت �ك��اب��ه ت�ل��ك ال��وق��ائ��ع التي
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الأ�سرى الفل�سطينيون يدعون �إىل جمعة غ�ضب
ومب��وا��ض��ع ح�سا�سة ومل تتوقف
ال�ضربات رغم �صرخات اال�ستغاثة
والبكاء حتى اق�شعر بدين .
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،دع��ا الأ� �س��رى يف
ال�سجون الإ�سرائيلية ،ام�س �إىل
اعتبار ي��وم اجلمعة املقبل جمعة
غ�ضب لن�صرة املعتقلني يف �سجون
�إ�سرائيل.
وق��ال��ت احل��رك��ة الأ� �س�يرة يف بيان
تلقت يونايتد بر�س انرتنا�شونال
ن���س�خ��ة م �ن��ه ن��دع��و الع �ت �ب��ار يوم
اجلمعة  3-7جمعة غ�ضب ن�صرة
للأ�سرى ووفاء للأ�سرى .
ووج � � �ه � ��ت ن � � � ��داء اىل ال�شعب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف ك ��اف ��ة �أم ��اك ��ن
تواجده للخروج ن�صر ًة للأ�سرى
وم � � � � � � ��ؤازرة ل� �ه ��م يف معركتهم
وت�صعيد ال�ه�ب��ة اجل�م��اه�يري��ة يف
ال�ضفة البا�سلة والقطاع الأب��ي .
كما دعت كل الف�صائل وامل�ؤ�س�سات
وال �ف �ع��ال �ي��ات �إىل ال �ت �ح��رك على
ك��ل امل�ستويات ويف ك��ل ال�ساحات
ن�صرة للأ�سرى ،منا�شدة القيادة
امل�صرية للتحرك العاجل لإلزام
االح� �ت�ل�ال مب ��ا ت�ع�ه��د ب ��ه ع�شية
�إ�ضراب الكرامة .
و�أعلن الأ��س��رى البدء يف برنامج
ت�صعيدي حتت �شعار ن�أبى �أن نهون
ي���ش�م��ل �سل�سلة م��ن الإ�ضرابات
واخل�ط��وات املت�صاعدة .و�أ�ضافوا
�سنعلن الح �ق �اً ع��ن ت�صعيد هذه
اخل� � �ط � ��وات مب� ��ا ي �ك �ف��ل حتقيق
مطالبنا العادلة ووق��ف الهجمة
ال �� �ش��ر� �س��ة ع �ل��ى الأ�� � �س � ��رى وكل
خيارتنا يف هذا ال�سبيل مفتوحة .
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اعلنت وزارة ال�ع��دل االمريكية ان حمكمة بفلوريدا جنوب �شرق
الواليات املتحدة اتهمت اماما يف ميامي بتقدمي دعم ملنظمة ارهابية
هي طالبان باك�ستان .وبعد حماكمة ا�ستمرت �شهرين ،اقر حافظ
حممد �شري علي خ��ان مب��ا ن�سب اليه و��س��وف ي�صدر احلكم بحقه
يف  30ايار مايو .ويف حال ثبتت التهمة عليه ،فان حكما بال�سجن
ي�صل حتى  15عاما �سي�صدر بحق ام��ام م�سجد ميامي لكل من
تهمة الت�آمر لتقدمي دعم وتقدمي دعم مادي للقيام بعمليات قتل
وعمليات برت اع�ضاء وخطف ا�شخا�ص يف اخلارج وكذلك تقدمي دعم
مادي ملنظمة ارهابية اجنبية .وقال املدعي العام يف فلوريدا اجلنوبية
ويفريدو فريير يف بيان للوزارة بالرغم من انه امام او زعيم روحي،
فان حافظ خان لي�س باية حال رجل �سالم  .وح�سب العنا�صر التي
قدمت خالل املحاكمة ،فان خان حول امواال من الواليات املتحدة
اىل ح�سابات يف م�صرف بباك�ستان تعود ملنا�صرين حلركة طالبان
بهدف امل�ساعدة على �شراء ا�سلحة للنا�شطني ودعم ق�ضية طالبان.
وق��ام اي�ضا بحملة دعائية يف ال��والي��ات املتحدة جلمع ام��وال لهذه
الغاية .وتبني ان امام ميامي كان يريد م�ساعدة طالبان يف معركتها
�ضد احلكومة الباك�ستانية وحلفائها ومن بينهم الواليات املتحدة.
وق��د اي��د قيام عمليات قتل وخطف وب�تر اع�ضاء من اج��ل ت�سهيل
عملية االطاحة بحكومة ا�سالم اباد وفر�ض ال�شريعة اال�سالمية.
لندن
عر�ضت جلنة يف لندن مكلفة ب��إج��راء حتقيق علني يف مزاعم ب�أن
جنودا بريطانيني قتلوا و�شوهوا وعذبوا حمتجزين عراقيني بعد
معركة بجنوب العراق� ،صورا مروعة جلثث خم�ضبة بالدماء وكانت
احلكومة الربيطانية �أمرت يف العام  2009ب�إجراء التحقيق لك�شف
خبايا الأح��داث التي �أعقبت معركة داين ب��وي التي وقعت يف 14
مايو�-أيار  ،2004ودار جدال حولها .وب��د�أت جلنة التحقيق التي
حتمل ا�سم ال�سويدي (با�سم حميد ال�سويدي وهو �أحد الأ�شخا�ص
الذين قيل �إنهم قتلوا يف املع�سكر) جل�سات �شفهية بعد ثالثة �أعوام
من العمل املخابراتي املو�سع .وحتقق اللجنة يف مزاعم تورط جنود
بريطانيني يف ارتكاب انتهاكات �ضد عراقيني بعد معركة يف جنوب
البالد ع��ام  ،2004حيث اق�ت��ادت على �إث��ره��ا ال�ق��وات الربيطانية
عددا من العراقيني �إىل قاعدة مع�سكر �أبو ناجي حيث قتل البع�ض
وتعر�ض �آخرون للتعذيب .وبلغت تكلفة حتقيق ال�سويدي ملرحلة ما
قبل اجلل�سات  22.5مليون دوالر ،وم��ن املرجح �أن ي�سبب حرجا
للجي�ش ويثري اهتمام ال ��ر�أي ال�ع��ام .وا�ستمعت جلنة التحقيق يف
اليوم الأول من اجلل�سات �إىل ملخ�ص لتقارير الوفيات لأكرث من
� 20شخ�صا �سلمت جثثهم ملواطنني حمليني قرب بوابات مع�سكر
�أبو ناجي يف  15مايو�-أيار .2004
�صوفيا
ت��ويف حمتج ب�ل�غ��اري �أ��ش�ع��ل ال�ن��ار يف نف�سه ال�شهر امل��ا��ض��ي يف �إطار
احتجاجات عامة على ارتفاع �أ�سعار الكهرباء ،والف�ساد ،ت�سببت يف
�إ�سقاط حكومة و�أججت املطالبات بتغيري �سيا�سي .ورغم �أن بالمني
غ��وران��وف ت��ويف م�ساء الأح ��د ،فلم تعلن وف��ات��ه �إال االث �ن�ين ،غداة
م�سرية لع�شرات �آالف املتظاهرين يف فارنا و�سائر البالد احتجاجا
على الف�ساد والفقر .ونقل غورانوف �إىل امل�ست�شفى م�صابا بحروق
تغطي  80%م��ن ج���س��ده .وك��ان يحمل الف�ت��ة تطالب با�ستقالة
رئي�س البلدية امل�ح��اف��ظ ك�يري��ل ي��وردان��وف ال��ذي ي�شغل من�صبه
منذ  14عاما ويف اليوم نف�سه قدم رئي�س ال��وزراء املحافظ بويكو
ب��وري���س��وف ا�ستقالة ح�ك��وم�ت��ه .وا��س�ت�ع��د ك �ث�يرون لإق��ام��ة مرا�سم
لت�أبني املواطن الذي �أ�صبح رمزا ملئات الآالف من املحتجني الذين
خرجوا �إىل ال�شوارع ال�شهر املا�ضي للتعبري عن ا�ستيائهم من ارتفاع
�أ�سعار الكهرباء مما �أدى ال�ستقالة حكومة ميني الو�سط والدعوة
النتخابات جديدة يف مايو�-أيار .وغورانوف هو ثالث بلغاري ي�شعل
النار يف نف�سه ه��ذا العام ،والثاين ال��ذي يلفظ �أنفا�سه ب�سبب هذا
الت�صرف ،ففي  18فرباير�-شباط تويف �شاب عمره  26عاما بعد �أن
�أ�شعل النار يف نف�سه يف منطقة فيليكو تارنوفو بو�سط البالد .

�إندبندنت :الف�ساد يتحكم بالعراق

•• لندن-وكاالت:

قدمت لق�ضاة التحقيق من بع�ض
و� �س��ائ��ل الإع� �ل ��ام ومت تفريغها
واالطالع عليها .
اىل ذلك ،نظم ع�شرات الأ�شخا�ص
يف مدينة اخلانكة �شمال القاهرة،
ام�س وقفة احتجاجية �أمام مبنى
جم �ل ����س امل��دي �ن��ة اع�ت�را�� �ض� �اً على
ا��س�ت�ي�لاء خ��ارج�ين ع�ل��ى القانون
على منازلهم.

وق��ام الع�شرات م��ن �أه��ايل املدينة
ال��واق �ع��ة يف حم��اف�ظ��ة القليوبية
�شمال القاهرة  ،باالعت�صام �أمام
م�ب�ن��ى جم�ل����س امل��دي �ن��ة اعرتا�ضاً
ع�ل��ى ح��ال��ة ال�ف�ل�ت��ان الأم �ن��ي التي
ت�ع��ان�ي�ه��ا ال �ب�لاد وق �ي��ام جمموعة
م� ��ن اخل � ��ارج �ي��ن ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
باال�ستيالء على بنايتني �سكنيتني
ت�ضمان �شققاً كانوا �سيت�سلمونها

ب� �ع ��د �أي� � � � ��ام .وق � �ط ��ع املحتجون
طريق اخلانكة – �شبني القناطر
احليوي .وتعاين البالد منذ نحو
عامني حالة م��ن الفلتان الأمني
ت��راف �ق��ت م ��ع ان� � ��دالع ث � ��ورة 25
يناير كانون الثاين  2011التي
�أط��اح��ت بالنظام ال�سابق ،ت�سببت
ب��زي��ادة ج��رائ��م ال�سرقة واخلطف
والتخريب.

قالت �صحيفة �إندبندنت الربيطانية �إن العراق �أ�صبح بعد ع�شر �سنوات من
الغزو الأمريكي مرتعا للف�ساد مبختلف �أ�شكاله ،م�ؤكدة �أنه من امل�ستحيل
�إ� �ص�لاح ال�ن�ظ��ام بوا�سطة احل�ك��وم��ة القائمة لأن �أي حم��اول��ة للإ�صالح
�ست�ضرب الآلية التي حتكم بها .وو�صف مرا�سل ال�صحيفة باتريك كوكبرين،
يف تقرير مطول� ،أحوال العراق ب�أنها ل�صو�صية وف�ساد حتميه احلكومة .
وقال كوكبرين �إن النخبة اجلديدة التي يحمي م�صاحلها احلكم متار�س
حياة غام�ضة وتتخفى وراء متاري�س املنطقة اخل�ضراء �أو تتجول ب�شوارع
بغداد يف قوافل مدرعة ،وتت�صف بنهم �شديد للف�ساد املايل واال�ستحواذ على
الرثوة .ونقل عن عراقيني قولهم �إن عقوبات الأمم املتحدة دمرت املجتمع
العراقي يف الت�سعينات والغزو الأمريكي دمر الدولة عقب  .2003و�أورد
املرا�سل �صورا للف�ساد املايل والق�ضائي وال�سيا�سي وتدهور اخلدمات و�شلل
فعالية م�ؤ�س�سات الدولة اخلدمية ب�سبب هذا الف�ساد.
وذكر �أن الف�ساد يعقّد احلياة اليومية للعراقيني وي�سممها ،خا�صة حياة
الفقراء .و�أو�ضح �أن الأ�ضرار فادحة جراء ال�سرقات باجلملة للمال العام.
و�أ�شار �إىل �أنه ورغم مليارات الدوالرات التي ُتنفق من خزينة الدولة ،فال
يزال هناك نق�ص يف �إمدادات الكهرباء واالحتياجات ال�ضرورية الأخرى.
و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن كثريا من العراقيني الذين التقاهم يقولون �إن
حمطات الكهرباء التي ق�صفها الأمريكيون يف ا�ستهدافهم مرافق البنية
التحية عام  1991مت �إ�صالحها ب�سرعة با�ستخدام موارد عراقية فقط،
وال �ي��وم ورغ��م ت��وف��ر الأم� ��وال وع��دم وج��ود مقاطعة خ��ارج�ي��ة وعقوبات،
ت�ع�ج��ز احل �ك��وم��ة ع��ن ت��وف�ير ال�ك�ه��رب��اء امل�ط�ل��وب��ة ون���س��ب �إىل �أح ��د كبار
املهند�سني ب��وزارة الكهرباء وا�سمه قا�سم �أن م�شكلة الكهرباء يف العراق
�ست�ستمر ع�شرين �أو ثالثني �سنة قادمة �إذا ا�ستمرت الأو�ضاع كما هي.
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دم�شق ت�سلم ال�سفري الرو�سي �أملاني ًا

وا�شنطن :كل اخليارات مطروحة مع �إيران
•• وا�شنطن-وكاالت:

10

�أعلن جوزيف بايدن نائب الرئي�س الأمريكي �أن
جميع اخليارات مطروحة للتعامل مع امل�شروع
النووي الإيراين مبا يف ذلك اخليار الع�سكري،
بينما ج ��دد ال�ب�ي��ت االب�ي����ض ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن
وا�شنطن لن تدع نافذة الفر�ص مفتوحة �أمام
طهران للأبد .وقال بايدن �أمام جلنة ال�ش�ؤون
العامة الأمريكية الإ�سرائيلية (�أي�ب��اك) وهي
�أكرب لوبي داعم لإ�سرائيل بال�ساحة الأمريكية
�إن بالده ت�ضع كل اخليارات للتعامل مع �إيران

على الطاولة مبا يف ذلك احلل الع�سكري ولكنه
ا�ستطرد قائال �إن وا�شنطن ال تزال حتاول �إيجاد
حلول دبلوما�سية و�أك��د بايدن رافعا �إبهامه �أن
الرئي�س الأمريكي ال يخادع  .وجاء هذا الت�أكيد
الأمريكي �أي�ضا على ل�سان وزير اخلارجية جون
كريي خالل لقائه مع نظريه ال�سعودي �سعود
الفي�صل حني ق��ال �إن امل��دة املتاحة للمحادثات
ال �ن��ووي��ة ب�ي�ن �إي � ��ران وال �ق ��وى ال���س��ت الكربى
حم� � ��دودة .وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال امل �ت �ح��دث با�سم
البيت الأب�ي����ض ج��اي ك��ارين �إن ال�ف��ر���ص �أمام
�إي��ران حم��دودة ،م�ؤكدا يف معر�ض تعليقه على

�أنباء ن�صب ثالثة �آالف جهاز طرد مركزي يف
من�ش�أة نطنز النووية الإيرانية ،بالقول رددنا
م� ��رارا �أن ن��اف��ذة ال �ف��ر���ص ل��ن ت�ب�ق��ى مفتوحة
�إىل �أج��ل غ�ير م�سمى �أم��ام �إي ��ران  .و�أ��ش��ار �إىل
�أن �أم��ام طهران فر�صة للتخلي عن برناجمها
النووي الذي يثري �شكوكا لدى الغرب ب�أن �إيران
ت�سعى المتالك �أ�سلحة ن��ووي��ة ،وه��و ما تنفيه
طهران داعيا الإيرانيني �إىل ما و�صفه بااللتزام
بقرارات جمل�س الأمن الدويل والت�صرف ب�شكل
�صحيح مع املجتمع الدويل لإنهاء عزلتها ،وفق
تعبريه.

•• دم�شق-ا ف ب:

�سلمت ال�سلطات ال�سورية ام�س ال�سفري الرو�سي يف دم�شق �صحافيا املانيا يدعى بيلي �سيك�س ،ملمحة
اىل ان��ه دخ��ل االرا��ض��ي ال�سورية بطريقة غري �شرعية .ويف لقاء �صحايف عقد يف وزارة اخلارجية يف
دم�شق ،قال نائب وزير اخلارجية ال�سورية في�صل املقداد ان الهدف من اللقاء ت�سليم ال�صحايف االملاين
لل�سيد ال�سفري الرو�سي عظمة اهلل كول حممدوف.
واو�ضح انه عندما طلب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف و�ساطة احلكومة ال�سورية من اجل
حل م�شكلة االعالمي االملاين بيلي �سيك�س ،قلنا له اننا على امت اال�ستعداد انطالقا من هدفنا الدائم
واالكيد يف اح�ترام م�س�ؤوليات وواجبات االعالميني  .وا�ضاف املقداد لكننا مرة اخرى نتحفظ على
الدخول ب�شكل غري م�شروع اىل ارا�ضي اجلمهورية العربية ال�سورية  .و�صافح املقداد يف نهاية امل�ؤمتر
�سيك�س ذي اللحية اخلفيفة وال�شعر الطويل ،والذي ارتدى �سرتة داكنة اللون ،قبل ان ي�صافح بدوره
ال�سفري الرو�سي .وبيلي �سيك�س هو واحد من مئتني �صحايف م�ستقلني يعملون مع اال�سبوعية اليمينية
االملانية يونغي فرايهايت .

رو�سيا تنتقد دعم �أمريكا لثوار �سوريا

�أخبار ال�ساعة :الوزاري اخلليجي عرب عن موقفه
الوا�ضح جتاه ق�ضايا اخلليج وال�شرق الأو�سط

توتر حدودي بعد مقتل جنود �سوريني بالعراق
•• عوا�صم-وكاالت:

�أط �ل �ق��ت ال �ق��وات ال �ع��راق �ي��ة النار
باجتاه معرب اليعربية احلدودي
م��ع � �س��وري��ا ال ��ذي ي���س�ي�ط��ر عليه
اجل �ي ����ش احل � ��ر ،وف� ��ق نا�شطني،
وذل � � ��ك ب� �ع ��د �أن �أع� �ل� �ن ��ت وزارة
ال ��دف ��اع �أن م���س�ل�ح�ين و�صفتهم
بالإرهابيني ت�سللوا من الأرا�ضي
ال�سورية وهاجموا ع�شرات اجلنود
ال�سوريني العائدين �إىل بالدهم
مما �أ�سفر عن مقتل  48جنديا.
وكان حوايل  65جنديا وم�س�ؤوال
�سوريا �سلموا �أنف�سهم لل�سلطات
العراقية اجلمعة بعدما ا�ستوىل
م �ق��ات �ل��ون م��ن اجل �ي ����ش ال�سوري
احل��ر ع�ل��ى اجل��ان��ب ال���س��وري من
معرب اليعربية الواقع يف حمافظة
احل�سكة.
وق � � ��ال م � �� � �س � ��ؤول ع� ��راق� ��ي كبري
ل��روي�ترز �إن ال�سلطات العراقية
ك��ان��ت تنقل ال�سوريني �إىل معرب
ح� ��دودي �آخ ��ر ن��اح�ي��ة اجل �ن��وب يف
حم��اف�ظ��ة الأن� �ب ��ار ع�ن��دم��ا ن�صب
امل�سلحون كمينا لقافلتهم و�أ�ضاف
امل�س�ؤول �أن احلادث وقع يف منطقة
عكا�شات حيث كانت القافلة التي
تقل اجلنود واملوظفني ال�سوريني
يف ط��ري �ق �ه��ا �إىل م �ع�ب�ر الوليد
احلدودي.
وب� ��دوره� ��ا ذك � ��رت وزارة ال��دف��اع
�أن ال�ه�ج��وم �أدى �إىل مقتل 48
جنديا �سوريا بالإ�ضافة �إىل ت�سعة
جنود عراقيني .وو�صفت الهجوم

ب��االع �ت��داء ال �� �س��اف��ر ع �ل��ى �سيادة
العراق ،متهمة جمموعة �إرهابية
بالت�سلل �إىل العراق لقتل اجلنود
ال�سوريني والعراقيني.
وح ��ذرت ال� ��وزارة ك��اف��ة الأط ��راف
امل�ت���ص��ارع��ة يف اجل��ان��ب ال�سوري
م��ن ن�ق��ل ��ص��راع�ه��م امل�سلح داخل
الأرا� � �ض� ��ي ال �ع��راق �ي��ة �أو انتهاك
ح��رم��ة ح ��دود ال� �ع ��راق ،و�سيكون
الرد حازما وقا�سيا وبكل الو�سائل
املتاحة .
وكانت القوات النظامية ال�سورية
ق ��د ا� �س �ت �ع ��ادت امل� �ع�ب�ر اخلمي�س
املا�ضي من جبهة الن�صرة و�ألوية

�أخ� ��رى ا��س�ت��ول��ت ع�ل�ي��ه ق�ب��ل ذلك
ب�ي��وم .وذك��ر نا�شطون �أن القوات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة ال �� �س��وري��ة جل � ��أت �إىل
الأرا� � �ض� ��ي ال �ع��راق �ي��ة يف مرتني
فقدت فيهما املعرب.
ويتهم الثوار ال�سوريون احلكومة
ال �ع��راق �ي��ة ب��دع��م ن �ظ��ام الرئي�س
ب �� �ش��ار الأ�� �س ��د لأ� �س �ب��اب طائفية،
وهو ما تنفيه ب�شدة حكومة نوري
املالكي .وحذر املالكي قبل �أيام من
�أن انهيار نظام الأ��س��د ق��د يفجر
نزاعات طائفية يف لبنان والعراق.
ويف العام املا�ضي ا�ستوىل اجلي�ش
احل� ��ر ع �ل��ى م �ع�بر ح � ��دودي �آخ ��ر

م��ع ال �ع��راق ه��و م�ع�بر البوكمال
ال � ��واق � ��ع � �ض �م��ن حم ��اف� �ظ ��ة دي ��ر
ال��زور ،كما ا�ستوىل على عدد من
املعابر احلدودية مع تركيا �ضمن
حمافظات حلب و�إدلب واحل�سكة.
اىل ذل��ك ،ع�ّب�رّ ال�سفري الرو�سي
لدى الأمم املتحدة عن قلق بالده
�إزاء اح �ت �م��ال ت�ع��زي��ز امل�ساعدات
الأم�يرك�ي��ة جلماعات م�سلحة يف
�سوريا ،و�أكد �أن احلوار هو ال�سبيل
الوحيد حلل الأزمة التي ت�شهدها
البالد .وذل��ك بعد �أن تعهد وزير
اخلارجية الأم�يرك��ي يف الريا�ض
�أم ����س الأول ب�ت�ق��دمي م��زي��د من

ال��دع��م للمعار�ضة ال���س��وري��ة من
دون ت�سليحها.
وق� ��ال ال���س�ف�ير ال��رو� �س��ي فيتايل
ت �� �ش��ورك�ين ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين يف مقر
الأمم املتحدة بنيويورك �إن بالده
ت�شعر بالقلق �إزاء الت�صريحات
الأم�ي�رك �ي��ة الأخ �ي��رة ع��ن تعزيز
امل���س��اع��دة مل��ا ��س�م��اه��ا باجلماعات
امل�سلحة يف �سوريا ،معتربا �أن ذلك
ميثل ابتعادا عن االجتاه املطلوب
لإج� � � � ��راء ح � � ��وار ب�ي��ن احلكومة
واملعار�ضة.
و�أكد ت�شوركني الذي تر�أ�س بالده
جم �ل ����س الأم � ��ن ال � ��دويل ال�شهر
احلايل �أن بالده ت�ؤمن ب�أن اجلهد
الرئي�سي للمجتمع الدويل ،الذي
كان اجلهد الرئي�سي للدبلوما�سية
الرو�سية ،هو حماولة �إقامة حوار
بني احلكومة واملعار�ضة مبا يتوافق
مع وثيقة جنيف ال�صادرة يف 30
يونيو-حزيران املا�ضي  .وا�ستبعد
ال�سفري الرو�سي حتقيق �أي تقدم
�إيجابي يف �سوريا من دون احلوار.
و�أ�� �ش ��ار ال���س�ف�ير �إىل �أن الو�ضع
الأم� �ن ��ي ب�ي�ن � �س��وري��ا و�إ�سرائيل
ت �ع��ر���ض �أي �� �ض��ا ل �ل �خ �ط��ر ب�سبب
ظ��اه��رة ج��دي��دة وخ �ط�يرة تتمثل
يف �أن ج �م��اع��ات م���س�ل�ح��ة تن�شط
فيما ي�سمى باملنطقة ال�ع��ازل��ة يف
مرتفعات اجل��والن بني البلدين.
يف ال�سياق قالت �إ�سرائيل ملجل�س
الأم��ن التابع ل�ل�أمم املتحدة �إنها
ال ميكن �أن تظل مكتوفة الأيدي
بينما مت�ت��د ال �ن��زاع��ات يف �سوريا

•• �أبوظبي-وام:

�إىل خارج حدودها .وكتب ال�سفري
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ل��دى الأمم املتحدة
رون ب��رو��س��ور �إىل املجل�س ي�شكو
من �سقوط قذائف مدفعية قادمة
من �سوريا يف داخل �إ�سرائيل ،قائال
ينبغي �أال ينتظر م��ن �إ�سرائيل
�أن تقف مكتوفة الأي ��دي و�أرواح
مواطنيها تتعر�ض للخطر من
جراء الأفعال الطائ�شة للحكومة
ال�سورية .
و��س�ب��ق �أن تعهد وزي ��ر اخلارجية
الأم � �ي� ��رك � � � ��ي ج � � � ��ون ك � �ي� ��ري يف
ال� ��ري� ��ا�� ��ض ب� �ت� �ق ��دمي م ��زي ��د من
الدعم للمعار�ضة ال�سورية بدون
ت�سليحها ،مو�ضحا �أن الواليات
امل �ت �ح ��دة � �س �ت��وا� �ص��ل ال �ع �م��ل مع
�أ� �ص��دق��ائ �ه��ا ل �ت �ع��زي��ز املعار�ضة
ال�سورية .
وردا على �س�ؤال يف م�ؤمتر �صحفي
م ��ع وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�سعودي
�سعود الفي�صل ب�ش�أن �إر��س��ال دول
�أ�سلحة �إىل الثوار يف �سوريا ،قال
ك�يري �إن ل��دى املعار�ضة املعتدلة
ال �ق��درة ل�ل�ت��أك��د م��ن �أن الأ�سلحة
ت���ص��ل �إل �ي �ه��ا ول�ي����س �إىل الأي ��دي
اخلط�أ  ،يف ما بدا موافقة �ضمنية
ع�ل��ى �إر�� �س ��ال �أ��س�ل�ح��ة �إىل الثوار
املعتدلني .

متمردون �أكراد يهاجمون عربة ع�سكرية تركية
•• ديار بكر-رويرتز:

قال م�س�ؤولو �أمن ام�س ان متمردين �أك��رادا فجروا
قنبلة �أ�سفل ع��رب��ة ع�سكرية يف ج�ن��وب ��ش��رق تركيا
و�أ� �ص��اب��وا ارب �ع��ة ج �ن��ود .ومي �ك��ن ان ي �ه��دد الهجوم
ع�م�ل�ي��ة � �س�ل�ام ول �ي ��دة ب�ي�ن ح �ك��وم��ة �أن� �ق ��رة وزعيم
االك��راد امل�سجون عبد اهلل �أوج�لان .وب��د�أ م�س�ؤولون
يف املخابرات الرتكية و�أوج�ل�ان زعيم ح��زب العمال
ال�ك��رد��س�ت��اين امل���س�ج��ون يف ج��زي��رة ق��رب ا�سطنبول
حم��ادث��ات يف اك�ت��وب��ر ت�شرين االول امل��ا��ض��ي النهاء
 28عاما من التمرد الكردي �سقط فيه �أكرث من
 40الف قتيل .ومع تقدم املحادثات تراجع العنف
وكان اخر هجوم حلزب العمال الكرد�ستاين يف يناير

كانون الثاين حني قتل م�سلحون �أكراد �ضابط �شرطة
تركيا يف اقليم م��اردي��ن بجنوب ��ش��رق ال �ب�لاد .ويف
هجوم ام�س الأول فجر متمردون عن بعد متفجرات
م��زروع��ة يف الطريق ل��دى م��رور قافلة ع�سكرية يف
منطقة ليج باقليم ديار بكر وقال م�س�ؤولون ان �أربعة
جنود يف عربة مدرعة �أ�صيبوا .وقال م�صطفى طربق
حمافظ اقليم دي��ار بكر ان وح��دات اجلي�ش الرتكي
كانت تالحق جناة ويقول �سيا�سيون �أك��راد ان حزب
العمال الكرد�ستاين ملتزم االن بوقف فعلي الطالق
النار وان �أوجالن يعتزم ان يعلن ر�سميا وقفا للقتال
يف ر�أ�س ال�سنة الكردية التي حتل يف  21مار�س اذار.
لكن الطائرات الرتكية ا�ستمرت يف ق�صف �أهداف
كردية يف جبال �شمال العراق حيث يتمركز االف من

املقاتلني االك��راد وهو ما قوبل بتحذيرات من حزب
العمال الكرد�ستاين بان ذلك يقو�ض عملية ال�سالم.
كما ا�ستمرت �أي�ضا العمليات الع�سكرية يف جنوب �شرق
تركيا .وقال م�س�ؤولون ان القوات الرتكية تدعمها
طائرات الهليكوبرت �شنت عملية حول جبال جودي
يف اقليم �سريناك قرب احلدود العراقية وان وحدات
املدفعية ق�صفت اجلبل ومل يرد على الفور تعليق من
جانب حزب العمال الكرد�ستاين ب�ش�أن هجوم االم�س.
وقالت و�سائل اع�لام تركية ان اخلطة التي ناق�شها
�أوج�لان مع ممثلي احلكومة الرتكية تن�ص على ان
ينهي ح��زب العمال الكرد�ستاين العمليات القتالية
ويتخلى عن مطلبه اخلا�ص بحكم ذاتي لالكراد يف
جنوب �شرق تركيا .

