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�سيارات للأمم املتحدة تدخل بلدة �سورية لت�سلم املراقبني املختطفني

ا�شتباكات يف دم�شق وق�صف جوي على حلب وحم�ص
•• عوا�صم-وكاالت:

ق ��ال ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة للثورة
ال �� �س��وري��ة �إن ا� �ش �ت �ب��اك��ات عنيفة
ان ��دل� �ع ��ت ب �ي�ن اجل �ي �� �ش�ي�ن احل ��ر
والنظامي ام�س يف قلب العا�صمة
دم�شق ،وذل��ك يف وق��ت تكثف فيه
ق � ��وات ال �ن �ظ��ام ق���ص�ف�ه��ا ملناطق
ع��دة �أب��رزه��ا حم�ص وحلب وريف
دم���ش��ق ،يف ح�ين �سجلت ال�شبكة
ال�سورية حلقوق الإن���س��ان مقتل
� 14شخ�صا ام�س اجلمعة.
و�أف� ��ادت الهيئة �أن ق��وات النظام
ق �� �ص �ف��ت ب ��راج� �م ��ات ال�صواريخ
وامل��دف �ع �ي��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة م ��دن داري ��ا
وال� ��زب� ��داين وم�ع���ض�م�ي��ة ال�شام،
وذل � � ��ك ت ��زام � �ن ��ا م � ��ع ت� �ع ��زي ��زات
ع�سكرية ج��دي��دة �أر�سلها النظام
�إىل حميط داريا.
وقالت دميا ال�شامي الناطق با�سم
��ش�ب�ك��ة � �ش��ام الإخ �ب��اري��ة لدم�شق
وري �ف �ه��ا �إن اجل�ي����ش احل ��ر تقدم
قليال نحو و�سط العا�صمة عرب
ح��ي ج��وب��ر ال� ��ذي ي�ت�ع��ر���ض منذ
ف�ترة لق�صف "مكثف وممنهج"
�أدى لرحيل ال�سكان عن منازلهم
وبات احلي �شبه خال.

ول�ف�ت��ت ال���ش��ام��ي �إىل �أن النظام
ال�سوري عمد �إىل تق�سيم �أحياء
دم�شق ب�سواتر حديدية ملنع تقدم
الثوار �إىل و�سط العا�صمة.
وق��ال نا�شطون �إن ق��وات النظام
ق�صفت حم�ص ب�شكل مكثف لليوم
اخلام�س على التوايل يف حماولة
القتحام �أحياء داخل املدينة.
وب ��ث ال�ن��ا��ش�ط��ون � �ص��وراً للدمار
الوا�سع ال��ذي حل باملدينة جراء
الق�صف امل�ستمر عليها بالطريان
وال�صواريخ واملدفعية والدبابات.
وقد طال الق�صف �أ�سواق حم�ص
الأثرية وم�ساجد ومبا َ
ين �سكنية
وف �ق��ا ل�ل�ن��ا��ش�ط�ين ،ب�ي�ن�م��ا قامت
قوات الأمن واجلي�ش بحملة دهم
للبيوت يف حي الغوطة.
وق ��ال امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حلقوق
الإن�سان �إن الطريان احلربي قام
بق�صف بلدة الدار الكبرية يف ريف
حم�ص ،مما �أ�سفر عن تهدم عدد
من املنازل و�أ�ضرار مادية.
ويف � � �ش � �م ��ايل ال � � �ب �ل ��اد ،وق� �ع ��ت
ا� �ش �ت �ب��اك��ات ب �ي�ن ق� � ��وات النظام
واجل �ي ����ش احل ��ر يف �أح� �ي ��اء حلب
القدمية �سيطر على �إثرها الثوار
ع�ل��ى ن�ق��اط مت��رك��ز ج��دي��دة قرب

�شبان يحملون �أغرا�ضهم ويرحلون عن مدينة دير الزور املدمرة (رويرتز)
ال�سوري حلقوق االن�سان ان ثماين وق ��ال م��دي��ر امل��ر� �ص��د رام ��ي عبد
اجلامع الأموي ،وفق املر�صد.
وق��ال امل��رك��ز الإع�لام��ي ال�سوري � �س �ي��ارات ت��اب �ع��ة ل �ل�امم املتحدة ال��رح�م��ن ب�ع��د ان اج ��رى ات�صاال
�إن ا��ش�ت�ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة ت ��دور بني دخلت اجلمعة بلدة جملة ال�سورية مع املجموعة اخلاطفة ان ثماين
اجل �ي �� �ش�ين احل� ��ر وال �ن �ظ��ام��ي يف يف ه�ضبة اجل� ��والن لت�سلم � 21سيارات و�صلت اىل جملة لت�سلم
حم�ي��ط ال �ل��واء ث�م��ان�ي��ة وثالثني مراقبا فيليبينيا تابعني لالمم امل��راق�ب�ين العاملني يف ق��وة ف�ض
امل� �ت� �ح ��دة حت �ت �ج��زه��م جمموعة اال�شتباك يف اجلوالن.
قرب �صيدا بريف درعا.
وك��ان��ت الفلبني �أع�ل�ن��ت ام����س �أن
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د اخ ��ر اع �ل��ن املر�صد م�سلحة �سورية معار�ضة.

�إ�صابة ع�شرات الفل�سطينيني يف باحة الأق�صى
ا�صيب ام�س  60فل�سطينيا بينهم
 7ا�صابات بالر�صا�ص املطاطي يف
الر�أ�س بعد اندالع مواجهات داخل
امل �� �س �ج��د االق �� �ص��ى اث ��ر مهاجمة
� �ش��رط��ة االح� �ت�ل�ال اال�سرائيلي
مل �� �س�ي�رة ��س�ل�ي�م��ة اح �ت �ج��اج��ا على
االع � �ت ��داء ع �ل��ى م �� �ص��اط��ب العلم
ورك� � ��ل اح � ��د � �ض �ب ��اط االح� �ت�ل�ال
للم�صحف ال�شريف قبل ايام.
وذك � ��رت م �� �ص��ادر ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة �إن
�شرطة االحتالل هاجمت م�سرية
�سلمية انطلقت فور انتهاء �صالة
اجلمعة يف امل�سجد االق�صى املبارك
وبطريقة "همجية" حيث انهال
ج� �ن ��ود االح � �ت �ل�ال ع �ل��ى ال�شبان
بال�ضرب بالهراوات واطالق قنابل
الغاز والر�صا�ص املطاطي.
و�أفاد �شهود عيان ب�أن قوات كبرية
م��ن ع�ن��ا��ص��ر ال ��وح ��دات اخلا�صة
ب�شرطة االحتالل بكامل معداتها
اقتحمت امل�سجد الأق�صى املبارك
وق � ��ام � ��ت مب� �ح ��ا�� �ص ��رة امل�صلني
ب��اجل��ام��ع القبلي امل�سقوف و�سط

�شرطة االحتالل تهاجم م�سرية �سلمية للفل�سطينيني داخل باحة امل�سجد الأق�صى (رويرتز)
ع �� �ش��رات الإ� �ص��اب��ات ب�ي�ن �صفوف ح �ي��ث مت ��ت م �ع��اجل��ة اال� �ص ��اب ��ات �سلمية ت�ن��دي��دا ب�سيا�سة �شرطة
امل�صلني نتيجة ا�ستن�شاق الغازات ميدانيا ونقلهم لعيادات امل�سجد االح �ت�ل�ال ال�ت��ي حت��ا��ص��ر امل�سجد
االق�صى .وك��ان��ت ق��وات االحتالل االق�صى.
ال�سامة امل�سيلة للدموع.
و�أ� � � �ش� � ��ارت امل� ��� �ص ��ادر اىل ان من قد اعلنت حالة الت�أهب يف القد�س ويف بيت حلم� ،شهدت بلدة اخل�ضر
ب�ين اال� �ص��اب��ات ��س�ي��دت�ين ا�صيبتا املحتلة نظرا الع�لان ع��دة جهات م��واج �ه��ات م ��ع ق � ��وات االحتالل
بال�ضرب بالهراوات وقنابل الغاز فل�سطينية نيتها القيام مب�سريات ا�صيب خالها عدد من املواطنني

�إ�ضراب ال�شرطة ميتد لعدة حمافظات و�إقالة قائد قوات مكافحة ال�شغب

اجلي�ش يت�سلم مهمة الأمن يف بور �سعيد
•• القاهرة-وكاالت:

اق��ال وزي��ر الداخلية امل�صري ال�ل��واء حممد ابراهيم اجلمعة قائد قوات
مكافحة ال�شغب اللواء ماجد نوح وعني بدال منه اللواء ا�شرف عبد اهلل
بعد احتجاجات يف �صفوف هذه القوات ،بح�سب ما قالت وكالة انباء ال�شرق
االو�سط الر�سمية .واكدت الوكالة ان وزير الداخلية ا�صدر قرارا بتعيني
اللواء �أ�شرف عبد اهلل م�ساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن املركزي (قوات
مكافحة ال�شغب) ب��دال من اللواء ماجد ن��وح م�شرية اىل ان القرار ي�أتي
يف اعقاب احتجاجات وا�سعة �شهدتها العديد من قطاعات الأمن املركزي
على مدار الثماين واالربعني �ساعة املا�ضية للمطالبة ب�إبعاد �ضباط و�أفراد
وجمندي االمن املركزي عن ال�صراعات واخلالفات ال�سيا�سية.
يف ال��وق��ت ذات ��ه ان�سحبت ال���ش��رط��ة امل���ص��ري��ة اجل�م�ع��ة م��ن م�ق��ر وحميط
مديرية امن بور�سعيد حيث تدور ا�شتباكات دامية منذ �ستة ايام و�سلمته
للجي�ش يف حماولة لتهدئة الغ�ضب املت�صاعد ل�سكان املدينة املطلة على
قناة ال�سوي�س� ،شمال �شرق م�صر.
واغلقت كل اق�سام ال�شرطة اخلم�سة يف بور�سعيد ابوابها وان�سحب رجال
ال�شرطة من ال�شوارع ولزموا مكاتبهم.
ورح ��ب االه� ��ايل ب��ان�ت���ش��ار اجل�ي����ش واخ � ��ذوا ي�ق�ب�ل��ون ال���ض�ب��اط واجلنود
ويلتقطون ال�صور فوق املدرعات ويهتفون اجلي�ش وال�شعب ايد واحدة.
وق�ت��ل املتظاهر يف م��واج�ه��ات م��ع ال�شرطة امل�صرية يف مدينة بور�سعيد
ال�ساحلية  ،بينما �أع�ل��ن م�صدر �أم�ن��ي رفيع امل�ستوى يف وزارة الداخلية
امل�صرية� ،أن رج��ال ال�شرطة �أغلقوا �أك�ثر م��ن  30ق�سماً لل�شرطة �أمام
املواطنني يف عدة حمافظات.

�شرطة مكافحة ال�شغب تطلق قنابل الغاز باجتاه املتظاهرين فوق كوبري ق�صر النيل
يف غ�ضون ذلك قال امل�صدر الأمني �إن �إغالق �أق�سام ال�شرطة ي�أتي احتجاجاً
على ال�سيا�سة التي يتبعها اللواء حممد �إبراهيم وزير الداخلية امل�صري
مو�ضحاً �أن �أق�ساماً لل�شرطة مت �إغالقها يف حمافظات القاهرة واجليزة
والإ�سماعيلية وبور�سعيد واملنيا و�سوهاج والدقهلية والإ�سكندرية والغربية
ومدينة ن�صر ف�ض ً
ال عن �إ�ضراب ع�شرات من قطاعات الأمن املركزي على
م�ستوى اجلمهورية.

الرتويـــكا القدميـــة ّ
ت�شــكل
احلكومة التون�سية اجلديدة!..

•• الفجر – تون�س  -خا�ص

�أخ�ي�را �أ�صبح لل�شعب التون�سي حكومة �أع�ل��ن ع��ن والدت�ه��ا �أم����س بعد
خما�ض طويل وع�سري ا�سمر �أ�شهرا مل ي�تردد التون�سيون �أنف�سهم يف
اعتبار هذا التحوير الوزير هو امل�سل�سل الأط��ول يف تاريخ تون�س حتى
وان ا ّثر متطيط حلقاته على عن�صر الت�شويق فيه.
ومن املنتظر �أن تعر�ض احلكومة اجلديدة التي حافظت ت�شكيلتها على
ن�سبة كبرية من وجوه احلكومة ال�سابقة �ستعر�ض على �أنظار املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي االثنني القادم.
وي��رى م��راق�ب��ون �أن احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة تعد جم��رد ام �ت��داد حلكومة
حمادي اجلبايل بنف�س ال�سيا�سات والربامج و بذات الأ�شخا�ص ،الفتني
النظر �إىل �أن العدد الأك�بر من وزراء اجلبايل �سيوا�صلون العمل يف
نف�س املنا�صب تقريبا ،مقدمة ب��ذل��ك امل�ث��ال على ا�ستمرارية عقلية
املحا�ص�صة.
وقد قدم العري�ض ت�شكيلة احلكومة لرئي�س اجلمهورية امل�ؤقت املن�صف
امل��رزوق��ي و��س�ي�ت��م ع��ر��ض�ه��ا يف غ���ض��ون � 3أي ��ام ع�ل��ى امل�ج�ل����س الوطني
الت�أ�سي�سي لنيل الثقة .وي�شار �إىل �أن احلكومة اجل��دي��دة تقوم على
�أ�سا�س الرتويكا القدمية بعد ان�سحاب ثالثة �أطراف �سيا�سية كان من
املفرت�ض ان�ضمامها اليها.
وقد وقع االختيار على الأ�ستاذ اجلامعي واملحامي نذير بن ع ّمو لتويل
من�صب وزي��ر العدل فيما مت االختيار على القا�ضي لطفي بن جدّو
لتويل من�صب وزير الداخلية والقا�ضي ر�شيد ال�صباغ على ر�أ�س وزارة
الدفاع و ّ
مت اقرتاح الدبلوما�سي ال�سابق عثمان جارندي لتويل من�صب
وزير اخلارج ّية
(التفا�صيل �ص)9

مقتل خم�سة من قوات ال�صحوة بهجوم �شمال بغداد

االحتالل يقمع م�سريات �سلمية يف القد�س وال�ضفة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مفاو�ضات �إط�لاق �سراح  21من
ج�ن��وده��ا ق��د ف�شلت ،ل�ك��ن رئي�س
االئ� � �ت �ل��اف ال ��وط� �ن ��ي ال� ��� �س ��وري
امل�ع��ار���ض م�ع��اذ اخلطيب ق��ال �إن
اجل �ي ����ش ال� ��� �س ��وري احل� ��ر ال ��ذي
يحتجز اجل�ن��ود ،ينتظر ت�سلمهم
من قبل ال�صليب االحمر الدويل
ب�شكل �آم��ن .وق��ال املتحدث با�سم
وزارة اخلارجية الفلبينية را�ؤول
هرناندز �إن املتمردين كان يجب
�أن ي�ط�ل�ق��وا � �س��راح اجل �ن��ود منذ
ف� �ج ��ر اجل� �م� �ع ��ة ،ل �ك �ن �ه��م ع � ��ادوا
ليوا�صلوا املطالبة باعادة متركز
ال �ق��وات ال �� �س��وري��ة احل�ك��وم�ي��ة يف
تلك املنطقة القريبة م��ن قرية
(ج� � �م �ل��ا) ب� � ��اجل� � ��والن ك�شرط
الطالق �سراح اجلنود.
وك � ��ان امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اجلي�ش
الفلبيني قد �أعلن يف وق��ت �سابق
عن ا�ستعداد اجلي�ش احلر لت�سليم
جنود القوة التابعة لالمم املتحدة
يف اجلوالن (�أن��دوف) املحتجزين
�إىل ال���ص�ل�ي��ب الأح� �م ��ر ال� ��دويل،
لنقلهم �إىل منطقة �آم�ن��ة بعيدا
عن امل�ع��ارك مع اجلي�ش ال�سوري
ال�ن�ظ��ام��ي ،ق�ب��ل �أن ي �ع��ود لي�ؤكد
ف�شل مفاو�ضات ت�سليم اجلنود.