قالت �أخ�ب��ار ال�ساعة �إن املجل�س ال ��وزاري ل��دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية عرب يف البيان اخلتامي ال��ذي �صدر عن
اجتماعات دورت��ه الـ 126التي عقدت يوم الأح��د يف الريا�ض..
عن موقف وا�ضح ومبدئي جتاه ق�ضايا منطقة اخلليج وال�شرق
الأو�سط عك�س و�ضوح الر�ؤية لدى دول جمل�س التعاون ونظرتها
املت�سقة ملجمل الأو� �ض��اع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وحتت عنوان موقف خليجي وا�ضح قالت �إن املجل�س جدد ت�أكيده
رف�ض ا�ستمرار احتالل �إي��ران للجزر الإم��ارات�ي��ة الثالث طنب
الكربى وطنب ال�صغرى و�أبومو�سى " واعترب �أن �أي ممار�سات
�أو �أعمال تقوم بها �إي��ران على اجلزر باطلة وملغاة وقرر النظر
يف الو�سائل ال�سلمية كافة التي ت�ؤدي �إىل �إعادة حق الإم��ارات يف
�أر�ضها املحتلة  ..م�ؤكدة �أن هذا موقف خليجي ثابت ومبدئي يف
دعم الإمارات وم�ساندتها وت�أييد نهجها يف �إدارة ق�ضية االحتالل
الإيراين للجزر الثالث ويف الوقت نف�سه الإميان بالنهج ال�سلمي
طريقا ال�سرتجاع احلقوق امل�شروعة التي ت�ستمد قوتها من ذاتها
ومن حقائق القانون والتاريخ واجلغرافيا التي تدعمها .و�أ�ضافت
ال�ن���ش��رة ال�ت��ي ي���ص��دره��ا م��رك��ز الإم � ��ارات ل�ل��درا��س��ات والبحوث
الإ�سرتاتيجية �..أن��ه يف �إط��ار ت�أكيده املواقف اخلليجية املبدئية
�أي�ضا جاء ت�شديد املجل�س على �ضرورة التزام �إيران التام مببادئ
ح�سن اجل ��وار واالح�ت��رام امل�ت�ب��ادل وت��رح�ي�ب��ه ب��احل��وار الوطني
يف مملكة ال�ب�ح��ري��ن وحت��دي��د م��وع��د ان �ط�لاق احل ��وار الوطني
يف اليمن وت�شديده على �أهمية احل��وار وال�ت��واف��ق ب�ين مكونات
ال�شعب العراقي .و�أو�ضحت �أن هذا ينبثق من �سيا�سة خليجية
ثابتة وممتدة يتبناها جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية منذ
�إن�شائه يف عام  1981تقوم على مبد�أين �أ�سا�سيني� :أولهما عدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى ومطالبة الآخرين
بعدم التدخل يف �ش�ؤون دول املجل�س ورف�ض هذا التدخل من �أي
جهة وحتت �أي مربر واملبد�أ الثاين فهو الإمي��ان ب�أن احل��وار هو
الطريق الأمثل والأف�ضل لت�سوية اخلالفات ب�شكل عام وداخل
ال��وط��ن ال��واح��د وب�ين �أب�ن��ائ��ه على وج��ه اخل�صو�ص .وق��ال��ت �إنه
من هذا املنطلق جاء تبني جمل�س التعاون للمبادرة اخلليجية
ب�ش�أن االنتقال ال�سيا�سي يف اليمن ويجيء موقفه الثابت يف دعم
احل��وار الوطني يف املناطق الأخ��رى يف العامل العربي .و�أ�ضافت
�أن املوقف الذي �أكده املجل�س الوزاري اخلليجي خالل اجتماعه
الأخري ب�ش�أن الأزمة ال�سورية ي�شري �إىل و�ضوح الر�ؤية والقراءة
العميقة وال�شاملة للق�ضية حيث و�ضع املجل�س يده بدقة على
امل�شكلة الرئي�سية يف الإدارة الدولية للأزمة من خالل ت�أكيده
�أهمية ال�سعي لتوحيد ال��ر�ؤي��ة الدولية يف التعامل م��ع الأزمة
ال�سورية و�صوال �إىل عملية نقل �سلمي لل�سلطة..م�ؤكدة �أن عدم
وج��ود موقف دويل موحد يف التعاطي مع امل ��أزق ال�سوري ميثل
�أحد م�صادر ا�ستمرار ال�صراع وتفاقمه مع مرور الوقت .و�أكدت
�أخ�ب��ار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي �أن��ه على ال��رغ��م من
ج��دول الأع�م��ال املتخم بالق�ضايا وامللفات املعقدة ف ��إن املجل�س
الوزاري اخلليجي حر�ص على ا�ستعرا�ض م�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك وما حتقق فيها من �إجنازات يف ت�أكيد للإميان ب�أن هذا
العمل هو املظلة التي يتعزز من خاللها مفهوم الأمن اجلماعي
اخلليجي.

�إلغاء احلجز على �أمالك مقربينْ من �صالح

الرئي�س اليمني يرف�ض عر�ض ًا لل�صلح مع القاعدة
•• �صنعاء-ا ف ب:

رف����ض ال��رئ�ي����س اليمني عبدربه
من�صور ه��ادي عر�ضا لل�صلح مع
ال �ق��اع��دة ق��دم �ت��ه جم �م��وع��ة من
العلماء و�شيوخ القبائل ،م�شددا
ع�ل��ى � �ش��رط ت�خ�ل��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م عن
� �س�لاح��ه م���س�ب�ق��ا ،ب�ح���س�ب�م��ا افاد
م �� �س ��ؤول ام �ن��ي ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س.
وق ��ال امل �� �س ��ؤول ال ��ذي ط�ل��ب عدم
الك�شف عن ا�سمه ان الرئي�س ي�صر
على ان يتخلى عنا�صر القاعدة
ع��ن ا��س�ل�ح�ت�ه��م وي�ع�ل�ن��وا توبتهم
وتخليهم عن الفكر املتطرف .
وك ��ان امل �� �س ��ؤول يعلق ع�ل��ى اعالن
تنظيم ق��اع��دة اجل�ه��اد يف جزيرة
العرب يف بيان ن�شر عرب االنرتنت
ع��ن ف�شل و��س��اط��ة ق��اده��ا ثمانية
ع �ل �م��اء و� �ش �ي��وخ ق �ب��ائ��ل م ��ن اجل
ال�صلح مع الدولة.
واعلن الو�سطاء الثمانية يف بيان
يحمل تاريخ اخلام�س من �شباط
ف�براي��ر ف�شل م�ساعيهم لل�صلح
بني القاعدة والدولة.
وي � �ح � �م ��ل ه � � ��ذا ال � �ب � �ي� ��ان ه � ��ادي
م�س�ؤولية الف�شل وي�ؤكد ان زعيم
القاعدة يف ج��زي��رة ال�ع��رب نا�صر
الوحي�شي واف��ق ووق��ع على اتفاق
ال�صلح بعد ان واف�ق��ت ال�سلطات

على ح��د ق��ول ال�ب�ي��ان على هدنة
مل��دة �شهرين ملناق�شة االتفاق بني
الطرفني.
وذك ��ر ب�ي��ان ال�ع�ل�م��اء وال���ش�ي��وخ ان
املفاو�ضات مت��ت م��ع رئي�س جهاز
االم� ��ن ال���س�ي��ا��س��ي غ��ال��ب مطهر
ال �ق �م ����ش ،ومل ي �ت��م ال �ت��وق �ي��ع يف
ال �ن �ه��اي��ة ع �ل��ى االت� �ف ��اق م ��ن قبل
مفو�ض من رئي�س اجلمهورية.
وي� �ت ��زام ��ن ذل� ��ك م ��ع م �ق �ت��ل 12

ع �ن �� �ص��را م ��ن ال �ل �ج��ان ال�شعبية
املوالية للجي�ش يف انفجار �سيارة
مفخخة ا��س�ت�ه��دف��ت م �ق��را لهذه
اللجان يف مدينة لودر مبحافظة
اب�ي�ن يف ج �ن��وب ال �ي �م��ن ،ووجهت
ا�صابع االتهام اىل تنظيم القاعدة
بامل�س�ؤولية عن هذا التفجري.
وتوا�صل القوات اليمنية مطاردة
ان�صار القاعدة ،فيما تنفذ طائرات
امريكية من دون طيار غارات على

اهداف للقاعدة يف اليمن.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،ال �غ��ت املحكمة
ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف �ش�ؤون
االره��اب ام�س احلجز الذي كانت
ف��ر� �ض �ت��ه ع �ل��ى ام�ل��اك اب ��ن اخي
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد
اهلل �صالح وق��ائ��د ع�سكري �سابق
�آخ ��ر م�ق��رب م�ن��ه ،بح�سبما اعلن
قا�ضي املحكمة.
وق� ��ال رئ �ي ����س امل�ح�ك�م��ة القا�ضي

هالل حمفل لوكالة فران�س بر�س
ال�غ�ي�ن��ا ق� ��رار احل �ج��ز التحفظي
بعد ان انهى ال��رج�لان متردهما
على الق�ضاء وبعد مثولهما امام
الق�ضاء .
وكانت املحكمة قررت يف � 26شباط
فرباير فر�ض حجز حتفظي على
ال �ع �ق��ارات وامل�م�ت�ل�ك��ات واالر�صدة
النقدية لكل من اللواء عبد امللك
الطيب قائد قوات االمن املركزي
ال���س��اب��ق ،وال�ع�م�ي��د يحيى حممد
ع� �ب ��داهلل � �ص��ال��ح ال ��رج ��ل الثاين
�سابقا يف االم ��ن امل��رك��زي واالبن
االك�ب�ر ل�شقيق ال��رئ�ي����س اليمني
ال���س��اب��ق ،وذل ��ك المتناعهما عن
االدالء باقوالهما يف ق�ضية تفجري
دام �شهدته �صنعاء يف .2012
وك��ان الرجالن ا�ستدعيا لالدالء
ب��اق��وال�ه�م��ا ع�ل��ى خلفية الهجوم
االن�ت�ح��اري ال�ت��ي ا�ستهدف جنود
االمن املركزي يف ميدان ال�سبعني
و� �س��ط ��ص�ن�ع��اء يف  21اي ��ار مايو
 2012خالل مترين على عر�ض
ع�سكري واودى بحياة  86جنديا
وجرح �أكرث من مئتني �آخرين.
واق�ي��ل يحيى �صالح نهاية العام
املا�ضي يف اطار اعادة هيكلة قوات
االم��ن واجلي�ش اليمنية مبوجب
اتفاق انتقال ال�سلطة .كما اقيل
عبد امللك الطيب يف يوم الهجوم.

العاهل الأردين برتكيا لبحث الأزمة ال�سورية
•• عمان-وكاالت:

بحث ملك الأردن عبد اهلل الثاين خالل زيارته لأنقرة
ام�س مع الرئي�س الرتكي عبد اهلل غل ورئي�س الوزراء
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان� ،سبل ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات التعاون
ال �ث �ن��ائ��ي وال� �ت� �ط ��ورات ال��راه �ن��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ،ال�سيما
امل�ستجدات على ال�ساحة ال�سورية ،وفق ما ذكرت وكالة
الأنباء الأردنية (برتا).
والتقي امللك �أي�ضا خالل زيارته التي ت�ستمر يومني،
رئي�س اجلمعية الوطنية الرتكية جميل جيجك ،حيث
يتم بحث الو�سائل الكفيلة بتعزيز التعاون الربملاين
بني البلدين مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني.
وي �ت �� �ض �م��ن ب��رن��ام��ج زي� � ��ارة امل �ل ��ك ل �ق ��اء م ��ع جمتمع
الأعمال الأردين الرتكي ،ينظمه احتاد غرف التجارة
وتبادل ال�سلع يف تركيا ،بهدف تعزيز عالقات التعاون

االقت�صادي بني البلدين ،مبا ينعك�س �إيجابا على حجم
التبادل التجاري بينهما .من جهتها �أعلنت الرئا�سة
الرتكية يف بيان �أن زي��ارة العاهل الأردين �ست�ساهم يف
تعزيز التعاون بني البلدين الأ�سا�سيني يف املنطقة يف
وقت جتري فيه تطورات ح�سا�سة يف منطقتنا  .و�أو�ضح
البيان �أن امللك يبحث مع الرئي�س الرتكي العالقات
الدولية و�سبل تطوير التبادل التجاري واال�ستثمارات
ب�ين البلدين .وي ��زور عبد اهلل ال�ث��اين ال�ي��وم الأربعاء
من�ش�آت �صناعة الأ�سلحة يف العا�صمة ال�ترك�ي��ة ،كما
�أ�ضاف بيان الرئا�سة الرتكية .وت�أتي زيارة ملك الأردن
�إىل تركيا بعد �أق��ل من �أ�سبوعني على زيارته مو�سكو
وبحث الأزم��ة ال�سورية مع امل�س�ؤولني هناك .وجتاوز
عدد ال�سوريني ب��الأردن � 421ألفا ،وفقا للم�س�ؤولني
الأردن� �ي�ي�ن ،بينما ت� ��ؤوي ت��رك�ي��ا ال�ت��ي ت�ط��ال��ب برحيل
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد حوايل مائتي �ألف نازح.
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عربي ودويل

رئي�س الوزراء الباك�ستاين يف �أول زيارة للهند
•• نيودلهي-ا ف ب:

ي��زور رئي�س ال��وزراء الباك�ستاين رج��ا برويز ا�شرف
هذا اال�سبوع لأول مرة الهند يف منا�سبة زي��ارة حج
اىل مقام �صويف بارز كما اعلن م�س�ؤول هندي كبري
ام�س .وقال امل�س�ؤول الهندي طالبا عدم الك�شف عن
ا�سمه ان رئي�س ال ��وزراء �سيكون يف الهند ال�سبت.
انها زيارة خا�صة و�سريافقه فيها م�س�ؤولون اخرون
وعائلته .
وا��ض��اف لوكالة فران�س بر�س م��ن غ�ير املرتقب ان
يلتقي اي م�س�ؤول �سيا�سي هندي .انها زي��ارة دينية

وروح �ي��ة  .و� �س �ي��زور ا� �ش��رف م �ق��ام االم� ��ام ال�صويف
ح�ضرة خواجة غريب نواز الواقع يف عجمر �شريف
التي تبعد حواىل  400كلم جنوب غرب نيودلهي.
و�ستكون هذه اول زيارة اىل الهند مل�س�ؤول باك�ستاين
ك�ب�ير م�ن��ذ زي� ��ارة ال��رئ�ي����س �آ� �ص��ف ع�ل��ي زرداري يف
ني�سان-ابريل  2012ح�ين التقى رئي�س ال��وزراء
الهندي منموهان �سينغ.
وخا�ضت الهند وباك�ستان ،القوتان النوويتان ،ثالث
ح��روب منذ ا�ستقاللهما يف  ،1947اث�ن�ت��ان منها
ح��ول ك�شمري املنطقة املق�سومة ال�ت��ي يطالب بها
البلدان.
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�إحباط هجوم �صاروخي على الربملان الأفغاين
•• كابول-يو بي �أي:

�أحبطت ال�سلطات الأفغانية حماولة هجوم �صاروخي على الربملان
يف العا�صمة كابول ،فيما قتل  11م�سلحاً من طالبان يف عمليات
نفذتها ال�ق��وات الأمنية الأفغانية م��ع ق��وات امل�ساعدة الدولية يف
�أفغان�ستان �إي�ساف خ�لال ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين الأخ�ي�رة يف
�أقاليم خمتلفة من البالد .وقال نائب املتحدث با�سم وزارة الداخلية
الأفغانية ،جنيب اهلل داني�ش ،لوكالة �أنباء بوخدي الأفغانية �إن عدداً
من �صواريخ بي ام  12بي ام  16اكت�شفت يف منطقة �شارهار �آ�سياب
يف ك��اب��ول .و�أ� �ش��ار املتحدث �إىل �أن املهاجمني ك��ان��وا ي�ن��وون �إطالق
ال�صواريخ خالل حفل �إط�لاق دورة الربيع للربملان املقرر يوم غد

يف العا�صمة الأفغانية� .إىل ذلك ،ذكرت الوزارة �أن ال�شرطة الأفغانية
بالتعاون مع اجلي�ش وق��وات التحالف ،نفذت عدة عمليات تطهري
ب�أقاليم  :نانغارهار وقندهار والغمان وزاب��ول وباكتيا و�أوروزغان
وه�يرات وهلمند و قتلت  11م�سلحاً من طالبان وجرحت واحداً
واعتقلت  . 19و�ضبطت يف العمليات كميات من الأ�سلحة اخلفيفة
والثقيلة وذخائر حربية وعبوات نا�سفة بدائية ال�صنع ،ومل تتحدث
ال ��وزارة ع��ن خ�سائر يف �صفوف ال�ق��وى الأم�ن�ي��ة .يف االث�ن��اء قتل 6
عنا�صر �أم��ن ،ام�س بهجوم م�س ّلح ا�ستهدف مركز منطقة غايان يف
والية باكتيكا جنوب �شرق �أفغان�ستان .ونقلت وكالة �أنباء باجهوك
الأفغانية عن امل�س�ؤول يف �شرطة باكتيكا ،دولت خان زادران� ،أن �سيارة
مفخخة انفجرت ،قبل �أن تقتحم جمموعة من امل�سلحني املقر.
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تون�س  :هل جنح قاتل �شكري بلعيد يف الفرار �إىل اجلزائر؟
•• تون�س  -الفجر

عبد الكرمي الزبيدي

لهذه الأ�سباب ان�سحب وزير الدفاع التون�سي من احلكومة اجلديدة
•• تون�س – الفجر  -خا�ص

ذكر الإعالمي عمر �صحابو م�ؤ�س�س �صحيفة املغرب التون�سية
قي مقال كتبه حتت عنوان ن��داء �إىل التون�سيات والتون�سيني
�أ ّن اللقاء ال��ذي جمعه منذ ي��وم مع وزي��ر الدفاع الوطني عبد
الكرمي الزبيدي بعث يف وجدانه خوفا وحرية مل يجد من خيار
�سوى متريرها للر�أي العام التون�سي.
وكتب عمر �صحابو يف ر�سالته �أن عبد ال�ك��رمي الزبيدي قرر
مغادرة وزارة الدفاع الوطني بعدما ا�ستنفد كل الو�سائل التي
تخولها له م�ؤ�س�سات الدولة والثقافة اجلمهورية والتي ت�شبع
بها لإ��ش�ع��ار �أ��ص�ح��اب ال���س�ي��ادة احل��ال�ي�ين مب��ا يتطلبه الو�ضع
احل��ايل م��ن �إج ��راءات ف��وري��ة وفا�صلة التي تخرج ال��وط��ن من
املخاطر التي تنتظره ل��و ا�ستم ّر احل��ال على م��ا ه��و عليه من
�ضبابية �سيا�سية وه�شا�شة �أمنية.
و�أ� �ض��اف ��ص�ح��اب��و �أن ال��وزي��ر ال��زب �ي��دي ي��رى �أن اخل� ��روج من
الو�ضع لن يكون �إال بحكومة متحررة من املحا�ص�صة احلزبية
ومتجان�سة يف الكفاءات وحم��دودة وحم��ددة املهام زمنيا ،على
غ��رار احلكومة التي �أو�صلت �إىل مر�سى انتخابات � 23أكتوبر

الآمن .كما يعتقد الزبيدي �أ ّن اخلال�ص ك ُمن يف مبادرة حمادي
اجلبايل التي لو مل تعرقل ومل جته�ض لكانت م�ؤدية �إىل طريق
النجاة.
ويبدو �أ ّن الزبيدي ن ّبه بهذه ال�ضروريات �أ�صحاب القرار �إال �أ ّن
رجع ال�صدى لنداءاته كان �شبه معدوما .وقال �إن طاقة �صموده
نفذت وق��رر �إب�لاغ رئي�س اجلمهورية امل�ؤقت ورئي�س احلكومة
املكلف بقرار مغادرته الوزارة
ول�ه��ذه الأ��س�ب��اب ،ط��ال��ب م�ؤ�س�س �صحيفة امل�غ��رب التون�سيات
والتون�سيني ب ��إر� �س��ال ب�ط��اق��ات لل�سيد ع�ب��د ال �ك��رمي الزبيدي
يعربون فيها عن عدم موافقتهم على مغادرته وزارة الدفاع لأن
"تون�س العزيزة يف امليزان" ح�سب تعبريه.
و�أو�ضح عمر �صحابو مدير حترير جريدة املغرب يف برنامج �إذاعي
�أم�س �أن الذي دفعه �إىل توجيه نداء �إىل التون�سيات والتون�سيني
يف مقاله ال�صادر بجريدته هو حالة القلق واحل�يرة واخلوف
التي مل�سها لدى وزير الدفاع عبد الكرمي الزبيدي خالل لقاء
جمعه به م�شددا على �أنه ال يتحدث على ل�سان الوزير ودعاه �إىل
املوا�صلة يف من�صبه خدمة مل�صلحة البالد .و�أفاد �صحابو �أن هذه
احلالة ناجتة عن انعدام خارطة طريق وا�ضحة املعامل للحياة

ال�سيا�سية وعياب التن�سيق والتناغم �صلب احلكومة وم�ؤ�س�ساتها
وخ�صو�صا الت�شديد على �أن الو�ضع الأمني مل يعد يحتمل �أكرث
مع الإ��ش��ارة �إىل �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لي�س لها ال�ق��درة على
حتمل املزيد �إذا مل تتو�ضح الر�ؤية.
و�أ��ض��اف �صحابو �أن وزي��ر ال��دف��اع �أك��د �أن املحا�ص�صة احلزبية
�ستعمق الأزمة التي تعي�شها بالدنا يف حني يرى �أن النجاة تكمن
يف م �ب��ادرة اجل�ب��ايل القا�ضية بت�شكيل حكومة ك �ف��اءات والتي
مت �إجها�ضها بعد رف�ضها خ�صو�صا م��ن قبل ح��رك��ة النه�ضة
وامل ��ؤمت��ر .وت��اب��ع �صحابو �أن وزي��ر ال��دف��اع ع�ّب رّ ع��ن رغبته يف
اال�ستقالة وامل�غ��ادرة بعد تذمّره من �سلوك رئي�س اجلمهورية
امل��ؤق��ت حممد املن�صف امل��رزوق��ي م�شريا �إىل �أن النقطة التي
�أفا�ضت الك�أ�س هي �إع�لان��ه املوافقة عن �إن�ه��اء حالة الطوارئ
بالبالد ومن ثمة �إعالنه موا�صلتها دون الرجوع �إىل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الأمر الذي جعل الوزير ي�شعر ب�أن هذه امل�ؤ�س�سة ال
حتظى بالتقدير الذي ت�ستحقه على ح ّد تعبريه.
يذكر ان عبد الكرمي الزبيدي هو ال�شخ�صية احلكومية الوحيدة
ال�ت��ي تتمتع ب�ت��واف��ق عري�ض حولها وتتمتع بر�ضا االئتالف
احلاكم واملعار�ضة على حد ال�سواء.

مانحو �أيباك م�ستا�ؤون من
تعيني هيغل ً
وزيرا للدفاع

•• وا�شنطن-ا ف ب:

كينياتا يتقدم يف انتخابات كينيا
•• نريوبي-رويرتز:

حقق املر�شح الرئا�سي �أوه��ورو كينياتا تقدما ام�س مع
ا�ستمرار ف��رز اال��ص��وات يف انتخابات رئا�سية اجتذبت
امل�لاي�ين رغ��م وق��وع �أع �م��ال عنف �أ��س�ف��رت ع��ن �سقوط
15قتيال على االق��ل .وي�أمل الكينيون الذين كانوا
ينتظرون ب�صرب يف �صفوف طويلة لالدالء ب�أ�صواتهم
�أن تعيد االنتخابات �صورة بالدهم باعتبارها واحدة
م��ن �أك�ث�ر النظم الدميقراطية ا��س�ت�ق��رارا يف افريقيا
وذل��ك بعد �أن ت�سببت انتخابات رئا�سية ع��ام 2007
متنازع على نتائجها يف وقوع �أعمال عنف قبلية �أدت اىل
مقتل � 1200شخ�ص .و�أظ�ه��رت عمليات ف��رز جزئية
لال�صوات يف االنتخابات الرئا�سية وات�سمت بال�سلمية
ب�صورة كبرية تقدم كينياتا نائب رئي�س الوزراء البالغ

من العمر  51عاما على رئي�س الوزراء رايال �أودينجا
 68عاما  .لكن تقدم كينياتا ميكن �أن يتغري الن ثلثي
م��راك��ز االق�ت�راع مل تعلن نتائجها بعد .وق��ال��ت جلنة
االن�ت�خ��اب��ات ان ال�ف��رز ق��د ال يكتمل قبل االرب �ع��اء مع
ت�أخري االعالن الر�سمي حتى ذلك احلني �أو بعد ذلك.
وقال هرني �أوينو  29عاما وهو بائع مالب�س م�ستخدمة
�أدىل ب�صوته يف منطقة ع�شوائية يف العا�صمة نريوبي
حيث ت�صاعد العنف قبل خم�س �سنوات النا�س يريدون
ال�سالم بعد ما حدث يف املرة ال�سابقة ..هذه املرة قرر
النا�س �أنهم ال يريدون القتال.
و�سيكون االختبار احلقيقي ه��و م��ا اذا كانت النتيجة
النهائية عند اعالنها �ستحظى بالقبول �أم �ستكون حمل
نزاع وما اذا كان املر�شحون �أو �أن�صارهم �سينطلقون اىل
ال�شوارع �أم يلج�أون للمحكمة للطعن يف النتيجة.

رج��ح م���ص��در �أم �ن��ي تون�سي مطلع �إم�ك��ان�ي��ة �أن يكون
ّ
املدعو كمال الق�ضقا�ضي امل�شتبه به يف ق�ضية اغتيال
الأم�ين العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني �شكري
بلعيد قد جتاوز احلدود ب�شكل غري �شرعي واملرور �إىل
الرتاب اجلزائري مب�ساعدة بع�ض املهربني املعروفني
بخربتهم الوا�سعة يف جمال التنقل خل�سة بني �ضفتي
ال�شريط احلدودي.
و�أ�ضاف نف�س امل�صدر انه وان تظل هذه املعلومة غري
م�ؤكدة فانه يرى ب�أ ّنها واردة جدا باعتبار �أنّ عمليات
التفتي�ش الوا�سعة ال�ت��ي �أج��ري��ت على م��دى الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي يف م �ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة م��ن حم��اف�ظ�ت��ي الكاف
وج�ن��دوب��ة ك�شفت وج��ود م��ؤ��ش��رات ق��وي��ة لإمكانية �أن
يكون القاتل الفار قد جنح يف تخطي احلدود التون�سية
بعد فرتة وجيزة من اكت�شاف تورطه ،وفق ما �أوردته
�صحيفة ال�صريح يف عددها ال�صادر �أم�س الثالثاء .

وتقوم ال�سلطات الأمنية والع�سكرية التون�سية ،بتم�شيط
وحم��ا� �ص��رة امل�ن��اط��ق احل ��دودي ��ة م��ع اجل ��زائ ��ر ،وتفيد
مراجع �إعالمية ان �أهداف هذه احلملة جتاوزت البحث
عن املتهم يف جرمية اغتيال املنا�ضل �شكري بلعيد� ،إىل
اال�شتباه يف وجود عنا�صر جهادية يف اجلهة.
و�سخرت ال�سلطات الأمنية والع�سكرية عتادا �ضخما يف
عملياتها تلك ،حيث مت تدعيم ف�صائل ع�سكرية هنالك
مب��درع��ات اجل�ي����ش ن�ح��و ع��دة ط��رق��ات خ�صو�صا على
طريقي �ساقية �سيدي يو�سف احلدودية ،فيما ت�ستمر
مروحيتان ع�سكريتان يف مت�شيط �سماء املنطقة ،كما
ي�ستمر ت�سخري م�ع��دات نقل مدنية تتمثل يف عربات
رباعية الدفع ملراقبة الطرقات اجلبلية.
وكانت ق��وات الأم��ن التون�سية قد �أطلقت حملة �أمن ّية
"م�شدّدة" ملطاردة القاتل و �أعلنت م�ؤخرا حما�صرتها
له و حتديد هويته لكنها مل تعرث عليه رغم متكنها من
اعتقال ع��دد من �شركائه يف اجلرمية اللذين ميثلون
�أمام قا�ضي التحقيق.

فيما ي��درك امل��ان�ح��ون مل��ؤمت��ر جلنة
ال �ع�ل�اق��ات اخل��ارج �ي��ة االمريكية
اال�سرائيلية اي�ب��اك ان ه��ذا اللوبي
امل� ��ؤي ��د ال� �س��رائ �ي��ل ع �ج��ز ع��ن وقف
تثبيت ت�ع�ي�ين ت���ش��اك ه�ي�غ��ل وزي ��را
للدفاع يف الكونغر�س ،عرب كثريون
ع� ��ن م �ع��ار� �ض �ت �ه��م لت�صريحاته
ال���س��اب�ق��ة ال �ت��ي تنتقد وج ��ود لوبي
يهودي يف وا�شنطن .وتقول فيفيان
اي� �ف ��ري اح � ��دى امل ��ان� �ح ��ات اليباك
ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س اع �ت �ق��د انه
لي�س ال�شخ�ص املنا�سب لهذا املن�صب
معربة عن ا�ستيائها خليار الرئي�س
االمريكي باراك اوباما املثري للجدل
بالن�سبة لوزير الدفاع .وت�ضيف انه
�شخ�ص ي�ت�ح��دث ع��ن ل��وب��ي يهودي
� �ش �خ ����ص ك� ��ان ي �ع��ار���ض العقوبات
ع�ل��ى اي� ��ران ي�ج��ب ان ي �ك��ون هناك
�شخ�ص على ر�أ���س البنتاغون تكون
تعليقاته عادلة اك�ثر .ومما ال �شك
فيه ان خ�ي��ار اوب��ام��ا اع�ت�بر مبثابة
�صفعة لكثريين م��ن ا��ش��د م�ؤيدي
ا�سرائيل يف ال��والي��ات املتحدة .وقد
�ساند �سبعون باملئة م��ن الناخبني
ال �ي �ه��ود اع � ��ادة ان �ت �خ��اب اوب ��ام ��ا يف
ت���ش��ري��ن ال �ث��اين ن��وف �م�بر املا�ضي،
ويرى بع�ضهم ان الرئي�س مل يقدر
دعمهم ل��ه ع�بر تعيني رج��ل اثارت
ت�ع�ل�ي�ق��ات��ه ح ��ول اي � ��ران وا�سرائيل
واال�سلحة النووية وتعزيز القوات
االم�ي�رك �ي��ة خ �ل�ال ح ��رب ال� �ع ��راق،
جدال كبريا خالل جل�سات تثبيته يف
هذا املن�صب.

مقتل ً � 15
إرهابيا يف معارك مايل

•• باري�س-ا ف ب:

اعلن وزير الدفاع الفرن�سي جان-ايف لودريان ام�س ان حواىل  15ارهابيا
قتلوا ليل االثنني الثالثاء خالل معارك عنيفية بني القوات الفرن�سية
وال�ت���ش��ادي��ة م��ن جهة وامل�ق��ات�ل�ين اال��س�لام�ي�ين م��ن جهة اخ��رى يف �شمال
�شرق مايل .وقال الوزير الفرن�سي ان ع�شرات املقاتلني اال�سالميني قتلوا
يف االي��ام املا�ضية يف منطقة ادرار اجلبلية يف ايفوقا�س حيث قتل جندي
فرن�سي ثالث ال�سبت .وا�ضاف الوزير الذاعة مونتي كارلو وبي اف ام تي يف
هذه الليلة ،ح�صلت عمليات �شنتها قواتنا �ضد ق�سم من جمموعات ارهابية
موجودة يف هذه املنطقة ،وادي اميتيتاي.
واو�ضح قتل � 15شخ�صا على ايدي القوات الفرن�سية والت�شادية وا�ضاف
لقد فر�ضنا طوقا ح��ول كل ادرار وايفوقا�س ووادي اميتيتاي خ�صو�صا،
واالمر مل ينته النه بعد ذلك هناك وديان اخرى .

اخلوف من بوكو حرام يتنامى يف �شمال الكامريون
•• بالرم-ا ف ب:

كل ما نريده هو ال�سالم ،لنعي�ش
هانئني ،لكن بوكو ح��رام ال تعني
ال�سالم  ،هذا ما قاله �صالح اباكر
ال�صياد الكامريوين على �ضفاف
ب �ح�ي�رة ت �� �ش��اد يف م�ن�ط�ق��ة املثلث
احل ��دودي ب�ين ت�شاد والكامريون
ونيجرييا حيث قد تكون حمتجزة
العائلة الفرن�سية من �سبعة افراد
ال �ت��ي خ�ط�ف�ه��ا م���س�ل�ح��ون يف 19
�شباط-فرباير.
وا��ض��اف الرجل البالغ من العمر
 37عاما يف قرية بالرم ال�صغرية
ال��واق �ع��ة ع�ن��د م �� �ش��ارف البحرية
ان� �ن ��ا ن� �خ ��اف ب ��وك ��و ح � � ��رام ،انهم
ي �ت��ات��ون ،ي�ق�ت�ل��ون يف ن�ي�ج�يري��ا ،ال
نريد ان ياتوا اىل هنا معربا عن
االم��ل يف العثور على (الرهائن)
الفرن�سيني .
وتبنى رج��ال ق��ال��وا ان�ه��م ينتمون
اىل اجل �م��اع��ة امل �ت �� �ش��ددة خطف
عائلة فرن�سية يف �شمال الكامريون
وت � ��رى ب �ع ����ض امل �� �ص��ادر ان �ه��م قد
ي �ك��ون��وا ي �ح �ت �ج��زون ال��ره��ائ��ن يف
منطقة بحرية ت�شاد.
وات �ه��م اخل��اط �ف��ون ف��رن���س��ا ب�شن
ح��رب �ضد اال� �س�لام يف ا� �ش��ارة اىل
ال�ت��دخ��ل ال�ع���س�ك��ري ال�ف��رن���س��ي يف
مايل �ضد اجلماعات امل�سلحة.
وكثفت بوكو ح��رام متردها خالل
ال �ع��ام  2009يف ن�ي�ج�يري��ا حيث
ا� �س �ف��رت ه �ج �م��ات �ه��ا ع �ل��ى �شمال

ال �ب�لاد وو��س�ط�ه��ا وم ��ا ت�لاه��ا من
ق �م��ع ع��ن � �س �ق��وط ح� ��واىل ثالثة
االف ق�ت�ي��ل .وي�ع�بر ��س�ك��ان �شمال
الكامريون عن خوفهم من انت�شار
العدوى يف منطقة ر�سم اال�ستعمار
ح��دوده��ا اعتباطيا دون االخ��ذ يف
االعتبار حتى االنتماءات االتنية.
وق��ال �سلطان كو�سري اب��ا حممد
مو�سى اكرب زعيم قبيلي يف اق�صى
�شمال الكامريون اننا قلقون جدا،
يف امل��ا��ض��ي مل ي�ك��ن (رج� ��ال بوكو
ح � ��رام) ي ��ات ��ون اىل الكامريون،
ل �ك �ن �ه��م الول م� ��رة حت ��رك ��وا هنا

وخ �ط �ف��وا ع��ائ�ل��ة ب��اط�ف��ال�ه��ا ،هذا
يخيفنا  .واع��رب ال�سلطان الذي
ار�سل تعليمات طالب فيها بابالغه
ب��اي ح��ادث غري ع��ادي ،عن االمل
يف العثور على العائلة وعودتها اىل
ذويها �ساملة معافاة .
ويف مدينة مكاري ال�صغرية حيث
اغلبية ال�سكان من امل�سلمني جنوب
بحرية ت�شاد ،قال التاجر ابراهيم
كويغاما (� 32سنة) نخ�شى خوفه
ان ي��ات��وا ،ان امل�سلمني هنا لي�سوا
من بوكو ح��رام ،لقد جاء اجلي�ش
هنا يبحث ع��ن الفرن�سيني لكنه

مل يجد �شيئا  .ويرف�ض امل�صلون
يف امل�سجد ال�صغري الذي هو عبارة
عن كوخ متوا�ضع فر�شت ح�صريات
على ار��ض��ه التحدث ع��ن احلركة
اال��س�لام�ي��ة امل�ت���ش��ددة ع�ل��ى غرار
العديد من القرى االخ��رى التي
يف�ضل �سكانها لزوم ال�صمت ما ان
يتم التطرق اىل بوكو حرام.
ويف داب � � ��ان� � � �غ � � ��ا ح� � �ي � ��ث خ �ط ��ف
ال�ف��رن���س�ي��ون ،ع�ل��ى م���س��اف��ة مئات
االمتار عن نيجرييا ،يلزم ال�سكان
اي�ضا ال�صمت ،وقال م�صدر امني
يجب تفهمهم ،ان نيجرييا هنا .

اعتقال الرئي�س ال�سابق للمالديف وتقدميه للمحاكمة
•• مايل-رويرتز:

اعتقلت ال�شرطة يف جزر املالديف الواقعة باملحيط الهندي
الرئي�س ال�سابق حممد ن�شيد ام�س الثالثاء بعد ع�شرة ايام
من مغادرته املفو�ضية العليا الهندية حيث جل�أ لتفادي
اعتقاله .وكان قد �صدر حكم ق�ضائي باعتقال ن�شيد بعدما
تغيب عن املثول امام املحكمة يف العا�شر من فرباير �شباط
يف ق�ضية تتعلق باتهامات باحتجازه قا�ضيا على نحو غري
م�شروع خالل االيام االخرية حلكمه .وقال ح�سن حنيف
املتحدث با�سم �شرطة املالديف لرويرتز لقد ح�صلنا على
ام��ر ق�ضائي باعتقاله وتقدميه للمحكمة .ان��ه حمتجز
لدى ال�شرطة� .سنقدمه للمحكمة وترك ن�شيد وهو �أول
رئي�س منتخب دميقراطيا للمالديف ال�سلطة العام املا�ضي

يف ظروف خمتلف عليها .ودخل املفو�ضية العليا الهندية
يوم  13فرباير وغادر بعد ع�شرة ايام ظنا منه انه �سيتمكن
من القيام بن�شاط �سيا�سي �سلمي .ويقول ان�صاره انه اطيح
به يف انقالب يف فرياير املا�ضي .وا�شتبكوا مع ال�شرطة
خارج البعثة الدبلوما�سية واذا ادين ن�شيد يف الق�ضية فقد
مينع من الرت�شح يف االنتخابات الرئا�سية التي �ستجرى
يف ال�سابع من �سبتمرب ايلول .ويقول حزبه ان املحاكمة
حماولة ال�ستبعاده من ال�سباق وطعن يف �شرعية املحكمة.
ويقول ن�شيد ان��ه ابعد عن ال�سلطة حتت تهديد ال�سالح
بعد احتجاجات للمعار�ضة ومترد لل�شرطة .وقالت جلنة
وطنية يف اغ�سط�س اب املا�ضي ان االطاحة بحكومته لي�س
انقالبا لكنه نقل لل�سلطة طبقا للد�ستور وهو حكم ت�سبب
يف مظاهرات ا�ستمرت عدة ايام.
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ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعـــــــالن

املرجع 2013/159:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
ماجد بن جالل الدين بن حممد حمدي اجلن�سية :ال�سعودية وطلب الت�صديق
على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (مقهى وكافترييا
احلب�شة ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف
( )43054وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /ابراهيم علي
�سليمان علي بن �صابر اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

12
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/135ح نف�س -م ر-ب -ع ن

مدعي /احمد بن عبداهلل �شرابي وكيال عنه /را�شد احمد احمد علي
اجلن�سية :الهند مدعى عليه :ريحانة احمد �شرابي اجلن�سية :الهند مو�ضوع
الدعوى :ا�سقاط نفقة املطلوب اعالنه/ريحانة احمد �شرابي اجلن�سية:
الهند عنوانه :بالن�شر(اعادة اعالن املدعى عليها بطريق الن�شر) حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق
 2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة �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 2013/3/5

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

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

هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور
�أع�لاه لت�صفية هانكوك للتموين باملواد الغذائية(�ش.ذ.م.م) وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/26وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2013/2/26وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

ا�سم ال�شركة :هانكوك للتموين باملواد الغذائية (�ش.ذ.م.م).
العنوان :مكتب رقم  305ملك علي نا�صر العوي�س -امل��رر ال�شكل القانوين :ذات
م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 605537 :رقم القيد بال�سجل التجاري1022254 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2013/2/26واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2013/2/26وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه
حما�سبون قانونيون  ،العنوان :مكتب رق��م  1001ملك مركز م��زاي��ا -بر دبي-
هاتف 04 3215355 :فاك�س 04 3215356/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/550مد كل -م ر -ب� -أظ
مدعي /منى حممود عجاوي اجلن�سية :فل�سطني مدعى عليه :يو�سف بن جمعة بن
عبيد الوح�شي واخرون اجلن�سية� :سلطنة عمان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 101380درهم املطلوب اعالنه/يو�سف بن جمعة بن عبيد الوح�شي اجلن�سية� :سلطنة
عمان عنوانه :بالن�شر(ب�أ�صل �صحيفة الدعوى للجل�سة امل�سائية ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني
املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 6.00
م�سا ًء امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة دائرة 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
2013/3/04

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/76جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /دار التمويل �ش .م.ع اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :احمد دروي�ش داغر
املرر اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها 446551درهم +
الفائدة  %20املطلوب اعالنه/احمد دروي�ش داغر املرر اجلن�سية :االمارات 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 8.30
�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 2013/3/03
قلم املحكمة التجارية

ا�سم امل�صفي:الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون  ،العنوان :مكتب رقم 1001
ملك مركز مزايا -بر دبي -هاتف 04 3215355 :فاك�س 04 3215356/مبوجب

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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعالن احلكم يف الدعوى
رقم  2012/92جتاري جزئي بني يا�س
اىل املحكوم عليه� /شركة ارز امل�تن لل�صيانة العامة ميثلها وليد مهيب عز
الدين -االمارات العنوان :بالن�شر
نعلمك ان��ه ب�ت��اري��خ امل��واف��ق  2013/1/22ق��د حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف
ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح� /شركة ت��ل �شهاب لل�صيانة العامة
واالعمال ال�صحية ميثلها احمد مو�سى االحمد -االم��ارات -بالتايل :حكمت
املحكمة ومبثابة ح�ضوري :بالزام املدعى عليها ب�أدائها للمدعية مبلغا ماليا
وقدره 4250 -درهم اربعة االف ومائتي وخم�سون درهم وحتميلها امل�صاريف.
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/3م.
امل�ست�شار /عبداالله املثنى

حماكم دبي

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2013/61جتاري كلي

اىل املحكوم عليه /م�ؤ�س�سة نا�صر املزروعي للمقاوالت وادارة العقارات ل�صاحبها نا�صر املزروعي
العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/2/27قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /ح�سن �سيف احمد هميلة املزروعي بالتايل :حكمت املحكمة
مبثابة احل�ضوري :ب�إخالء املدعى عليها من االر�ض امل�ؤجرة املو�ضحة ب�صحيفة الدعوى وعقد
اال�ستثمار امل ��ؤرخ يف  2008/7/1وت�سليمها للمدعى مبا عليها خالية من ال�شواغل مع الزام
املدعى عليها ب�سداد مبلغ  55.000دره��م وذل��ك من تاريخ انتهاء العقد يف  2012/7/1لغاية
تاريخ االخالء التام بواقع االجرة املحددة يف العقد املذكور يف مبلغ  110.000درهم �سنويا والزام
املدعى عليه بتقدمي براءة ذمة عن املاء والكهرباء والزمت املدعى عليها بامل�صاريف و  200درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ
املوافق  2013/3/4حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا
امل�ستند.
القا�ضي/ادري�س بن �شقرون

حماكم دبي

حماكمدبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/621جتاري كلي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/464

اىل املدعى عليه -1/زنيث للتطوير العقاري جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي /دارت��ن لال�ست�شارات
الهند�سية وميثلها مالكها� /شفيق عقدالقادر كاظم وميثله� :سمرية عبداهلل علي قرقا�ش مبا ان املدعي/
دارتن لال�ست�شارات الهند�سية وميثلها مالكها� /شفيق عبدالقادر كاظم قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/1/8احلكم التمهيدي التايل :وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري
احل�سابي املخت�ص �صاحب الدور باجلدول -وتكون مهمته االطالع ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما
ع�سى ان يقدمه اخل�صوم منها ,وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة �سبعة االف درهم كلفت املدعى ايداعا
خزينة املحكمة ,ونعلمكم مبوعد اجتماع مع ال�سيد اخلبري/د .حممد ا�سماعيل الزرعوين يف مكتب ت�شارترد-
دبي حما�سبون قانونيون -بعنوان امارة دبي -ديرة� -شارع املطينة -بناية �سل�سبيل  -مكتب  109على ان يكون
االجتماع يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/7وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة
� 9.30صباحا يف القاعة ch1.C.15

ق�سم الطعون

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/16جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :الت�أمني والتعوي�ض التجاري

مدعي /خالد خليفة حمدان �ساملني املن�صوري اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
�شركة الهالل للتكافل واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :ندب خبري
املطلوب اعالنه/حمدان �شام�س مظفر الثمريي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�ش حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد
املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً 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 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  10733بتاريخ2013/3/6

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعـــــــالن
تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
ابراهيم عبداهلل علي عبيد ع�لاي اجلن�سية :االم��ارات وطلب الت�صديق على
التوقيع يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري
(الزين للتجارة ) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية يف مدينة خورفكان,
رخ�صة جت��اري��ة رق��م  511671ال���ص��ادر ب�ت��اري��خ  2001/10/7يف دائ ��رة التنمية
االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/حممد عبيد �سامل عبيد الكعبي اجلن�سية:
االم��ارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم
بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر

الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

رقم املرجع 2013 /287:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خالد علي حميد حارب -اماراتي اجلن�سية -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100يف ال�شركة ( ور�شة ال�ضوء ال�ساطع ل�صيانة ال�سيارات)
مبوجب الرخ�صة رقم ( )611149وذلك اىل ال�سيدة /فاطمة علي �سعيد بوحليول ال علي  -اماراتية
اجلن�سية ,وال�سيد /من�صور احمد حممد فاروق الهند اجلن�سية وال�سيد /عبداملنان حممد يعقوب-
باك�ستان اجلن�سية وال�سيد /عبدالقيوم بيال فيناكات الهند اجلن�سية بتغيري ال�شكل القانوين من
 :م�ؤ�س�سة فردية اىل  :ذ.م.م وتغيري اال�سم التجاري اىل /ور�شة املنامنة ل�صيانة ال�سيارات ذ.م.م
وعمال لن�ص امل��ادة ( )16فقره  3من القانون االحت��ادي رق��م ( )22ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 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  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/59مد جز -م ر -ب� -أظ

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/179عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /احمد ايوب �سليمان ال�سيد اجلن�سية :االردن مدعى عليه :بخيت
مبارك جديد حممد الرا�شدي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية مببلغ وقدره  30000درهم املطلوب اعالنه/بخيت مبارك
جديد حممد الرا�شدي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/11
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  6.30م�سا ًء امام
الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة دائرة 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 2013/3/04

مدعي /رو�ساما بيجو بيجو اجلن�سية :الهند مدعى عليه :مركز الوثبة الطبي
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه مركز
الوثبة الطبي 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 � 8.30صباحاً 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
2013/2/19

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم �/صباح زايد حمزه �شاه كرم البلو�شى /اىل حمكمة
ابوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات بطلب تغيري ا�سمه من
(�صباح ) اىل ( �سيف)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة
خالل  30يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
عبدالودود �أحمد حممد

قا�ضي مبحكمة �أبوظبي االبتدائية

يف الدعوى رقم  2012/649مدين كلي

حماكم دبي

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1278ت عام -م ر -ت -ع ن)
طالب التنفيذ� /سامل بن حممد بن �سامل اجلنيبي اجلن�سية� :سلطنة عمان
املنفذ �ضده  :را�شد بن طليق البكمي اجلن�سية :ال�سعودية املطلوب اعالنه:
را�شد بن طليق البكمي اجلن�سية :ال�سعودية عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/47
مد كل -م ر -ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/3/27
موعدا 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 اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

الكاتب العدل

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

دعوة اجتماع خربة ح�سابية

املنذرة�/شركة اي��رث ديفلوبرز ذ.م.م/ب��وك��ال��ة املحامي عبداهلل خمي�س
ال�ن��اخ��ي امل �ن��ذر ال�ي�ه��ا��:ش��رك��ة �سيد ق ��ادري ل�ل�م�ق��اوالت (جم �ه��ول حمل
االقامة) ملا كنتم قد ا�ست�أجرمت ال�شقه رقم ( )72ببناية العبا�س الطابق
ال�سابع وق��د انتهي عقد االي �ج��ار ب�ت��اري��خ  2011/5/9ومل ت �ب��ادروا اىل
التجديد او االخ�ل�اء فاننا نخطركم مبوجبه ب�ضرورة اخ�لاء ال�شقة
و�سداد مبلغ  111.225دره��م يف خ�لال �شهر من تاريخه واال �سن�ضطر
التخاذ كافة االج��راءات القانونية �ضدكم امام جلنة االيجارات ببلدية
دبي لدفع مبالغ االيجار واخالء املاجور .

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء

اىل املدعى عليهما :ال�سادة� /شركة �شبال زه�ير احمد ,وال�سيد /حممد رم�ضان
غالم مبوجب احلكم ال�صادر من حمكمة دب��ي االبتدائية بندبنا خبري ح�سابي يف
الدعوى املذكورة اع�لاه ,وقد مت البدء يف اعمال اخل�برة احل�سابية وعليه يتوجب
عليكم احل�ضور اىل مكتبنا اخل�ضر وم�شاركوه حما�سبون قانونيون وبرفقتكم كافة
امل�ستندات اخلا�صة مبو�ضوع ال��دع��وى املقامة م��ن ال�سيدة /مليحة حممد احمد
العماين وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبنقطة (الق�صي�ص يف املربع الغربي من تقاطع
�شارع بغداد مع �شارع دم�شق خلف املطعم اليومي على �شارع دم�شق عمارة ال�شعايل
الدور الثالث -مكتب رقم ( B )306هاتف رقم  04-2578853فاك�س رقم 04-2578854
وذلك بتاريخ  2013/3/12يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا .
ع�/سامل را�شد اخل�ضر ال�شام�سي
اخلبري املحا�سبي املنتدب يف الدعوى

حماكم دبي

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2163ت جتر -م ر -ت �-أظ)

طالب التنفيذ /ورثة �شارل اليا�س يامني اجلن�سية� :سوريا املنفذ �ضده :
احمد عبداهلل احمد الغرير اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :احمد
عبداهلل احمد الغرير اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/15موعدا 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

اخطار ب�شطب ال�ستجيل
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
ترغب ال�سادة /ريت�شارد ت�شاندلر �سنغابور بي تي اي ال تي فرع �شركة اجنبية ( رقم الرخ�صة
 )18895الكائنة يف املكتب التنفيذي رق��م ��� A1601ص ب  9275الطابق  16املبنى بزن�س
�سنرتال تاورز ,مدينة دبي لالنرتنت ,دبي ,االمارات العربية املتحدة ,واملرخ�صة لدى منطقة
دبي احلرة للتكنولوجيا واالعالم ,باالعالن عن قرارها املتخذ من قبل اع�ضاء جمل�س ادارة
ال�شركة االم املنعقد بتاريخ  2013/1/8فيما يتعلق ب�شطب ت�سجيل فرع �شركة ريت�شارد ت�شاندلر
�سنغابور بي تي اي ال تي .وعليه يطلب مبوجبه من اي طرف ذي م�صلحة ولديه مطالبة �ضد
ال�شركة التقدم مبطالباته امل�ستحقة خالل  45يوما من االخطار وذل��ك عن طريق الربيد
امل�سجل او باالت�صال على العنوان التايل:
ال�سيد/كلري براي�س
ريت�شارد ت�شاندلر �سنغابور بي تي اي ال تي /فرع �شركة اجنبية
املكتب التنفيذي رقم � A1601ص ب  9275الطابق  ,16املبني بزن�س �سنرتال تاورز,
مدينة دبي لالنرتنت -دبي ,االمارات العربية املتحدة.
هاتف  04-3912444بريد الكرتوين cap@richardchandler.com
لن يعتد باملطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة االخطار ملدة  45يوما.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/856جتاري جزئي
اىل املدعى عليه -1/ماي�س كرافت وورك (� ��ش.ذ.م.م) جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي  /برلين�س انتريير (�ش.ذ.م.م) وميثلها مديرها� /سونال ماهني كباديا وميثله:
عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( 60653دره��م) قيمة ال�شيكني رقمي( ال�شيك رقم
 4587م�ؤرخ ( )2009/12/26ال�شيك رقم  4588م�ؤرخ  )2010/1/9والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد
التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على االق��ل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/959عقاري كلي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1452جتاري كلي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1522احوال نف�س م�سلمني

ق�سم الق�ضايا التجارية

اىل املدعى عليه� -1/آوليفري جي جيه ويالرت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة امالك للتمويل
�ش م ع قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقدي االيجارة والزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( 271064.96درهم) متثل اال�ضرار احلقيقة التكبدة من جراء ف�سخ العقدين والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة وخماطبة دائرة االرا�ضي واالم�لاك بامارة دبي اللغاء ت�أ�شرية االيجارة املنتهية بالتملك املوجودة
على �شهادتي امللكية اخلا�صة بالوحدتني مو�ضوعي ه��ذه الدعوى رقمي ( -305الطابق الثالث -منطقة
برج خليفة -مبنى بايزووتر باي امنيات) و ( -603الطابق ال�ساد�س -منطقة برج خليفة -مبنى بايزووتر)
وا�صدار �شهادتي ملكية جديدتني خاليتني من الت�أ�شريتني املذكورتني ورد حيازة العقارين حمل الدعوى
اىل املدعيتني خاليتني من ال�شواغل وبطالن كافة عقود االيجار التي ابرمها املدعى عليه مع الغري وحملها
العقارين حمل الدعوى ت�ضمني املدعى عليه الر�سوم وامل�صاريف وبدل اتعاب 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 -علما بانه مت تعديل الئحة الدعوى.

ق�سم الدعاوي العقارية

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه�� -1/ص�ح��را ��س�يرت��ورز ان��د ت��راف�ي��ل ك��و جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي  /انور بابادوبول�س  -ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته
وكيال عن مالك فندق ماي فري وميثله :نبيه احمد بدر قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص مع الزام املدعي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2013/4/2ال�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 .
ق�سم الق�ضايا التجارية

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/فوجي�سالفا دون �ي��ك جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان امل��دع��ي  /ج��اي ق��وام��ي ب �ه��روز ومي�ث�ل��ه :ط ��ارق ح�سني عبداللطيف
عبدالرحمن ال�سركال قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
ا�سقاط ح�ضانة و�ضم �صغري وفقا لن�ص الفقرة  2من املادة  152والر�سوم
وامل�صاريف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق
 2013/3/7ال�ساعة ��� 8:30ص بالقاعة  ch1.C.13ل��ذا 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 ق�ضايا اال�سرة
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الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ي�ستقبل الفائزة يف م�سابقة لكتابة املقاالت
درا� �س��ات ح��ول ال���ش��رق الأو� �س��ط ق��د ق��ام ب�أعمال
•• دبي-الفجر:
التنظيم الإداري لهذه امل�سابقة.
ا�ستقبل ريك بدنر ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة وك��ان ريك بدنر يف ا�ستقبال الآن�سة جي مني يف
ب�ن��ك الإم � ��ارات دب��ي ال��وط�ن��ي ،ال�ب�ن��ك ال��رائ��د يف بنك الإمارات دبي الوطني ،وقام بتهنئتها بالفوز
امل�ن�ط�ق��ة ،الآن���س��ة �شيا ج��ي م�ي�ن ،ال�ط��ال�ب��ة التي ب��اجل��ائ��زة الأوىل يف امل���س��اب�ق��ة وق ��دم ل�ه��ا هدية
تدر�س العلوم ال�سيا�سية لل�سنة الثالثة يف جامعة ت��ذك��اري��ة مبنا�سبة ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام��ت بها �إىل
�سنغافورة الوطنية ،وال�ت��ي ح�صلت على املركز البنك ،ومت يف وقت الحق ا�صطحاب الآن�سة جي
الأول يف م�سابقة لكتابة املقاالت قام برعايتها بنك مني يف جولة مبتحف الل�ؤل�ؤ ببنك الإمارات دبي
الإمارات دبي الوطني فرع �سنغافورة وكان معهد الوطني ال��ذي يلعب دورا هاما يف تثقيف الزوار
ال�شرق الأو�سط بجامعة �سنغافورة الوطنية الذي حول ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة
يعد مركز االبحاث الرائد يف �آ�سيا واملعني ب�إجراء وما كانت عليه حياتنا قبل اكت�شاف النفط ويتم

االحتفاظ بهذه املجموعة الفريدة م��ن الل�ؤل�ؤ
الطبيعي يف متحف و�ضعت ت�صاميمه ب�شكل �أنيق
حت��ت رع��اي��ة ب�ن��ك الإم � ��ارات دب��ي ال��وط�ن��ي ويقع
امل�ت�ح��ف يف امل�ق��ر الرئي�سي لبنك الإم � ��ارات دبي
الوطني يف دبي .وجاءت زيارة الآن�سة جي مني يف
اطار جولة درا�سية ملدة �أ�سبوع يف دبي ،وقد �أم�ضت
ثالثة �أيام من تلك اجلولة يف بنك الإمارات دبي
الوطني ،وقبل قيام الآن�سة ج��ي م�ين بالزيارة،
قدم لها بريان �شيجار ،مدير عام بنك الإمارات
دبي الوطني فرع �سنغافورة ورئي�س ق�سم منطقة
�آ�سيا واملحيط ال �ه��ادئ ،ل��وح��ة ت��ذك��اري��ة احتفاال

ب�ف��وزه��ا بامل�سابقة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ج��ائ��زة نقدية
وقدرها  1000دوالر �سنغافوري.
وبد�أ بنك الإم��ارات دبي الوطني-فرع �سنغافورة
�أعماله يف يوليو  ،2010ويخ�ضع لإ�شراف هيئة
النقد يف �سنغافورة ومت اختيار �سنغافورة كموقع
لإن�شاء �أول فرع لبنك الإم��ارات دبي الوطني يف
�آ��س�ي��ا ب�سبب مكانتها ك�م��رك��ز م��ايل دويل رائد
ي�ق��دم خ��دم��ات��ه ملنطقة �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط الهادئ،
وعالوة على ذلك ،تتميز �سنغافورة مب�ستوى عال
من حوكمة ال�شركات والإ� �ش��راف امل��ايل و�أنظمة
متطورة لالت�صاالت الدولية.
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افتتحه ماجد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم

معر�ض عامل الورق ي�ستقطب جهات العامل الأربع

•• فاروق �أبو بكر :لدينا الكثري من املنتجات اجلديدة التي تعر�ض للمرة الأوىل
•• احل�ضور العاملي متنوع ومتميز
•• عبد الرزاق �صديق اخلاجة�:أثبتت دبي موقعها املتميز وامل�ؤثر على خارطة املعار�ض العاملية

•• فاروق �أبوبكر
•• حتقيق-حممود علياء:

افتتح �سمو ال�شيخ ما جد بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة
والفنون �صباح يوم �أم�س معر�ض الورق
ال �ع��امل��ي ب��دب��ي وال� ��ذي ي�ع�ت�بر م��ن �أب ��رز
امل �ع��ار���ض ال���س�ن��وي��ة امل�ت��وال�ي��ة يف قاعات
املعار�ض يف املركز التجاري العاملي بدبي.
و��ش��ارك يف املعر�ض نخبة من ال�شركات
امل �ح �ل �ي��ة امل �خ �ت �� �ص��ة ب� ��إن� �ت ��اج وت�سويق
ال �ق��رط��ا� �س �ي��ة وامل �� �س �ت �ل��زم��ات الورقية
تتقدمها قرطا�سية ف��اروق العاملية التي
مت �ت �ل��ك ث�ل�اث ��ة م �� �ص��ان��ع للقرطا�سية
اثنان منها يف دب��ي والثالث يف ال�شارقة
وق��د ت�أ�س�ست يف ال�ع��ام  1980ويجري
ت�صدير منتجات م�صانعها �إىل  94دولة
حول العامل وكذلك تقوم بتمثيل وتوزيع
عدد من ال�شركات الأملانية العاملية كوكيل
ح���ص��ري م�ع�ت�م��د يف الإم� � ��ارات وكموزع
ح �� �ص��ري ي �ج �م��ع ب�ح�ن�ك��ة واق � �ت� ��دار بني
الإنتاج والت�سويق والتمثيل العاملي.
وقد �أبدى �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ي��وم �أم����س �إعجابه
مبنتجات م�ؤ�س�سة فاروق العاملية واطلع
ب�ت��وق�ف��ه ب �ج �ن��اح امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى رواف ��د
املنتجات الوطنية والأعمال الت�سويقية
و�أبدى �سموه ارتياحه ملا حققته املنتجات
ال��وط�ن�ي��ة يف ع��امل ال ��ورق والقرطا�سية

•• جوتا غاردا

•• مونيت �آكاياماتو

•• يركن �شنيدرمان

•• د .جان �شبومان

مب ��ا ي ��واك ��ب ال �ت �ط��ور ال �� �ش��ام��ل ويرقى
قدما نحو الأف�ضل يف م�سرية النه�ضة
املتكاملة و��ص��رح �سعادة الأ��س�ت��اذ فاروق
�أب ��و ب�ك��ر ب��امل�ن��ا��س�ب��ة ق��ائ�لا� :إن معر�ض
ال ��ورق وال�ق��رط��ا��س�ي��ة يف دورت ��ه الثالثة
غ��دا الفتا ومتميزا بنوعية املعرو�ضات
وم�ستوى امل���ش��ارك��ات واحل���ض��ور العاملي
امل�ت�م�ي��ز م��ن ال���ش��رق وال �غ��رب وال�شمال
واجل� �ن ��وب الأم � ��ر ال � ��ذي ي��دف��ع بعجلة
الإن�ت��اج املحلي قدما �إىل الأم��ام ويو�سع
خ��ارط��ة الت�صدير والت�سويق وي�ضاعف
من املناف�سة لتحقيق دائما ما هو �أف�ضل
ولدينا الكثري من املنتجات التي تعر�ض
للمرة الأوىل .