بعد ماراثون قيا�سي:

ب �ح��االت اغ �م��اء واخ �ت �ن��اق ،جراء
قنابل ال�غ��از امل�سيل للدموع التي
اط�ل�ق�ه��ا ج �ن��ود االح� �ت�ل�ال �صوب
املتظاهرين ،ظهر ام�س اجلمعة.
ووا� � � �س � � �ت� � ��وىل ع� � � ��دد م� � ��ن ج� �ن ��ود
االح�ت�لال خ�لال امل��واج�ه��ات ،على
منزل امل��واط��ن م�صطفى عمران،
يف منطقة ام ركبة ببلدة اخل�ضر،
واح �ت �ج��زوا اف� ��راد ال�ع��ائ�ل��ة داخل
امل�ن��زل ،يف اعتلى ع��دد من اجلنود
� �س �ط��ح امل� �ن ��زل واخ � � ��ذوا يطلقون
قنابل الغاز والر�صا�ص املطاطي
باجتاه املتظاهرين.
وج ��اءت م��واج �ه��ات ام ����س يف بلدة
اخل���ض��ر ��ض�م��ن �سل�سلة حتركات
� �ش �ع �ب �ي��ة ت �� �ض��ام �ن��ا م ��ع اال�� �س ��رى
امل�ضربني ع��ن ال�ط�ع��ام يف �سجون
االح� � �ت �ل��ال ك� �م ��ا ق� � ��ال ع� � ��دد من
الن�شطاء.
ويف حم��اف �ظ��ة ب �ي��ت حل ��م اي�ضا،
قمعت قوات االحتالل ظهر ام�س،
م�سرية املع�صرة اال�سبوعية �ضد
بناء اجلدار الفا�صل ،على ارا�ضي
القرية ،ومنعتهم من الو�صول �إىل
ارا�ضيهم.

ف�������ن�������زوي���ل���ا حت���ن���ط
ج���ث���ة ه���وغ���و ت�����ش��اف��ي��ز
•• كراكا�س-ا.ف.ب:

اع�ل��ن ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س الفنزويلي
ن �ي �ك��وال���س م� � � ��ادورو ان جثمان
الرئي�س ال��راح��ل ه��وغ��و ت�شافيز
��س�ي���س�ج��ى ال� �س �ب��وع ا�� �ض ��ايف على
االقل ثم �سيتم حتنيطه.
وق � � ��ال م � � � ��ادورو يف خ� �ط ��اب بثه
ال �ت �ل �ف ��زي ��ون ان � ��ه ب �ع ��د اجل� �ن ��ازة
الر�سمية �سي�سجى اجلثمان داخل
ثكنة ع�سكرية �سابقة يف كراكا�س
ل�سبعة اي ��ام ا��ض��اف�ي��ة ع�ل��ى االقل
ك��ي يت�سنى للجميع ر�ؤي� �ت ��ه ،ثم
��س�ي�ح�ن��ط م�ث��ل ل�ي�ن�ين ،م�ث��ل ماو
ت�سي تونغ .
وق � ��ال م � � ��ادورو ان ه� ��ذه الثكنة
�ستكون م�ك��ان ا��س�تراح�ت��ه االول،
علما بان ت�شافيز كان امر بتحويل
ه ��ذه ال�ث�ك�ن��ة اىل م�ت�ح��ف للثورة
ال �ب ��ول �ي �ف ��اري ��ة وه � ��و م� ��ا يجري
ت �� �ش �ي �ي��ده ح ��ال� �ي ��ا .وت ��اب ��ع نائب
الرئي�س انه تقرر ان يتم حت�ضري
جثمان القائد حيث يتم حتنيطه،
لكي يبقى مرئيا اىل االب��د ،لكي
يت�سنى لل�شعب ان ي�ك��ون معه يف
متحفه ،متحف الثورة.

مظاهرات وحتذيرات للمالكي من دفع البالد حلرب طائفية
•• بغداد-وكاالت:

قتل خم�سة من قوات ال�صحوة العراقية بهجوم م�سلح
اجلمعة قرب �سامراء �شمال بغداد ،بعد يوم على مقتل
�ستة �آخرين بهجمات متفرقة يف العراق .وقال �ضابط
ب��رت�ب��ة م�ق��دم يف ��ش��رط��ة ��س��ام��راء ( 110ك�ل��م �شمال
بغداد) قتل خم�سة من عنا�صر ال�صحوة وجرح اثنان
اخران يف هجوم ا�ستهدف نقطة تفتي�ش قرب �سامراء.
اىل ذل��ك ت��واف��دت ح���ش��ود �ضخمة م��ن ال�ع��راق�ي�ين يف
عدة حمافظات على �ساحات االعت�صام ومناطق �أخرى
لإق��ام��ة ��ص�ل��وات جمعة م��وح��دة حت��ت �شعار الفر�صة

الأخ � �ي ��رة .وي �ح �ت��ج ال �ع��راق �ي��ون يف ه� ��ذه حمافظات
لل�شهر الثالث بالتوايل على ما يقولون �إنها �سيا�سات
�إق�صاء وتهمي�ش ميار�سها رئي�س ال��وزراء نوري املالكي
ويطالبون ب�إ�صالحات �سيا�سية وقانونية.
وفر�ضت قوات الأمن حظرا غري معلن على التجوال يف
الأعظمية ومنعت امل�صلني من الو�صول �إىل اجلامع.
�أما يف �سامراء مبحافظة �صالح الدين (و�سط) ،فقد
توافد ع�شرات الآالف �إىل �ساحة احلق بو�سط املدينة
لأداء �صالة جمعة م��وح��دة ،حيث ح��ذر جتمع علماء
املدينة حكومة املالكي من جر ال�شعب �إىل حرب طائفية
مبماطلتها يف تنفيذ مطالب املحتجني ال�سلميني.
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جامعة ر�أ�س اخليمة للطب تنظم املاراثون انطالق املرحلة الأوىل من الور�ش التفاعلية ال�سرتاتيجية االمارات للتنمية اخل�ضراء
الأول حتت �شعار ارك�ض لأجل �صحتك

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

02

نظم مكتب �شئون الطالب يف جامعة ر�أ�س اخليمة للطلب والعلوم ال�صحية م�ساء �أم�س االول املارثون
الأول حتت �شعار ارك�ض لأجل �صحتك وذلك برعاية �شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار و�شركة
مرموم وعمان للت�أمني وفايززي للت�صميم ومياه الواحة� .شارك يف املاراثون ـ الذي ح�ضره نائب
رئي�س اجلامعة وعمداء كليات اجلامعة والهيئة الإدارية العليا للجامعة والهيئة التدري�سية والطالب
وبع�ض الأ�سر والفعاليات املجتمعية بالإمارة وانطلق من بوابة اجلامعة ومل�سافة �أربعة كيلومرتات ـ
�أكرث من � 200شخ�ص من الطالب والهيئة التدري�سية والإدارية باجلامعة .و�أثنى الدكتور جورو
مودهافا راو نائب رئي�س اجلامعة على دور امل�ؤ�س�سات احلكومية التي �ساهمت يف نحاج املاراثون معتربا
ذلك بادرة طيبة وايجابية لتعميق مفاهيم ال�شراكة بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات للم�صلحة العامة.

•• دبي-وام:

تعقد وزارة البيئة واملياه بالتعاون مع مكتب رئا�سة جمل�س
الوزراء ووزارة اخلارجية واملعهد العاملي للنمو الأخ�ضر ور�ش
عمل تفاعلية لكافة القطاعات احليوية ومنها قطاع النفط
والغاز واملياه والكهرباء والنقل وال�صناعة والأبنية والنفايات
وقطاع ا�ستخدام االرا�ضي والزراعة وذلك �ضمن خطة الدولة
لتطوير الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية اخل�ضراء.
و�أو��ض�ح��ت املهند�سة عائ�شة ال�ع�ب��دويل امل���ش��رف على مكتب
تنفيذ ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�ضراء �أنه �سيتم بناء
على خمرجات هذه الور�ش و�ضع ال�سيا�سة القطاعية الالزمة
للتحول للنمو الأخ�ضر وحتديد الربامج والأن�شطة واملبادرات

الالزمة لتحقيق عملية التحول بفعالية وكفاءة.
و�سرتكز ه��ذه ال��ور���ش على ع��دد م��ن امل�ح��اور الرئي�سية مثل
ال�ت�ح��ول �إىل النمو الأخ���ض��ر م��ن خ�لال و��ض��ع ت�صور لهذه
القطاعات يف الأع��وام  2050 2030- 2021والتحديات
وامل�ع��وق��ات التي �ستواجهها القطاعات �أث�ن��اء عملية التحول
ك �م��ا ��س�ي�ت��م ال �ت �ط��رق �إىل اح �ت �ي��اج��ات ك ��ل ق �ط��اع للتحول
للنمو الأخ���ض��ر .و�أ��ش��ار الدكتور ث��اين ال��زي��ودي مدير �إدارة
الطاقة والتغري املناخي ب��الإن��اب��ة ب ��وزارة اخل��ارج�ي��ة �إىل �أن
اال�سرتاتيجية الوطنية ت�سعى �إىل دمج ال�سيا�سات والتدابري
القائمة مبا ي�ت��واءم مع خطط التنمية االقت�صادية للدولة
بحيث ت�شمل ع��ددا م��ن الأه� ��داف وال�ت��و��ص�ي��ات ال�ت��ي تعك�س
الفر�ص والتحديات املرتبطة بتحقيق النمو الأخ�ضر وتهدف

ال��دول��ة م��ن خ�لال�ه��ا اىل �أن ت�صبح �شريكا رائ ��دا يف جمال
التنمية امل�ستدامة ومركزا للتكنولوجيا النظيفة مبا يدعم
عملية النمو على املدى الطويل.
و�أفاد عبداهلل بن طوق ع�ضو اللجنة التوجيهية ال�سرتاتيجية
االمارات للتنمية اخل�ضراء ب�أنه يتم جمع الأفكار واملقرتحات
من قبل اخل�براء واملخت�صني املعنيني بكل قطاع ومناق�شتها
من قبل خرباء املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر وت�سجيل جميع
املخرجات �ضمن جدول زمني يتم من خالله عر�ض الو�ضع
احل ��ايل وو� �ض��ع ال� ��ر�ؤى امل�ستقبلية اخل��ا��ص��ة ب��ال�ق�ط��اع لعام
 2050 - 2030 - 2021وحتديد املعوقات التي قد حتول
دون حتقيق هذه الر�ؤى وحتديد االحتياجات الالزمة لتخطي
هذه املعوقات.

تخريج � 72ضابطا يف �أربع دورات بكلية ال�شرطة

•• �أبوظبي-وام:

اح�ت�ف�ل��ت ك�ل�ي��ة ال���ش��رط��ة بتخريج
� 72ضابطا من خمتلف قطاعات
وزارة الداخلية يف �أرب��ع دورات هي
دورة ال�ق�ي��ادات الو�سطى والأوىل
والبحث اجلنائي الت�أ�سي�سية ودورة
التميز يف الأداء والتي نظمها معهد
تدريب ال�ضباط يف كلية ال�شرطة.
ح�ضر احل�ف��ل ال ��ذي �أق �ي��م بقاعة
االحت ��اد يف الكلية ال �ل��واء خمي�س
�سيف بن �سويف مدير عام ال�شرطة
اجلنائية االحتادية بوزارة الداخلية
والعقيد �سيف علي الكتبي مدير
عام كلية ال�شرطة واملقدم الدكتور
�أحمد علي اخلزميي مدير معهد
تدريب ال�ضباط ومديرو الإدارات
ور�ؤ� �س��اء الأق���س��ام و�ضباط الكلية

ومعهد التدريب.
و�أك� � ��د ال� �ل ��واء خ�م�ي����س � �س �ي��ف بن
��س��وي��ف اه �ت �م��ام وح��ر���ص ال� ��وزارة
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر وت �ن �م �ي��ة ال � �ك� ��وادر
ال �ب �� �ش��ري��ة يف ال �ع �م��ل ال�شرطي
م �� �ش�ي�را �إىل ت��وج �ي �ه��ات القيادة
ال�شرطية ب�ضرورة العمل امل�ستمر
ل��رف��ع م���س�ت��وى �أداء ال�ع��ام�ل�ين يف
ج �م �ي��ع الأج � �ه� ��زة ال �� �ش��رط �ي��ة من
خالل الدورات التدريبية املختلفة
وت� �ن� �ف �ي ��ذ ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة وزارة
الداخلية النابعة من ا�سرتاتيجية
احل �ك��وم��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل جمتمع
�أكرث �أمانا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال �ع �ق �ي��د �سيف
الكتبي �إن كلية ال���ش��رط��ة ممثلة
مب�ع�ه��د ت ��دري ��ب ال �� �ض �ب��اط �أول ��ت
ق��درا كبريا من االهتمام واجلهد

وال� ��وق� ��ت ل �� �ض �م��ان ج � ��ودة ومتيز
امل �خ��رج��ات ال�ت��دري�ب�ي��ة م��ن خالل
ا� �س �ت �ق �ط��اب �أرق � ��ى ال� �ك� �ف ��اءات من
اخل�براء واملحا�ضرين والإداري�ي�ن
وتنويع اخلربات والتجارب املحلية
والأج� �ن� �ب� �ي ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ الربنامج
ال�ت��دري�ب��ي وال ��ذي ان�ع�ك����س بدوره
�إي� �ج ��اب ��ا ع �ل��ى م �� �س �ت��وي��ات الأداء
وامل �خ��رج��ات وامل� �ع ��ارف وامل� �ه ��ارات
وال �ق��درات املكت�سبة ملنت�سبي هذه
الدورات.
وكان حفل التخريج قد بد�أ بكلمة
�ألقاها املقدم الدكتور �أحمد علي
اخل ��زمي ��ي م ��دي ��ر م �ع �ه��د تدريب
ال� ��� �ض� �ب ��اط �أك � � ��د ف �ي �ه��ا �أن كلية
ال���ش��رط��ة ت�خ�ط��و خ �ط��وات واثقة
ن �ح��و امل���س�ت�ق�ب��ل م��ن خ�ل�ال خطة
تطويرية لت�صبح يف م�صاف �أف�ضل

الكليات يف الت�أهيل ال�شرطي على
م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ب�ف���ض��ل الدعم
وال�ت��وج�ي�ه��ات ال���س��دي��دة م��ن قبل
قيادتنا ال�شرطية.
وقال �إن تخريج هذه الكوكبة من
ال�ضباط يعد �إ�ضافة مهمة وفعالة
يف ر��ص�ي��د وزارة ال��داخ �ل �ي��ة حيث
مت ت��دري�ب�ه��م ع�ل��ى �أح� ��دث النظم
وامل �ف��اه �ي��م الإداري � � ��ة وال�شرطية
والأم �ن �ي��ة ب �ه��دف �إع � ��داد وتنمية
وتطوير مهارات وقدرات ال�ضباط
وت ��زوي ��ده ��م ب��امل �ع��ارف امل�ستجدة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��الأط ��روح ��ات الإداري � ��ة
احلديثة و�صقل مهاراتهم الإدارية
وال���س�ل��وك�ي��ة ل �ق �ي��ادة مر�ؤو�سيهم
بكفاءة متكنهم م��ن ال��وق��وف على
امل�ت�غ�يرات وال�ت�ط��ورات يف ال�ساحة
الأمنية.