الإمارات ا�ستريادا وتوزيعا وت�سويقا من
قبل م�ؤ�س�سة قرطا�سية ف��اروق العاملية
ذات ال�شهرة العاملية وقد �أكدت منتجاتها
ج��ودت �ه��ا م ��ن ح �ي��ث اجل � ��ودة والإت� �ق ��ان
واجلاذبية وال�سعر واملناف�سة على مدار
الوقت .و�أكد ال�سيد يا ماموتو باملنا�سبة
على �أهمية امل�شاركة بهذا املعر�ض العاملي
وج� ��دواه ب�شكل م�ت��زاي��د و��ش�ك��ر حكومة
دبي واملنظمني وتوقع املزيد من النجاح
ل�ل���ش��رك��ات امل���ش��ارك��ة وامل��زي��د م��ن النمو
للمعر�ض عاما بعد عام.

�شفافة قابلة للطي و�أحجار الف�سيف�ساء
و�أل ��واح مزخرفة و�أوراق ملونة للر�سم
وغريها وميثلها يف الإم��ارات قرطا�سية
ف � � ��اروق ال �ع��امل �ي��ة ح �� �ص��ري��ا وق � ��د غدت
منتجاتها يف مقدمة ال�سلع املطلوبة يف
�سوق الإم��ارات �سواء يف املوا�سم املدر�سية
واجلامعية �أو يف الأوقات العادية.
واع �ت�برت �أن امل�ع��ر���ض فر�صة للت�سويق
وال �ت �ع��ري��ف وت�ن�م�ي��ة ال �ع�لاق��ات وتبادل
اخل�ب��رات م��ع � �س��وق الإم � � ��ارات و�شكرت
�إدارة قرطا�سية فاروق العاملية كما رفعت
�أ��س�م��ى �آي ��ات ال�ع��رف��ان للقيادة احلكيمة
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ال �� �س��اه��ري��ن ع �ل��ى جناح
املعر�ض .

الفر�ص وت�سهيالت احلكومة وال�سمعة
العاملية لدبي واحل�ضور العاملي لقرطا�سية
ف � � � ��اروق ال� �ع ��امل� �ي ��ة واحل � �� � �ض� ��ور العاملي
لقرطا�سية فاروق العاملية ووكالء ديوربال
يف الإمارات وكلها حوافز للتفا�ؤل.

حوارات مع ال�شركات العاملية
امل�شاركة
وخ�ل�ال جولتنا ي��وم �أم����س على �أجنحة
ال� �ع ��ار�� �ض�ي�ن م� ��ن ال� ��� �ش ��رك ��ات العاملية
الأمل��ان �ي��ة وال���س��وي���س��ري��ة وو� �س��ط �إقبال
حا�شد من رجال الأعمال والتجار و�أهل
االخت�صا�ص حتدث �إلينا ال�سيد مونيتاكا
ي��ام��ام��وت��و يف ج �ن��اح � �ش��رك��ة �آرت الين
وواك�ستامرب اليابانية ف ��أب��دي �إعجابه
بتنظيم امل �ع��ر���ض و�أع � ��رب ع ��ن تفا�ؤله
بالتقدم املطرد يف ت�سويق منتجات ارت
الي��ن ذات ال�شهرة العاملية بحيث تقوى
ال���ش��رك��ة ع�ل��ى امل�ن��اف���س��ة وه ��ي مم�ث�ل��ة يف

منتجات الفتة
ويف جناح �شركة فوليا حتدثت ال�سيدة
جوتا غاردا ف�أعربت عن ثقتها مبنتجات
ال�شركة وخ�برت�ه��ا الطويلة وارتياحها
للت�سويق يف الإم � ��ارات ع�بر قرطا�سية
ف��اروق العاملية الوكيل املعتمد ملنتجات
ال�شركة والتي جتمع بني املتانة والتجديد
والت�صاميم املبتكرة واخل�ب�رة الطويلة
وال�سعر املناف�س والتطوير املتوا�صل يف
ك��ل �أق�سام ال�شركة وق�ن��وات العمل فيها
مثل �إنتاج ال��ورق ال�شفاف وامللون وورق
ه��ول��وغ��رام و�أوراق الأمل��ون �ي��وم للديكور
وامل �ق �� �ص��ات اخل��ا� �ص��ة ب��الأع �م��ال الفنية
واخل��رام��ات وب�ط��اق��ات للديكور و�أوراق
تعليمية و�أ� �ش �ك��ال فنية ث�لاث�ي��ة االبعاد
وغ� ��راء م �ع��دين مل ��اع وغ� ��راء مل ��اع و�أوراق

•• عبد الرزاق اخلاجة

•• وولفن�سن برغر
الإم��ارات كذلك حتدث ال�سيد وليفن�س
ب�يرغ��ر ف ��أو� �ض��ح ب� ��أن م���ص��ان��ع ال�شركة
ت �ن �ت��ج م��اك �ي �ن��ات ال �ت �ج �ل �ي��د ال�شخ�صي
امل �ت �ن��وع��ة وب ��أع �ل��ى و�أج� � ��ود املوا�صفات
التقنية املتقدمة والع�صرية وماكينات
ل���ص�ن��ع ال� �ب ��وم � �ص��ور و�أخ� � ��رى مقطعة
على �شكل م�سطرة والأ��ش�ك��ال والألوان
وم �ق��ا� �س��ات خم�ت�ل�ف��ة وق��اط �ع��ات للورق
متعددة اال�ستخدامات وماكينة التغليف
احل ��راري على اخ�ت�لاف �أن��واع�ه��ا و�آالت
فرم ال��ورق ومعدات ملختلف امل�ستلزمات
ال��ورق �ي��ة ل�لا��س�ت�خ��دام��ات امل �ت �ع��ددة �إىل
جانب ماكينات التجليد ال�سلكي وغري
ذل��ك من احتياجات املكاتب وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ب�أعلى
م �� �س �ت��وي��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ط ��ورة
واملناف�سة والواعية ل�سباق التطور العاملي
و�شكر يف ختام حديثه م�ؤ�س�سة قرطا�سية
ف ��اروق العاملية واملنظمني م ��ؤك��دا على
جدوى امل�شاركة مبعار�ض دبي.

جودة عاملية
ويف جناح تي�سا الأملانية يف املعر�ض حتدث
الدكتور جان �شبومان مدير الت�صدير يف
ال�شركة ف�أعرب عن ارتياحه للم�شاركة يف
املعر�ض واحل�ضور والتميز لقرطا�سية
فاروق العاملية وكالء ال�شركة يف الإمارات
وهي �شركة ذات خربة طويلة ومقرها يف
هامبورغ ب�أملانيا حيث بد�أت الإنتاج قبل
� 130سنة وه��ي واح��دة من ال�شركات
العاملية يف جمال التكنولوجيا املتخ�ص�صة
م�صنعون منذ العام 1920
ويف جناح �شركة ديوربال الأملانية امل�شاركة باملنتجات اخلا�صة ذات اجل��ودة العالية
باملعر�ض حتدث ال�سيد يركن �شنيدرمان مثل القرطا�سية وامل�ستلزمات املكتبية
ف��أ��ش��ار �إىل اخل�ب�رة الطويلة منذ العام وال�ن�ب��ات��ات ال��داخ�ل�ي��ة و�أف�ل�ام الت�صوير
 1920و� �ش �ه��رة م�ن�ت�ج��ات ال���ش��رك��ة يف وو� �س��ائ��ل امل �ع��رف��ة م��ن خ�ل�ال �أكادميية
الأ�سواق العاملية وهي متخ�ص�صة بنظم متخ�ص�صة خا�صة بال�شركة �إ�ضافة �إىل
امل �ل �ف��ات واحل��اف �ظ��ات ول��وح��ات العر�ض تخ�ص�صها الإعالمي وو�سائل االت�صال
ا�سرتاحة حوار
ونظم التخزين و�أنظمة تنظيم املكاتب مبعنى �أن�ه��ا ت��واك��ب الع�صر ومتطلباته وخالل ا�سرتاحة حوار مع �سعادة الأ�ستاذ
وملحقات الكمبيوتر وغريها �إ�ضافة �إىل بكل التفا�صيل.
عبد ال��رزاق �صديق اخلاجة حول تطور
معار�ض دبي والإقبال الإقليمي والعاملي
الأثاث املكتبي و�أنظمة النفايات .
و�أ� �ش ��ار ال���س�ي��د ��ش�ن�ي��درم��ان �إىل �أن ��ه بد أ�
ومع املنتجات ال�سوي�سرية
عليها ق��ال �سعادته �إن �أ��ص�ح��اب ال�سمو
خطواته زائرا لدبي ثم م�شاركا متفائال ويف ج �ن��اح � �ش��رك��ة ب�ي�ت����ش ال�سوي�سرية ال �� �ش �ي��وخ ي �ع �ت�برون امل �ع��ار���ض املتوالية
بنجاح املعر�ض والإق �ب��ال امل�شجع وكرثة والتي ميثلها قرطا�سية فاروق العاملية يف يف دب��ي والإم� ��ارات �صلة و��ص��ل ع�صرية

وم �ت �ط��ورة م��ع ال �ع��امل وح�ل�ق��ة ت�ؤ�س�س
ل�ت�ع��اون م�ب��ا��ش��ر ب�ين امل�ن�ت��ج وامل�ستهلك
ك �م��ا ت�ب�رز �أج � ��واء امل�ن��اف���س��ة يف ال�سوق
العاملي وتكر�س لغة اجلودة بني العر�ض
والطلب واحلا�ضر وامل�ستقبل كما �أنها
جت�سد الدور احل�ضاري والريادي لدولة
الإم � ��ارات يف ل�غ��ة ال�ت�خ��اط��ب وم�ستوى
التنظيم وج ��دوى امل���ش��ارك��ة مم��ا يجعل
امل �ع��ار���ض تت�ضاعف وامل �� �ش��ارك��ات تت�سع
وال �ث �م��ار ي�ق�ط�ف�ه��ا اجل �م �ي��ع واهلل ويل
التوفيق.
ون � ��وه الأ�� �س� �ت ��اذ ع �ب��د ال� � � ��رزاق �صديق
اخلاجة �إىل �أن ج��دوى املعار�ض يف دبي
والإم � ��ارات تنعك�س �إي�ج��اب��ا ك��ذل��ك على
ال �ف �ن��ادق وع �ل��ى م��راك��ز ال�ت���س��وق وعلى
�أ�سواق اجلملة والتجزئة على حد �سواء
فقد ي�أتي التاجر تاجرا ثم يعود �سائحا
وق��د ي�أتي ال�سائح �سائحا ويعود تاجرا
وه��ذا �إىل جانب الت�سهيالت احلكومية
واخل��دم��ات وامل�ع��ام�ل��ة ال��راق�ي��ة وو�سائل
االت� ��� �ص ��ال وو�� �س ��ائ ��ط امل �ع��رف��ة وتنمية
العالقات املحلية والإقليمية والدولية
و�سط �سوق عاملي واحد و�آفاق بال حدود
ومناف�سة ت�ؤكد كل يوم �أن البقاء للجودة
والإم� � ��ارات واحل �م��د هلل ه��ي دائ �م��ا بلد
اجل ��ودة وحم��ط رح ��ال اجل�م�ي��ع و�شكرا
للحكومة واملنظمني.

 Double Aتو�سع منتجاتها من الأوراق بال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
•• دبي-الفجر:

ت �ط �ل��ق � �ش ��رك ��ة  Double Aعالماتها
التجارية ملنتجات الأوراق ،هاي بل�س و �إيجل ،
يف معر�ض بيرب وورلد ال�شرق االو�سط ،2013
الذي يعقد يف الفرتة من  5مار�س �إىل  7مار�س
يف مركز دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
�أ�صبحت منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

�سوقاً رئي�سياً ل�شركة  Double Aاملخت�صة
ب�إنتاج �أوراق الطباعة ذات اجلودة العالية ،حيث
يت�سم ا�ستهالك منتجات ال�شركة والطلب عليها
ب��ال�ن�م��و امل���س�ت�م��ر .م��ن �أج ��ل تلبية ه��ذا النمو،
قامت  Double Aبزيادة قدرتها الإنتاجية
�إىل � 250ألف طن يف م�صنعها يف برات�شينبورى
تايالند وا�ستحوذت بنجاح على امل�صنع الفرن�سي
�أليزاي مع قدرة �إنتاجية � 250ألف طن �أخرى،

حماكم دبي

لت�صل ال��زي��ادة الإج�م��ال�ي��ة ل�ل�ق��درة الإنتاجية
� 500ألف طن يف عام .2013
حققت  Double Aم�ستوى عال من الوعي
بالعالمة التجارية وح�صلت على جائزة �أقوى
العالمات التجارية �سوبر براندز يف عام 2011
يقول ال�سيد ترياويت ليتافورن ،نائب الرئي�س
الأول ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف � : Double Aأك ��د
امل�ستهلكون يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

حماكم دبي

�أف��ري �ق �ي��ا م �ك��ان��ة  Double Aكعالمتهم
التجارية املف�ضلة ل�ل��أوراق عالية اجل ��ودة �إن
الزيادة التي حدثت م�ؤخراً يف قدرة Double
 Aالإنتاجية �سوف متكننا م��ن تلبية الطلب
املتزايد يف هذه املنطقة وتقدمي عالمات جتارية
مناف�سة �أخ��رى ،والتي �سوف تعزز من جاذبية
منتجاتنا .
�� �س ��وف ت� �ع ��ر� ��ض  Double Aعالمتني

جت��اري �ت�ين ج��دي��دت�ين يف امل�ن�ط�ق��ة ،وه �م��ا هاي
بل�س و �إيجل  .وقد �أظهرت كل من العالمتني
ق�ب��و ًال م��ن امل�ستهلك يف ب�ل��دان يف جميع �أنحاء
�آ�سيا وال��والي��ات املتحدة� .سوف ي�ساعد تو�سيع
حمفظة  Double Aال �ت �ج��ارة م��ن خالل
زي��ادة فر�ص مبيعاتها من العالمات التجارية
املنتجة من م�صانع  Double Aذات جودة
عالية.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1142مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1178مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1190مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/889مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/حممد �سيد حممد الوجيده الكربى 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 املتنازع
�ضده بان ي��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 6393.53دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص
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 .

اىل املدعى ع�ل�ي��ه -1/نقى ح�سني نقى علي الرى جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع
�ضده بان ي��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 4731.22دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص
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 .

اىل املدعى عليه -1/نبيل يو�سف حممد 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 املتنازع �ضده بان
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 9.694.79درهم) والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص
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.

اىل املدعى عليه -1/احمد ح�سن ح�سن حممد جمال جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع
�ضده ب��ان ي ��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 3787.03دره��م) والر�سوم وامل�صايف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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.
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الأ�سمنت الأبي�ض تد�شن تو�سعة لزيادة
�إنتاجها بن�سبة % 100

14

التي متكن من احل�صول على �أجود �أنواع االنتاج .
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:
وخالل منا�سبة تد�شني مبوقع ال�شركة يف خور خوير بدء العمل يف م�شروع التو�سعة قدمت �شركة
د�شنت �شركة الأ�سمنت الأبي�ض �أم�س العمل يف تنفيذ م�شروع يت�ضمن تو�سعة خطي االنتاج لزيادة  ASECال�شركة العربية ال�سوي�سرية التي تولت مهمة ا�ست�شارية م�شروع التحديث عر�ض
الطاقة االنتاجية بن�سبة  100%وبكلفة تنفيذ تبلغ 110مليون درهم.
فيديو ت�ضمن االجن��ازات والتطورات على امل�شروع خالل فرتة التو�سعة  .ومن املتوقع الإنتهاء
وق��ال ال�شيخ اح�م��د ب��ن حميد القا�سمي رئي�س جمل�س االدارة عقب تد�شني اخل��ط ان زيادة من �أعمال حتديث اخل��ط الإنتاجي رق��م ( )2مع نهاية �شهر مايو  2013و�أم��ا اخل��ط الأول
االنتاجية من الأ�سمنت الأبي�ض التي تندرج �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية التي ت�سعى ال�شركة ف�سيتم الإنتهاء من حتديثه مع نهاية �أكتوبر  2013م وبعد الإنتهاء من تنفيذ امل�شروع �ست�صبح
لتنفيذها خ�لال العام � 2013ستكون داعمة لالقت�صاد الوطني وم�ساهمة فاعلة يف م�سرية الطاقة الإنتاجية الكلية ال�سنوية من مادة الأ�سمنت الأبي�ض مبقدار  900طن بدال من 450
التنمية االقت�صادية م�شريا اىل ان امل�شروع �صمم وفق التقنية احلديثة ليتواءم مع النظم العاملية طن يوميا بينما �ستزيد طاقة الكلنكر (� )580ألف طن بد ًال من (� )530ألف طن �سنوياً .

هزاع بن زايد يفتتح معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص 2013

•• ابوظبي-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
ال��وط�ن��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أبوظبي
�صباح ام����س فعاليات ال ��دورة الثانية م��ن معر�ض �أبوظبي
للطريان اخلا�ص يف مطار البطني للطريان اخلا�ص التابع
ل�شركة �أبوظبي للمطارات وي�ستمر املعر�ض حتى ال�سابع من
ال�شهر اجل��اري .وق��ام �سموه بجولة اطلع خاللها على عدد
م��ن ال�ط��ائ��رات امل�ع��رو��ض��ة متعرفا على تقنياتها ومتفقدا
�أجنحة ال�شركات العار�ضة ح�ضر افتتاح املعر�ض �سمو ال�شيخ
�سرور بن حممد �آل نهيان ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الأ�شغال العامة ومعايل ال�شيخ �سلطان بن
طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي لل�سياحة
والثقافة وال�شيخ زايد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان وال�شيخ
حممد بن حمد بن طحنون وال�شيخ حامد بن احمد �آل حامد
وال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد �آل نهيان ومعايل �أحمد
املزروعي �أمني عام املجل�س التنفيذي ومعايل حممد البواردي
رئي�س اللجنة التنفيذية و�سعادة ماجد علي املن�صوري رئي�س
البلديات و�أ�صحاب املعايل وال�سعادة وح�شد من املهتمني يف
القطاع .وي�شكل معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص فر�صة
الل�ت�ق��اء �أه��م ممثلي ق�ط��اع ال �ط�يران ال�ع��ام واملعنيني ب��ه يف

دول املنطقة وذلك يف ظل النمو امللحوظ الذي ي�شهده هذا
القطاع يف ال�شرق الأو� �س��ط ففي الأع ��وام اخلم�س الأخرية
�سجل ق�ط��اع ال �ط�يران ال�ع��ام وط�ي�ران رج��ال الأع �م��ال منوا
بن�سبة  250مت�أثرا ب�إ�ضافة  246طائرة خا�صة جديدة
ب�ين ع��ام��ي  2011-2006وح�سب الإح �� �ص��اءات الأخرية
لعام  2012هنالك  90طائرة خا�صة م�سجلة داخ��ل دولة
الإمارات العربية املتحدة .وقال �سعادة علي ماجد املن�صوري
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للمطارات ال��ذي كان يف
ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله املعر�ض �إ�ضافة �إىل جمموعة
من كبار امل�س�ؤولني يعد معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص
 2013حدثا مهما ل�شركة �أبوظبي للمطارات �إذ يعك�س النمو
امللحوظ لقطاع الطريان اخلا�ص يف الدولة واملنطقة ب�شكل
ع��ام واالزده ��ار االقت�صادي وال�سياحي ال��ذي تنعم به �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ففي � 2012سجل مطار البطني من��وا يف حركة
الطريان بلغ  11يف املائة لي�ستقبل ما يقارب  4866طائرة
خا�صة وعمودية كما �سجل املطار حوايل  400طائرة جديدة
ت�ستخدم املطار لأول مرة ما يدل على جاذبية مطار البطني
للطريان اخل��ا���ص كمركز حيوي لقطاع ال�ط�يران اخلا�ص
ويف ظل ما ي�شهده ه��ذا املطار من منو يف حركة الطائرات
اخلا�صة والنجاح ال��ذي حققه �أخ�يرا بنيل مركز اخلدمات
الأر��ض�ي��ة التابعة ل��ه ظبي ج��ت من�صب ث��اين �أف���ض��ل مزود

خ��دم��ات على امل�ستوى ال�ع��امل ف ��إن مطار البطني للطريان
اخلا�ص يعد املن�صة الأمثل ال�ست�ضافة هذا احلدث .
و�أ�ضاف املن�صوري �إن ا�ست�ضافة هذا احلدث يف مطار البطني
ت ��ؤك��د ال �ت��زام ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�م�ط��ارات يف ت�ع��زي��ز مكانة
العا�صمة وجهة عاملية للطريان ب�أ�شكاله كافة وتقدمي من�صة
لتطوير فر�ص اال�ستثمار يف قطاع الطريان اخلا�ص احليوي
ودعمه ليحقق النمو املتوقع له يف ال��دول��ة خ�لال ال�سنوات
املقبلة وهو بن�سبة ترتاوح ما بني 15اىل 20يف املائة �سنويا.
ويغطي معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص على مدى ثالثة
�أي ��ام �أه��م ال�ت�ط��ورات واالب �ت �ك��ارات يف جم��ال ال�ط��ائ��رات غري
التجارية والطائرات اخلا�صة واملروحيات واملعدات وامل�صنعني
واخلدمات ومراكز تدريب الطيارين وامللحقات والكرتونيات
الطريان والت�أمني والتمويل .ويعد من�صة متكاملة جتمع
�صناع القرار وال�شخ�صيات القيادية يف قطاع الطريان العام
واخل�براء وم��دراء ال�شركات العاملية واملخت�صني حتت مظلة
واح��دة لت�شارك وتبادل الآراء واخل�برات حول �آخر ابتكارات
وم�ستجدات القطاع حيث يحظى املعر�ض باهتمام متزايد
وي�ستقطب فئات متنامية وخمتلفة من الزوار من قطاعات
الأعمال والطيارين واملهتمني ب�ش�ؤون قطاع الطريان حول
ال �ع��امل ك�م��ا ي�شهد ع��ر���ض �أب ��رز ال �ط��ائ��رات اخل��ا��ص��ة و�أهم على م�ساحة � 80ألف مرت مربع يف مطار البطني وتعر�ض عاملة حملية وعاملية يف جمال تقدمي اخلدمات واملنتجات
التقنيات والتطورات العاملية يف هذا القطاع .ويقام املعر�ض فيه قرابة  100طائرة مب�شاركة ما ي�صل �إىل � 160شركة لقطاع الطريان اخلا�ص.

منوذج م�شرف ملواطنات بالقطاع امل�صريف

حفاوة الرتحاب واخلدمة املتميزة ب�أعمار دبي الإ�سالمي
•• دبي – حم�سن را�شد :

قدم موظفات ومديرة بنك دبي الإ�سالمي
فرع �أعمار بيزن�س بارك  ،منوذجا م�شرفا
لبنات الإم� ��ارات بالقطاع امل���ص��ريف  ،وما
مي�ي��ز ف ��رع ال�ب�ن��ك ه��و ح �ف��اوة الرتحيب
التي ي�ستقبل بها عمالئه فللوهلة الأوىل
ما �أن يدخل العميل للبنك  ،يجد �أ�شجار
ط�ب�ي�ع�ي��ة ت��ري��ح ال �ن �ظ��ر ،وي ��واج ��ه �أمامه
عربة مطرزة باللون الذهبي  ،حتمل كل
�أن ��واع ال�ضيافة ال�ت��ي �أع �ت��اد عليها �شعب
الإمارات  ،وتقف من جانب العربة عاملة
من اجلن�سية الفلبينية  ،لتقدمي واجب
ال���ض�ي��اف��ة ل �ع �م�لاء ال �ب �ن��ك خ�ل�ال �إنهاء
�إجراءاتهم  ،حتى �أن بع�ض العمالء الذين

مل يعتادوا � ،أن ي��روا مثل ه��ذه ال�ضيافة
�إال يف ف �ن��ادق ال��درج��ة الأوىل امل�ت�م�ي��زة ،
ي �ت��رددون يف ال��دخ��ول ف�ت�ج��د م�ن�ه��م من
يقدم قدما وي�ؤخر الأخ��رى ظنا منه �أنه
�،أخط�أ البنك و�ساقته قدماه لفندق ذات
ال�سبع جنوم  ،و�آخرين يرتاجعون خطوة
للخلف ليطالع واجهة البنك للت�أكد من
�أنه بالفعل ببنك دبي الإ�سالمي.
ورف����ض م��وظ�ف��ات البنك وم��دي��رة الفرع
وكلهن مواطنات � ،أن يتحدثن �أو يعلقن
م�ؤكدين على �أنهن تعتربن الأمر طبيعيا
 ،وما يقدم للعميل من واج��ب �ضيافة �أو
تهيئة مكان العمل لأن يكون بيئة جاذبة
مل��وظ�ف��ات ال�ب�ن��ك ول�ع�م�لائ��ه � ،أم ��ر يريح
النف�س لكليهما  ،وتبني �أن هذه ال�ضيافة

م��ن روات�ب�ه��ن وقائمة ب�صفة دوري ��ة على
م ��دار ال �ع��ام وال تنقطع  ،ك�م��ا �أن هناك
�أكرث من فرع كافة العاملني به مواطنات
� ،أثبنت بحق �أنهن �صورة م�شرفة لبنات
الإم��ارات  ،قدمن خدمة متميزة للعميل
م��ع �ضيافة متميزة  ،مم��ا ي��دف��ع عمالء
البنك بكافة جن�سياتهم �أن ينقلوا هذه
ال�صورة املتميزة لبالدهم .
وعلق مدير �أحد فروع بنك دبي الإ�سالمي،
قائال نحن يف مقار �أعمالنا �سفراء لبالدنا،
نقدم اخلدمة املتميزة للعميل حتى يقوم
ب��دوره بنقل ال���ص��ورة احلقيقية ملواطني
الإم� � ��ارات ��ش�ع��ب م���ض�ي��اف ب�ب�ي�ت��ه ومقار
عملهم � ،أ�ضف �إىل ذلك اخلدمة املتميزة
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•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

•• خدمة و�ضيافة متميزة بفرع �أعمار

�شروق واملنطقة احلرة باحلمرية ت�ستعر�ضان �إمكانيات ال�شارقة االقت�صادية يف فرن�سا
•• ال�شارقة-وام:

تنظم هيئة ال���ش��ارق��ة لال�ستثمار وال�ت�ط��وي��ر �شروق
�سل�سلة من اللقاءات يف فرن�سا يومي الرابع واخلام�س
من مار�س اجل��اري يف �إط��ار �إ�ستعداداتها للم�شاركة يف
معر�ض بور�صة برلني الدويل لل�سياحة وال�سفر2013
املعر�ض الرائد يف جمال �صناعة ال�سياحة وال�سفر يف
العامل الذي يقام خالل الفرتة من  6اىل  10مار�س
اجل��اري يف برلني .وي�ضم الوفد امل�شارك يف اللقاءات
��س�ع��ادة م ��روان ب��ن جا�سم ال���س��رك��ال امل��دي��ر التنفيذي
لهيئة ال�شارقة للإ�ستثمار والتطوير �شروق وحممد
جمعة امل�شرخ رئي�س ترويج الإ�ستثمار يف �شروق و�سعود
امل��زروع��ي م��دي��ر ال �� �ش ��ؤون ال�ت�ج��اري��ة يف هيئة املنطقة
احلرة باحلمرية بال�شارقة .واجرى الوفد �سل�سلة من
الإجتماعات مع كربى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الفرن�سية
العاملة يف جم��االت الإق�ت���ص��اد والإ��س�ت�ث�م��ار والطاقة
وال �ت �ج��ارة ب �ه��دف ال�ت�ع��ري��ف ب��ال�ف��ر���ص الإ�ستثمارية
امل �ت��واف��رة يف �إم� � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة واط �ل��اع امل�ستثمرين
الفرن�سيني على ال�ت�ط��ورات التي ت�شهدها القطاعات
الإقت�صادية الواعدة يف ال�شارقة وال�سيا�سات والت�شريعات
املرنة وفر�ص الإ�ستثمار التي تقدمها اجلهات والدوائر
احلكومية املختلفة للم�ستثمرين الأجانب .كما جرى
بحث �آفاق التعاون امل�شرتك مع ممثلي هذه ال�شركات يف

امل�ستقبل وا�ستعر�ض الوفد خالل اللقاءات مع اجلانب
ال�ف��رن���س��ي �أه ��م ال �ق �ط��اع��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف الإم� ��ارة
وه��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية وال�سياحة وال�ترف�ي��ه والنقل
واخل��دم��ات اللوج�ستية والبيئة و�سلط ال���ض��وء على
الإمكانات اال�ستثمارية الهائلة التي ميكن �أن توفرها
ه��ذه القطاعات احليوية الأرب �ع��ة بالن�سبة لل�شركات
الفرن�سية .وقال �سعادة م��روان بن جا�سم ال�سركال ان
الهيئة تهدف من خالل الرتكيز على هذه القطاعات
احليوية الأربعة �إىل تقدمي عر�ض �شامل ومف�صل حول
ك��ل ق�ط��اع وت�ق��دمي دل�ي��ل �إر� �ش��ادي للم�ستثمرين حول
الإم�ك��ان�ي��ات الإق�ت���ص��ادي��ة ال�ك�ب�يرة وف��ر���ص الإ�ستثمار
ال��واع��دة يف ال�شارقة التي تتميز مبوقع �إ�سرتاتيجي
ه��ام وب�ن�ي��ة ت�شريعية م�ت�ط��ورة  .و�أ� �ش��ار ال���س��رك��ال �أن
�إم��ارة ال�شارقة وجهة مثالية للم�ستثمرين الأجانب
ال��راغ �ب�ين ب��دخ��ول � �س��وق ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط �أو تعزيز
وجودهم يف املنطقة .و�أ�ضاف ان هيئة �شروق تهدف اىل
�ضمان توفري كافة �أ�شكال الدعم املمكن لت�سهيل دخول
امل�ستثمرين املحتملني �إىل �إمارة ال�شارقة ف�ضال وتعزيز
النمو الإقت�صادي يف ال�شارقة ودولة الإم��ارات العربية
املتحدة م�ؤكدا عزم �شروق على امل�ضي قدما يف تنفيذ
خططها ال�ط�م��وح��ة يف و��ض��ع ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى خريطة
اال�ستثمار العاملية  .وا�ضاف ان العالقات الإقت�صادية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ت�ت�م�ي��ز ب��ال �ت �ن��وع وال��دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة حيث

الإمارات ت�شارك يف اجتماع اللجنة اال�ست�شارية لقطاع الرثوة املعدنية بالرباط
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك وزارة الطاقة اليوم يف �أعمال االجتماع الـ  19للجنة اال�ست�شارية لقطاع ال�ثروة املعدنية يف املنظمة
العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين الذي يعقد يف مقر املنظمة يف العا�صمة املغربية الرباط و ي�ستمر ثالثة
�أيام .وميثل الوزارة يف االجتماع..خالد علي احلو�سني خبري جيولوجي يف �إدارة اجليولوجيا والرثوة املعدنية
فيما يناق�ش االجتماع ما مت �إجنازه خالل الفرتة الفا�صلة بني االجتماعني الـ  18والـ  19للجنة ومتابعة ما مت
تنفيذه من تو�صيات اجتماعها الـ  18و�أن�شطة �إدارة الرثوة املعدنية يف املنظمة خالل هذه الفرتة بجانب متابعة
نتائج وتو�صيات امل�ؤمتر العربي الدويل الـ  12للرثوة املعدنية الذي عقد يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم.