و�أل� �ق ��ى ال ��رائ ��د ال ��دك �ت ��ور �سعيد
حممد احل���س��اين كلمة نيابة عن
زم�لائ��ه خريجي دورت��ي القيادات
الو�سطى والأوىل �أكد فيها اهتمام
وزارة الداخلية بتطوير مواردها

الب�شرية باعتبارها �أح��د �أهدافها
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ت �ع��زي��زا جل ��ودة
امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة و�إع � ��داد قيادات
متميزة ورائدة قادرة على الوقوف
يف وج��ه التحديات املعا�صرة .ويف

خ �ت��ام ح�ف��ل ال�ت�خ��ري��ج ق ��ام اللواء
بن �سويف يرافقه العقيد الكتبي
وامل�ق��دم اخل��زمي��ي بتوزيع الهدايا
ع�ل��ى امل�ت�ف��وق�ين وال �� �ش �ه��ادات على
ال�ضباط امل���ش��ارك�ين يف ال ��دورات.

كما كرم امل�شرفني على البحوث يف
دورتي القيادات الو�سطى والأوىل
وال���ش��رط��ي حممد عمر اجلابري
ت �ق��دي��را جل �ه ��وده ومت �ي ��زه ط ��وال
فرتة الدورة.

الداخلية حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين يف العني
•• �أبوظبي-وام:

احتفلت وزارة الداخلية ممثلة يف �إدارة ال��دف��اع امل��دين بالعني بانطالق
فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين يف مدينة العني حتت �شعار حت�ضري
املجتمعات املدنية للوقاية من الكوارث بالتعاون مع قطاع و�سط املدينة
ببلدية العني وذلك يف منطقة مبزرة اخل�ضراء.
و�أك��د املقدم را�شد حمرعني الدرمكي مدير �إدارة الدفاع امل��دين يف العني
يف افتتاح الفعاليات حر�ص القيادة ال�شرطية على ن�شر و�سائل املعرفة
والتثقيف با�شرتاطات ال�سالمة والوقاية وتعميمها على جميع �شرائح

املجتمع مبا يعزز من زيادة التوعية االحرتازية.
ودعا �إىل �أهمية تعزيز ال�شراكة الفاعلة من خالل ت�شجيع وت�شكيل الفرق
التطوعية وتدريبها على عمليات الإط�ف��اء الأول�ي��ة والإ��س�ع��اف والإنقاذ
لتكون ردي�ف��ا يف احل��االت الطارئة ..م�شريا �إىل �أن جن��اح �أج�ه��زة الدفاع
املدين يف �أداء مهامها يتحقق فعليا من خالل التعاون والتن�سيق احلايل مع
امل�ؤ�س�سات والأفراد نتيجة وعي املواطنني واملقيمني وتقدير جميع اجلهات
لدور الدفاع املدين �..إ�ضافة �إىل جهود التحديث والتطوير يف بنية اجلهاز
وا�ستخدام التقنيات واملعدات احلديثة .و�شدد املقدم الدرمكي �أهمية تنفيذ
تعليمات ال�سالمة العامة واال�ستفادة من برامج التثقيف والتي ت�سهم يف

زيادة وعي �أفراد املجتمع ب�سبل الوقاية وال�سالمة.
ويف ختام كلمته تقدم بال�شكر جلميع امل�ؤ�س�سات الراعية وامل�شاركني يف
اجناح الفعاليات .وا�شتمل الربنامج على عر�ض مو�سيقي وفقرة للكالب
البولي�سية متثلت يف تدريبها على الك�شف عن �آفة �سو�سة النخيل.
كما قام عنا�صر الدفاع املدين با�ستعرا�ض تدريب ميداين متثيلي حلادث
مركبة وهمي نتيجة خط�أ يف التو�صيالت الكهربائية لتزويد �صاحبها
بك�شاف �إنارة وبني التدريب مدى اال�ستجابة العالية لعنا�صر الدفاع املدين
يف مواجهة مثل هذه احلوادث.
وافتتح املقدم را�شد الدرمكي املعر�ض امل�صاحب للفعاليات واطلع على

�أجنحة اجلهات امل�شاركة ومنها مديرية �شرطة العني العالقات العامة
ق�سم املرور والدوريات يف العني و�شركة العني للتوزيع والإ�سعاف والإنقاذ
وهيئة الهالل االحمر ووحدة التفتي�ش الأمني وال�شرطة املجتمعية ..كما
ا�شتمل الربنامج على تقدمي فقرات على م�سرح مبزرة اخل�ضراء ت�ضمنت
م�سابقات وا�سئلة ثقافية وتوعوية للجمهور.
ح�ضر االحتفال املقدم �سامل �سليم العامري رئي�س ق�سم مراكز الدفاع
املدين والرائد نا�صر حممد العفاري رئي�س ق�سم احلماية املدنية والرائد
احمد العفاري رئي�س ق�سم العمليات وعدد من ممثلي الهيئات والدوائر يف
مدينة العني.

�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف ملتقى اخلربات الفنية
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت �شرطة �أبوظبي ممثلة يف
�إدارة م��راك��ز ال��دع��م االجتماعي
يف رع��اي��ة وتنظيم امللتقى الثاين
للخربات الفنية ال��ذي �ضم �أكرث
م ��ن  14م ��در� �س ��ة م ��ن م ��دار� ��س
ال �ت �ع �ل �ي��م الأ�� �س ��ا�� �س ��ي و�أق � �ي � ��م يف
ن��ادي �ضباط ال�شرطة ب�أبوظبي
ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع جم�ل����س �أبوظبي

للتعليم ومدر�سة حليمة ال�سعدية
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م الأ� � �س ��ا� � �س ��ي وجماعة
ال�ه�لال .ح�ضر امللتقى ع��دد كبري
من ال�ضباط ومنت�سبي ال�شرطة
�إ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل م �ع �ل �م��ي وط�ل��اب
امل � ��دار� � ��س م� ��ن �أب ��وظ� �ب ��ي ف�ضال
ع��ن م�شاركة ع��دد م��ن رواد الفن
الت�شكيلي ب��ال��دول��ة وعلى ر�أ�سهم
الفنان عبدالقادر الري�س والفنانة
جناة مكي والفنان حممد الأ�ستاذ

وال�ف�ن��ان �سلطان الغيثي والفنان
عبداهلل احلمادي  .ويهدف امللتقى
�إىل ت ��داول اخل�ب�رات الفنية بني
ال �ف �ن��ان�ي�ن امل �ح�ت�رف�ي�ن ومعلمي
ومعلمات الرتبية الفنية يف امليدان
و رف ��ع ال �ك �ف��اءة ال�ف�ن�ي��ة بتطبيق
امل �م��ار� �س��ات امل �ت �م �ي��زة ع �ل��ى طالب
املدار�س لتطوير مواهبهم و�صقل
م�ع��ارف�ه��م .وت�ضمنت الفعاليات
معر�ضا ت�شكيليا عر�ضت خالله

ال�ع��دي��د م��ن ال�ل��وح��ات الت�شكيلية
ك�م��ا مت تنظيم ور� ��ش ع�م��ل فنية
خ��ارج�ي��ة وداخ�ل�ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت�ق��دمي ال�ع��دي��د م��ن ور� ��ش العمل
ال � �ت� ��ي ت �� �س �ه��م يف ت� �ط ��وي ��ر ه ��ذه
اخلربات يف ال�شكل وامل�ضمون.
م��ن جانبها �أ��ش��ادت ابتهال جمعة
احلو�سني مدر�سة الرتبية الفنية
يف مدر�سة حليمة ال�سعدية بالدور
االجتماعي الذي تقوم به القيادة

العامة ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي متمثلة
يف �إدارة مراكز الدعم االجتماعي
م ��ن خ �ل�ال رع��اي �ت �ه��ا للأن�شطة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة كافة
م��ا ي �ع��زز ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�شرطة
واملجتمع.
وق � ��دم � ��ت ال� ��� �ش� �ك ��ر للمعلمتني
�أم � ��ل احل��و� �س �ن��ي ون �ع �م��ة الوكيل
جلهودهما يف �إجناح امللتقى الثاين
للخربات الفنية.

�شرطة �أبوظبي تدرب  24منت�سبا على �إجراءات التعامل مع الأحداث تكرمي فريق اجلودة بادارة جمتمعية �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ان�ت�ه��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي م��ن ت��دري��ب  24م��ن ال���ض�ب��اط و� �ص��ف ال�ضباط
واالخت�صا�صيني االجتماعيني والنف�سيني والأف ��راد على �إج ��راءات التعامل
مع الأحداث يف دورة متخ�ص�صة نظمها مركز رعاية �أحداث املفرق يف �شرطة
�أبوظبي بالتعاون مع �إدارة التدريب .ي�أتي تنظيم هذه ال��دورة �ضمن مبادرة
التدريب التخ�ص�صي للمتعاملني مع الأحداث وت�أهيلهم وفق املعايري العاملية.
ح�ضر حفل تخريج ال��دورة املقدم �أحمد عبد اهلل اخل��راز املكلف مبهام رئي�س

مركز رعاية الأح��داث ال��ذي �شكر اللجنة امل�شرفة على املركز وامل�شاركني يف
�إجناح هذه الدورة .و�أكد يف كلمة له بهذه املنا�سبة �أن التدريب عن�صر �أ�سا�سي
لالرتقاء بالعمل ال�شرطي ورف��ع كفاءة الكوادر الب�شرية وتزويدهم بالعلوم
واملعارف اجلديدة ملواكبة املتغريات املت�سارعة التي ي�شهدها ع�صرنا احلايل.
وقال �إن الدورة ركزت على الأ�ساليب والإجراءات العملية والرتبوية يف التعامل
مع الأح��داث وحقوقهم وفقا للت�شريعات والقوانني الدولية ودور امل�ؤ�س�سات
الرتبوية يف حتقيق اال�ستقرار الأ�سري للأحداث والربامج الت�أهيلية للأحداث
داخل املركز .و�سلم املقدم اخلراز يف نهاية احلفل ال�شهادات للخريجني.

•• �أبوظبي-وام:

كرمت �شرطة �أبوظبي ممثلة يف �إدارة ال�شرطة املجتمعية فريق اجلودة
بعد اجتيازه لعملية التدقيق الدوري على نظام �إدارة اجلودة ايزو9001
 2008:دون ت�سجيل �أية مالحظات على تطبيق النظام وتقدمي اخلدمة.
وثمن املقدم مبارك بن حم�يروم مدير �إدارة ال�شرطة املجتمعية جهود
�أع�ضاء فريق اجلودة من ال�ضباط والأفراد وتفانيهم يف عملهم واالرتقاء
مب�ستوى اخلدمة  ..معربا عن �أمله يف م�ضاعفة جهودهم لال�ستمرار يف

م�ستوى التقدم والعطاء .وقدم ال�شكر جلميع �أفراد الفريق على ما بذلوه
من جهد للح�صول على هذه النتيجة املتميزة .جدي بالذكر �أن �شرطة
�أبوظبي تعمل على تر�سيخ ثقافة اجلودة وتطبيقاتها بني جميع �إداراتها
ومنت�سبيها ..وتتبنى التجارب املتميزة يف جم��ال تقدمي اخلدمة لأفراد
املجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة ال�شرطية باالرتقاء باخلدمات املقدمة
للجمهور �إىل م�ستويات �أف�ضل وفقا ال�سرتاتيجية احلكومة الرامية لبناء
وتعزيز ثقافة اجلودة يف جمتمعنا ومواكبة التطورات وامل�ستجدات العاملية
يف هذا املجال.
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من�صور بن طحنون
يح�ضر حفل ع�شاء

•• العني-وام:

ح�ضر ال�شيخ الدكتور من�صور بن طحنون �آل نهيان وجناله
ال�شيخ زايد وال�شيخ حممد حفل الع�شاء الذي �أقامه املهند�س
ب�سام ال�ب�ح��ري مبنا�سبة ح�صول ح��رم��ه ال��دك�ت��ورة جمانة
جانبيه �أخ�صائية اجللطات الدماغية مب�ست�شفى العني على
درج��ة املاج�ستري يف علوم اجللطات الدماغية .كما ح�ضر
احلفل الذي �أقيم بقاعة زاخر بفندق العني روتانا عدد من
امل�س�ؤولني وكبار ال�شخ�صيات ور�ؤ�ساء ومديري الأق�سام يف
م�ست�شفيات الدولة �إىل جانب الأهل والأ�صدقاء.

03

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

وفد الهيئة العربية للطريان يطلع على تقنيات �شرطة �أبوظبي يف املطارات
•• �أبوظبي-وام:

اط �ل��ع وف� ��د م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة العربية
ل�ل�ط�يران امل ��دين ال�ت��اب�ع��ة جلامعة
ال��دول العربية على جهود �شرطة
�أبوظبي يف اال�ستفادة من التقنيات
احلديثة وتوظيفها باملطارات.

جاء ذلك خالل زي��ارة الوفد لإدارة
� �ش��رط��ة �أم � ��ن امل �ن ��اف ��ذ وامل � �ط� ��ارات
ب�شرطة �أبوظبي والتي �إلتقى فيها
العقيد خمي�س م�صبح امل��رر مدير
الإدارة ال��ذي ق��دم لأع���ض��ائ��ه نبذة
عن مراحل التطوير التي انتهجتها
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ت�ع��زي��ز امل�سرية

الأمنية و�شرحا عن �إجراءات �شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي يف جم� ��ال �أم � ��ن املنافذ
وامل � �ط ��ارات ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل دعم
جماالت التطوير مبا يحقق تقدمي
اخل��دم��ة املتميزة م��ن حيث �سرعة
الإجناز ودقة الأداء وتطبيق معايري
اجلودة العاملية ف�ضال عن االهتمام

باجلوانب االجتماعية والإن�سانية.
وث �م��ن ح�م��د � �س��امل امل �ه�يري املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �� �ش ��ؤون �أم ��ن الطريان
ب ��الإن ��اب ��ة وم ��دي ��ر �إدارة الرقابة
والتفتي�ش بالهيئة العامة للطريان
امل � � ��دين ج� �ه ��ود � �ش ��رط ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
واخلدمات الأمنية والإن�سانية التي

تقدمها.
و�أ�شاد بتميز �شرطة �أبوظبي �ضمن
الأج�ه��زة الأمنية يف املنطقة وعلى
م�ستوى العامل بالأخذ بكل جديد
يف جم��ال التقنيات والتكنولوجيا
احلديثة يف جماالت العمل ال�شرطي
حتى �أ�صبحت حمط �أنظار اجلميع

ف�ضال عن دورها الرائد يف التوا�صل
م��ع م��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع الف �ت��ا �إىل
�أن ال��زي��ارة ت ��أت��ي يف �إط ��ار التعاون
امل �� �ش�ترك ب�ين اجل �ه �ت�ين .وق ��ال �إن
زي��ارة ال��وف��د للدولة ت��أت��ي حل�ضور
اجتماع جلنة �أمن الطريان للهيئة
ال�ع��رب�ي��ة ل �ل �ط�يران امل� ��دين �إح ��دى

م��ؤ��س���س��ات ج��ام�ع��ة ال ��دول العربية
املخت�صة بالطريان املدين .وا�ستمع
الوفد خ�لال ال��زي��ارة �إىل �شرح عن
بع�ض الأجهزة احلديثة امل�ستخدمة
يف جماالت العمل ال�شرطي والأمني
و� �ش �ه��د ب �ي��ان��ا ع�م�ل�ي��ا ل �ل��إج� ��راءات
املتبعة.

امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل �ت �ط��ري��ز و�أع � �م� ��ال
الن�سيج ،وجم�م��وع��ة وا��س�ع��ة من
�أنواع الن�سيج الطبيعية ،والأدوات
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال� �ت ��ي ت�ستخدمها
ال �ن ��� ّ�س��اج��ات ،و�أمن � ��اط التطريز
ال�شعبية يف الإمارات.
وي �ع��د م �� �ش��روع ال �غ��دي��ر واح� ��دةً
م ��ن م� �ب ��ادرات ال �ه�ل�ال الأحمر
الإماراتي الرائدة التي ت�ستهدف
مت� �ك�ي�ن ال� �ن� ��� �س ��اء امل � �ح� ��روم� ��ات
ب ��وا�� �س� �ط ��ة احل� � � ��رف ال� �ي ��دوي ��ة
التقليدية ،وتتابع ور�شة العمل
�أع �م��ال �ه��ا وت �ن �ت �ق��ل �إىل جامعة
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة يف
العني يف  6مار�س.
يقدم مهرجان �أبوظبي جمموعة

م��ن ف��ر���ص ت�ع��زي��ز التعليم عرب
الفنون للطالب والنا�شئة على
ح ��د �� �س ��واء م ��ن خ�ل��ال لقائهم
ببع�ض �أب ��رز الفنانني العامليني
امل�شاركني يف فعاليات الربنامج
الرئي�سي للمهرجان ،كما ي�شهد
ه � ��ذا الأ� � �س � �ب� ��وع ع ��ر�� �ض� �اً لعمل
�شك�سبري روميو وجولييت تقدمه
غ �ل��وب �إي��دي��وك�ي���ش��ن ال��رائ��دة يف
جم� ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م امل �� �س��رح��ي من
اململكة املتحدة ،وتقدم فرقة دي
ك�لا��س�ي�ف��اي��د مل��و��س�ي�ق��ى احلجرة
ور�ش عمل لطالب �أبوظبي ،تت ّوج
بحفلة عامة يقدمها املو�سيقيون
ال�شباب يف يوم املواهب ال�شابة يف
 9مار�س.

الوزير اال�سكتلندي الأول يزور كلية �آل مكتوم يف دندي وي�شيد مببادرات حمدان بن را�شد
•• دندى-وام:

ق��ام معاىل �أليك�س �ساملوند الوزير
الأول اال�سكتلندى بزيارة لكلية �آل
مكتوم للدرا�سات العليا التى �أ�س�سها
�سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم نائب حاكم دبى وزير املالية
فى مدينة دن��دى فى العام 2002
لتكون م��رك��زا لال�شعاع احل�ضارى
والتوا�صل الثقافى واالكادميى بني
ال�شعبني االم��ارات��ى واال�سكتلندى.
وت�ع��د زي ��ارة �أل�ي�ك����س ��س��امل��ون��د التى
جاءت عقب احتفال الكلية بتخريج
 45طالبة من  7جامعات اماراتية
حكومية وخا�صة �شاركن فى الدورة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �� 15ض�م��ن برنامج
التعددية الثقافية وال�ق�ي��ادة الذى
ن �ظ �م �ت��ه ال �ك �ل �ي��ة االث� �ن�ي�ن املا�ضى
م� � �ب � ��ادرة ه � ��ى االول م � ��ن نوعها
وك ��ان ف��ى ا��س�ت�ق�ب��ال��ه مب�ق��ر الكلية
ل� ��دى و� �ص��ول��ه وح ��رم ��ه م ��وي ��را ..
�سعادة م�يرزا ال�صايغ مدير مكتب
�سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم رئي�س جمل�س �أم�ن��اء الكلية
والدكتور ح�سني ج��ودا �سجر عميد
الكلية وم��دي��رو وممثلو اجلامعات
امل� ��� �ش ��ارك ��ون ف ��ى ح �ف��ل التخريج.
و� �ش��ارك��ت يف ه ��ذه ال � ��دورة طالبات
ك�ل�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة ب��ال��دول��ة واجلامعة
االمريكية بال�شارقة وكلية الدرا�سات
العربية واال�سالمية بدبي وجامعة
�أبوظبي وجامعة االم��ارات وجامعة
زاي��د  .و�إطلع امل�سئول الأ�سكتلندي
م��ن م�ي�رزا ال���ص��اي��غ خ�ل�ال الزيارة
ع �ل��ى امل �خ �ط��ط اجل ��دي ��د لتطوير
الكلية لكى ت�صبح جامعة متكاملة
عام  2020و�أ�شاد بالدور احليوى
ال��ذى تقوم ب��ه ف��ى تعزيز الروابط
الثقافية واحل�ضارية بني ال�شعبني
ال�صديقني .وو�صف م�شروع تطوير
ال�ك�ل�ي��ة ب ��أن��ه ت��أك�ي��د ع�ل��ى �إلتزامها

ام القويني

7656888

را�س اخليمة

مهرجان �أبوظبي يقدم ور�ش عمل يف فنون الن�سيج للطالبات يف �إطار مبادرة االحتفاء بالرتاث مع مبادلة
� �ش��ارك��ت جم�م��وع��ة م��ن طالبات
كليات التقنية العليا يف مدينة
زاي� ��د يف ور�� ��ش ع �م��ل م�ك�ث�ف��ة يف
فنون التطريز ب�إ�شراف حرف ّيات
م �ن �ت �� �س �ب��ات مل� ��� �ش ��روع ال� �غ ��دي ��ر ،
�إح��دى م�ب��ادرات الهالل الأحمر
الإماراتي ،وذلك يف �إطار برنامج
م �ه��رج��ان �أب ��وظ� �ب ��ي التعليمي
وم�ساعيه ب�ع�ي��دة امل ��دى لتعزيز
الفنون التقليدية واحلفاظ على
الرتاث الإماراتي العريق.
وتع ّرفت الطالبات �ضمن ور�ش
العمل يف �إطار االحتفاء بالرتاث
مع مبادلة على التقنيات اليدوية
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ب��ر��س��ال�ت�ه��ا احل���ض��اري��ة وح�ضورها
ال �ق��وي ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات التعليمية
الإ�سكتلندية ال��رائ��دة ..وق��ال لقد
ت�شرفت بزيارة ه��ذا ال�صرح املتفرد
و�إط � �ل � �ع� ��ت ع� �ل ��ى خ� �ط ��ط طموحة
وخطوات ملمو�سة من �أجل تطوير
ال�ك�ل�ي��ة والإرت� �ق ��اء ب�ه��ا اىل م�صاف
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة العريقة
ال�ت��ي ت�شتهر ب�ه��ا ا�سكتلندا ونحن
ف �خ��ورون ب �ه��ذه ال�ك�ل�ي��ة ومب ��ا تقوم
م��ن �أع �م��ال جليلة ت �ه��دف لرتويج

التفاهم الدويل بني ال�شعوب ون�شر
قيم الت�سامح واالخ��اء وتعزيز حوار
احل�ضارات .ووج��ه فى ه��ذا ال�سياق
�شكره �إىل �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
را�شد ال مكتوم راعى الكلية لر�ؤيته
الثاقبة وتوجيهاته ال�سديدة بايفاد
طالبات اجلامعات االماراتية لزيارة
ا�سكتلندا وق�ضاء الفرتة التدريبية
ال�ت��ى تو�صف ب��أن�ه��ا جت��رب��ة لتغيري
احلياة  ..منوها باملردود االقت�صادى
لهذه ال��دورة على االقت�صاد املحلى

 .ك �م��ا وج ��ه ال���ش�ك��ر ل���س�م��و ال�شيخ
حمدان بن را�شد على رعاية �شادويل
العائدة ل�سموه لثالثة ا�شواط فى
�سباق للخيل فى منطقة �إير خالل
��ش�ه��ر �سبتمرب ال �ق��ادم ح�ي��ث تقرر
زيادة الأ�شواط التى ترعاها �شادويل
هذا العام �إىل ثالثة ا�شواط بقيمة
� 100أل��ف جنيه ا�سرتلينى مقابل
� �ش��وط واح ��د ال �ع��ام امل��ا� �ض��ى بقيمة
� 30ألف جنيه  ..م�شريا اىل العائد
االقت�صادى ملثل هذه ال�سباقات على

االقت�صاد املحلى و�أعرب عن تقديره
لتوجيهات �سموه بهذه الرعاية وهو
م��ا يعك�س اه�ت�م��ام ��س�م��وه بت�شجيع
�سباقات اخليل .كما التقى امل�سئول
الأ�سكتلندي الطالبات اخلريجات
و�أدار معهن ح��وارا مفتوحا وطرح
عليهن ع��ددا من الأ�سئلة متحورت
حول جتربتهن يف ا�سكتلندا مقارنة
مب ��ا ك ��ن ي�ت��وق�ع�ن��ه ق �ب��ل و�صولهن
م��ع ت��رك�ي��ز خ��ا���ص ع�ل��ى ال�سلبيات
والإيجابيات التي وقفن عليها.

وق � � ��د ت� �ل� �ق ��ى �إج � � ��اب � � ��ات وا�� �ض� �ح ��ة
و�صريحة من الطالبات �أكدت مدى
ال�ت�ط��ور والإن�ف�ت��اح ال��ذي ط��ر�أ على
�شخ�صياتهن وق��درت�ه��ن على �إدارة
ح��وار رفيع امل�ستوى وم��ع �شخ�صية
هي الأرفع يف ا�سكلتندا على ال�صعيد
ال��ر��س�م��ي .و��س��اه�م��ت ح��رم��ه مويرا
يف احل � ��وار امل �ب��ا� �ش��ر وال �ع �ف��وي مع
الطالبات وهن على من�صة التخرج
وي �ح �م �ل��ن � �ش �ه��ادات �ه��ن وق � ��د خرج
ب�إنطباعات ح�سنة �أ�سعدت القائمني

على �أم��ر الكلية وممثلي اجلامعات
التي ابتعثت الطالبات.
و�أع� � � � ��رب �� �س ��امل ��ون ��د ع� ��ن ارت� �ي ��اح ��ه
لل�صورة الإي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي ارت�سمت
يف �أذه ��ان ال�ط��ال�ب��ات ع��ن ا�سكتلندا
والتطور ال��ذي �أحدثته التجربة يف
�شخ�صياتهن وع�ب�ر ع��ن ثقته ب�أن
ال�ك�ل�ي��ة �ست�صبح ج���س��را للتوا�صل
ب�ين ال�شعبني � �س��واء ع�ل��ى ال�صعيد
الأك��ادمي��ي �أو ال�ث�ق��ايف واحل�ضاري
والإن�ساين بوجه عام.
و�إل�ت�ق�ط��ت للم�سئول الأ�سكتلندي
ال �� �ص��ور ال �ت��ذك��اري��ة م��ع الطالبات
وت�سلم منهن هدايا رمزية وهدية
رم��زي��ة �أخ ��رى م��ن م�ي�رزا ال�صايغ
ع� �ب ��ارة ع ��ن ن �� �س �خ��ة م ��ن امل�صحف
ال�شريف ون�سخة من كتاب را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم الوالد والباين .
ويف املقابل �أه��دى �ساملوند كلية �آل
م�ك�ت��وم ن�سخة م��ن دي� ��وان ال�شاعر
الوطني الإ�سكتلندي ال�شهري روبرت
ب�يرن��ز ب�ع��د �أن ك�ت��ب ع�ل�ي�ه��ا �إه ��داء
بتوقيعه ال�شخ�صي تخليدا لزيارته
ل �ه��ذه ال�ك�ل�ي��ة امل �ت �ف��ردة يف الذكرى
العا�شرة لت�أ�سي�سها.
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اختتام الن�سخة الأوىل ملهرجان ر�أ�س اخليمة للفنون الب�صرية
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

04

اختتمت الن�سخة الأوىل ملهرجان ر�أ�س اخليمة للفنون الب�صرية الذي
نظمته م�ؤ�س�سة ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة
العامة حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة.
�شارك يف املهرجان الذي ا�ستمر � 4أيام فنانون �إماراتيون وعرب و�أجانب
وت�ضمن فعاليات تنوعت بني فنون الت�صوير ال�ضوئي وال�سينما والفنون
الت�شكيلية واملو�سيقى.
وت�ضمن حفل اف�ت�ت��اح امل�ه��رج��ان ال��ذي �أق�ي��م يف متحف ر�أ� ��س اخليمة
الوطني ا�ستعرا�ضا للفنانني امل�شاركني على ال�سجادة احلمراء وا�شتملت

ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان ع�ل��ى م�ع��ر��ض�ين للت�صوير ال �ف��وت��وغ��رايف والفن
الت�شكيلي مب�شاركة  11م�صورا فوتوغرافيا و 8فنانني ت�شكيليني
وعرو�ض �أفالم من الإمارات يف مركز املنار مول التجاري وا�شتملت على
� 7أفالم ق�صرية و�أفالم وثائقية ملخرجني �إماراتيني.
�شارك يف املهرجان املخرجون الإماراتيون ال�شباب جمال �سامل وحممد
غامن امل��ري وحممد فكري وفاطمة عبداهلل الناية وعائ�شة احلمادي
وعبدالرحمن املدين و�سقراط بن ب�شر.
وح�ضر فعاليات املهرجان عدد من امل�سئولني وال�شخ�صيات واملهتمني
وال�ف�ن��ان الإم��ارات��ي من�صور الفيلي وم��رمي ح�سني بجانب املخرجة
الأمريكية �سنثيا ويد �ضيفة �شرف املهرجان الفائزة بالأو�سكار.
ويهدف مهرجان ر�أ�س اخليمة للفنون الب�صرية �إىل دعم �إنتاج الفنون

لبنى القا�سمي تلتقي املبعوث اخلا�ص لرئي�سة كو�ستاريكا

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبلت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي
وزي��رة التجارة اخلارجية يف مقر ال��وزارة ب�أبوظبي
م�ع��ايل توما�س دوينيا�س املبعوث اخل��ا���ص لرئي�سة
كو�ستاريكا وت�ن��اول اللقاء بحث �سبل وق �ن��وات دعم
ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة ب�ين الإم� ��ارات
وكو�ستاريكا.
وذك� ��رت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام ����س ان معايل
ال�شيخة لبنى القا�سمي �أكدت اهتمام الإمارات بتعزيز
ق�ن��وات ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري م��ع كو�ستاريكا واالرتقاء
ب�سبل وم�ضامني ال�ت�ع��اون ..داع �ي��ة لال�ستفادة من
الت�سهيالت امل�ق��دم��ة يف الإم � ��ارات � �س��واء ت�سهيالت
ت�شريعية �أو ا�ستثمارية �أو بنيوية ف�ضال على املوقع
اجل �غ��رايف وت��وف�يره��ا للم�ستثمرين وال���ش��رك��ات من
كو�ستاريكا.
و�أكدت معاليها �أن الت�شريعات اال�ستثمارية بالإمارات
تدعم فر�ص وم�ؤ�شرات منو اال�ستثمارات الأجنبية
و�أن الإم ��ارات باتت متثل مقرا �إقليميا وعامليا على
�صعيد ممار�سة الأع�م��ال وت�أ�سي�س امل�شاريع و�شبكة
كبرية ومتطورة من املناطق احلرة التي تتيح التملك
الكامل للم�شاريع لل�شركات الأجنبية.

بدوره �أكد معايل املبعوث اخلا�ص لرئي�سة كو�ستاريكا
اهتمام حكومة وق�ي��ادة ب�لاده بتعميق �آف��اق تعاونها
ال�ت�ج��اري واال�ستثماري م��ع الإم� ��ارات ت�أ�سي�سا على
املكانة املحورية التي حتتلها الإم��ارات على خريطة
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي وجن��اح�ه��ا يف ال�ت�ح��ول لتكون من
ب�ين �أك�ب�ر ال ��دول امل ��ؤث��رة يف ح��رك��ة ال�ت�ج��ارة العاملية
ف�ضال على جناحها يف التحول ملركز عاملي متطور
لتجارة �إع��ادة الت�صدير وه��و ما يخلق فر�صا هائلة
ل�ل�م��ؤ��س���س��ات اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف ب�ل�اده ..م �� �ش�يرا اىل
تطلع تلك امل�ؤ�س�سات ل��زي��ادة م�شاركتها يف املعار�ض
املتخ�ص�صة ال�ت��ي ت�ق��ام يف الإم � ��ارات م��ع الرتحيب
ب��اال��س�ت�ث�م��ارات الإم��ارات �ي��ة يف ك��و��س�ت��اري�ك��ا وال�سعي
ع�بر ال��وف��ود وال��زي��ارات املتبادلة الكت�شاف الفر�ص
املمكنة لال�ستثمار وزيادة م�ؤ�شرات التعاون والتبادل
التجاري.
ح�ضر املقابلة عبداهلل �آل �صالح وكيل وزارة التجارة
اخلارجية.
جدير بالذكر �أن حجم جتارة املناطق احلرة بالإمارات
مع كو�ستاريكا بلغ  238مليون درهم خالل الن�صف
الأول من العام املا�ضي  2012فيما ناهزت التجارة
التقليدية بني البلدين نحو  47مليون درهم خالل
الثمانية �أ�شهر الأوىل من العام نف�سه.

�إقامة عجمان تكرم �أ�صحاب �أف�ضل املقرتحات لعام 2012
•• �أبوظبي-وام:

ك��رم��ت الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و� �ش ��ؤون الأج��ان��ب يف
ع�ج�م��ان ت�سعة م��وظ�ف�ين م�ت�م�ي��زي��ن �أ� �ص �ح��اب �أف�ضل
املقرتحات املطبقة لعام  2012بعد تقدمهم بـ 16
مقرتحا مطبقا خالل العام املا�ضي.
ح�ضر التكرمي العميد حممد ع�ب��داهلل ع�ل��وان مدير
ع ��ام الإق ��ام ��ة و� � �ش � ��ؤون الأج ��ان ��ب ب �ع �ج �م��ان يف قاعة
ال�ت��دري��ب مبقر الإدارة ال�ع��ام��ة .وثمن العميد علوان
امل �ق�ترح��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ب�ه��ا امل��وظ �ف��ون ��ض�م��ن جائزة
املقرتحات والإب ��داع واالبتكار  -مرحلة جائزة املدير
ال�ع��ام  -و�إ�سهامها يف تطوير خمتلف مناحي العمل
ودع��م الأه ��داف اال�سرتاتيجية ل��وزارة الداخلية مثل
املحافظة على ثقة اجلمهور وا�ستثمار املوارد الب�شرية
واال�ستغالل الأمثل للموارد املالية والتقنية.

و�شمل التكرمي كال من العقيد خليفة را�شد الغمال�سي
والعقيد الدكتور �أحمد عبدالرحمن النومان والنقيب
�سلطان �إ�سماعيل ال��زع��اب��ي وامل�ل�ازم �أول ع��ام��ر را�شد
ال�شام�سي وامل�ساعد �أول علي ح�سن �آل علي وامل�ساعد
�أول ب��در امل��رزوق��ي وامل���س��اع��د �أول ن��ورة �سهيل الكتبي
والعريف ماجد ح�سني الرئي�سي واملدين �أ�سماء حممود
الب�ستكي .وك��ان من �أب��رز املقرتحات التي مت تكرميها
مقرتح �إن�شاء ح�ساب ل ل��إدارة العامة يف موقع تويرت
للتوا�صل االجتماعي الذي �ساعد يف فتح قناة توا�صل
مبا�شرة مع اجلمهور لت�سويق خدمات الإدارة العامة
ون�شر �أن�شطتها مبا يتواءم مع �سرعة تدفق املعلومات
يف الإع�لام اجلديد ..كما �أ�سهم مقرتح �آخ��ر يف تقليل
زم��ن تقدمي اخلدمة بن�سبة  50يف املائة مما ك��ان له
الأثر البالغ يف زيادة ر�ضا املتعاملني عن الإدارة العامة
وتقليل اجلهد على مقدمي اخلدمة من املوظفني.

كلية ال�صيدلة يف جامعة العني ت�شارك مبعر�ض دوفات 2013
�ضمن حر�صها ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع الطلبة يف جميع
امليادين ،ت�شارك كلية ال�صيدلة يف جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا يف معر�ض دوفات  2013املتخ�ص�ص يف
الأمور ال�صيدلية والذي �سيقام يف مركز دبي التجاري
العاملي يف الفرتة من . 2013-03-12-10
و� �س �ت �ق��وم ك�ل�ي��ة ال �� �ص �ي��دل��ة م ��ن خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف
املعر�ض بالتوا�صل م��ع الطلبة و�أول �ي��اء الأم ��ور حيث
يعترب معر�ض دوفات  2013املكان والفر�صة الأن�سب
جلميع الطلبة و�أولياء الأمور للتعرف على ما تطرحه
اجل��ام �ع��ة م��ن ب��رام��ج متخ�ص�صة ب���ش�ك��ل ع ��ام وعلى
ماتطرحة كلية ال�صيدلة ب�شكل خا�ص  ،وب�ن��ا ًء عليه،

�ستقوم كلية ال�صيدلة ومن خالل من�صة اجلامعة يف
املعر�ض بتوجية الطلبه والإجابة عن جميع الأ�سئلة .
وت �ط��رح ج��ام�ع��ة ال �ع�ين ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �ضمن
خططها الدرا�سية �إثناع�شر برناجماً درا�سياً يف درجة
البكالوريو�س م��وزع�ين على خم�س كليات ه��م :كلية
ال�ه�ن��د��س��ة وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات  ،كلية ال���ص�ي��دل��ة ،كلية
ال�ترب�ي��ة ،كلية �إدارة الأع �م��ال  ،كما وت�ط��رح اجلامعة
برنامج املاج�ستري يف �إدارة الأعمال وبرنامج الدبلوم
املهني يف التدري�س ،ومن اجلدير بالذكر �أن جميع هذه
ال�برام��ج معتمدة م��ن وزارة التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي بدولة الإمارات العربية املتحدة.

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخل�ي�م��ة وال���ش�ي��خ ع�م��ر ب��ن �صقر
القا�سمي وال�شيخ حممد بن �سعود
بن را�شد املعال وال�شيخ �صقر بن
حممد ب��ن �صقر القا�سمي م�ساء
�أم ����س االول ح�ف��ل ال�ع���ش��اء الذي
�أق� ��ام� ��ه ال �� �س �ي��د ع� �ب ��داهلل حممد
حرميي�ش م�شورب مبنا�سبة زفاف
جن �ل��ه ��س�ي��ف �إىل ك��رمي��ة ال�سيد
را�شد �أحمد م�شورب.
ك �م��ا ح �� �ض��ر احل �ف ��ل ال � ��ذي �أقيم
يف ��ص��ال��ة ال�ك��ورن�ي����ش لل��أف��راح يف
م��دي �ن��ة ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة ع� ��دد من
امل�سئولني وال�شخ�صيات ووجهاء
واع� �ي ��ان ال �ب�ل�اد و�أب� �ن ��اء القبائل
وامل� ��دع� ��وي� ��ن .وق� ��دم� ��ت الفرقة
احل��رب�ي��ة خ�لال احل�ف��ل الأهازيج
وال �ف �ن��ون الإم ��ارات� �ي ��ة الرتاثية
ابتهاجا بهذه املنا�سبة.

املعا�صرة يف ر�أ���س اخليمة عرب م�شاريع تعاون دولية وتوفري ملتقى
للفنانني العامليني يف ر�أ�س اخليمة وتعزيز �إنتاج الأعمال الفنية املعا�صرة
يف الإمارة لدعم الفنانني يف الإمارات من خالل �إر�ساء عالقات تعاون
مع م�ؤ�س�سات فنية مع الرتكيز على الإرث الثقايف للدولة.
وق��ال حممد الكيت امل�ست�شار يف ال��دي��وان الأم�ي�ري م��دي��ر ع��ام دائرة
الآث��ار واملتاحف بر�أ�س اخليمة خالل حفل االفتتاح �إن مهرجان ر�أ�س
اخليمة للفنون الب�صرية �أحد الفعاليات الفنية الثقافية الكبرية التي
حتت�ضنها الإمارة وي�ساهم يف التنمية الثقافية الفنية ..م�شيدا باجلهود
التي بذلتها اللجنة املنظمة للمهرجان لتعزيز مكانة ر�أ���س اخليمة
كوجهة للثقافة وحا�ضنة للفنون والفكر والإبداع.
و�أ�شارت الدكتورة ناتا�شا ريدج املديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة ال�شيخ �سعود

بن �صقر القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة العامة �إىل �أهمية الفن والثقافة يف
حياة املجتمعات ..معربة عن �أملها يف �أن ي�شكل مهرجان ر�أ�س اخليمة
الأول للفنون الب�صرية نقلة نوعية وانطالقة نحو تنظيم فعاليات فنية
متنوعة يف الإمارة خالل املرحلة القادمة خللق فر�ص للتبادل الثقايف
ودعم القطاعات الإبداعية والفنية يف ر�أ�س اخليمة.
و�أ�شار �سقراط بن ب�شر مدير املهرجان ومن�سق الفعاليات يف م�ؤ�س�سة
ال�شيخ ��س�ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي ل�ب�ح��وث ال�سيا�سة ال�ع��ام��ة �إىل �أن
مهرجان ر�أ���س اخليمة للفنون الب�صرية هو الأول من نوعه يف �إطار
الأجندة الفنية لأن�شطة امل�ؤ�س�سة.
ويهدف املهرجان �إىل �إب��راز دور الفنان و�أهمية الفن وتنمية الذائقة
الب�صرية للجمهور والرتويج للأعمال الفنية امل�شاركة.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة يح�ضر حفل زفاف مواطن

�شرطة ر�أ�س اخليمة تخرج دورتي �أ�س�س الإدارة والتميز الإداري
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

احتفلت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ر�أ�س اخليمة بتخريج دورتي �أ�س�س
الإدارة الناجحة و اجلودة والتميز
الإداري ال �ل �ت�ين ع �ق��دت��ا مبعهد
تدريب ال�شرطة بر�أ�س اخليمة.
ح�ضر احلفل العميد جمال �أحمد
الطري مدير عام املوارد واخلدمات
امل�ساندة وعدد من مدراء الإدارات
ور�ؤ�� �س ��اء الأق �� �س��ام وال �� �ض �ب��اط يف
ال �ق �ي ��ادة ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة ر�أ�� ��س
اخليمة.
وركزت دورة �أ�س�س الإدارة الناجحة
ع� �ل ��ى ت �ن �م �ي��ة م � �ع� ��ارف وق � � ��درات
ومهارات ال�ضباط امل�شاركني حول
مو�ضوع الأ�ساليب الفعالة لأ�س�س
الإدارة الناجحة مما ي�ساعد على
� �س��رع��ة �إجن � ��از الأع� �م ��ال وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات بتميز.
كما جمعت دورة اجل��ودة والتميز
الإداري ب�ي�ن اجل � � ��ودة والتميز

ف��ال �ق �ي��ادة الإداري � � � ��ة حت �ت ��اج �إىل
اجل ��ودة وال�ت�م�ي��ز ل�ت��أه�ي��ل القائد
الإداري لي�ستخدمها وفق منهجية
علمية وا�سرتاتيجيات فعالة من
�أج ��ل ال�ت�ح���س�ين ال��دائ��م للعملية
الإدارية بكل تفاعالتها.

و�أ�� � �ش � ��اد ال �ع �م �ي��د ج� �م ��ال الطري
مب�ستوى الدورتني و�أهميتهما يف
زيادة احل�صيلة املعرفية والعملية
لدى منت�سبي ال�شرطة  ..م�شريا
�إىل �أن ه� ��ذه ال � � ��دورات ت� ��أت ��ي يف
�إط��ار �سعي وزارة الداخلية لن�شر

�إ� �س�ت�رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ال ��رام� �ي ��ة �إىل
�صقل وتطوير مهارات منت�سبيها
م��ن خ�ل�ال ت��دري �ب �ه��م وت�أهيلهم
ل�ي���ص�ب�ح��وا ق ��ادري ��ن ع �ل��ى العمل
ب��ال �� �ص��ورة امل�ط�ل��وب��ة وع �ل��ى �أكمل
وجه.