�أ�صبحت الإم��ارات ال�شريك التجاري الأبرز لفرن�سا يف
منطقة اخلليج العربي وارتفعت ال�صادرات الفرن�سية
�إىل الإم ��ارات لت�صل �إىل �أك�ثر من  3.5مليار ي��ورو .
و�أ�شار ال�سركال �إىل �أن اللقاءات تهدف تكري�س الروابط
ال �ق��وي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ع�م�ي��ق الطابع
التعاوين من خالل التفاعل مع النظراء الفرن�سيني
وخ�صو�صا يف �ضوء امللتقى امل�شرتك الأول للأعمال
بني ال�شارقة وفرن�سا ال��ذي عقد م��ؤخ��را بتنظيم من
� �ش��روق وب��ال�ت�ع��اون م��ع جمل�س الأع �م��ال الفرن�سي يف
الإم ��ارات ال��ذي يتخذ من ال�شارقة مقرا ل��ه .و�أ�ضاف
ان الإجتماعات واللقاءات ت�أتي يف �إط��ار �إ�سرتاتيجية
�شروق ال�شاملة للرتويج لإمكانيات الإمارة الإقت�صادية
يف جميع �أنحاء �أوروبا هذا العام و�أن الهيئة تتطلع �إىل
عقد ع��دد من اللقاءات املثمرة مع ممثلي القطاعات
الفرن�سية احلكومية واخلا�صة.
وك ��ان وف��د � �ش��روق ق��د ال�ت�ق��ى م��ع ��س�ع��ادة حم�م��د مري
عبداهلل الري�سي �سفري دول��ة الإم��ارات يف فرن�سا ام�س
االول ومع جوزيف بريغاريال املدير التنفيذي ل�سيا�س
�إنرتنا�شونال تكنولوجيز ف�ضال عن لقاءات �أخرى مع
ممثلي غرفة التجارة الفرن�سية العربية وم��ن بينهم
ه�ي�ريف دو ��ش��اري��ت رئ�ي����س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة الفرن�سية
العربية والأم�ي�ن ال�ع��ام للغرفة ال��دك�ت��ور �صالح باكر
واملدير التنفيذي نريوز فهد بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن
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ف �ق��د امل ��دع ��و /حم �م��د ازه ��ر
ال��دي��ن حممد ��س�يراج الدين
 ه �ن��دي اجل �ن �� �س �ي��ة -ج ��واز�سفره رق��م ()1860706
�صادر من الهند من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/8474503

�سرياميك ر�أ�س اخليمة تعر�ض
منتجاتها يف معر�ض ريفي�ستري 2013

� 12شركة من خمتلف القطاعات الإقت�صادية يف فرن�سا
ا�ضافة اىل ان الوفد ح�ضر م�أدبة غداء نظمتها غرفة
ال�ت�ج��ارة الفرن�سية العربية .وج��رى خ�لال اللقاءات
امل�ت�ع��ددة ت�سليط ال���ض��وء على دور ��ش��روق يف ت�شجيع
اال�ستثمار يف كافة القطاعات وامل�ساعدة يف �إزالة العقبات
التي تواجه الأن�شطة اال�ستثمارية يف الإم��ارة وكذلك
تقييم م�شروعات البنية التحتية ذات ال�صلة بال�سياحة
وو��ض��ع اخلطط ال�لازم��ة ال�ستكمال تلك امل�شروعات.
وتعمل يف الدولة حاليا نحو الف �شركة فرن�سية ووفقا
لتقرير �صدر عن غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي يف حني
و�صل حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ب�ين الإم ��ارات وفرن�سا
�إىل  14.3م�ل�ي��ار دره ��م م��ع ن�ه��اي��ة ال �ع��ام . 2010
وتعد فرن�سا ثامن �أكرب مورد لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة حيث ت�شمل الواردات جمموعة وا�سعة ومتنوعة
من ال�سلع املختلفة بالإ�ضافة �إىل ان هناك نحو 11
�شركة �إماراتية ت�ستثمر يف فرن�سا يف قطاعات الطريان
وال�سياحة والبنوك والتمويل وبناء ال�سفن والعقارات
وتطوير وت�شغيل املناطق ال�صناعية والأغذية .وترتكز
مهام �شروق يف توفري الت�سهيالت ال�ضرورية واحلوافز
وت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه �أن���ش�ط��ة اال��س�ت�ث�م��ار يف
الإم��ارة وكذلك تقييم م�شروعات البنية التحتية ذات
ال�صلة بال�سياحة وو�ضع اخلطط الالزمة ال�ستكمال
تلك امل�شروعات.
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ف � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و /داود
�سليمان �سعيد � -سوريا
اجل�ن���س�ي��ة -ج ��واز �سفره
رق� � ��م ()3681112
م � � � � ��ن ي� � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
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يف �إط��ار �سعيها املتوا�صل �إىل تعزيز مكانة عالمتها التجارية حول
العامل� ،أعلنت �سرياميك ر�أ���س اخليمة� ،أ�ضخم م�صنّع لل�سرياميك
ح��ول ال �ع��امل ،ع��ن م�شاركتها يف معر�ض ريفي�ستري Revestir
الدويل  ،2013الذي �س ُيقام يف �ساو باولو ،بالربازيل خالل الفرتة
من � 5إىل  8مار�س اجلاري.
معر�ض ريفي�ستري  ،2013ميثل �أ��ض�خ��م وج�ه��ة جتاريةللحلول
التكميلية يف �أمريكا الالتينية ،ومن�صة مثالية جتمع حتت �سقف
واحد نخبة من �أهم العار�ضني ملعدات و�آليات وبالط ال�سرياميك،
وجمموعة احلجارة �أو ال�صفائح �أو الزجاج الزخرفية ،من بني الكثري
غريها.
وق��ال عبداهلل م�سعد ،الرئي�س التنفيذي ل�سرياميك ر�أ���س اخليمة
 :ت�ق��وم �سرياميك ر�أ� ��س اخليمة ببيع منتجاتها �إىل ��س��وق �أمريكا
الالتينية على م��دى ال�سنوات ال�ـ  15املا�ضية ،وت�أتي م�شاركتنا يف
ه��ذا املعر�ض للت�أكيد على املكانة الرا�سخة لعالمتنا التجارية يف
هذه الأ�سواق الدولية،ولعر�ض جمموعة حلولنا ومنتجاتنا الوا�سعة
واملبتكرة .وت�سجل �سرياميك ر�أ�س اخليمة ح�ضوراً لها يف الربازيل،
مع افتتاح �صالة العر�ض الأوىل لها يف الدولة العام املا�ضي ،وي�شكل
معر�ض ريف�ستري  2013من�صة لنا لتو�سيع ح�ضورنا يف خمتلف
مناطق �أمريكا الالتينية ،ال �سيما �أن ما زالت هناك �إمكانات هائلة
غري م�ستغلة يف هذه الأ��س��واق .و�أ�ضاف م�سعد� :سيتيح لنا املعر�ض
ت�سليط ال�ضوء على تقنياتنا املتفوقة وجمموعة منتجاتنا الرائدة
وت�صاميمنا العاملية التي من �ش�أنها �أن حتظى ب�إعجاب العمالء يف
ه��ذه املنطقة ،كما �سيت�سنى لنا تعزيز مكانتنا ك�أحد �أب��رز املبدعني
الرائدين يف �صناعة ال�سرياميك
وت�سعى ال�شركة التي توزع انتاجها يف �أكرث من  60دولة حول العامل
حل�ضور الفت من خالل من�صة عر�ض متتد اىل م�ساحة  80مرتاً
مربعاً ،لت�ضم �أبرز �أنواع البور�سالن وال�سرياميك �إ�ضافة �إىل �أحدث
مناذج الأدوات ال�صحية والبالط .
وخل�ص م�سعد بالقول :ي�سرنا للغاية امل�شاركة يف املعر�ض الذي �سيتيح
لنا فر�صة مثالية للتوا�صل مع نخبة من �أهم �صنّاع القرار من خمتلف
�أنحاء �أمريكا الالتينية ،مما �سي�شكل حافزاً �إ�ضافياً لنا لتلبية املزيد
من الإحتياجات واملتطلبات الإقليمية وفقاً لأعلى املعايري الدولية.
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فقد كل من الوارد ا�سمائهم �شهادات
ا�سهم تابعة ل�شركة ابوظبي لبناء
ال�سفن:
 -1لطيفة حممد احمد احلمريي
 -2نوف حمد حممد عبداهلل بروك
احلمريي
فعلى م��ن يجدها ال��رج��اء ت�سليمها
اىل ال���ش��رك��ة امل��ذك��ورة او االت�صال
على الهاتف 050/6226175
م�شكوراً.

ف � �ق� ��دت امل � � ��دع � � ��وة /هندية
حممد ع�ب��دال�ق��ادر -اثيوبية
اجل �ن �� �س �ي��ة -ج� � ��واز �سفرها
رق��م (� )1322387صادر
م � ��ن اث� �ي ��وب� �ي ��ا م� ��ن يجده
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وزير االقت�صاد يبحث مع نظريه الرتكي تعزيز التعاون االقت�صادي
•• �أبوظبي-وام:

بحث معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد ونظريه
الرتكي معايل ظافر كاغليان �سبل تعزيز العالقات االقت�صادية
بجانب متابعة التقدم يف امل�شاريع والتو�صيات التي خ��رج بها
اجتماع اللجنة االقت�صادية امل�شرتكة العام املا�ضي .و�أكد معايل
امل�ن���ص��وري خ�لال ال�ل�ق��اء عمق ال��رواب��ط الثقافية ال�ت��ي جتمع
البلدين والتي ميكن اال�ستفادة منها يف تعزيز ومتتني العالقات
االقت�صادية الثنائية امل�ستقرة منوها معاليه بحجم التبادل
ال�ت�ج��اري غ�ير النفطي ب�ين البلدين وال��ذي بلغ بنهاية العام
 2011ح��وايل  3.6مليار دوالر �أمريكي معربا ع��ن �أم�ل��ه يف

زيادة اال�ستثمارات املتبادلة والتبادل التجاري ملواكبة الإمكانات
الهائلة والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة .و�أك��د ��ض��رورة مبا�شرة
تنفيذ بع�ض امل �ب��ادرات االقت�صادية امل�شرتكة وال�ت��ي ت�سهم يف
رفع معدالت التجارة واال�ستثمار بني الإم��ارات وتركيا .و�أبدى
معاليه ا�ستعداد الوزارة لتوفري كل الدعم والت�سهيالت لل�شركات
الرتكية يف �أ�سواق الدولة م�شريا �إىل �أن املوقع الإ�سرتاتيجي
احليوي الذي تتمتع به دولة الإمارات يجعل منها مركزا جتاريا
مهما يالئم ال�شركات الرتكية الراغبة يف الدخول �إىل �أ�سواق
املنطقة والو�صول �إىل �أ��س��واق �إقليمية وعاملية جديدة .و�أ�شار
معايل املن�صوري �إىل �أن �آفاق التعاون املقرتحة مع تركيا ترتكز
ب�شكل رئي�سي على قطاعات والزراعة والطاقة والطاقة املتجددة

وال�صناعة البريوكيماوية والبنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية
والبناء والت�شييد م�ؤكدا �أن دولة الإم��ارات متتلك من الفر�ص
اال�ستثمارية ما يجعلها ق��ادرة على جذب اال�ستثمارات من كل
�أنحاء العامل يف ظل ما تتمتع به من �سمعة عاملية على �صعيد
اخل��دم��ات والبنية التحتية والبنية الت�شريعية احلديثة .من
جانبه �أكد معايل وزير االقت�صاد الرتكي رغبة بالده يف االرتقاء
بالعالقات االقت�صادية وترجمتها على �أر�ض الواقع مبا يحقق
الفائدة للجانبني..داعيا ال�شركات الإماراتية �إىل اال�ستفادة من
فر�ص ا�ستثمارية جمزية خ�صو�صا يف جماالت الطاقة والنقل
التي �ستتجاوز اال�ستثمارات التي �ستوظفها احلكومة الرتكية
فيها  250مليار دوالر �أمريكي خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
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الوطني للإح�صاء ي�شارك يف اجتماعات اللجنة الإح�صائية الدولية بنيويورك
•• �أبوظبي-الفجر:

��ش��ارك امل��رك��ز الوطني للإح�صاء مم�ث�ل ً
ا لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف اج�ت�م��اع اللجنة
الإح �� �ص��ائ �ي��ة يف ال � � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة والأرب � �ع �ي�ن
بنيويورك ،خالل الفرتة من  24فرباير ولغاية
 2م��ار���س  ،2013مب���ش��ارك��ة ر�ؤ�� �س ��اء وم ��دراء
الأجهزة الإح�صائية يف خمتلف دول العامل� ،إىل
جانب م�شاركة ممثلي املنظمات والهيئات الدولية
ذات العالقة بالعمل الإح�صائي� ،سوا ًء يف جمال
منهجيات العمل وق�ضايا وا�سرتاتيجيات العمل
الإح�صائي ،وق�ضايا تكنولوجيا املعلومات ،ون�شر
البيانات الإح�صائية.
و�أ� �ش ��ار � �س �ع��ادة را� �ش��د خمي�س ال���س��وي��دي مدير
ع��ام امل��رك��ز الوطني للإح�صاء ب ��أن ه��ذا احلدث
ه��و اج�ت�م��اع ��س�ن��وي تنظمه الأمم امل�ت�ح��دة منذ
�إن�شاء اللجنة الدولية للإح�صاء ع��ام ،1947
لتكون امل��رج��ع الإح���ص��ائ��ي الر�سمي الأول على
م�ستوى العامل ,فهي اجلهة التي ت�ضم اخلربات
والتجارب الدولية يف اجتماعها ال�سنوي بهدف
مراجعة كافة الق�ضايا واملوا�ضيع التي تهم العمل
الإح�صائي على م�ستوى العامل ،م�شرياً يف الوقت
ذات ��ه ب� ��أن �أه�م�ي��ة ه��ذا االج �ت �م��اع ت��رت�ب��ط بكونه
العنوان الر�سمي والعاملي املتفق عليه لبناء عملية

الإح �� �ص��اء ال��دول�ي��ة مب��ا تتطلبه م��ن منهجيات
وتو�صيات وتعميم للتجارب واملمار�سات الف�ضلي
بني ال��دول� ،إىل جانب كونها متثل �إط��اراً مهنياً
لكبار اخلرباء الإح�صائيني من الدول الأع�ضاء
م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،كما تعد �أع�ل��ى هيئة
التخاذ القرار حول الأن�شطة الإح�صائية الدولية
وعلى ر�أ�سها و�ضع املعايري الإح�صائية ،وتطوير
امل�ف��اه�ي��م والأ� �س��ال �ي��ب وت�ن�ف�ي��ذه��ا ع�ل��ى امل�ستوى
الوطني وال ��دويل ،كما ت�شرف اللجنة الدولية
الإح�صائية على عمل م��رك��ز الإح���ص��اء الدويل
ال�ت��اب��ع ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ( ،)UNSDوترتبط
�أه �م �ي��ة ق��رارات �ه��ا ون �ت��ائ��ج ع�م�ل�ه��ا ل�ك��ون�ه��ا جلنة
فنية ت��اب�ع��ة ملجل�س الأمم امل�ت�ح��دة االقت�صادي
واالجتماعي .و�أك��د �سعادة ال�سويدي �أن م�شاركة
الدولة يف هذا املنتدى املهني واملتخ�ص�ص بق�ضايا
وموا�ضيع العمل الإح�صائي ب�شكل �سنوي ،تعترب
خطوة مهمة للتعرف على امل�ستجدات التي تت�صدر
العمل الإح�صائي الدويل ،خا�صة يف ظل م�شاركة
ممثلني م��ن ق��راب��ة  140دول��ة ،وال�ع���ش��رات من
اخلرباء واملخت�صني بر�سم ال�سيا�سات يف املجاالت
االقت�صادية وال�سكانية واالجتماعية والزراعية
والبيئية وغ�يره��ا� ،إىل ج��ان��ب ممثلي املنظمات
الدولية املتخ�ص�صة كالبنك ال��دويل و�صندوق
النقد الدويل ومنظمة التعاون من �أجل التنمية

ومنظمة العمل الدولية والعديد من املنظمات
الإقليمية والتابعة ل�ل�أمم املتحدة كاليوني�سكو
والأونكتاد وغريها.
ويف ذات ال�سياق� ,أ��ض��اف �سعادة عبد ال�ق��ادر بني
ها�شم امل��دي��ر التنفيذي للقطاعات الإح�صائية
رئي�س ال��وف��د �إىل �أن االج�ت�م��اع ال�سنوي للجنة
الإح �� �ص��ائ �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة يناق�ش
العديد م��ن الق�ضايا الإح�صائية الهامة ،التي
�أ�ضحت بحكم التطور الزمني للإح�صاء حمط
اهتمام من قبل �صناع القرار ورا�سمي ال�سيا�سات
وال�ب��اح�ث�ين وال��دار� �س�ين وم�ستخدمي البيانات
الإح�صائية ب�صفة عامة ،مبا متثله من ظواهر
بحثية يف جم��االت متعددة ازدادت �أهميتها مع
ارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات الإح���ص��ائ�ي��ة وال
�سيما يف ظل الأزم��ات االقت�صادية التي ي�شهدها
العامل ،وبخا�صة امل�ؤ�شرات احلديثة واملتخ�ص�صة
على م�ستوى اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية
وال�سكانية والبيئية واملناخية ،وما يقت�ضيه هذا
التطور م��ن ��ض��رورة لتطوير �آل�ي��ات ومنهجيات
وت��و��ص�ي��ات وم�ع��اي�ير دول �ي��ة م�ت��واف��ق عليها من
خ �ل��ال م �ث��ل ه � ��ذه االج� �ت� �م ��اع ��ات وامل� � ��ؤمت � ��رات
الإح�صائية لقيا�س هذه الظواهر وفق املنهجيات
العلمية والإح�صائية.
و�أ�� �ض ��اف � �س �ع��ادة ب�ن��ي ه��ا��ش��م �أن امل �� �ش��ارك��ة ت�أتي

لتفعيل جتربة واطالع الدولة وتعزيز دورها على
النطاقني الدويل والإقليمي ،وال�سعي لبناء نظام
�إح�صائي وطني حديث وفعال ،من خالل اال�ستفادة
من اخل�برات الإح�صائية الدولية املتقدمة مما
يعزز م�سرية العمل الإح�صائي يف الدولة ،خا�صة
و�أنه ي�سبق اجتماعات اللجنة الدولية للإح�صاء
فعاليات وم�ؤمترات متخ�ص�صة م�صاحبة ،تتناول
الق�ضايا الإح�صائية ب�صورة معمقة ،وتتابع �آخر

تطوراتها ،كمناق�شة ق�ضايا التوا�صل الإح�صائي
ب�ين ال� ��دول ،وت��وف�ير ال�ب�ي��ان��ات وط ��رق عر�ضها
وفقاً لأف�ضل املعايري ،مما ميثل �سهولة و�إبداعاً
يف ط��رق العر�ض للبيانات الإح�صائية ،والعمل
على اال�ستفادة م��ن التكنولوجيا احلديثة ،من
خ�لال تطور تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية
خلدمة كافة مراحل العمل الإح�صائي� ،إ�ضافة
�إىل �آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات يف الإح �� �ص��اءات املناخية

والإح �� �ص��اءات ال��زراع �ي��ة ،ومناق�شة فعالية دور
الأج� �ه ��زة الإح �� �ص��ائ �ي��ة يف خ��دم��ة جمتمعاتها
و�أهمية الرقم الإح�صائي يف العملية التنموية،
م��ن خ�لال املمار�سات الف�ضلى يف جم��ال تقدمي
بيانات �إح�صائية دقيقة ،متثل �أ�سا�ساً لأي عملية
تخطيط ،ت�ساهم يف عملية التنمية امل�ستدامة،
لتمكن الدول من بناء ا�سرتاتيجياتها وخططها
وخدمة جمتمعاتها.
وق��د مت االف�ت�ت��اح الر�سمي لالجتماع بانتخاب
�أع�ضاء املكتب ،حيث يتم انتخاب رئي�س وثالثة
ن��واب للرئي�س وم �ق��رراً م��ن ممثلي الأع���ض��اء يف
اللجنة ،ومن ثم �إق��رار ج��دول الأعمال وم�سائل
تنظيمية �أخ��رى ،كما ناق�شت اللجنة ع��دة بنود
التخاذ القرار ب�ش�أنها ،منها :تطوير �إطار �إح�صائي
مل��و��ض��وع الإح �� �ص��اءات اجليومكانية باال�ستفادة
من نظم املعلومات اجلغرافية ،وتطبيق املبادئ
الأ�سا�سية ل�ل�إح���ص��اءات الر�سمية ،واحل�سابات
ال�ق��وم�ي��ة ،وامل�ح��ا��س�ب��ة البيئية – االقت�صادية،
و�إح�صاءات التجارة الدولية و�إح�صاءات الزراعة،
و�إح� ��� �ص ��اءات ال� �ن ��وع االج �ت �م��اع��ي ،و�إح� ��� �ص ��اءات
اجل ��رمي ��ة والإح � �� � �ص ��اءات ال �� �ص �ح �ي��ة ،وبرنامج
امل�ق��ارن��ات ال��دول�ي��ة ،وم��و��ض��وع تن�سيق الأن�شطة
الإح�صائية يف منظومة الأمم املتحدة ،وغريها
الكثري من املوا�ضيع الإح�صائية املهمة.

حلقة نقا�شية يف غرفة عجمان حول ال�صكوك الإ�سالمية
•• عجمان ـ الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�صناعة عجمان احللقة النقا�شية الأ�سبوعية
ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ت �ب��ادل الأف �ك ��ار وال � ��ر�ؤى ب�ين خم�ت�ل��ف موظفي
الغرفة ،وقد تناولت احللقة التي �أداره��ا �سعادة عبداهلل املويجعي
رئي�س الغرفة ،مو�ضوع ال�صكوك اال�سالمية وح�ضر احللقة �سامل
ال�سويدي مدير عام الغرفة بالوكالة �إىل جانب املدراء التنفيذيني
ومدراء االدارات و ور�ؤ�ساء الأق�سام واملوظفني .
قدم مو�ضوع احللقة الدكتور عبدالفتاح فرح امل�ست�شار االقت�صادي
بغرفة عجمان ،وقد �أو�ضح يف بدايتها مفهوم الت�صكيك يف حتويل
املوجودات من الأ�صول والعقود (كعقود اال�ستهالك والإيجارات)

التعاون اخلليجي قد بلغت  50%من عام  2007اىل عام 2008
�إىل �صكوك مت�ساوية متداولة للربح.
وقد تطرق الدكتور عبدالفتاح بعدها �إىل �شرح اوج��ه ال�شبه بني وذكر ان ن�سبة ا�صدارات ال�سندات وال�صكوك يف دبي قد بلغت 21%
ال�سندات وال�صكوك م�شرياً �إىل �أن قابليتهما للتداول وغر�ضها من ال�صكوك و 79%من ال�سندات.
التمويل وتعد من و�سائل ال�سيا�سة املالية ،تتميز ال�صكوك بخا�صية وا�شار دكتور عبدالفتاح اىل مقومات االقت�صاد اال�سالمي م�شريا
اىل ان  8ترليون دوالر حجم االقت�صاد اال�سالمي ،وان معدالت
اال�ستقرار وتدين املخاطر.
ث��م تطرق اىل �أوج��ه االخ�ت�لاف م��ن حيث احلكم ال�شرعي فيهما منو عالية لالقت�صاد متثلت يف الدول اال�سالمية ،كما ا�شار اىل ان
باالباحة والتحرمي ،واو�ضح ان ال�صك ح�صة م�شاعة يف الأعيان التجارة اخلارجية للعامل اال�سالمي بلغت  4ترليون  11%من
التجارة العاملية مبعدل منو يبلغ � 24%سنويا.
والعقود واما ال�سند فهو قر�ض يف الذمة.
وحتدث بعدها حول تطور �سوق ال�صكوك يف العامل  ،واهم اال�سواق ك�م��ا مت ال�ت�ط��رق اىل اه�م�ي��ة ا� �ص��دار ال���ص�ك��وك يف دول ��ة االم ��ارات
املالية امل�صدرة لل�صكوك ،والتوزيع اجلغرايف لإ�صدارات ال�صكوك العربية املتحدة مبعدل من��و بلغ  30%مم��ا ي ��ؤدي اىل االرتقاء
م�شريا اىل ان ن�سبة ا�صدارات ال�سندات وال�صكوك يف دول جمل�س االرتقاء مبركز االمارات عاملياً.
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�إعــــــــــالن

تعلن امييننت للطباعة والت�صوير
ذ م م _ �أبو ظبي عن قطع عالقة
املدعو /عبد الر�شيد باينجهريي
اينديبا باينجهريي اجلن�سية هندي
يحمل جواز �سفر رقم e5334662
ويعمل لدينا مدير مكتب حيث �أنه
مت قطع العالقة معه ولي�س له �أي
�صفة �شخ�صية بال�شركة املذكور
من كل النواحي الإدارية واملالية
والفنية كما نحذر من التعامل معه با�سم ال�شركة نهائيا حتى ال
يقع حتت امل�سائلة القانونية يعمل به من تاريخه وهذا للعلم

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شاريع توام
املتحدة لالعمال الكهربائية وامليكانيكية
رخ�صة رقم CN 1024757:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سعيد �سامل عامر الظاهري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد مانع حممد الظاهري
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

ن�شر علي م�سئولية املعلن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعالن تعديل ا�سم �شخ�ص
العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

يعلن املدعو/عثمان الرحمن غازي اح�سان هندي
اجلن�سية عن تعديل ا�سم كل من الأتي �أ�سمائهم :
 -1ابنتة من رحمن عامره �إىل عامره الرحمن حتمل
جواز رقم .g8853658
 -2ابنتة الرحمن �سانية �إىل �سانية الرحمن حتمل
جواز رقم . g8853623
 -3زوجتة الرحمن روحي اىل روحي الرحمن زوجة
عثمان الرحمن حتمل جواز رقم .g9472245
فعلي من له حق االعرتا�ض مراجعة ال�سفارة الهندية
خالل �أ�سبوع من ن�شر هذا الإعالن و�أال فانه �سيتم
�إجراءات التعديل وهذا للعلم

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القمر
الف�ضي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1181442: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

�إعــــــــــالن

مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جا�سم عبدالرحيم
لاللب�سة واالحذية الرجالية رخ�صة رقمCN 1399595:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سعيد فار�س �سعيد املزروعي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�سم عبدالرحيم احمد احلمادي
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
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شارع ليوا للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1194625:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�سني
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  6*4اىل 60*40
تعديل ا�سم جتاري:من�/شارع ليوا للمقاوالت العامة
LIWA STREET GENERAL CONTRACTING

اىل� /شارع ليوا لل�صيانة العامة
LIWA STREET GENERAL MAINTENANCE

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
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1241مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1221مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/16مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/739جتاري جزئي

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه� -1/سمر احمد عبدالكرمي 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 3577.87درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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/نيما مهدوى �سابت 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 11553.23درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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 .

اىل املدعى عليه -1/رميان بديع عجيب 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 3472.57درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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 .

اىل املدعى عليه -1/حممد طارق بالو نواب دين جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة اميك�س ال�شرق االو�سط �ش م ب م وميثله :عبدالعزيز عبداهلل
حمد عبداهلل احل�م��ادي قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق��دره ( 41821.49دره��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا 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 .
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ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1091مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/12مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1205مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1209مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/عميد بارفني جافا رزادن 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 املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3687.24درهم) 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  2013/3/25ال�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 امل��دع��ى عليه -1/قمر رفيق حممد رف�ي��ق 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 25572.04درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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 .

اىل املدعى عليه -1/احمد عبدالر�سول خدير 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 4518.76درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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/علي را�شد �سالم �سيف النعيمي 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 12607.12درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�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.
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/28مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/8مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/761مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/713مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ادوني�س ك�لارو كاتولوجن 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 29101.05درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1A.1
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/فينكا تي�شوارلو الجاتي بن راجانا�سوالجاتي جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام امل��دع��ى عليه مببلغ وق ��دره ( 12083.06دره ��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة 8:30
�ص بالقاعة  ch2.D.17لذا 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 .