وق��ام مدير عام امل��وارد واخلدمات
امل���س��ان��دة يف خ�ت��ام احل�ف��ل بتكرمي
حم��ا� �ض��ري ال� ��دورت �ي�ن الدكتور
ح�سن م�ق��داد وامل�ل�ازم �أول رو�ضه
ع� ��ري� ��ف حم � �م ��د ح� ��� �س ��ن و�سلم
ال�شهادات للخريجني.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تزرع � 2000شجرة متنوعة خالل احتفاالتها ب�أ�سبوع الت�شجري
•• عجمان ـ حممد بدير

�أو�ضح �أحمد �سيف املهريي رئي�س
اللجنة العليا املنظمة لالحتفاالت
ب ��أ� �س �ب��وع ال�ت���ش�ج�ير  33بدائرة
البلدية والتخطيط بعجمان ،ب�أن
فعاليات �أ�سبوع الت�شجري قد �شملت
كافة الأح�ي��اء ال�سكنية واحلدائق
يف مركز الإمارة  ،ومناطق املنامة
وم�صفوت الفتاً ب�أنه مت زراعة �أكرث
من � 2000شجرة متنوعة خالله
ما بني الأ�شجار البيئية واحلرجية
وال �ف��واك��ه وغ�يره��ا م��ن النباتات
املنزلية واخل �� �ض��روات ال�ت��ي ت�أتي
ترجمة مل �ب��ادرة �إن�ت��اج��ي م��ن بيتي
الزراعية ،وا�ستمرارا ملبادرة مزارع
ال�غ��د ال�ت��ي �أطلقتها ال��دائ��رة منذ
عامني بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ،و م��دار���س الإم ��ارة من
منطلق امل�س�ؤولية املجتمعية التي
تتبناها �ضمن �إ�سرتاتيجياتها ،
وتعززها للم�شاركني م��ن الطلبة
مبنحهم �شهادات ملكية للأ�شجار
ال �ت��ي ي��زرع��وه��ا وذل ��ك حتفيزهم
ع�ل��ى ح��ب امل�ه�ن��ة ،والإق� �ب ��ال عليه
،وت ��وج� �ي ��ه ال ��راغ� �ب�ي�ن م �ن �ه��م يف
�إ� �س �ت �ك �م��ال درا� �س �ت �ه��ا م���س�ت�ق�ب�لا ،
ل �ي �ك ��ون ��وا م �ه �ن��د� �س�ي�ن زراع� �ي�ي�ن
بهدف زرع حب الأر���ض والإنتماء
ل� �ه ��ا يف ن� �ف ��و�� �س� �ه ��م وا�� �س� �ت� �ث� �م ��ار
طاقاتهم الكامنة ب�أعمال الزراعة
للأ�شجار البيئية يف كافة الأماكن
وامل�سطحات اخل��ال�ي��ة منها �سواء
يف ��س��اح��ات ال��داخ�ل�ي��ة �أو املناطق
اخلارجية بالإمارة.
و�أ�ضاف �أن �إدارة الزراعة واحلدائق
العامة بالدائرة تعمل على حتقيق
ال �ت��وازن ب�ين امل�ساحات اخل�ضراء
وال�ك�ث��اف��ة ال�سكانية وق��د �شهدت

ع �ج �م��ان خ �ل�ال االون � ��ة االخ �ي�رة
افتتاح العديد من احلدائق العامة
بالإ�ضافة للعديد من الفعاليات
ال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ان ت��زي��د ن�سبة
امل�ساحة اخل�ضراء باالمارة لن�سبة
 ، 5%ك�م��ا تهتم االدارة بتعزيز
التعاون مع ال�شركاء �سواء اجلهات
احلكومية �أو االف��راد للعمل على
زيادة امل�ساحات اخل�ضراء بالإمارة
وك��ذل��ك ت��وث�ي��ق ال �ت �ع��اون ب�إن�شاء
م �� �ش��ات��ل زراع� �ي ��ة وح ��دائ ��ق عامة
واف�ت�ت��اح �ساحات خ�ضراء جديدة
ط��وال ال�ع��ام للم�ساهمة يف توفري
غ �ط��اء ن �ب��ات��ي ي���س�ه��م يف ترطيب
الأجواء البيئية بالإمارة.
وقد وا�صلت اللجنة العليا املنظمة
ل�لاح �ت �ف��االت ب ��أ� �س �ب��وع الت�شجري
ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا ب � ��زراع � ��ة الأ�� �ش� �ج ��ار
ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف � �س��اح��ة م��رك��ز رعاية
امل�سنني بعجمان ،مب���ش��ارك��ة عدد
م��ن ط��ال�ب��ات امل��دار���س يف عجمان
 ،ح�ي��ث زرع� ��وا ع� ��دداً م��ن �أ�شجار
القرم وال�غ��اف والنخيل يف �ساحة

امل��رك��ز ال�ت��ي �أ�ستقبلهم فيها عدد
م ��ن امل �� �س �ئ��ول�ين ه �ن ��اك بح�ضور
جم �م��وع��ة م ��ن ن ��زالءه ��ا امل�سنني
ال��ذي �أع��رب��وا ع��ن �شكرهم لإدارة
الزراعة واحلدائق العامة بالدائرة
على زراعتها الأ�شجار التي توفر
لهم ال�ف��يء وال �ظ�لال  ،والأج ��واء
ال�صحية والبيئية املتالئمة واملناخ
املحلي كما �شكروا اجلهود املبذولة
م ��ن ال� ��دائ� ��رة يف �إ� �ض �ف ��اء �سمات
جمالية يف كافة امل��واق��ع بالإمارة
بهذه املنا�سبة البيئية.
ه��ذا وق��د �شهد االحتفال ب�أ�سبوع
ال �ت �� �ش �ج�ير ع� ��دد م ��ن الفعاليات
وم�ن�ه��ا اف�ت�ت��اح ال���س��اح��ة ال�شعبية
ال��رق��اي��ب يف احل �م �ي��دي��ة وتوزيع
ال�ن�خ�ي��ل ع �ل��ى م���س��اج��د عجمان،
وح �ف��ل ج��ائ��زة ع�ج�م��ان للزراعة،
وو� �ض��ع ح�ج��ر اال� �س��ا���س بحديقة
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة عجمان،
باال�ضافة الفتتاح عدد من امل�شاتل
مبدار�س االمارة وتوزيع اال�شجار
وال�شتالت.
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تقليد  48منت�سبا متميزا �أو�سمة تقديرية ب�شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

قلد العقيد حميد العفريت مدير �إدارة الأ�سلحة واملتفجرات يف الإدارة العامة
ل�ش�ؤون الأم��ن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي  48منت�سبا متميزا �أو�سمة اخلدمة
املخل�صة واخلدمة الطويلة املمتازة مبوجب القرار ال��وزاري رقم  617لعام
 .2012وهن�أ العقيد حميد العفريت املكرمني وثمن جهودهم املتميزة يف
ت�أدية مهامهم و�إخال�صهم وقيامهم بواجباتهم وعملهم بدقة و�إتقان  ..متمنيا
لهم التوفيق ومزيدا من النجاح والتميز يف حياتهم العملية .كما كرم  27من
ال�ضباط والأفراد منهم  4من امل�شاركني يف ح�صول فرق التدريب على الرخ�صة
الدولية للأبطال و 14عن�صرا من خمتلف �إدارات الإدارة العامة ل�ش�ؤون الأمن
واملنافذ من امل�شاركني يف �إعداد دورة فريق التحقيق و 9منت�سبني متميزين و 5
موظفني مبنا�سبة عودتهم لبالدهم بعد �إنتهاء خدمتهم بال�شرطة .

05

�أ�شاد ب�شفافية املحكمة وطالب ب�سرعة تنفيذ قراراتها

احتاد كتاب و�أدباء الإمارات يرف�ض تدخالت املنظمات اخلارجية يف ق�ضية التنظيم ال�سري
•• ابوظبي-الفجر:

�أ��ص��در احت��اد كتاب و�أدب ��اء الإم ��ارات بياناً رف�ض فيه ت��دخ�لات منظمات
املجتمع امل��دين اخلارجية يف ق�ضية املتهمني باالن�ضمام لتنظيم �سري،
و�أيد فيه اجلهود التي تبذلها املنظمات املحلية املماثلة لأنها الأعلم ب�ش�ؤون
بالدها والأكرث حر�صاً على �صالح الوطن ،و�أ�شاد بال�شفافية العالية التي
توفرت للجل�سة الأوىل من جل�سات حماكمة ما ع��رف �إعالمياً بق�ضية
التنظيم ال�سري ،ورف�ض متاماً جتاوزات ع�ضوين من �أع�ضاء فريق الدفاع
عن املتهمني يف الق�ضية.
و�أ�شار بيان االحتاد �إىل �أن ما �أتيح للمتهمني يف هذه الق�ضية من �ضمانات
من �أهمها املثول �أم��ام قا�ضيهم الطبيعي ليلقوا حماكمة ع��ادل��ة ،ي�ؤ�شر
وب��و��ض��وح �إىل �أن دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة دول��ة ق��ان��ون يف املقام
الأول ،و�إنها ت�ضع �أبناءها ومواطنيها ،بل والإن�سان ب�شكل عام ،على ر�أ�س
اهتماماتها ،حتى لو كانوا متهمني ،وحتى لو �أدي��ن بع�ضهم ،كما ي�ؤكد
�إن دولة الإم��ارات عندما قررت عالنية هذه املحاكمة حتديداً فهي ت�ؤكد
احرتامها للمبادئ القانونية التي تعارف عليها املجتمع الدويل وهو مبد�أ
عالنية اجلل�سات ،وهذا ينطوي على حقيقة مهمة هي �إنه لي�س لديها ما
تخفيه وال ما تخ�شاه.

وا�شاد احتاد كتاب و�أدباء الإمارات يف بيانه بالروح الطيبة التي �سادت جل�سة
املحاكمة وخ�صو�صاً بني امل�ست�شار ف�لاح الهاجري ،رئي�س هيئة املحكمة
وبني املتهمني ،حيث �أظهرت �أن اجلميع هم �أبناء هذا البلد ،و�إن اختلفت
مواقفهم القانونية ،و”هذا �أم��ر لي�س مو�ضع �شك ،ون��راه��ن على بقائه
وا�ستمراره حتى بعد انتهاء املحاكمة وب�صرف النظر عما �ستنتهي �إليه».
وقال البيان �إن الدفاع عن املتهمني ي�ؤدي واجبه وال يوجد ما ينكره االحتاد
عليه يف ذلك ،حتى لو عمد ،مثل ما عمد موكلوه �إىل �إنكار ما لدى النيابة
من الأوراق �أو الأدلة الأخرى ،فهذا جزء من طبيعة مهنته ،لكن االحتاد
يرى �أن الدفاع قد جتاوز حدوده ،عندما وجه اتهاماً ،هو �أول من يعلم عدم
�صحته� ،إىل رئي�س احتاد كتاب و�أدباء الإمارات ب�أنه و�صف �أع�ضاء التنظيم
باملف�سدين ،وهو ما مل يقم عليه دليل.
و�أ�ضاف البيان� :إن الدفاع عن املتهمني �أي�ضاً قد جاوز حدوده عندما طالب
يف غرابة �شديدة مبا �أ�سماه “جلم ال�صحافة” ما ينم عن عدم فهم ملهمة
رئي�سة من مهام ال�صحافة ،وهي نقل اخلرب بالكلمة وال�صورة ،ويف�صح عن
جر�أة عجيبة يف التدخل يف عمل الآخرين ،وخمالفة وا�ضحة ملنهج الدولة،
بل والعامل كله يف حرية ال�صحافة ،وحقها يف ال�سعي نحو اخلرب ون�شره
و�صو ًال �إىل احلقيقة.
وقال احتاد كتاب و�أدباء الإمارات �إنه حني ف�سر حر�ص دولة الإمارات على

عالنية املحاكمة بعدم وجود ما تخفيه وما ال تخ�شاه ،فهل يكون حمقاً لو
ف�سر طلب �أحد �أع�ضاء فريق الدفاع عن املتهمني بلجم ال�صحافة ب�أن لديه
ما يخيفه وال يريد للنا�س �أن يطلعوا عليه.
و� �س ��أل االحت ��اد يف بيانه ال��دف��اع ع��ن املتهمني ع��ن ه��دف��ه م��ن وراء طلبه
حماكمة رئي�س احتاد كتاب و�أدب��اء الإم��ارات ب�صفته �صحافياً وكاتباً ،وهل
يريد بذلك �أن يرهبه وبقية الكتاب وال�صحافيني ،وهل يوجه ر�سالة تهديد
وا�ضحة وفا�ضحة لفئة من املجتمع تعترب نف�سها �ضمري هذا املجتمع �إن هم
�أف�صحوا عن �آرائهم وعربوا عن �أ�سفهم وا�ستنكارهم لكل من يحاول �شق
ال�صف واخلروج على اجلماعة؟ ،و�إن هم راحو يواجهون بالكلمة واحلجة
ما يرونه خط�أً وخطراً؟
و�أكد البيان �أنه كان حرياً بالدفاع عن املتهمني يف ق�ضية �أع�ضاء التنظيم
ال�سري �أن يتفرغ ملا انتدب �إليه و�أن يركز يف عمله بد ًال من حماولة ت�شتيت
�أنظار النا�س و�صرف جزء من انتباههم عن املحاكمة التي �ستظهر احلقيقة
وت�سقط ك��ل الأق�ن�ع��ة ،م���ش��دداً على �أن االحت��اد يرف�ض مت��ام الرف�ض �أن
يتطاول �أح��د على مهنة ال�صحافة �أو يطالب بلجمها وبخا�صة ،وهي مل
تخطئ ومل تتجاوز.
وبالرغم من كل ما تقدم ،ومن �أن احتاد كتاب و�أدباء الإمارات يقر بكامل
حق املحكمة يف اال�ستجابة لبع�ض ما ت��راه من مطالب املتهمني ورف�ض

بع�ضها� ،إال �أن ��ه ي�ق��ف م��ع ط�ل��ب امل�ت�ه�م�ين ت��وف�ير �أوراق و�أق�ل��ام ل�ه��م يف
حمب�سهم ،لأن االحتاد �أول من يقف مع حرية التعبري ،ولأن هذا الطلب،
من وجهة نظر االحت��اد ،مطلب طبيعي ،وذل��ك بالرغم من �أن��ه لي�س من
بني املتهمني ع�ضو يف احت��اد كتاب و�أدب��اء الإم��ارات ،و�إن كان بينهم كتاب
ميتهنون الكتابة �أو ميار�سونها �إىل جانب مهنهم الأخرى .كما �أن االحتاد،
وهوي�شيد بال�شفافية العالية التي توفرت لهذه الق�ضية ،ليقف مع طلب
املتهم الدكتور حممد عبد اهلل الركن توفري طبيب نف�سي للمتهم �أحمد
غيث ال�سويدي،قائ ً
ال ب�أنه “لي�س ال�شخ�ص الذي �أعرفه” وبعدذلك لوحظ
ذلك بعد تناق�ض �أقوال ال�سويدي واحلالة امل�ضطربة التي بدا عليها حني
طالب بتوفري احلماية ل��ه ولأ��س��رت��ه ،ونفى �أم��ام املحكمة امل��وق��رة التهم
املوجهة �إليه ،وقال �إنه �ضد التنظيم ويطالب بحله.
ويف ختام البيان �أعلن احتاد كتاب و�أدباء الإمارات رف�ضه التدخل يف حرية
ال�صحافة ،وان�ضمامه �إىل بقية منظمات املجتمع املدين يف دولة الإمارات،
ومن بينها جمعية ال�صحافيني ،وجمعية الإم��ارات حلقوق الإن�سان ،و�أنه
يثمن جهود هذه املنظمات ،وحر�صها على �أداء الدور املنوط بها ،ويرى يف
هذه اجلهود ما يغني وما يكفي عن جهود غريها من املنظمات اخلارجية
التي مهما حاولت فلن تكون �أعلم منا بطبيعة جمتمع الإم��ارات ،ومهما
فعلت فلن تكون �أحر�ص منا على وطننا احلبيب.

اللجنة املنظمة مللتقى ال�سالم والريا�ضة تنتهي من ر�سم لوحة �أكرب حمامة �سالم يف العامل
•• دبي-وام:

�أجن � ��زت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة مللتقى
ال�سالم والريا�ضة  -دبي 2013
ر��س��م �أك�ب�ر ��ص��ورة حلمامة �سالم
يف العامل با�ستخدام �أزرار املالب�س
م�سجلة بذلك رقما قيا�سيا عامليا
ج��دي��دا �ضمن مو�سوعة جيني�س
للأرقام القيا�سية العاملية.
ومت تنفيذ اللوحة بدعم من �شركة
�إع �م��ار ال �ت��ي وف ��رت م�ك��ان��ا مميزا
ل��ر� �س��م ال �ل��وح��ة ه��و م�ن�ط�ق��ة برج
ب�لازا املواجهة لـ برج خليفة وقام
بتنفيذها العراقي فريد لفتة �أحد
ال�سفراء العامليني ملنظمة ال�سالم
والريا�ضة العاملية مب�شاركة فريق
عمل �ضم ع�شرات املتطوعني من
خمتلف اجلن�سيات ال��ذي��ن عملوا

يف ر��ص��ف م�ل�ي��ون و� 200أل ��ف زر
من �أزرار املالب�س ب�ألوان علم دولة
الإم��ارات العربية املتحدة والذين
عملوا منذ ي��وم  2مار�س اجلاري

ل �ت �� �ش �ك �ي��ل ال� �ل ��وح ��ة ال� �ت ��ي �سيتم
الك�شف عنها ع�صر يوم  10مار�س
احل��ايل .وتت�سلم اللجنة املنظمة
للملتقى ع�صر اليوم �شهادة ر�سمية

م��ن م��ؤ��س���س��ة م��و��س��وع��ة جيني�س
لل��أرق��ام القيا�سية ال�ع��امل�ي��ة التي
�ست�ضمها �إىل االرق ��ام القيا�سية
املعتمدة جلميع الفعاليات التي

تقام يف العامل.
و�سيتم ت�سليم ال�شهادة الر�سمية
خالل احتفالية تنظيمها اللجنة
امل� �ن� �ظ� �م ��ة ل �ل �م �ل �ت �ق��ى بح�ضور
��ش�خ���ص�ي��ات ري��ا��ض�ي��ة وجمتمعية
وف�ن�ي��ة ..ومت و�ضع برنامج منوع
حل�ف��ل ال�ك���ش��ف ع��ن ال�ل��وح��ة التي
تعترب �إح��دى الفعاليات العديدة
التي اعدتها اللجنة املنظمة وذلك
ملنا�سبة ا�ست�ضافة ملتقى ال�سالم
وال��ري��ا� �ض��ة -دب ��ي  2013الذي
�سيتم تنظيمه خ�لال ال�ف�ترة من
 22اىل  23اب��ري��ل امل�ق�ب��ل وهو
امل �ل �ت �ق��ى الأول م ��ن ن��وع��ه ال ��ذي
ي�ت��م تنظيمه يف م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�سط.
كان جمل�س دبي الريا�ضي واللجنة
املنظمة لـ ملتقى ال�سالم والريا�ضة

قد اعتمدا هذه الفعالية للتهيئة
للملتقى ال��دويل ال��ذي �سي�شارك
ف� �ي ��ه ق� � �ي � ��ادات و�� �ص� �ن ��اع ق � � ��رار يف
الريا�ضة وال�سيا�سة واملجتمع من
خمتلف دول ال �ع��امل .ومت تكليف

فريد لفتة �أحد ال�سفراء العامليني
ملنظمة ال�سالم والريا�ضة لتنفيذ
هذه اللوحة التي ترمز �إىل ال�سالم
واملحبة والوئام وهي العوامل التي
متثل الدور الذي تلعبه دبي ودولة

الإمارات يف العامل وجت�سد مكانتها
ك��واح��ة ل�ل�أم��ن وال���س�لام وتالقي
ال�شعوب حيث يعي�ش فيها مقيمون
من �أكرث من  200جن�سية بوئام
و�شراكة جمتمعية.

الرتاث الإماراتي يجذب الزوار يف جناح ال�شارقة مبعر�ض برلني
•• ال�شارقة-وام:

ا��س�ت�ق�ط��ب ج �ن��اح �إم� � ��ارة ال�شارقة
امل�شارك يف معر�ض بور�صة برلني
ال ��دويل لل�سياحة وال�سفر �أع ��دادا
كبرية من امل�شاركني وزوار املعر�ض
وو�سائل الإع�ل�ام العاملية املختلفة
وذل � ��ك مل ��ا ي �ت �م �ي��ز ب ��ه اجل� �ن ��اح من
ت�صميم ع���ص��ري راق ي ��روج لأبرز
ف �ع��ال �ي��ات وم �ه��رج��ان��ات ال�شارقة
ومعامل اجلذب ال�سياحي فيها كما
يحت�ضن ركنا تراثيا يربز التقاليد
الإم��ارات�ي��ة وامل ��وروث ال�شعبي على
امتداد � 403أمتار مربعة.
وي�ساهم تنوع الفعاليات الرتاثية
والثقافية يف الركن الرتاثي بجناح
ال�شارقة يف لفت انظار زوار املعر�ض
خ��ا��ص��ة ان ��ه مي ��زج ب�ي�ن الفعاليات

ال �ث �ق ��اف �ي ��ة وال � �ف � �ن� ��ون ال�ت�راث� �ي ��ة
وامل�أكوالت ال�شعبية.
كما يقدم اجلناح عرو�ضا فلكلورية
ح�ي��ة ت ��ؤدي �ه��ا ف��رق �شعبية تعر�ض
ال � �ع� ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د الإم ��ارات� �ي ��ة
بالإ�ضافة �إىل ر�سم احلناء وعر�ض
لأن � � ��واع ال �ت �م��ور واخل � ��ط العربي

الذي يجد اهتماما كبريا من زوار
اجلناح.
و�أك� ��د � �س �ع��ادة خ��ال��د ج��ا��س��م املدفع
م��دي��ر ع��ام هيئة الإمن ��اء التجاري
وال�سياحي بال�شارقة حر�ص الإمارة
على الرتويج لهويتها الرتاثية يف
خم�ت�ل��ف ال�ف�ع��ال�ي��ات واملهرجانات

ال �ع��امل �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا وكذلك
م ��ن خ �ل�ال امل �� �ش��ارك��ات الداخلية
واخل��ارج �ي��ة يف امل�ع��ار���ض واملحافل
العاملية املتخ�ص�صة بقطاع ال�سياحة
وال�سفر والرتفيه.
وق� ��ال ان م �ع��ر���ض ب��رل�ين ال ��دويل
ل�ل���س�ي��اح��ة مي �ث��ل ف��ر� �ص��ة لتالقي
ال �ث �ق��اف��ات واحل� ��� �ض ��ارات وتفعيل
احل ��رك ��ة ال �� �س �ي��اح �ي��ة وه� ��و نافذة
للتعريف بالرتاث العريق والعادات
والتقاليد الإماراتية وجذب ال�سياح
ل ��زي ��ارة الإم� � ��ارة واك �ت �� �ش��اف منتج
�سياحي ثقايف متميز.
و�أ� � �ش � ��ار امل ��دف ��ع �إىل ت� �ن ��وع املنتج
ال �� �س �ي��اح��ي ال� � ��ذي ت �ق��دم��ه ام � ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة ل ��زواره ��ا وال� ��ذي يجمع
ب�ين امل�ق��وم��ات الع�صرية والفنادق
الراقية والبنى التحتية املتطورة

ا� �ض��اف��ة ان الإم� � ��ارة حت �ت��ل مكانة
م��رم��وق��ة يف امل�ن�ط�ق��ة مل��ا حتت�ضن
م ��ن امل �ت ��اح ��ف امل �ت �ن��وع��ة وامل ��راك ��ز
الثقافية والعلمية واملواقع الأثرية
وال�تراث�ي��ة ..م�ن��وه��ا ب ��أن ال�سياحة
الثقافية والرتاثية �أ�صبحت على
قائمة �أولويات ال�سياح حول العامل
الذين ين�شدون التعرف �إىل الرتاث
ال�شعبي واكت�شاف ع��ادات وتقاليد
وعراقة ال�شعوب.
و�أك��د امل��دف��ع �أن الهيئة تبذل كافة
اجل �ه��ود ل�ت�ع��زي��ز امل �ك��ان��ة املرموقة
ال�ت��ي حتتلها �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة على
خ��ري �ط��ة ال �� �س �ي��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة من
خ�لال امل�شاركة يف معر�ض بور�صة
ب��رل�ين ال ��دويل لل�سياحة وال�سفر
الذي يعد احلدث الأب��رز من نوعه
يف ال�ع��امل ويفتح امل�ج��ال �أم��ام وفد

�إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة ل�لال�ت�ق��اء بكربى
ال��وج �ه��ات ال�ع��امل�ي��ة و��ص�ن��اع القرار
وامل�ستثمرين.
وت�ضطلع هيئة الإمن ��اء التجاري
وال �� �س �ي��اح��ي ب��ال �� �ش��ارق��ة بتنظيم
م �� �ش��ارك��ة وف ��د الإم � � ��ارة باملعر�ض
والذي ي�ضم ممثلني عن هيئة مطار
ال�شارقة ال��دويل ومدينة ال�شارقة
ل�ل��رع��اي��ة الطبية وه�ي�ئ��ة ال�شارقة

لال�ستثمار وال�ت�ط��وي��ر “�شروق”
وال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ط�يران وهيئة البيئة
واملحميات الطبيعية وادارة متاحف
ال�شارقة وجمموعة فنادق ال�شارقة
الوطنية وفندق ومنتجع رادي�سون
ب�ل��و و�آري �ب �ي��ان لينك ت ��ورز و�أف �أم
هوليداي و�أورينت تورز لل�سياحة.
يذكر �أن هذه امل�شاركة هي ال�ساد�سة
ع�شرة على التوايل لإمارة ال�شارقة

يف معر�ض بور�صة برلني الدويل
ل�ل���س�ي��اح��ة وال �� �س �ف��ر وال � ��ذي نالت
خ�لال��ه الإم ��ارة ع��ددا م��ن اجلوائز
والأل�ق��اب يف امل�شاركات ال�سابقة يف
املعر�ض كان �آخرها يف العام املا�ضي
ح �ي��ث ا��س�ت�ح�ق��ت ال �� �ش��ارق��ة جائزة
املركز الأول على م�ستوى منطقة
ال�شرق الأو��س��ط للعام الثاين على
التوايل.

م�ؤ�س�سة القر�آن الكرمي وال�سنة تكرم الفائزين اليوم بجائزة املنطقة الو�سطى للقر�آن الكرمي طرق دبي تطلع وفدا من موا�صالت الإمارات على �آلية عمليات العقود وامل�شرتيات
تقيم م�ساء اليوم ال�سبت م�ؤ�س�سة ال�ق��ر�آن الكرمي وال�سنة احلكومية
�أم�سية احتفالية لتكرمي الفائزين يف م�سابقة جائزة املنطقة الو�سطى
القر�آنية للمواطنني واملواطنات يف دورتها احلالية وذلك باملركز الثقايف
مبدينة الذيد .وتعد اجلائزة واحدة من اجلوائز القر�آنية التي ت�شرف
عليها م�ؤ�س�سة القر�آن الكرمي وال�سنة بال�شارقة يف �إطار �سعيها لالهتمام
بحفاظ كتاب اهلل عز وجل وتن�ش�أة جيل متمكن من حفظ القر�آن الكرمي
ع�ل�اوة على دع��وة �أك�ب�ر ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين وامل��واط�ن��ات على اختالف
�أعمارهم للم�شاركة يف فئات اجلائزة املختفة .
وم��ن اجلدير �أن اجل��ائ��زة ويف ب��ادرة جديدة ت�ضاف لها ه��ذا العام �أنه

مت ا�ستحداثها لفئتني جديدتني الأوىل لأجمل �صوت والثانية للأم
احلافظة وذل��ك يف ظل االقبال الكبري والنجاح ال��ذي حققته اجلائزة
يف �أعوامها املا�ضية .
وما مييز اجلائزة م�شاركة  400مواطن ومواطن يف خمتلف فئاتها
والتي ت�ضم فئة الرباعم وفيها امل�ستوى الأول جز�أين وامل�ستوى الثاين
جزء وامل�ستوى الثالث ن�صف جزء و فئة النا�شئة وفيها امل�ستوى الأول
خم�سة �أج ��زاء وامل�ستوى ال�ث��اين ج��ز�أي��ن وامل�ستوى الثالث ج��زء و فئة
ال�شباب وفيها امل�ستوى الأول خم�سة �أج��زاء وامل�ستوى الثاين جز�أين
وامل�ستوى الثالث جزء بجانب فئة �أجمل �صوت واالم احلافظة .