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/فيتايل ك�ي�رو 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 ( 4594.81درهم) 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  2013/3/25ال�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/عبيد عي�سى حممد مبارك اخليلي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ى عليه مببلغ وق��دره ( 23353.03دره��م) وال��ر��س��وم 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  2013/3/25ال�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.

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1084مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1134مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1186مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1198مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/ح�سني رفيق جابر 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 3601.10درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1A.1
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/هويدا عبداهلل حممد حداد 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 املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 6523.57درهم) 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 .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص
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.

اىل املدعى عليه� -1/سرحان قائد �سيف ال حمودي 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 3521.26درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1A.1
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/سامل �سعيد عبيد الكعبي 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 15559.92درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1A.1
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.
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العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1056مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/23مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1064مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/نقوال خليل برغوت 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 3071.07درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1A.1
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 امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن نبيل ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز خ��وق�ير جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع)
وميثله :حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره ( 5936.09درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch1A.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 .

اىل املدعى عليه -1/حممد حنيف حممد �شريف 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 املتنازع �ضده
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 4831.69درهم) والر�سوم وامل�صايف 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 االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص
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  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1072مدين جزئي
اىل املدعى عليه� -1/سامل خليفه علي نا�صر دلوان الكتبي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 7.924.12درهم) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص 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.
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العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1189مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1201مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1193مدين جزئي

العدد  10733بتاريخ 2013/3/6
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1048مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/احمد عبدالرحمن مراد �سلطان ابراهيم البلو�شي جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع)
وميثله :حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره ( 3823.90درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2D.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/اكرم غالم ر�ضا دبور 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 5491.40درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2D.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/حممد يعقوب علي احمدي نيا جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ى عليه مببلغ وق��دره ( 10557.33دره��م) وال��ر��س��وم 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 .وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch1A.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.

اىل املدعى عليه -1/الي�ستري وليام جون ب��اول 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 املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 5932.80درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2D.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
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�ضمن خطط جمل�س �أبوظبي الريا�ضي الهادفة

اليوم ..ور�شة تطوير قطاع كرة القدم يف �أندية �أبوظبي
تقام اليوم الأربعاء يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا ور�شة تطوير
قطاع ك��رة ال�ق��دم يف ان��دي��ة ابوظبي ال�ك��روي��ة حت��ت ا�شراف
وتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�ضي �ضمن حم��اوره الهادفة
ل�لارت�ق��اء وال�ت�ق��دم مب�صاف الأن��دي��ة اىل ال�ت�ج��ارب العاملية
واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رات ال�ثري��ة يف جم��ال النهج الكروي
واملنظومة االحرتافية املتطورة ،وفقا لربامج االتفاقية التي
جتمعه مع نادي مان�ش�سرت �سيتي االجنليزي .
وحتت�ضن ال�صالة الف�ضية بنادي ابوظبي الريا�ضي جل�سات
ور� �ش��ة ال�ع�م��ل ال�ت��ي ت�ق��ام حت��ت ا� �ش��راف خ�ب�راء ع��امل�ي�ين من

بينهم املتحدث ال�شهري براين مارود املدير العام لأكادميية
مان�ش�سرت �سيتي االجن�ل�ي��زي وال ��ذي �سيقوم با�ستعرا�ض
حم��اور �إدارة الفريق االول وخطة فريق مان�ش�سرت �سيتي
والأول � �ي� ��ات الأرب � ��ع وع�م�ل�ي��ة ان �ت �ق��ال ال�لاع �ب�ين وعقودهم
ومعامالت القيد والت�سجيل  ،كما �ست�شهد اجلل�سة الثانية
يف الور�شة ا�ستعرا�ض حمور اكادميية كرة القدم على طريقة
مان�ش�سرت �سيتي  ،حيث �سيتحدث عن ه��ذا اجلانب ال�سيد
مارك الن رئي�س الأكادميية يف النادي االجنليزي ،و�سيتناول
املنهج والنهج الأكادميي بجانب الهيكل التنظيمي وطريقة

لعب فرق املراحل العمرية.
وت�ستهدف الور�شة ح�ضور امل�شرف الفني للأكادميية ومدير
ال�ش�ؤون الريا�ضية ومدير مدار�س كرة القدم و�إداري الفريق
االول يف كل ناد من اندية ابوظبي اخلم�سة (العني  ،اجلزيرة
 ،الوحدة  ،بني يا�س  ،الظفرة) ،حيث ي�سعى جمل�س ابوظبي
الريا�ضي لالرتقاء بجوهر عمل تلك الأن��دي��ة عرب برامج
ون�شاطات اتفاقياته العاملية املتنوعة التي جتمعه مع اندية
انرت ميالن االيطايل ومان�ش�سرت �سيتي االجنليزي وفالن�سيا
اال�سباين.
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�ضمن فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد الدويل ال�سابع للفرو�سية يف بوذيب

نـــادي تــــراث الإمـــــارات يطلــــق بطولــــــة قفـــــز احلواجــــــز اجلمعـــــــة املقبـــــــــل
�ضمن فعاليات مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل
نهيان ال�سابع للفرو�سية الذي ينظمه نادي تراث االمارات،
تنطلق ��ص�ب��اح اجل�م�ع��ة امل�ق�ب��ل يف ق��ري��ة ب��وذي��ب العاملية
ل�ل�ق��درة مبدينة اخل�ت��م مناف�سات بطولة قفز احلواجز
يف ن�سختها الثالثة ،وت�ستمر يومني ،بتوجيهات ورعاية
كرمية من �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث الإمارات،
يف ما تتوا�صل فعاليات املهرجان التي يح�ضرها عدد من
ال�شخ�صيات العربية والأجنبية العامة والإعالمية ذات
ال�صلة بريا�ضة الفرو�سية حتى ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر
اجلاري ،بالتعاون والتن�سيق مع احتاد الإمارات للفرو�سية،
وجمعية الإم��ارات للخيول العربية الأ�صيلة ،وت�شارك يف
مناف�سات املهرجان �أعداد كبرية من الفر�سان والفار�سات
من خمتلف الأعمار ،وميثلون جميع �أندية الفرو�سية يف
الدولة ،ويت�ضمن املهرجان يف �أ�سبوعه الأخري �سباق ك�أ�س
�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان للقدرة مل�سافة 240

ك��م ،و�سباق ال�ق��درة املفتوح للخيول ذات امللكية اخلا�صة
مل�سافة  120كم ،و�سباق ال�شباب والنا�شئني للقدرة مل�سافة
 120كم ،امل�صنف دوليا بنجمتني ،و�سباق القدرة الن�سائي
املحلي املفتوح مل�سافة  120كم ،بالإ�ضافة �إىل ال�سباقان
الت�أهيليان مل�سافة  40ك��م و  80ك��م ،وم�سابقة جمال
اخليول العربية الأ�صيلة يف ن�سختها الثالثة ،وم�سابقة
تروي�ض اخل�ي��ول .تقام مناف�سات بطولة قفز احلواجز
يف �صالة �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ال�ك�برى للفرو�سية
مبنطقة اخل�ت��م وت���ض��م م�سابقات ف�ئ��ة امل�ب�ت��دئ�ين ،وفئة
اخليول العربية الأ�صيلة ،فئة النا�شئني ،فئة ال�شباب ،فئة
املحرتفني .وخ�ص�صت اللجنة العليا املنظمة للفائزين
جمموعة من اجل��وائ��ز ،تت�صدرها اجلائزة الكربى التي
يرتقبها اجلميع والتي مل تك�شف اللجنة املنظمة عنها
حتى الآن ،ومن املتوقع م�شاركة �أعداد كبرية من فر�سان
دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجية يف ه��ذه البطولة ،التي
ت�ضم �أي�ضا البطولة الرتاثية الأوىل اللتقاط الأوتاد من

على �صهوة اخليول �ضمن عدد من الأ��ش��واط التناف�سية
بح�سب الفئات واملراحل العمرية للم�شاركني .
اللجنة املنظمة تثمن جهود �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة
يف ت�صريح خا�ص لها ،ويف �إطار توا�صل املهرجان وجناحه
الكبري و�إكتمال اال�ستعدادات الطالق بطولة قفز احلواجز،
ثمنت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان ج�ه��ود �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل يف دعم وت�شجيع ريا�ضة الفرو�سية يف الدولة
واهتمامه بتطوير هذه الريا�ضة ملا لها من مكانة مميزة
يف نفو�س �أبناء الإمارات ،م�شيدة بدعم �سموه الالحمدود
لكافة الريا�ضات والأندية بالدولة ب�شكل عام ،والريا�ضات
والأن��دي��ة الرتاثية ب�شكل خا�ص وال��ذي ي��ؤث��ر �إيجابا يف
املحافظة على املوروث الرتاثي من جانب ،وفنقل املوروث
�إىل الأج�ي��ال احلديثة من جانب �آخ��ر .وقالت اللجنة يف

ت�صريحها� :إن املتابعة الدائمة والتوجيهات الكرمية من
�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة ،رئي�س نادي تراث الإمارات لكافة الن�شاطات
الرتاثية خا�صة الفرو�سية منها� ،أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف
تر�سيخ ا�سم الإم ��ارات يف ميدان ريا�ضات الفرو�سية من
خالل تبني العديد من الفر�سان النا�شئني �أو دعم املتميزين مهرجان تراثي م�صاحب
منهم .و�أ�ضافت اللجنة قائلة� :إن دعم �سمو رئي�س النادي ي �ت��زام��ن م��ع �إق��ام��ة امل �ه��رج��ان ت �ق��دمي ف�ع��ال�ي��ات تراثية
جت ّلت �آث��اره يف عدد الفر�سان امل�شاركني يف هذا املهرجان ،ب��إ��ش��راف ال�ق��ري��ة ال�تراث�ي��ة التابعة ل�ل�ن��ادي ت�شتمل على
ال عر�ض لبيئات الإمارات ال�ساحلية والزراعية والربية ،كما
والذي ي�سجل زيادة يف كل �سنة عن الأخرى ،وينه�ض دلي ً
عملياً على جناح نادي تراث الإمارات يف �أداء ر�سالته ب�شكل ت�شتمل فعاليات القرية عدة �أرك��ان لعر�ض �أدوات ال�صيد
عام ،واالهتمام بالفرو�سية ب�شكل خا�ص .و�إختتمت اللجنة القدمية  ،والأدوات املنزلية التي كانت ت�ستخدم قدميا
ت�صريحها باال�شارة �إىل �إ�ستكمال كافة اال�ستعدادات الفنية يف املجتمع املحلي  ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض ملنتجات ال�سوق
واالداري� ��ة الط�ل�اق بطولة قفز احل��واج��ز ال�ت��ي �ست�شهد ال�شعبية  ،ومنتجات امل�شغل الن�سائي ملركز ال�سمحة من
م�شاركة كبرية من عمالقة هذه الريا�ضة يف خمتلف �أندية م�شغوالت يدوية وغريها  ،ف�ضال عن �أجنحة �أخرى تقدم
الفرو�سية العامة واخلا�صة ،وقالت� :إننا ،بوجه عام ن�سعى الأكالت ال�شعبية  ،وعرو�ض احلربية  ،وجل�سات ال�ضيافة
�إىل �أكرث من النجاح من خالل هذا املهرجان الذي �أ�صبح العربية .
تقليدا �سنويا مميزا ،يت�صدر موا�سمنا املخ�ص�صة لهذه
الريا�ضة ،وهو تر�سيخ املبادئ والقوانني والقيم التي تقوم
عليها ريا�ضة الفرو�سية لتعزيز مفهوم �أخالق الفر�سان يف
نفو�س اجلميع.

بلدية دبي وهيئة الطرق ي�سجالن �أكرب فوزين يف البطولة

 5مواجهات يف دوري �سفن �آب للم�ؤ�س�سات احلكومية اليوم وجمل�س دبي الريا�ضي يواجه هيئة ال�صحة
تتوا�صل على مالعب نادي �ضباط �شرطة دبي
مناف�سات دوري �سفن �أب مل�ؤ�س�سات حكومة دبي
لكرة القدم  ، 2013التي ينظمها جمل�س دبي
ال��ري��ا��ض��ي و��ش��رك��ة دب��ي للمرطبات مب�شاركة
وا�سعة للم�ؤ�س�سات والهيئات والدوائر احلكومية
و� �ش �ب��ه احل �ك��وم �ي��ة ب��دب��ي مي�ث�ل�ه��ا  41فريقا
تتناف�س حتى � 13أب��ري��ل املقبل يف فئتي حتت
 37عاما وفوق  38عاما  ،حيث �سي�شهد اليوم
 6مار�س اقامة  5مباريات �ضمن فئة فوق 38
عاما � ،إذ يلتقي يف ال�ساعة اخلام�سة والن�صف

ف��ري��ق م�ؤ�س�سة م �ط��ارات دب��ي م��ع ف��ري��ق دائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي على امللعب
رقم  1فيما ي�شهد امللعب رقم  2يف الوقت ذاته
اقامة مباراة جتمع فريق دي��وان �سمو احلاكم
مع فريق دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك  ،ويلتقي
يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء على امللعب رق��م 1
فريق هيئة ال�صحة بدبي و فريق جمل�س دبي
الريا�ضي ويلتقي يف الوقت ذاته يف امللعب رقم
 2فريق الإدارة العامة للدفاع املدين مع فريق
هيئة كهرباء ومياه دبي  ،وتعقبهما يف ال�ساعة

الثامنة والربع مباراة جتمع فريق بلدية دبي
مع فريق هيئة الطرق واملوا�صالت.
و افتتحت مباريات فئة حت��ت  37عاما بفوز
كبري لفريق القيادة العامة ل�شرطة دب��ي على
فريق حماكم دبي بنتيجة  ، 1-6وحقق فريق
بلدية دبي �أكرب فوز يف البطولة حتى الآن حني
تغلب على فريق دائ��رة الرقابة املالية بنتيجة
 0-14وف��از فريق هيئة ال�ط��رق واملوا�صالت
على م�ؤ�س�سة الإمارات للعلوم والتقنية املتقدمة
بنتيجة .0-11

وح �ق��ق ف��ري��ق ج �م��ارك دب��ي ال �ف��وز ع�ل��ى دائ��رة
التنمية االقت�صادية بنتيجة  2-5فيما فاز
فريق م�ؤ�س�سة م�ط��ارات دب��ي على فريق دناتا
بنتيجة  ، 1-2وحقق فريق هيئة ال�صحة الفوز
على فريق ديوان �سمو حاكم دبي بنتيجة 2-6
وت �ع��ادل فريقا ط�ي�ران الإم� ��ارات م��ع م�ؤ�س�سة
دب ��ي لل��إع�ل�ام بنتيجة  ، 1-1وت�غ�ل��ب فريق
النيابة العامة على فريق م�ؤ�س�سة دبي خلدمات
اال�سعاف بنتيجة  ، 1-5كما فاز فريق الإدارة
العامة للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب على فريق

دائ ��رة ال���ش�ئ��ون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل اخلريي
بنتيجة  ، 1-3وح�ق��ق ف��ري��ق االدارة العامة
للدفاع املدين الفوز على دبي للمرطبات بنتيجة
 0-1وفاز فريق هيئة كهرباء ومياه دبي على
فريق دائرة الأرا�ضي والأمالك بنتيجة ، 0-9
وخ�سر فريق جمل�س دبي الريا�ضي �أمام فريق
ال���س��وق احل ��رة بنتيجة  5-0فيما ف��از فريق
مكتب �سمو ويل عهد دب��ي على فريق الدائرة
املالية بنتيجة . 0-5
ويف ف�ئ��ة ف ��وق  38ع��ام��ا ف ��از ف��ري��ق م�ؤ�س�سة

م �ط��ارات دب��ي على ف��ري��ق دي ��وان �سمو احلاكم
ب�ن�ت�ي�ج��ة  ، 0-1وف� ��از ف��ري��ق دائ � ��رة ال�ش�ؤون
اال�سالمية والعمل اخل�يري على فريق دائرة
الأرا�� �ض ��ي والأم �ل��اك بنتيجة  ، 0-4وحقق
فريق هيئة ال�صحة بدبي فوزا كبريا على فريق
حماكم دبي بنتيجة  ، 2-6وفاز فريق الإدارة
العامة للإقامة و��ش��ؤون الأج��ان��ب على فريق
ال��دف��اع امل��دين بالنتيجة الأك�بر يف الفئة وهي
 ، 2-7وفاز فريق بلدية دبي على فريق القيادة
العامة ل�شرطة دبي بنتيجة .2-3
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نادي احلمرية يحافظ على �صدارته يف و�صافة الأوبتيمي�ست
يف اجلولة ال�ساد�سة لل�شراع احلديث
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حافظ نادي احلمرية الثقايف الريا�ضي خالل م�شاركته االخرية
لل�سباق ال��دويل لل�شراع احل��دي��ث اجل��ول��ة ال�ساد�سة لبطولة
الإمارات بنادي ابوظبي الدويل للريا�ضات البحرية من تنظيم
نادي الرتاث االماراتي على و�صافة م�سابقة فئة االوبتيمي�ست
من خالل العبه ابراهيم �سيف اهلل الرفاعي اقل من �11سنة
وك�م��ا وح�صل الع��ب احل�م��ري��ة ك��ذل��ك ع�ب��داهلل ن��وح الرئي�سي
على املركز الرابع كما و�أحرز عبد العزيز نوح الرئي�سي املركز
الثامن و عبد اهلل �سعيد حممد يف �صنف الليزر  4.7ومتيزت

امل�شاركة بح�ضور العبي منتخب البحرين و منتخب ال�سعودية
معا اندية من �أبوظبي ودبي وال�شارقة.
بارك ثاين عبيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س ادارة نادي احلمرية
ت��وا��ص��ل جن��اح��ات ف��ري��ق ال���ش��راع احل��دي��ث يف م�شاركة �ضمن
قائمة العبيه وهن�أهم مبوا�صلة التمثيل وامل�شاركة اجلديدة
ودعاهم �إىل موا�صلة الت�أهيل للفوز بامل�شاركات املقبلة.
�ضم الفريق كال من عبد العزيز نوح الرئي�سي وعبد اهلل نوح
الرئي�سي وابراهيم �سيف اهلل الرفاعي واحمد ثاين ال�شام�سي

وحممد قطاط وح�م��دي قطاط يف �صنف االوبتيمي�ست ويف
�صنف الليزر  4.7عبد اهلل �سعيد حممد وعمر جمدي ومنيب
بهاء الدين البغدادي .وجديد بالذكر �أنه مت اختيار عبد اهلل
نوح الرئي�سي امل�شاركة يف �سباق الدويل مع منتخب االماراتي
مبدينة م�سقط ب �سلطانة عمان وكما مت تدعيم نادي بقارب
 byteمن طرف االحتاد الإماراتي لل�شراع وجتديف لالعب
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ن��وح ال��رئ�ي���س��ي لتح�ضري يف ت�صفيات االلعاب
االوملبية �شباب التي تقام يف ال�صني .2014

بتوجيهات �سلطان بن �شخبوط
عودة بعثة نادي ال�شم�س للعبة
�شطرجن العني يتعاقد مع مدر�سة التدريب الأوروبية الكاراتيه �إىل �أر�ض الوطن

بناء على توجيهات ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �شخبوط
�آل نهيان رئي�س نادي العني للثقافة وال�شطرجن  ،للجهاز
الفني بالنادي ب�ضرورة التعاقد مع املدر�سة الأوروبية
يف التدريب لتح�سني جودة املبادئ الأ�سا�سية للمبتدئني
واملتقدمني وتطوير م�ستوى قاعدة النا�شئني بالنادي
 ،وب�ع��د ق�ي��ام اجل�ه��از الفني ب��ال�ن��ادي برئا�سة املهند�س
طارق على الطاهر بدرا�سة العديد من ال�سري الذاتية
للعديد من �أب��رز مدربي النا�شئني يف املدر�سة الأوربية
 ،فقد تقرر التعاقد مع �إثنني من امل��درب�ين املتميزين
من �سلوفينيا وهما الأ�ستاذ الدويل واملدرب املعتمد من
االحتاد الدويل تاديج �ساكيل�سيك  ،والأ�ستاذة ال�سلوفينية
مي�شا هرينك.
�ساكيل�سيك هو بطل �سلوفينيا لعام  2004و�سبق له
امل�شاركة مع منتخب بالده مرتني يف �أوملبياد ال�شطرجن
العاملي وقام بتدريب العديد من العبي ونا�شئي �سلوفينيا
الذين ح�صدوا العديد من الألقاب الأوروبية� ،أما املدربة
مي�شا فقد كانت بطلة �سلوفينيا للفئات ال�سنية من 12
حتى � 18سنة وحققت نتائج متقدمة يف العديد من
البطوالت الأوروبية.
وامل��درب��ان تعلما �أ��س����س ال�ت��دري��ب وت�خ��رج��ا بنجاح من
امل��در��س��ة ال�سلوفينية الأوروب �ي��ة حت��ت �إ� �ش��راف الأ�ستاذ
ال� � ��دويل ال �ك �ب�ي�ر وخ� �ب�ي�ر ال� �ت ��دري ��ب ال �ع��امل��ي �أدري� � ��ان
ميخائيل�شي�شن رئي�س جلنة املدربني باالحتاد الدويل
لل�شطرجن واملحا�ضر ال��دويل يف دورات املدربني والذي
ح���ض��ر �إىل م��دي �ن��ة ال �ع�ي�ن يف ��ش�ه��ر دي���س�م�بر املا�ضي
خ�لال مونديال م��دن العامل و�أ��ش��رف على دورة �إعداد
امل��درب�ين برعاية برنامج الرعاية الريا�ضية مبجل�س

عاد اىل ار�ض الوطن بعثة نادي ال�شم�س الريا�ضي بقطاع غزة �أول �أم�س بعد
ع�شرة �أي��ام م��ن �إقامتهم بالقاهرة  ,وعقد العديد م��ن ال�ل�ق��اءات التدريبية
واملباريات مع الفرق والأندية امل�صرية العريقة التي تخرج الأبطال امل�صرين
يف جميع البطوالت منها ن��ادي ال��رواد احلا�صل على ع�شر ميداليات ذهبية
ببطولة دب��ي املفتوحة و الأخ ��رى ال�ت��ي تعترب م��ن �أف�ضل الأن��دي��ة بريا�ضة
ال�ك��ارات�ي��ه ,وك��ذل��ك التقى رئي�س البعثة وع�ضو جمل�س ادراة ن��ادي ال�شم�س
الأ�ستاذ حممد البيك والوفد املرافق له برئي�س االحت��اد امل�صري للكاراتيه.
الدكتور �أمين عبد احلميد ورئي�س نادي العبور الريا�ضي والأندية التي مت
زياراتها ومت �شرح بع�ض الأن�شطة التي يقوم بها النادي واحلديث عن بع�ض
الأمور التي تواجه الأندية الفل�سطينية ب�شكل عام ونادي ال�شم�س ب�شكل خا�ص
بينما �صرح الكابنت حممد �سعد املدير الفني للعبة الكاراتيه بنادي ال�شم�س
ب�أنه ي�سعى بهذه اللقاءات لتطوير امل�ستوى الفني لالعبني والو�صول به �إىل
�أعلى امل�ستويات .وذل��ك تنفيذاً خلطة رئي�س النادي الأ�ستاذ ب�سام ابو�شريعة
وجمل�س الإدارة �شاكراً كل الأخوة الذين �ساهموا ب�إجناح هذه اللقاءات وت�سهيل
مهمة الريا�ضة.

�أبوظبي الريا�ضي وتنظيم �أكادميية االحت��اد الأ�سيوي
لل�شطرجن.
والطريف �أن امل��درب �ساكيل�سيك (  26عاما ) واملدربة
مي�شا (  23ع��ام��ا ) ك��ان��ا خم�ط��وب�ين ق�ب��ل تعاقدهما
للتدريب ب�ن��ادي ال�ع�ين ول�ك��ن املهند�س ط��ارق الطاهر
�أ�صر على �ضرورة زواجهما قبل املجيء �إىل العني وهو
ما ح��دث قبل يومني ليمهد الطريق �أم��ام ح�ضورهما
�إىل القلعة العيناوية لبدء حياتهما الزوجية والتدريبية
يف نادي �شطرجن العني.

ف�ضيتان ملنتخبنا الوطني يف البطولة
العربية لرماية الأطباق يف الكويت
ف��از منتخبنا ال��وط�ن��ي ل��رم��اي��ة الأط �ب��اق مبيداليتني
ف���ض�ي�ت�ين يف م �ن��اف �� �س��ات ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة لرماية
الأطباق التي تقام يف دول��ة الكويت وت�ستمر حتى يوم
غدا اخلمي�س يف جممع ميادين ال�شيخ �صباح الأحمد
الأومل �ب��ي للرماية .وح�صل ف��ري��ق رم��اي��ة الأط �ب��اق من
الأب� ��راج اال��س�ك�ي��ت ع�ل��ى الف�ضية الأوىل ع�ل��ى �صعيد
الفرق فيما ح�صل على امليدالية الف�ضية الثانية �سيف
خليفة بن فطي�س على �صعيد الفردي بينما ح�صل على
الذهبية الكويتي نا�صر ال��دي�ح��اين وعلى الربونزية
ال�ك��وي�ت��ي ��س�ع��ود ح�ب�ي��ب و�أن �ه��ى ب��ن ف�ط�ي����س اجل ��والت
التمهيدية بر�صيد  119طبقا فيما جمع الديحاين
 117طبقا �إال �أن ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د ل�ل�إحت��اد الدويل
والذي يتم تطبيقه ر�سميا يف هذه البطولة ين�ص على
�أن يدخل جميع املت�أهلني ال�ستة �إىل النهائيات بدون

ر�صيد ليبد�أ كل منهم من ال�صفر دون �أية اعتبارات مل
جمعه من قبل �أم��ا يف اجلولة النهائية فقد حقق بن
فطي�س  15طبقا من �أ�صل  16طبقا  .وعلى �صعيد
ال�ف��رق فقد ف��از منتخب ال�ك��وي��ت بامليدالية الذهبية
فيما حل منتخبنا ثانيا وهم �سيف بن فطي�س وحممد
ح�سن و�سعيد ال�ظ��ري��ف وغ��اب ع��ن البطولة العربية
وللمرة الأوىل ال�شيخ �سعيد ب��ن مكتوم ك��اب�تن فريق
الأ�سكيت .و�أعرب البطل الف�ضي �سيف بن فطي�س عن
�سعادته بفوزه بامليداليتني الف�ضيتني  ..مهديا لإجناز
�إىل ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم الداعم
الرئي�سي لفريق الإ�سكيت متمنيا �أن يكون ك�أ�س العامل
ال��ذي يعقد خ�لال �شهر �أب��ري��ل املقبل يف ن��ادي العني
ب��داي��ة م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن الإجن � ��ازات ع�ل��ى ال�صعيد
الدويل للفردي والفرق.

يا�س ووتروورلد �أبوظبي ت�ست�ضيف �أبطال الرتايثلون
خا�ض عدد من �أملع جنوم الريا�ضة يف العامل
جتربة ال تن�سى يف يا�س ووتروورلد �أبوظبي
�أول حديقة �ألعاب مائية عمالقة يف ابوظبي
والتي متتد على م�ساحة  15هكتارا �ضمن
جممع امل��راف��ق الرتفيهية ال��ذي حتت�ضنه
ج��زي��رة ي��ا���س وذل� ��ك يف �أع� �ق ��اب انتهائهم
م��ن املناف�سة يف ب�ط��ول��ة �أب��وظ�ب��ي الدولية
للرتايثلون التي تبلغ قيمة جوائزها 230

�أل ��ف دوالر �أم��ري �ك��ي� � .ش��ارك يف التجربة
امل� �ث�ي�رة �أب � �ط ��ال ع� ��ام  2013البلجيكي
فريدريك فان ل�يرده والأ�سرتالية ميلي�سا
هاو�شيلت ال�ف��ائ��زان باملركز الأول يف فئتي
الرجال وال�سيدات بالإ�ضافة �إىل جمموعة
كبرية من �أملع الأ�سماء يف عامل الريا�ضة مبا
يف ذلك حامل امليدالية الذهبية يف الألعاب
الأوملبية �ألي�ستري براونلي الذي حطم الرقم

القيا�سي على امل�سار الق�صري يف م�شاركته
الأوىل يف �أب ��وظ �ب ��ي .ك �م��ا � �ش ��ارك كونراد
رج ��ل ال�ك�ه��ف ��س�ت��ول�ت��ز ال��ري��ا� �ض��ي اجلنوب
�أفريقي ال�ب��ارز يف ه��ذه املغامرة املتميزة يف
حديقة الأل �ع��اب امل��ائ�ي��ة حيث ق��ام بتجربة
لعبة ليوا ل��ووب وهي منزلقة الأنبوب ذات
احللقات املائية الأوىل من نوعها يف ال�شرق
الأو��س��ط وحققت بطولة �أبوظبي الدولية

للرتايثلون هذا العام رقما قيا�سيا من حيث
عدد الريا�ضيني امل�شاركني فيها حيث �شارك
فيها  2050ريا�ضيا من  76بلدا خلو�ض
غ�م��ار ال ��دورة الأك�ب�ر م��ن ب�ط��ول��ة �أبوظبي
الدولية للرتايثلون والتي �شارك فيها بع�ض
�أملع جنوم الريا�ضة يف العامل جنبا �إىل جنب
مع ريا�ضيني هواة ي�شاركون للمرة الأوىل يف
ال�سباق .

خروج بطل الن�سخة الأوىل �أبرز املفاج�آت

ت�أهل املقام و�أ�سود اليحر لدور الربع نهائي لبطولة العني للأحياء ال�سكنية
فجر فريق املقام مفاج�أة من العيار
ال�ث�ق�ي��ل ب �ف��وزه ع�ل��ى ف��ري��ق ال�شيخ
زاي��د ب��ن طحنون ( بطل الن�سخة
الأوىل) بركالت الرتجيح بنتيجة
(  )2-3وال�ت��ي �ضمنت ل��ه الت�أهل
اىل دور ال��رب��ع نهائي يف مناف�سات
ال�ن���س�خ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ب�ط��ول��ة العني
ل�ل�أح�ي��اء ال�سكنية ل�سباعيات كرة
القدم والتي تقام بتنظيم و�إ�شراف
جمل�س ابوظبي الريا�ضي بالتعاون
مع بلدية العني قطاع و�سط املدينة
ونادي العني الريا�ضي .
و�شهدت مباريات دور ال  16التي
ج� ��رت يف م �ل �ع��ب ح��دي �ق��ة ال � ��وادي
مبدينة العني  ،خ��روج حامل لقب
ال �ب �ط��ول��ة يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي فريق
ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ط�ح�ن��ون ،ب�ع��د ان
�أبلى العبو فريق املقام بالء ح�سنا
وجن �ح��وا يف ت �ق��دمي ع��ر� �ض��ا رائعا
ومم �ي��زا ان�ت�ه��ت ب��ه امل �ب��اراة بوقتها
الأ�صلي بالتعادل االيجابي بهدف
ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا  ،لتنتقل امل� �ب ��اراة اىل
ركالت الرتجيح  ،التي رجحت كفة
املقام لدور الثمانية بنجاح باهر .
كما �أ�سفرت املواجهة الثانية التي
�أق�ي�م��ت يف ر��س��م م��واج �ه��ات دور ال

 16م��ن البطولة ع��ن ف��وز �صريح
ل �ف��ري��ق ا�� �س ��ود ال �ي �ح��ر ع �ل��ى نعمة
ب ��أرب �ع��ة �أه � ��داف م�ق��اب��ل ه��دف�ين يف
م �ب ��اراة م �ث�يرة ومم �ي��زة ،جن ��ح من
خاللها الفائز �ضمان ت�أهله بجدارة
اىل دور الربع نهائي من البطولة
التي بلغت ذروة التناف�س املحتدم يف
مباريات الدور الثاين التي ت�ستكمل
ب ��واق ��ع م� �ب ��ارات�ي�ن ك ��ل ي� ��وم اثنني
و�أرب �ع ��اء م��ن ك��ل �أ� �س �ب��وع ح�ت��ى 12
مار�س القادم .
وت�ستكمل ال �ي��وم م �ب��اري��ات دور ال
 16من مناف�سات البطولة ،حيث
يلتقي فريق قلعة اجلاهلي بفريق
اليحر ال�شمايل  ،ويواجه فلج هزاع
ف��ري��ق م��زي��د  ،وال �ت��ي م��ن املتوقع
ان ت���ش�ه��د �إث � ��ارة ك �ب�يرة يف ف�صول
مباريات وم��واج�ه��ات ال��دور الثاين
والتي تعتمد طريقة الت�أهل بخروج
املغلوب.
م��ن جانبه ا��ش��اد فا�ضل املن�صوري
م��دي��ر �إدارة ال��ري��ا��ض��ة ال�ن��وع�ي��ة يف ال���ش�ب��اب�ي��ة وال �ت �ف��اع��ل االجتماعي
جمل�س ابوظبي الريا�ضي بامل�ستوى الكبري ال��ذي ت�شهده بطولة العني
ال �ف �ن��ي مل �ب��اري��ات دور ال 16التي ل�ل��أح� �ي ��اء ال �� �س �ك �ن �ي��ة ي � ��ؤك� ��د على
يحت�ضنها م�ل�ع��ب ح��دي�ق��ة ال ��وادي ال �ن �ج ��اح ��ات ال �ك �ب�ي�رة وي� �ع ��زز من
يف م��دي�ن��ة ال�ع�ين،م�ع�ت�برا امل�شاركة ال�ف��ر���ص امل�ث��ال�ي��ة ل�ل�ف��رق ال�شبابية

امل�صعبي يتوج بذهبية م�سابقة رفعات القوة لفئة النا�شئني
للإعاقة احلركية يف بطولة فزاع الدولية
ت��وج �إب��راه �ي��م امل�صعبي الع��ب ن ��ادي اب��وظ�ب��ي لذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ال�ت��اب��ع مل��ؤ��س���س��ة زاي ��د العليا
للرعاية الإن�سانية بامليدالية الذهبية بعد ت�سجيله
رقما عامليا يف م�سابقة رفعات القوة لفئة النا�شئني
وذل� ��ك خ �ل�ال م �� �ش��ارك �ت��ه ��ض�م��ن � �ص �ف��وف منتخبنا
الوطني لرفعات القوة للإعاقة احلركية يف بطولة
ف��زاع الدولية اخلام�سة لرفعات ال�ق��وة التي نظمها
ن��ادي دب��ي للريا�ضات اخل��ا��ص��ة للعام اخل��ام����س على
التوايل بال�صالة الريا�ضية للنادي .وا�ستطاع البطل
امل�صعبي حتت وزن  107كجم لفئة النا�شني للإعاقة
احلركية من رفع  70كجم يف املحاولة الثالثة لي�صبح
بذلك �أول رباع على م�ستوى العامل يحقق هذا الوزن
لفئة النا�شئني يف ب�ط��والت رف�ع��ات ال�ق��وة الدولية.
و�أ�� �ش ��اد ف��ال��ح ال�ف�ي���ص��ل م��دي��ر ن ��ادي اب��وظ �ب��ي لذوي
االح�ت�ي��اج��ات اخلا�صة ب��االجن��از ال��ذي حققه البطل

ال�صاعد �إب��راه�ي��م امل�صعبي وه��و االول م��ن ن��وع��ه يف
ريا�ضة املعاقني ليكون خري ترجمة حقيقية للأهداف
وال�ب�رام ��ج ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا امل��ؤ��س���س��ة متمثلة بنادي
ابوظبي لذوي االحتياجات اخلا�صة ل�صناعة وت�أهيل
الالعبني املنت�سبني للنادي لي�صبحوا �أبطاال قادرين
للو�صول ملن�صات التتويج .وا�شاد بامل�ستوى الذي ظهر
عليه الالعب �إبراهيم امل�صعبي من خالل م�شاركته
ب��ال�ب�ط��ول��ة وحت�ق�ي�ق��ه ل�ل��رق��م ال �ع��امل��ي اجل��دي��د لفئة
النا�شئني لي�ضاف �إىل ر�صيد الدولة من امليداليات
امللونة التي حققها �أبطال الإمارات م�ؤكدا ان ما حتقق
هو ترجمه حقيقية لتطلعات امل�س�ؤولني مب�ؤ�س�سة زايد
العليا .و�ضمت قائمة النادي بجانب البطل خالل تلك
امل�شاركة الالعب الواعد عبداهلل احلمادي والالعبة
بدرية احلو�سني العبه النادي التي �شاركت �ضمن فئة
ال�سيدات وهي �أول م�شاركة دولية لها.

تنفيــــذي املحتـــــرفـــني يعقـــد
اجتماعـه الـدوري الثامــن
امل�شاركة يف مناف�سات احلدث  ،منوها
ان جمل�س ابوظبي الريا�ضي يجدد
يف ك��ل منا�سبة ريا�ضية دعمه لكل
فئات و�شرائح املجتمع انطالقا من
دوره الوطني وحر�صه على الرعاية

الريا�ضية واالهتمام ب�صحة الأفراد،
م�شيدا بالتعاون الكبري مع بلدية
ال�ع�ين ق�ط��اع و��س��ط امل��دي�ن��ة ونادي
العني الريا�ضي يف �إجناح مناف�سات
البطولة يف ن�سختها الثانية .

عقد املكتب التنفيذي للجنة دوري املحرتفني االجتماع كولن �سميث املدير التنفيذي للجنة.
ال��دوري الثامن له ،يف مقر اللجنة ب�أبوظبي م�ساء �أم�س وقدمت جلنة احلقوق الريا�ضية التي ير�أ�سها �سعادة حمد
االث �ن�ين ،ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة حم�م��د ث��اين م��ر��ش��د الرميثي ن�خ�يرات ال�ع��ام��ري امل�ل��ف املتكامل �إىل املكتب التنفيذي
رئي�س اللجنة ورئي�س املكتب التنفيذي ،وح�ضور �سعادة واملتعلق بكافة م�ستجدات بيع حقوق النقل التلفزيوين
عبد اهلل �سعيد ال�ن��اب��ودة ن��ائ��ب رئي�س املكتب التنفيذي ،للبطوالت التي تنظمها اللجنة ،وبناء عليه مت االتفاق
والأع�ضاء �سعادة عبد اهلل نا�صر اجلنيبي رئي�س اللجنة على الإعالن عن التفا�صيل يف م�ؤمتر �صحايف يعقد خالل
الفنية ،و�سعادة م��روان بن غليطة رئي�س اللجنة املالية ،ال�ف�ترة القليلة املقبلة .ومت يف االجتماع �أي�ضاً مناق�شة
و�سعادة حمد نخريات العامري نائب رئي�س اللجنة املالية خم�ت�ل��ف ال�ق���ض��اي��ا وال �ن �ق��اط امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��اج�ت�م��اع الإحت ��اد
ورئي�س جلنة بيع احلقوق الريا�ضية ،و�سعادة حممد �سعيد الآ��س�ي��وي ،وامل�ق��رر �أن تبد�أ �أعماله ي��وم  10مار�س مبقر
النعيمي نائب رئي�س اللجنة الفنية� ،إ�ضافة �إىل ال�سيد االحتاد الآ�سيوي بالعا�صمة املاليزية كواالملبور.

التحدي والإثارة جتتمعان يف م�ضمار حلبة فيفا للكارتنج

انطالق �سباق الكارتنج للتحمل � 24ساعة نهاية هذا الأ�سبوع
•• ال�صخري  -حلبة البحرين الدولية:

ينطلق �سباق الكارتنج للتحمل � 24ساعة يومي اجلمعة وال�سبت املوافق  8و 9
مار�س  2013اجلاري ،بتنظيم من حلبة فيفا للكارتنج ،وبالتعاون مع نادي
البحرين للكارتنج الذي يقع حتت مظلة االحتاد البحريني لل�سيارات.
و�ستبد�أ املناف�سات ي��وم اجلمعة بانطالق التجارب احل��رة وذل��ك يف 10:40
�صباحا ،و�ستنطلق الت�صفيات الت�أهيلية يف � 12:45صباحا بينما �سينطلق
�سباق التحمل � 24ساعة يف متام ال�ساعة  1:30ظهرا ،وحتى  1:30ظهرا
يوم ال�سبت املوافق  9مار�س  .2013وتدعو حلبة فيفا للكارتنج اجلماهري
وال�شركات للم�شاركة يف �سباق التحمل للكارتنج � 24ساعة ،الذي من املتوقع �أن
ي�شهد �إثارة وحتدي كبريين ،حيث �سيتمكن كل فريق من امل�شاركة ب  4حتى
� 10سائقني لكل فريق ،و�أن ال يقل عمر كل �سائق عن � 15سنة ،كما �ستتمكن
الفرق من و�ضع عالماتها التجارية على �سيارات الكارتنج يف الأماكن املحددة.
و�ست�شارك الفرق ب�سيارات كارتنج �سودي كارت � RX7 270سي �سي التابعة
حللبة فيفا للكارتنج ،و�سينطلق ال�سباق �أما على حلبة  CIKالبالغ طولها
 1414م�تر� ،أو على حلبة  Clubالبالغ طولها  1176م�تر .و�سيكون
دخول اجلماهري جمانا ملتابعة �إثارة �سباق التحمل للكارتنج � 24ساعة .وجدير
بالذكر �أن هذه البطولة الأوىل من نوعها والتي تقام على م�ضمار حلبة فيفا
للكارتنج الذي ي�ست�ضيف العديد من البطوالت الكارتنج املحلية.

الفجر الريا�ضي

انطالق اجلولة الثانية من دوري �أبوظبي للإبحار ال�شراعي ال�سبت القادم
تنطلق ال���س�ب��ت امل�ق�ب��ل اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن دوري �أبوظبي
للإبحار ال�شراعي مب�شاركة  12فريق�آ متثل  12مدر�سة
وتقام ال�سباقات بهدف الك�شف عن مواهب من بني �أف�ضل
املت�سابقني والفائزين الذين ين�ضمون �إىل فريق نادي �أبوظبي
للريا�ضات ال�شراعية واليخوت وكان نادي �أبوظبي للريا�ضات
ال�شراعية واليخوت قد �أطلق �أول دوري يف ال�شراع مب�شاركة
طالب املدار�س وطالب النادي وال��ذي تتوا�صل املناف�سات به
على م��دار ع��ام وي�ضم  12فريقا ميثلون ع��ددا من املدار�س
التعليمية من بينها  8مدار�س خا�صة وبد�أت �أوىل ال�سباقات
يف فئتي الأوبتم�ست والليزر وقبل انطالقة املرحلة الأوىل من

ال��دوري ا�ست�أنفت مدر�سة نادي �أبوظبي لريا�ضات ال�شراعية
واليخوت ن�شاطها لإتاحة الفر�صة �أم��ام الطالب والطالبات
للتدريب وبلغ عدد الطالب والطالبات امل�شاركني يف التدريبات
 140طالبا وطالبة من خمتلف املدرا�س احلكومية واخلا�صة
مت تق�سيمهم �إىل جمموعات تنوعت �أيام تدريباتهم على مدار
الأ�سبوع .ويعد دوري املدار�س �أحد الأفكار احلديثة واملبتكرة
التي تبناها ال�ن��ادي م��ن �أج��ل تخريج جيل م��ن الريا�ضيني
البحريني القادرين على حمل لواء الدولة يف خمتلف املحافل
م�ستقبال .و�أو� �ض��ح م��اج��د امل�ه�يري امل��دي��ر التنفيذي لنادي
�أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت �أن الهدف الرئي�سي

للنادي يتمثل يف امل�شاركة ب�أبطال �إماراتيني يف �أوملبياد 2018
و�أن��ه حتى يتحقق هذا الهدف كان البد من العمل على بناء
قاعدة تتيح االنتقاء منها مثلما يحدث يف كرة القدم .ور�صد
ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت جوائز مالية
لأبطال الدور قيمتها الإجمالية ن�صف مليون درهم وامل�شاركة
متاحة للطالب املواطنني واملقيمني من �أج��ل خلق جو من
امل�ن��اف���س��ة ب��واق��ع  50يف امل��ائ��ة ل�ك��ل ط��رف وب��الإم �ك��ان �أي�ضا
اال�ستعانة بالطالب املميزين من املقيمني للم�شاركة مع فرق
النادي يف البطوالت الآ�سيوية واخلليجية حيث تتيح اللوائح
ذلك.
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هونتيالر ال ي�ستبعد البقاء مع �شالكه
مل ي�ستبعد الهولندي كال�س ي��ان هونتيالر مهاجم �شالكه انهاء م�سريته يف ناديه
بالرغم من املو�سم ال�صعب له يف الدوري االملاين لكرة القدم.
وقال هونتيالر يف ت�صريح اىل �صحيفة بيلد املحلية ن�شرته ام�س من املمكن ان امدد
عقدي مع �شالكه م��رة جديدة  ،وه��و ك��ان ج��دد عقده حتى  2015يف ف�ترة التوقف
ال�شتوية .وتابع �س�أ�صبح يف الثانية والثالثني يف عام  ،2015و�سيكون بامكاين توقيع
عيد جديد ،ومن املحتمل اذا ان انهي م�سريتي هنا .
املهاجم الهولندي لي�س �سعيدا هذا املو�سم حيث �سجل �ستة اه��داف فقط حتى االن
(�سجل  29هدفا يف املو�سم املا�ضي) ،وال يبدو مرتاحا اي�ضا اىل اال�سلوب الذي يعتمده
�شالكه الذي �صعد اىل املركز ال�ساد�س يف البوند�سليغه بفوزه االخري على فولف�سبورغ
.1-4
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ت�سيطر على اجلولة الأوىل
نغمة االنت�صار ُ

افتتـــاح مميــــز لـــدوري وزارة �شـــــ�ؤون الـــرئـــا�ســـــة 2013
�شهدت مالعب فندق ق�صر االم��ارات بابوظبي
اف �ت �ت��اح مم�ي��ز ل� ��دوري وزارة � �ش ��ؤون الرئا�سة
الكروي  2013وال��ذي يقام مب�شاركة  8فرق
متثل قطاعات ال ��وزارة واجل�ه��ات التابعة لها ،
�ضمن ال�برام��ج الريا�ضية يف اتفاقية التعاون
وال �� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال� � � ��وزارة وجم �ل ����س ابوظبي
الريا�ضي .
ح�ضر االفتتاح الدكتور عبد اهلل عبد الكرمي
ال��ري����س م��دي��ر م��رك��ز ال��وث��ائ��ق وال�ب�ح��وث نائب
رئي�س اللجنة الريا�ضية يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
وال�سيد �صالح املرزوقي ممثل جمل�س ابوظبي
الريا�ضي وال�سيد ح�سن احلمادي رئي�س ق�سم
ال��دع��م اللوج�ستي يف ال ��وزارة  ،و�سبق مرا�سم
االفتتاح م�صافحة العبي الفرق امل�شاركة التي
خا�ضت م��واج�ه��ات اجل��ول��ة الأوىل يف الدوري
الذي يقام �ضمن �أجندة امل�سابقات الريا�ضية يف

اتفاقية التعاون بني الوزارة واملجل�س وال�ساعية
لتحقيق ال�شراكات احلكومية يف املجال الريا�ضي
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ن���ش��ر ال��وع��ي ال��ري��ا��ض��ي الثقايف
يف ��ص�ف��وف خمتلف ��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع وال�سعي
لتفعيل الأن�شطة الريا�ضية يف جمتمع وزارة
��ش��ؤون الرئا�سة وتعزيز ال��رواب��ط وال�صداقات
ودع��م التوا�صل االجتماعي ب�ين ف��رق ال ��وزارة
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها بجانب احل��ر���ص على
رع��اي��ة ودع��م امل��واه��ب وال �ق��درات ال�ت��ي ت�ضمها
الفرق امل�شاركة.
و�أ�سفرت اجلولة الأوىل يف املجموعة الأوىل عن
ت�ألق بني يا�س بفوزه على فريق بينونة بثالثة
�أه � ��داف م �ق��اب��ل ه ��دف � �،س �ج��ل ل�ل�ف��ائ��ز في�صل
احلمادي ( هاتريك) فيما �أحرز للخا�سر نايف
الكتبي  ،وحقق فرق �صري بني يا�س فوزا مميزا
ع�ل��ى ف��ري��ق اخل��ال��دي��ة ب�ث�لاث��ة �أه� ��داف مقابل

ال�شي �،أحرزها كل من يو�سف احلمادي و�صالح
ال�صيعري وفي�صل املزروعي،فيما �شهدت نتائج
املجموعة الثانية فوز فريق البطني على فريق
دا� ��س ب �ه��دف دون رد �سجله ج�م�ع��ة خ�صيف ،
وانت�صار مميز لفريق اليا�سات على فريق ليوا
ب�ث�لاث�ي��ة ن�ظ�ي�ف��ة� ،أح ��رزه ��ا م��اج��د اخلال�صي
( ه��ات��ري��ك)  ،ح�ي��ث � �س��ادت امل �ب��اري��ات التناف�س
ال�شريف وال�صراع املحتدم للمناف�سة على لقب
بطولة الدوري الذي متتد مناف�ساته حتى 31
مار�س . 2013
وجتري اليوم على مالعب فندق ق�صر االمارات
�أربع مواجهات �ضمن مناف�سات اجلولة الثانية
من ال��دوري  ،حيث يلتقي يف املجموعة الأوىل
ف��ري�ق��ي ب�ي�ن��ون��ة واخل��ال��دي��ة  ،وي�ج�م��ع اللقاء
الثاين �صري بني يا�س مع بني يا�س  ،فيما ت�شهد
املجموعة الثانية لقاءات البطني مع فريق ليوا

واليا�سات مع دا�س  .من جهته ثمن الدكتور عبد ،م�شيدا بال�شراكة الفاعلة مع جمل�س ابوظبي
اهلل عبد ال�ك��رمي الري�س مدير مركز الوثائق ال��ري��ا� �ض��ي وال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت �ق��دمي �أف�ضل
وال�ب�ح��وث ن��ائ��ب رئ�ي����س اللجنة ال��ري��ا��ض�ي��ة يف الربامج وامل�سابقات الريا�ضية وامل�ساهمة يف ن�شر
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة الدعم واالهتمام الكبريين الوعي الريا�ضي من خالل باقة زاخرة وحافلة
الذي يوليهما �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل باخلطط وامل�ب��ادرات التطويرية وايل ت�سهم يف
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون االرتقاء وتنمية التقدم الريا�ضي ملجتمع وزارة
ال��رئ��ا��س��ة ل�ل�ن���ش��اط��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة وت�ن�م�ي��ة روح �ش�ؤون الرئا�سة.
التوا�صل والأوا�صر بني الكوادر الوظيفية داخل بدوره هو االخر �أ�شار فهد علي ال�شام�سي ممثل
ال��وزارة  ،م�ؤكدا ان دوري وزارة �ش�ؤون الرئا�سة جم�ل����س اب��وظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي ب� ��أن دوري وزارة
ميثل ملتقى ريا�ضي ك��روي ه��ادف ي�سعى اىل �ش�ؤون الرئا�سة لكرة القدم يعترب من امل�سابقات
ترجمة الن�شاط الكروي لدى الكوادر الوظيفية ال �ك��روي��ة امل �ه �م��ة ��ض�م��ن الأج� �ن ��دة الريا�ضية
جلميع قطاعات ال ��وزارة واجل�ه��ات التابعة لها التفاقية التعاون بني ال��وزارة واملجل�س ،م�شيدا
 ،مبينا ان مناف�سات ال��دوري تعترب بالفر�صة ب��ال �� �ش��راك��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م��ع وزارة �ش�ؤون
املثالية جلميع الفرق امل�شاركة لتقدمي عطاءات الرئا�سة التي جاءت لتحقيق الأهداف امل�شرتكة
وم���س�ت��وي��ات فنية ت�ث�ري ال�ب�ط��ول��ة ،وت���س�ه��م يف ودع � ��م ع�ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون وت �ع ��زي ��ز الن�شاط
حتقيق النجاح الفني جلميع مباريات الدوري الريا�ضي جلميع امل�سابقات والربامج التي تقام

العطية يوجه �أنظاره نحو لقب رايل �أبوظبي ال�صحراوي

اختبارا ً
ً
�صعبا على �سيارة البقي القطرية اجلديدة
الكثبان الرملية الإماراتية ت�شكل
يتطلع ال�سائق القطري نا�صر العطية ،والذي يخو�ض �إحدى
�أكرث الربامج التناف�سية �صعوبة وتطلبا هذا املو�سم ،لإحراز
لقب رايل �أبوظبي ال�صحراوي ،ال��ذي يقام ال�شهر القادم يف
الإمارات ،وذلك لتعزيز �أماله يف التتويج بلقب رايل دكار مرة
ثانية.
و��س�ي�ن��اف����س ال�ع�ط�ي��ة يف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ب�ط��ول��ة العامل
ل�ل��رال�ي��ات ال�صحراوية الطويلة لل�سيارات فيا يف الإم ��ارات
يف ال�ف�ترة م��ا ب�ين � 11-4أب��ري��ل ال �ق��ادم �إىل ج��ان��ب ال�سائق
الإ�سباين لوكا�س كروز على منت �سيارة البقي اجلديدة التابعة
لفريق قطر للراليات ،والتي حققت نتائج مثرية يف ظهورها
الأول يف جنوب �أمريكا قبل �شهرين.
وي��رى ال�سائق القطري �أن رايل �أبوظبي ال�صحراوي ي�شكل
اختبارا هاما لل�سيارة يف �سبيل تقييم مدى جاهزيتها خلو�ض
غمار رايل دكار الدويل القادم ،والذي فاز بلقبه قبل �سنتني،
وه ��و م���ص�م��م ع �ل��ى حت�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح يف ال � ��رايل ال�صحراوي
الإم��ارات��ي ال��رائ��ع ،وال��ذي متكن من الفوز بلقبه م��رة واحدة
قبل خم�سة �أعوام م�ضت.
و�صرح العطية ،والذي يقوم بالتح�ضريات للم�شاركة يف رايل
املك�سيك نهاية الأ�سبوع اجلاري ،اجلولة الثالثة لبطولة العامل
للراليات ،قائال :رايل �أبوظبي ال�صحراوي مهم جدا بالن�سبة
يل ،كما �أنه �أحد �أ�صعب الراليات التي خ�ضتها .
و�أ�ضاف :انه اختبار رائع ل�سيارة البقي  ،و�أتطلع قدما للم�شاركة
فيه .قمنا باختبار ال�سيارة يف ا�سبانيا الأ�سبوع املا�ضي و�أنا

را�ضي متاما عن �أدائها .نود الفوز برايل �أبوظبي ال�صحراوي،
لكن الأمر لن يكون �سهال .هناك الكثري من الكثبان الرملية
التي يجب تخطيها ،وهذا بال �شك ي�صعب الأمور .
وحت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ممثل
احلاكم يف املنطقة الغربية ،ي�ضاعف رايل �أبوظبي ال�صحراوي
التحدي با�ست�ضافته للجولة الأوىل من بطولة العامل للراليات
ال�صحراوية الطويلة للدراجات النارية فيم لهذا املو�سم.
وت�ضم قائمة ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني وال��داع�م�ين لرايل
�أبوظبي ال�صحراوي كال من دي��وان ممثل احلاكم يف املنطقة
الغربية� ،شركة �أبوظبي لإدارة ريا�ضة ال�سيارات ،ن�سيان� ،أدنوك،
طريان �أبوظبي ومنتجع ق�صر ال�سراب ب�إدارة �أنانتارا.
وبتنظيم من نادي الإم��ارات لل�سيارات ،ت�شكل الفعالية جزءا
من برنامج حافل بالفعاليات لنا�صر العطية يف العام ،2013
ح�ي��ث ي �� �ش��ارك ن��ا��ص��ر يف ك��ل م��ن ب�ط��ول�ت��ي ال �� �ش��رق الأو�سط
للراليات والعامل للراليات فيا  ،بالإ�ضافة �إىل بطولة ك�أ�س
العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة فيا .
وقال الدكتور حممد بن �سليم ،رئي�س نادي الإمارات لل�سيارات
وم�ؤ�س�س رايل �أبوظبي ال�صحراوي :نا�صر ه��و �أح��د �أف�ضل
ال�سائقني يف ال�سباقات ال�صحراوية الطويلة ونحن دائما ما
ن�سعد مب�شاركاته ونرحب به يف رايل �أبوظبي ال�صحراوي.
�سمعنا الكثري عن �سيارة البقي اجلديدة ،و�سيكون من املثري
�أن نرى �أدائها على �صحرائنا .
وامل�شاركة يف هذا الكم من الفعاليات ال بد �أن تكون له �ضريبة

على العطية .فبعد امل�شاركة يف رايل دكار ،حيث كان على م�شارف
ال�صدارة قبل �أن تخرجه م�ضخة املياه املك�سورة من املناف�سة،
�سافر العطية لوطنه ليخو�ض مبا�شرة اجلولة الأوىل لبطولة
ال�شرق الأو�سط للراليات رايل قطر الدويل .
وب�ع��د �أن ف��از بالبطولة ،ع��ان��ى العطية م��ن الإن�ف�ل��ون��زا ومن
ت�شجنات يف الع�ضالت ،و�أج�بر على التخلي عن امل�شاركة يف
اجل��ول��ة الثانية لبطولة ال�ع��امل ل�ل��رال�ي��ات يف ال�سويد نظرا
حلالته الغري م�ؤهلة� ،إال �أنه تعافى الآن ويتطلع قدما للفوز
بالرايل ال�صحراوي يف الإمارات.
ويعترب رايل �أب��وظ�ب��ي ال���ص�ح��راوي  ،2013وال ��ذي تنطلق
�أح��داث��ه وتنتهي يف حلبة مر�سى يا�س وي�ق��ام ب�شكل كامل يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،اختبارا �صعبا للمتناف�سني وال�سيارات على
حد �سواء بني الكثبان الرملية وال�صحراء القا�سية للمنطقة
الغربية يف الإمارة.
وع�م�ي�ق��ا داخ� ��ل � �ص �ح��راء ل �ي��وا ،ي�ق�ط��ع ال � ��رايل ب�ع����ض �أك�ث�ر
ال�صحاري وعورة وق�ساوة يف العامل ،حيث يتوجب اجلمع بني
املهارات القيادية وتقنيات املالحة الدقيقة واملعرفة بال�صحراء
ليتمكن ال�سائق من انهاء الرايل .وتبد�أ رحلة الرايل مع بدء
املت�سابقني ب�إر�سال وثائقهم وامل�شاركة يف امل��ؤمت��ر ال�صحفي
الر�سمي للإعالن عن انطالق الرايل يوم اخلمي�س املوايف 4
�أبريل ،يتبعه عمليات فح�ص املركبات يف اليوم التايل من ثم
انطالق املرحة اخلا�صة ال�سوبر يف � 6أبريل والتي تعلن عن
بدء خم�سة �أيام من املناف�سة ال�صحراوية ال�ضارية.

يف الوزارة واجلهات امللحقة بها مبا يتما�شى مع
خطط و�أهداف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي الذي
يحر�ص على دعم البطوالت املجتمعية وتنظيم
�أن �� �ش �ط��ة ت�ف��اع�ل�ي��ة ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات احلكومية
وال� ��وزارات� ،إمي��ان��ا ب��دوره��ا يف تعزيز التوا�صل
والتالحم وتنمية الأوا�صر والتقارب يف القطاع
ال�شبابي .اجل��دي��ر بالذكر ب��ان ع��دد امل�شاركني
يف ال � ��دوري و� �ص��ل اىل  104منت�سبا  ،حيث
مت تق�سيمهم على ثمانية ال�ف��رق ت��وزع��ت على
جمموعتني �ضمت الأوىل ف��رق  (:اخلالدية ،
�صري بني يا�س  ،بني يا�س  ،بينونة) فيما �ضمت
الثانية فرق  (:البطني  ،دا�س  ،ليوا  ،اليا�سات )
 ،كما خ�ص�صت اللجنة الريا�ضية يف وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة ج��وائ��ز قيمة للفرق الفائزة باملراكز
الثالثة الأوىل يف ختام ال��دوري بجانب جوائز
هداف البطولة و�أف�ضل العب و�أف�ضل حار�س .

يوفنتو�س يتمنى جتنب تكرار كابو�س بريلو مع ميالن
ق��د يلتم�س ال�ع��ذر الن��دري��ا ب�يرل��و �صانع لعب يوفنتو�س
يف وجود نهائي دوري �أبطال اوروب��ا عام  2005يف ذهنه
عندما يدخل الفريق االيطايل مباراة االياب يف دور ال�ستة
ع�شر �ضد �سيلتيك غدا االربعاء وهو متقدم �-3صفر.
وك��ان بريلو �ضمن �صفوف ميالن امل���ص��دوم ال��ذي اهدر
تقدمه �-3صفر يف ال�شوط االول �ضد ليفربول قبل ان
يخ�سر ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح يف واح ��دة م��ن �أك�ث�ر املباريات
النهائية االوروبية اثارة يف التاريخ .ويحتاج �سيلتيك الذي
خ�سر �-3صفر على ار�ضه اىل و�ضع حد مل�سرية من 17
مباراة متتالية خالية من الهزمية ليوفنتو�س على ملعبه
اوروب �ي��ا واع ��ادة كتابة �سجالت ال�ت��اري��خ يف دوري �أبطال
اوروب��ا عندما يحل �ضيفا على بطل ايطاليا لكن بريلو
الفائز بك�أ�س العامل  2006مع ايطاليا على دراي��ة بكل
��ش��يء .وق��ال ب�يرل��و ( 33ع��ام��ا) ل�صحيفة دي�ل��ي ريكورد
اال�سكتلندية بعد مباراة الذهاب انا موجود يف كرة القدم
م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة تكفي لأع �ل��م ان امل�ع�ج��زات حت ��دث .ال
زلت اتذكر نهائي دوري الأبطال �ضد ليفربول .وا�ضاف
ليفربول �سجل ثالثة اهداف يف �شوط واحد بينما ميتلك
�سيلتيك مباراة كاملة� .سيكون من اخلطورة اعتبار اننا
فزنا باملواجهة .وي�ستطيع الفريق اال�سكتلندي احل�صول
ع�ل��ى االل �ه��ام م��ن ك ��أ���س ل �ي�برت��ادوري ����س لأن��دي��ة امريكا
اجلنوبية حيث حقق امريكا املك�سيكي انت�صارا تاريخيا
على فالمنجو الربازيلي يف ا�ستاد ماراكانا منذ خم�سة
�أعوام .وبعد خ�سارته يف لقاء الذهاب  2-4ا�سكت الفريق
املك�سيكي اجلماهري يف اال�ستاد ال�شهري حني فاز �-3صفر
يف واح ��دة م��ن �أك�ب�ر ال�ه��زائ��م امل��ذل��ة يف ت��اري��خ فالمنجو.
لكن نظرة �سريعة على اح�صاءات االحت��اد االوروب��ي لكرة
ال�ق��دم �ستو�ضح ج�سامة املهمة ال�ت��ي ت��واج��ه �سيلتيك يف
ا��س�ت��اد يوفنتو�س .وع��و���ض ف��ري�ق��ان فقط خ�سارتهما يف

ل�ق��اء ال��ذه��اب على ملعبيهما ل�ي�ف��وزا باملواجهة يف ادوار
خ��روج امل �ه��زوم ب ��دوري �أب �ط��ال اوروب ��ا منذ ب��دء البطولة
ب�شكلها احل��ايل قبل  21ع��ام��ا .وفعلها انرتنا�سيونايل
منذ مو�سمني عندما خ�سر �-1صفر على ار�ضه �أمام بايرن
ميونيخ لكنه فاز  2-3خارج ملعبه ليت�أهل بقاعدة الهدف
خ��ارج االر���ض وق��ام اياك�س ام���س�تردام بانتفا�ضة مماثلة
�ضد باناثينايكو�س يف مو�سم  .1996-1995ومثل
انرتنا�سيونايل كان على الفريق الهولندي تعوي�ض خ�سارة
بفارق هدف واح��د مقارنة بثالثة اه��داف �أم��ام �سيلتيك.
واذا مل يكن ذل��ك كافيا ف��ان �سيلتيك �سيواجه فريقا مل
يخ�سر يف اي بطولة اوروب �ي��ة منذ ث�لاث �سنوات عندما
انهزم � 1-4أمام فولهام يف ك�أ�س الأندية االوروبية .وخرج
يوفنتو�س من ك�أ�س الأن��دي��ة االوروب�ي��ة يف املو�سم التايل
بدون ان يخ�سر اي من مبارياته الع�شر ويخلو �سجله من
الهزمية يف �سبع مباريات بالبطولة احلالية.
وال ي�ت�رك مت�صدر دوري ال��درج��ة االوىل االي �ط��ايل اي
�شيء لل�صدفة رغم ان املدرب انطونيو كونتي قد ي�ستجيب
الغ � ��راء اراح � ��ة ارت � ��ورو ف �ي��دال و��س�ت�ي�ف��ان ليخت�شتايرن
وكالوديو ماركي�سيو ويف ر�صيد كل منهم بطاقة �صفراء.
وخالف جيورجيو كيليني مدافع يوفنتو�س التقليد املتبع
برف�ض احلديث عن مناف�سني حمتملني يف االدوار التالية
بقوله �إنه يرغب يف تفادي مواجهة بورتو يف دور الثمانية.
وقال انه فريق مغمور لكنه قادر على اي �شيء لأنه ميتلك
العبني لهم قيمة رائعة .لكني اعتقد حقا ان كرة القدم
االيطالية ت�ستطيع الذهاب بعيدا يف اوروبا.
و�سيلعب �سيلتيك بدون القائد �سكوت براون الذي يعاين من
ا�صابة يف الفخذ و�سين�ضم اليه يف قائمة الغائبني املدافع
ميكائيل لو�ستيج امل�صاب اي�ضا .وا�ستعد �سيلتيك للمباراة
بالفوز  1-2على �سانت مريين يف ك�أ�س ا�سكتلندا.
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�سيارة ذكية تقر�أ الطرق

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

انتجت �شركة رولز روي�س الربيطانية املعروفة� ،سيارة ذكية قادرة على قراءة الطرق �ستعر�ضها للبيع ب�سعر 225
�ألف جنيه ا�سرتليني� ،أي ما يعادل نحو � 340ألف دوالر .وقالت �صحيفة ديلي ميل ام�س� ،إن ال�شركة و�صفت ال�سيارة

email:obaid@alfajrnews.ae

ب�أنها �أقوى �سيارة تنتجتها حتى الآن من املاركة الفاخرة و�أكرثها فخامة ،وقادرة على قراءة الطرق التي ال ميكن
�أن يراها ال�سائقون با�ستخدام نظام حتديد املوقع العاملي جي بي �إ�س لر�سم خرائط الطرق .وا�ضافت �أن �سيارة رولز
روي�س الذكية ،قادرة �أي�ضاً على حتديد ال�سرعة ال�صحيحة ب�شكل م�سبق على الطرقات وحتى حني تواجه حاالت
معقدة مثل ال�ساحات وتقاطعات الطرق ال�سريعة .وا�شارت ال�صحيفة �إىل �أن علبة ال�سرعة يف �سيارة رولز روي�س
اجلديدة حتتوي على � 8سرعات �أتوماتيكية جتعل �سرعة ال�سيارة ت�صل �إىل نحو  96كيلومرتاً يف ال�ساعة خالل 4.4
ثواين من ت�شغيلها .ون�سبت �إىل متحدث با�سم ال�شركة قوله �إن البث الف�ضائي امل�ساعد يف ال�سيارة ي�ستخدم بيانات
نظام جي بي �إ�س لر�ؤية ما ال ي�ستطيع �سائقها م�شاهدته على الطرق وحتدد خطوته التالية بالإ�ستناد �إىل املكان
و�أ�سلوب القيادة ،من ثم تختار ال�سرعة الأكرث مالئمة لطبيعة الطرق  .وا�ضاف املتحدث �أن ال�سيارة الذكية �سيتم
طرحها للبيع يف الأ�سواق يف غ�ضون الفرتة القريبة املقبلة وكانت �شركة رولز روي�س ت�أ�س�ست على يد �سائق �سيارات
ال�سباق ،ت�شارلز �ستيوارت رولز ،واملهند�س امليكانيكي هرني روي�س ،بعد اللقاء الذي جمعهما مبدينة مان�ش�سرت عام
 1904بهدف انتاج �أف�ضل �سيارة يف العامل.
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�سقط من الطابق الـ ً 8
هربا من زوجته

قبلة والده تت�سبب يف وفاته
يف حادثة غريبة ،لقي طفل بريطاين م�صرعه مل يتجاوز
عمره ال�شهرين ،اث��ر قبلة من وال��ده ،بح�سبما تناقلته
املواقع الإخبارية ام�س الثالثاء.
وقال موقع بوابة امل�صريني �إن الطفل �أ�صيب بفريو�س
تقرحات الربد الذي انتقل له عرب قبلة من �أبيه ،حيث
بقى الطفل � 6أ�سابيع حتت املراقبة والأجهزة يف م�ست�شفى
مدينة ليفربول باململكة املتحدة ،لكنه تويف ب�سبب عدم
حتمل ج�سمه الرقيق لفريو�س الهرب�س الب�سيط الذي
انتقل �إليه عرب قبلة والده امل�صاب ب�أعرا�ض الربد.

متكن رجل رو�سي من النجاة بعد �سقوطه من ال��دور الثامن
ح�ين ك��ان ي�ح��اول ال�ه��رب م��ن �شقته ع��ن طريق ربطه رداءات
النوم مبالءات ال�سرير �صانعا منها حبال �إىل الأ�سفل  .الرجل
الذي مل يذكر ا�سمه ح�سبما ذكرت �صحيفة ذا �صن الربيطانية
 ،كان يحاول الهرب بعد �أن حب�سته زوجته داخل غرفة نومها
يف الدور الثامن لإحدى البنايات عن طريق النزول من حبل
امل �ل�اءات ال ��ذي �صنعه  ،ق�ب��ل �أن ي�ه��وي اىل الأ��س�ف��ل � ،إال انه
وحل�سن احلظ مل يت�أذ كثرياً ،وا�ستطاع ال�سري على قدميه بعد
ذلك وقبل �أن ت�صل �سيارتي ال�شرطة الإ�سعاف ملوقع احلادث.

اعتقل لو�ضعه ً
�سكينا على رقبته

تنجو من حتت عجالت �شاحنة

اعتقلت ال�شرطة الربيطانية رج�ل ً
ا يف الثانية والأرب�ع�ين من
العمر ،كان يحمل �سكيناً و�ضعه على رقبته �أمام مكتب رئا�سة
احلكومة الربيطانية ( 10داوننغ �سرتيت) .وقالت �صحيفة
دي�ل��ي ��س�ت��ار  ،ام����س �إن ال���ش��رط��ة املكلفة بحماية م�ق��ر رئي�س
ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون طلبت من الرجل ،الذي
كان ي�صرخ �أي�ضاً ب�صوت عال ،ت�سليم ال�سكني لكنه مل ي�ستجب.
وا�ضافت �أن �أح��د رج��ال ال�شرطة ا�ضطر ال�ستخدام م�سد�س
ال�صعق ال�ك�ه��رب��ائ��ي ��ض��د ال��رج��ل ،م��ا �أدى �إىل �سقوطه على
الأر���ض وا�صابته بجروح طفيفة يف الر�أ�س وا�شارت ال�صحيفة
�إىل �أن ال�شرطة الربيطانية اعتقلت ال��رج��ل ووج�ه��ت �ضده
تهمة حيازة �سكني والإخالل بالنظام العام وهي حتتجزه الآن
بانتظار تقدميه �إىل املحكمة.

�أظهر �شريط فيديو مت تداوله م�ؤخراً ،امر�أة هندية تقود
دراجة نارية �صغرية ،يف مدينة ناغبور الهندية ويظهر
ال�شريط حلظة انزالق دراجة املر�أة التي ترتدي ال�ساري
الهندي ،لتجد نف�سها حتت عجالت �شاحنة �ضخمة.
وتبقى املفارقة �أن ال�شاحنة ظلت تدفع املر�أة حتى كادت
ت�صبح حت��ت رح�م��ة عجالتها� ،إال �أن�ه��ا جن��ت ب�أعجوبة
و�أفلتت من براثن املوت.
ول�ف�ت��ت �صحيفة االن��دب �ن��دت الأم��ري �ك �ي��ة ،ال�ت��ي ن�شرت
الفيديو� ،إىل �أن املر�أة �أفلتت بطريقة مذهلة ،يف حني كان
�سائق ال�شاحنة يزيد من �سرعته ،لكن امل��ر�أة ورغ��م �أثر
ال�صدمة مل تهد�أ ومل ت�ستكن بعد جناتها ،بل �أ�صرت على
مالحقة ال�شاحنة التي كادت تده�سها وتخطف روحها.
وي�أتي هذا ال�شريط ليذكر بالقول امل�أثور :من ُكتب له
العمر ال تقتله �شدة .

ف�صل طفل �أمريكي يف ال�سابعة من العمر من املدر�سة موقتاً،
بعد �أن جعل م��ن معجنات ك��ان يتناولها على �شكل م�سد�س.
ونقلت قناة دبليو بي �إف �إف  ،الأمريكية ،عن جو�ش ويل�ش ،وهو
�صبي يف ال�صف الثاين مبدر�سة ،بارك ،الإبتدائية يف بالتيمور
مبرييالند ،قوله �إنه كان يحاول �أن يتناول ق�سماً من املعجنات
ليجعل م��ن اجل��زء املتبقي منها على �شكل جبل .و�أ��ض��اف �أن
املعجنات كانت على �شكل م�ستطيل ،و�شرعت �أتناول جزءاً منها،
حتى بدت للآخرين �أنها على �شكل م�سد�س ،غري �أن ذلك مل
يكن ق�صدي  .و�أو�ضح �أن ما كنت �أح��اول فعله هو جعلها على
�شكل جبل ،غري �أنني ف�شلت ،وجعلتها تبدو كامل�سد�س نوعاً .
و�أ ّك��د ال�صبي �أن��ه علم �أن��ه يف ورط��ة عندما ر�أى �أح��د املعلمني
ما �صنعه وم��ن جهته� ،أع��رب وال��د جو�ش ،بي جي ويل�ش ،عن
�صدمته لف�صل ابنه ملدة يومني ب�سبب هذه احلادثة.
و�أ�ضاف �أعتقد �أن الإلتفات ملا فعله جو�ش يعترب جنوناً قيا�ساً
على كافة امل�شكالت التي ميكن مواجهتها يف املدر�سة ،والأخطار
احلقيقية ،والتنمر  ،م�شرياً �إىل �أنها جم��رد معجنات  .وقد
�أر�سلت املدر�سة بالغاً �إىل منازل التالميذ ،جاء فيه �أن تلميذاً
ا�ستخدم طعامه ليقوم بحركة غري مالئمة  .ي�شار �إىل �أن هذه
احلادثة لي�ست الأوىل من نوعها ،فقد مت ف�صل طفلة �أمريكية
يف اخل��ام���س��ة م��ن ال�ع�م��ر م��ن امل��در��س��ة م ��ؤق �ت �اً ،ب�ع��د �أن هددت
�أ�صدقاءها بـ �إط�لاق النار عليهم من م�سد�س لعبة ،علماً �أن
عمليات الف�صل بد�أت تتكرر بعيد حادثة �إطالق نار يف مدر�سة
�إبتدائية ببلدة نيوتن يف كونيتيكت ذهب �ضحيتها  20طف ً
ال.

قتل والدته وت�صور مع ر�أ�سها

ف�صل تلميذ لت�شكيله ً
م�سد�سا باملعجنات

النجم الكندي جا�سنت بيرب يغني ويرق�ص على امل�سرح �أمام معجبيه يف ميدان (�أو  )2بلندن( .يو بي �آي)

املر�أة جتد الرجل ّ
اجلذاب
ً
م�ضحكا �أكرث من الأقل جاذبية

هيغل جتد ً
�شاريا ملنزلها
باعت املمثلة الأمريكية ،كاثرين
ه �ي �غ��ل ،جن �م��ة م �� �س �ل �� �س��ل غرايز
�أناتومي ال�شهري ،منزلها يف لو�س
�أجنل�س الذي كانت عر�ضته للبيع
مبليونني و� 659ألف دوالر.
وذك � ��ر م ��وق ��ع (رادار �أون �ل�اي ��ن)
الأم�ي�رك ��ي �أن ه�ي�غ��ل ع�ث�رت على
��ش��ا ٍر ملنزلها ال��ذي ك��ان��ت عر�ضته
للبيع يف نوفمرب-ت�شرين الثاين
امل��ا� �ض��ي  ،مب�ل�ي��ون�ين و� 659ألف
دوالر.غري �أن النجمة مل تعلن عن
الثمن الذي تقا�ضته.
وي�ضم املنزل ال��ذي �ش ّيد منذ 90
ع��ام�اً  4غ��رف ن��وم ،و 4حمامات،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح��و���ض �سباحة
وي�شار �إىل �أن هيغل ا�شرتت املنزل
ع��ام  ،2007يف ال�ع��ام نف�سه التي
تزوجت فيه املو�سيقي جو�ش كيلي
وا� �ش �ت �ه��رت ال�ن�ج�م��ة ب � ��أدواره� ��ا يف
�أف�لام كثرية ،ال �سيما يف م�سل�سل
غ��راي��ز �أن��ات��وم��ي الطبي ،وفيلمي
ح��ام��ل ع��ام  ،2007و احل�ي��اة كما
نعرفها عام .2009

من املعروف �أن خفّة الظل لدى الرجل ت�ساعده يف جذب الن�ساء ،غري �أن
درا�سة بريطانية جديدة �أ ّكدت �أن العك�س �صحيح كذلك ،و�أن املر�أة تعترب
الرجل اجلذّاب م�ضحكاً �أكرث من نظريه الأقل جاذبية.
وذك��رت الدرا�سة التي ن�شرت يف دوري��ة بر�سوناليتي �إن��د �إنديفيديوال
ديفران�سيز الربيطانية� ،أن علماء النف�س يف جامعة �ستريلنغ وجدوا �أن
الرجال اجلميلني واجلذّابني كانوا ُيعتبرَ ون م�ضحكني �أك�ثر ،يف حال
مت ّكنت الن�ساء اللوتي ي�ستمعن �إيل حديثهم من ر�ؤية مظهرهم.
ويف ال��درا��س��ة ،مت ت�صوير ط�لاب يف علم النف�س وه��م يقولون م��اذا قد
ي�أخذون معهم �إىل جزيرة نائية ،علماً �أن عليهم االختيار بني ال�شوكوال،
ورذاذ ال�شعر ،وحقيبة بال�ستيكية.
ومل يطلب ال�ب��اح�ث��ون م��ن ال �ط�لاب امل���ش��ارك�ين ب��ال��درا��س��ة ب ��أن يكونوا
م���ض�ح�ك�ين ،غ�ي�ر �أن �ه��م رغ ��م ذل ��ك ،ح��اول��وا �أن ي �ك��ون��وا م�ضحكني يف
�إجاباتهم.
وطلب الباحثون بعدئذٍ من طالبات �أخريات �شاهدن الأ�شرطة امل�ص ّورة،
ب�أن يعطني ر�أيهنّ حول الإجابات التي اعتربنها م�ضحكة ،وعن درجة
جاذبية املع ّلقني.
ُ
ووجد الباحثون �أن الأ�شخا�ص اجلذّابني يف الأ�شرطة امل�ص ّورة اعت رِبوا
م�ضحكني �أكرث من نظرائهم الأقل جاذبية.
ً
ك�م��ا وج ��دوا �أن الأ��ش�خ��ا���ص الأك�ث�ر �إ��ض�ح��اك�ا اع�ت�برت�ه��م ال�ن���س��اء �أكرث
جاذبية.
ورج��ح الباحثون �أن تكون نتائج ه��ذه الدرا�سة �سببها �أن روح الفكاهة
ّ
قد تعطي انطباعاً بعدم اجلدية والرغبة باالرتباط يف عالقة طويلة
املدى.
كما وجد الباحثون �أن الرجال الذين مت ت�صويرهم اع ُت رِبوا م�ضحكني
�أك�ثر للن�ساء ،من ال��رج��ال الذين مت ت�سجيل �صوتهم ،وال��ذي��ن �أعطوا
فقط �صورة فوتوغرافية لهم.
وتف�سر �إح��دى النظريات هذا الأم��ر ب��أن الرجال ي�ستخدمون الفكاهة
ّ
ك�إ�شارة للتزاوج ،يظهرون فيها ذكاءهم وموروثاتهم اجليدة للن�ساء.
وتقول نظرية �أخرى �إن الب�شر ي�ستخدمون الفكاهة لإظهار اجنذابهم
�إىل �شخ�ص ما.

وفاة �سافاري
عن  70عام ًا
ت ��ويف امل �خ��رج امل���س��رح��ي وامل �م �ث��ل الفرن�سي،
جريوم �سافاري ،عن  70عاماً نتيجة �إ�صابته
بال�سرطان .وذك��رت و�سائل �إع�لام فرن�سية،
�أن ��س��اف��اري م�ؤ�س�س ��س�يرك ال�سحر الكبري
وال��ذي �أح��دث انقالباً يف الأوب��را امللهاة تويف
يف م�ست�شفى باري�سي بعد تف�شي ال�سرطان يف
ج�سده ،تاركاً م�سرية فنية غنية ومطبوعة
بدفاعه ع��ن امل�سرح ال�شعبي .و��س��اف��اري من
�أبرز املدافعني عن امل�سرح ال�شعبي وانطالقاً
م��ن ذل ��ك ح� � ّول الأوب � ��را امل �ل �ه��اة ال �ت��ي كانت
حم�صورة ب��الأع�م��ال النخبوية ،بعد ت�س ّلمه
�إدارت �ه ��ا ع��ام � 1998إىل م���س��اح��ة للأعمال
امل�سرحية ال�شعبية ومن �أبرز �أق��وال �سافاري
التي تخت�صر حبه لإم�ت��اع اجلمهور ج��ل ما
�أحب هو �ضحك امل�شاهدين يف القاعة ..ال ه ّم
عندي �إن كنت املخرج �أو مطلق �شخ�ص �آخر،
متتعني جدا فرحة اجلمهور .

ت���س�ب�ب��ت � �ص��ور ن���ش��رت�ه��ا ��ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك ب��و��س��ت يف
ب��ث ال �ف��زع ب�ين ��س�ك��ان ح��ي ب��رون�ك����س مب��دي�ن��ة نيويورك
الأمريكية ،وكانت ال�صور تعود جلرمية ارتكبها مراهق
م��ن �أب �ن��اء احل��ي الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،حيث ق��ام بقتل �أمه
وتقطيع جثتها �إىل �أ�شالء مت توزيعها يف مناطق متفرقة
يف احل��ي .وك�شفت ال���ص��ور ال�ت��ي ن�شرتها ال�صحيفة يف
عددها ال�صادر ام�س عن فظاعة اجلرمية التي ارتكبها
با�شيد ماكالين ( 23عاماً) بحق �أمه تانيا بريد (45
عاماً) ،وكان م�سرب ال�صور قد ذكر ب�أن ال�صور مت �أخذها
من ذاكرة هاتف املجرم بعد القب�ض عليه.
وتظهر ال�صور ،التي قال عنها م�سربها ب�أنها حرمته من
النوم لعدة �أي��ام ،ماكالين مم�سكاً بر�أ�س �أمه �أم��ام مر�آة
احلمام بعد �أن انتهى من قطعه مبن�شار �آيل ا�ستخدمه
�أي�ضاً يف تقطيع �أط��راف اجلثة وتوزيعها داخ��ل �أكيا�س
بال�ستيكية مت ح�شوها داخل حقائب �سفر كبرية.
وح�سب اجلزيرة �أونالين التي نقلت اخلرب �أكد حمامي
الدفاع ملاكالين ب��أن موكله يعاين من ا�ضطراب نف�سي
�شديد وك��ان قد توقف عن تناول �أدويته قبل فرتة من
ارت �ك��اب��ه اجل��رمي��ة ومت ع��ر��ض��ه ع�ل��ى ع��دد م��ن اخلرباء
النف�سيني لتقييمه نف�سياً.

�صورة بانورامية للندن بدقة  320غيغابك�سل
ك�سر برج بريتي�ش تيليكوم املوجود يف العا�صمة
ال�بري �ط��ان �ي��ة ل �ن��دن ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي امل�سجل
لأ�ضخم �صورة بانورامية مبعدل  ،360عندما
التقطت من قمته �صورة جديدة للندن فائقة
ال ��دق ��ة ،ي �ق�ت�رب ق�ي��ا��س�ه��ا م ��ن م �� �س��اح��ة ق�صر
باكنغهام ،مما يجعلها الأكرب يف العامل.
وال�ت�ق�ط��ت ال���ص��ورة م��ن ق�م��ة ال�ب�رج ال ��ذي يعد
عا�شر �أع�ل��ى بناية يف لندن ب��ارت�ف��اع يبلغ 189
م�ت�را ،وك��ان��ت غنية ج��دا بالتفا�صيل �إذ تظهر
فيها املدينة بكافة زواياها بدقة بالغة ،لدرجة
�أن��ه �إذا طبعت ال���ص��ورة بالدقة الفوتوغرافية
العادية ف�سيكون طولها  98وعر�ضها  24مرتا،
�أي ما يعادل تقريبا م�ساحة ق�صر باكنغهام.
وتبلغ دق��ة ال���ص��ورة  320غيغاباك�سل ،وميكن
ال�ت�ح��رك ب��ال���ص��ورة ميينا �أو ي���س��ارا ولأع �ل��ى �أو
لأ� �س �ف��ل ،وال �ت �ق��ري��ب ع�ل��ى امل �ك��ان امل ��رغ ��وب ،مع
احل�صول على تفا�صيل وا�ضحة ،وتظهر فيها
م�ع��امل ل�ن��دن ال�سياحية ب��دق��ة ،م�ث��ل ��س��اع��ة بغ

ليند�ساي ترف�ض عر�ض ت�شاريل

رف�ضت النجمة الأمريكية ليند�ساي لوهان عر�ض املمثل الأمريكي ت�شاريل �شني مل�ساعدتها على
اخلروج من الو�ضع ال�سيء الذي تعي�شه .ونقل موقع تي �أم زد الأمريكي عن م�صادر مقربة من
لوهان قولها ان النجمة الأمريكية ممتنة ل�شني على كل ما فعله من �أجلها ،وهي تقدر قيامه
بالكثري مل�ساعدتها ،لكنها لي�ست بحاجة �أب��داً لأي �شخ�ص ير�شدها وين�صحها ويقود خطاها.
و�أ�ضافت امل�صادر ان لوهان تعي ان حياتها خرجت عن ال�سيطرة ،لكنها ال تعتقد ان طريقها
للخروج من هذه احلالة تتطلب �شخ�صا مر بهذه التجربة  .وعربت لوهان عن �شكرها
ل�شني على الـ� 100ألف دوالر التي منحها �إياها ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتها يف فيلم
 ، Scary Movie 5لكن �شددت على انه ال يحق له �أن يتحدث عنها �أم��ام و�سائل
الإع�لام و�أك��دت امل�صادر ان لوهان جل�أت �إىل معالج وهي ت�شعر ب�أنه ي�ساعدها .وكان
�شني قال ملوقع تي �أم زد �أنا �أهتم لأمر �شخ�ص (ليند�ساي) ومن الوا�ضح انها حتتاج ملن
ين�صحها �سواء �أرادت ذلك �أو ال ،وميكنها �أن مت�ضي مع كل �أ�صدقائها يف النوادي �أو �أن
تلج�أ �إيل لتح�صل على بع�ض الن�صائح من رجل مر يف هذا الطريق �أي�ضا  .و�أ�ضاف �إذا
ا�ستمعت �إيل �ستفوز �أما �إذا مل تفعل ذلك فهي من تتحمل النتائج .

ب��ن ،وعجلة ع�ين ل�ن��دن ،وال�ع��دي��د م��ن الأماكن
الأخرى .وبد�أ التقاط ال�صورة بعد نهاية �أوملبياد
ل �ن��دن  2012ع��ن ط��ري��ق � �ش��رك��ة متخ�ص�صة
يف ال�ت���ص��وي��ر ال��رق �م��ي ،ح �ي��ث مت ال �ت �ق��اط 48
�أل��ف �إط ��ار على م��دى �أ��ش�ه��ر ،لتكوين ال�صورة
البانورامية تلك با�ستخدام حا�سوب فائق الأداء،
وق��د نا�ضل امل�صورون اللتقاط �صور العا�صمة
خ �ل�ال الأم � �ط� ��ار وال� ��ري� ��اح ودرج � � ��ات احل � ��رارة
امل�ت��دن�ي��ة ،وا��س�ت�غ��رق منهم الأم ��ر ث�لاث��ة �أ�شهر
لدمج الإطارات و�إنتاج ال�صورة النهائية.
وتعد هذه ال�صورة البانورامية اجلزء الأخري من
احتفاالت لندن  ،2012خا�صة �أن الربيطانيني
يعتربون �أوملبياد لندن العام املا�ضي �أول �ألعاب
رقمية  ،كما �أن ال�صورة جزء من م�شروع 360
�سيتيز ( )360Citiesالذي انطلق عام ،2007
وي�سعى جلمع �أ�ضخم ال�صور البانورامية للعديد
من مناطق العامل اجلميلة ،عرب �شبكة من �آالف
امل�صورين املحرتفني حول العامل.

نعومي كامبل تبحث
عن عار�ضات �أزياء
ت�سري عار�ضة الأزي��اء الربيطانية
نعومي كامبل على خطى النجم
�ساميون كاول الذي �أبدع يف برامج
املواهب التلفزيونية ،وهي ت�ستعد
لإطالق برنامج خا�ص بها ت�شارك
ف�ي��ه ع��ار� �ض��ات �أزي� ��اء ي�ت��م اختيار
الأف�ضل بينهن .و�أف��ادت �صحيفة
�صن الربيطانية ان كامبل تعمل
لإطالق برنامج يحمل ا�سم The
 Faceيف بريطانيا ،ي�ترك��ز على
البحث عن جنمات يف عامل عر�ض
الأزي � ��اء و�أو� �ض �ح��ت ان الربنامج
ي�ع��ر���ض يف �أم�ي�رك��ا وت �� �ش��ارك فيه
ك ��ام �ب ��ل م� ��ع ع ��ار� �ض �ت ��ي الأزي� � � ��اء
ال�شهريتني روكو رو�شا وكارولينا
كوركوفا ،فيما يكاد االتفاق يربم
ليتم عر�ض الربنامج يف بريطانيا
يف وقت الحق من هذه ال�سنة.
ول�ف�ت��ت �إىل ان��ه يف ك��ل حلقة من
ال�برن��ام��ج ��س�ي�ت��م �إق �� �ص��اء واح ��دة
من الفتيات امل�شاركات �إىل �أن يتم
التو�صل �إىل الفائزة.