•• دبي-وام:

�أطلعت �إدارة العقود وامل�شرتيات
ب �ق �ط��اع خ ��دم ��ات ال ��دع ��م الفني
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ي يف ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ط ��رق
واملوا�صالت وف��دا من موا�صالت
الإم� ��ارات على �أف�ضل املمار�سات
يف ع�م�ل�ي��ات ال �ع �ق��ود وامل�شرتيات
والآل �ي��ة التقنية املتبعة يف �سري
امل�ن��اق���ص��ات وذل ��ك ب �ه��دف تبادل
اخل � �ب� ��رات ل� �ت� �ط ��وي ��ر الأع� � �م � ��ال
وحت�سني اخلدمات.
و�أو��ض��ح �سعيد امل��ري مدير �إدارة
العقود وامل�شرتيات يف الهيئة �أن
الإدارة حتر�ص وب�شكل دائم على
ال �ت��وا� �ص��ل م��ع خم�ت�ل��ف اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا��ص��ة يف الدولة
من �أجل تبادل املعرفة واخلربات
امل���ش�ترك��ة م��ن خ�ل�ال �إطالعهم
ع�ل��ى �أف���ض��ل ال��و��س��ائ��ل املتبعة يف
جمال العقود وامل�شرتيات وت�أهيل
امل��وردي��ن وذل��ك لثقتنا ب ��أن هذه

ال��زي��ارات تعك�س م��ردودا ايجابيا
يف �سري العمل و�صوال �إىل �أف�ضل
م�ستويات التميز.
وت �خ �ل ��ل ال� �ل� �ق ��اء ع ��ر� ��ض مرئي
تناول العمليات الرئي�سة للعقود
و�أب��رز من��اذج العقود القيا�سية يف
ال�ه�ي�ئ��ة ودور و��ص�لاح�ي��ات جلنة
امل���ش�تري��ات وط��ري�ق��ة عملها �إىل
ج ��ان ��ب ع ��ر� ��ض �آخ� � ��ر م ��ن �إدارة
الأ�� �ص ��ول وامل �م �ت �ل �ك��ات يف الهيئة

�سلطت م��ن خ�لال��ه ال���ض��وء على
�أف�ضل الربامج والأنظمة املتبعة
واخل�ط��ة الإ�سرتاتيجية للإدارة
وامل �ب��ادرات التي ت�سهم يف تطوير
الأن�ظ�م��ة مب��ا يحقق ال�ع��دي��د من
االيجابيات الرامية �إىل التطوير
والتح�سني .من جهته �سلط ق�سم
ال�شراكة يف �إدارة التطوير والأداء
امل�ؤ�س�سي يف الهيئة ال�ضوء على
اتفاقيات ال�شراكة املتنوعة التي

حتر�ص الهيئة على تنفيذها مع
اجلهات اخلارجية املختلفة.
وث�م��ن وف��د م��وا��ص�لات الإم ��ارات
ال �ت ��وا� �ص ��ل م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة وال � ��ذي
� �س��اه��م ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف ت �ب��ادل
اخل � �ب ��رات امل �� �ش�ت�رك ��ة يف جم ��ال
ال �ع �ق��ود وامل �� �ش�ت�ري��ات والتعرف
على �أف�ضل الأنظمة املعمول بها
والتي تتما�شى مع �أرق��ى املعايري
العاملية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ركن الربياين
رخ�صة رقم CN 1144821:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حميد �سعيد حميد ع�صبان ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ا�سحاق �شودري حممد ابراهيم �شودري
تعديل وكيل خدمات
حذف خلفان حممد �سلطان حممد الزعابي
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/حمل �شم�س العلم لت�صليح االدوات
الكهربائية وال�صحية رخ�صة رقم CN 1022226:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*2
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل �شم�س العلم لت�صليح االدوات الكهربائية وال�صحية

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع حمدان بن حممد بناية ورثة ثعيلب
احلاي غامن املزروعي اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ق  27مكتب  28املالك بلدية
املنطقة الغربية
تعديل ن�شاط/ا�ضافة �صيانة التمديدات الكهربائية ()4329904
تعديل ن�شاط/حذف تركيب وا�صالح االدوات والتمديدات ال�صحية ()4322002
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح املواقد واملربدات والغ�ساالت ()9522001
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/توا�صل خلدمات
الطباعة رخ�صة رقمCN 1182607:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل م�صبح �سعيد علي املرزوقي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ابراهيم �سامل ابراهيم الطنيجي
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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1016295باال�سم التجاري فريون االمارات
خلدمات التكييف املركزي والتربيد ذ.م.م 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امكا
�ستور فرع  -مع�سكر �آل نهيان
رخ�صة رقم CN 1018011-4: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/م�ؤ�س�سة الفجر الزراعية
رخ�صة رقم CN 1020406:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ها�شم احمد علي القي�سية ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شفيق احمد القي�سية
تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة عي�سى حممد مبارك اخليلي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*1
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي ال�شهامة اجلديدة رقم العقار  5004منطقة
 159بناية وزارة �ش�ؤون الرئا�سة اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار �شرق
 C37 - 16ميزان مكتب رقم  4بناية حممد احمد �سهيل املزروعي
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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

SHAMSUL ALAM ELECTRICAL APPLIANCES & SANITARY WARES REPAIRS SHOP

اىل�/شم�س العلم لت�صليح الكهرباء

SHAMSUL ALAM ELECTRICAL REPAIRS

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صابر ح�سني لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1150905:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�صر علي �سامل بن جلرد احل�ضرمي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء /نا�صر علي �سامل بن جلرد احل�ضرمي من  %51اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �صابر ح�سني اهلل ديتا
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1.5*4اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من�/صابر ح�سني لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م
SABER HUSSAIN ELECTRONICS TRADING LLC

اىل/ريد الين لاللكرتونيات
RED LINE ELECTRONICS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االجهزة املنزلية ال�سمعية واملرئية والت�سجيل ولوازمها  -بالتجزئة ()4742001
تعديل ن�شاط/حذف بيع الثالجات والغ�ساالت واالجهزة الكهربائية املنزلية  -بالتجزئة ()4759013
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)

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

الغاء اعالن �سابق
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سعيد علي املقدم
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1101558:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم علي نا�صر �شكري املرزوقي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد علي عو�ض املقدم
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)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون االنامل
الناعمة لل�سيدات رخ�صة رقمCN 1206195:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل عبود علي عبود العدوي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي رم�ضان علي حممد 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الوردة لتنجيد االثاث
وال�ستائر رخ�صة رقم CN 1038658:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الوردة لتنجيد االثاث وال�ستائر

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) ()4330015
تعديل ن�شاط/حذف تنجيد االثاث املنزيل ()9524003
تعديل ن�شاط/حذف ق�ص وتف�صيل ال�ستائر ()9524002
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�/ساين اك�سبريت للنجارة اليدوية
واحلدادة رخ�صة رقم CN 1066345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي خلفان �سليمان النقبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد علي خلفان �سليمان النقبي من  %100اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد م�صبح علي عبداهلل حميد امل�صبح املهريي ()%50
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من�/ساين اك�سبريت للنجارة اليدوية واحلدادة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمز االجناز للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1193191:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبيد �صقر يو�سف �صقر الزعابي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء /عبيد �صقر يو�سف �صقر الزعابي من  %100اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة منيب نا�صر احمد حممد ()%100
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من/رمز االجناز للمقاوالت العامة

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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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هناء
النخالين للحدادة واللحام
رخ�صة رقم CN 1101587: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/مطعم ال�صباح
وامل�ساء رخ�صة رقم CN 1264358:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة كري�ستال �سعيد حميد عبداهلل ال�سويدي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سو�سن احمد هالل 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر ماركت جميله ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1015315:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد عبدالرحيم حممد الها�شمي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعد خدوم اجلنيبي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/سوبر ماركت جميله ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم الرتاث
ال�شعبي رخ�صة رقم CN 1172100:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عطيات �سعيد زوجة حممد م�صبح عبيد امليثاين ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان حمد حميد ذيبان املن�صوري
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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ROSE FURNITURE UPHOLSTRY & CURTAINS

اىل /الوردة العمال الديكور

ROSE DECORATION WORK

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

�إعــــــــــالن

SIGN EXPERT MANUAL CARPENRTY & BLACKSMITH

اىل�/ساين اك�سبريت للنجارة اليدوية واحلدادة ذ.م.م

SIGN EXPERT MANUAL CARPENRTY & BLACKSMITH LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

JAMILA SUPERMARKET WLL

اىل/مطعم جميلة ذ.م.م

JAMEELA RESTURANT LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة مطعم درجة ثالثة ()5610001.3
تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�ستهالكي (�سوبر ماركت) ()4711002
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)

�إعــــــــــالن

RAMZ AL INJAZ GENERAL CONTRACTING

اىل/رمز االجناز ل�صيانة اجهزة التكييف

RAMZ AL INJAZ GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�ضافة �صيانة اجهزة التكييف املركزي ()4329902
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة/اورايون بروجكت �سريفز -
هيو�سنت (امريكية اجلن�سية) قد تقدمت بطلب �شطب قيد
فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم ()3408
يف �سجل ال�شركات االجنبية بالوزارة .وتنفيذا الحكام
القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة
2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة �شركة�/سوغريا لال�ست�شارات
(فرع �شركة فرن�سية) مقيدة يف �سجل ال�شركات االجنبية
لدى الوزارة حتت رقم ( )3041قد تقدمت بطلب لتعديل
اال�سم التجاري لي�صبح (ارتيليا فيل اند ترانزبورت) وتعديل
بياناتها يف �سجل ال�شركات االجنبية تبعا لذلك نظرا النتقال
ملكيتها اىل �شركة (ارتيليا فيل اند ترانزبورت) بطريقة
(االندماج) .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق التقدم باعرتا�ضهم اىل
الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا
االعالن على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة قمة االمارات
لل�صيانة العامة رخ�صة رقم CN 1124836:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد حممد عبداهلل العامري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شم�سه مهدي هادي نامت
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل عنوان/من العني العني و�سط املدينة بناية ميمونه ا�سماعيل
اخلوري اىل العني الفقع الفقع بناية علي جمعه �ساملني �سعيد اخليلي
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 عر�ض
املباين للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1177022:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر �سامل ح�سن النيادي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عو�ض عبداهلل ح�سن ال�شام�سي
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

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

�إعالن بيع/اندماج

ادارة الت�سجيل التجاري

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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عربي ودويل

بريطانيا وتركيا تبحثان زيادة الدعم للمعار�ضة ال�سورية
•• لندن-يو بي �أي:

التقى وزير اخلارجية الربيطاين ،وليام هيغ ،نظريه
الرتكي �أحمد داود �أوغلو وناق�ش معه زي��ادة الدعم
للمعار�ضة ال�سورية� ،إىل جانب عدد من الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.
وقالت وزارة اخلارجية الربيطانية ام�س �إن الوزيرين
�أج��ري��ا حم��ادث��ات ب�ن��اءة وا�سعة النطاق ح��ول الو�ضع
يف ال�شرق الأو� �س��ط وال�صومال وق�بر���ص ،يف �أعقاب
اجتماع �أ�صدقاء اليمن يف لندن .
و�أ��ش��ارت �إىل �أن اململكة املتحدة وتركيا ت�ستمران يف

�إق��ام��ة عالقة ثنائية قوية وتعزيز التعاون الثنائي
يف عدد من الق�ضايا ،مبا يف ذلك ال�سيا�سة اخلارجية
والتجارة ،كما �أن �أنقرة حليف وثيق حيال الأزم��ة يف
�سوريا وتقف يف طليعة اجلهود الرامية �إىل م�ساعدة
الالجئني واملعار�ضة ال�سورية .
و�أ�ضافــــــت وزارة اخلارجيـــــة الربيطانية �أن هيغ
و�أوغلو ناق�شا �أي�ضاً زيادة الدعم للإتئالف ال�سوري
املعار�ض ،والعمل على نحو وثيق يف �إ�صالح القطاع
الأمني يف ال�صومال ،والبحث عن ال�سالم يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،وجت��دي��د ج �ه��ود ال�ت��و��ص��ل �إىل ت���س��وي��ة يف
قرب�ص .
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الغرامات على الفل�سطينيني متول االحتالل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�سلطت �صحيفة ه�آرت�س ام�س ال�ضوء على الغرامات التي ي�ضطر الفل�سطينيون لدفعها يف املحاكم
الإ�سرائيلية ،بينما �أك��دت �صحيفة معاريف �أن من �أدينوا م�ؤخرا مبمار�سات عن�صرية يف �إ�سرائيل
تلقوا عقوبات طفيفة .فقد ذكرت ه�آرت�س �أن املحاكم الإ�سرائيلية الع�سكرية تفر�ض الغرامات على
الفل�سطينيني يف خمتلف �أنواع امللفات ،مو�ضحة �أنه من غري املعروف بال�ضبط من وماذا متول هذه
الأموال يف جهاز االحتالل .وقالت ال�صحيفة �إن الفل�سطينيني دفعوا عام  2011نحو  13مليون
�شيكل غرامات باملحاكمة الع�سكرية العاملة يف ال�ضفة الغربية (نحو  3.5ماليني دوالر) مو�ضحة
�أنه بخالف جهاز الق�ضاء اجلنائي يف �إ�سرائيل ف�إنه يف اجلهاز الع�سكري الإ�سرائيلي الذي يحاكِم
الفل�سطينيني ،تعترب الغرامات جزءا ال يتجز�أ من العقاب .و�أ�ضافت ه�آرت�س �أن الغرامات تجُ بى يف
الإدانات يف كل �أنواع امللفات التي تبحث يف املحكمتني الع�سكريتني عوفر (يهودا) و �سامل (ال�سامرة):
املوا�صالت ،اجلنائي ،املكوث غري القانوين ،الإخالل بالنظام و�أعمال التخريب املعادية.

�إ�سرائيل م�ستاءة من �سيا�سة االحتاد الأوروبي جتاهها

احلكومة الإ�سرائيلية اجلديدة تنوي موا�صلة اال�ستيطان
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

��ص� ّرح ع�ضو الكني�ست م��ن حزب
الليكود داين دانون ،ب�أن احلكومة
ال�ق��ادم��ة �ستكون حكومة وطنية
ت�ستمر باملحافظة على م�صالح
ال�شعب ال�ي�ه��ودي ويف مقدمتها
اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية،
ولن تكون مقاو ًال تنفيذياً لقوى
الي�سار .
وق��ال دان��ون يف مقابلة ل��ه خالل
برنامج هذا ال�صباح  ،الذي يذاع
على �شبكة الإذاع ��ة الإ�سرائيلية
ري� ��� �ش ��ت ب� �ي ��ت � :إن االخ� �ت� �ب ��ار
الأ�سا�سي للحكومة القادمة هو
تطبيق قانون امل�ساواة يف العبء
على املتدينني وال�ع��رب على حدٍ
�سواء  ،م�ضيفاً �أن كل ما �سيطبق
ع�ل��ى امل�ت��دي�ن�ين ي�ج��ب �أن ُيط ّبق
على العرب يف �إ�سرائيل .
و�أع��رب دان��ون ،عن تفا�ؤله بقرب
ت �� �ش �ك �ي��ل احل� �ك ��وم ��ة ال� �ق ��ادم ��ة،
م�شرياً �إىل حدوث تقدّم كبري يف
املفاو�ضات االئتالفية على هذا
ال�صعيد .
اىل ذلك� ،أعرب م�س�ؤول ا�سرائيلي

رف�ي��ع امل�ستوى ع��ن �شعور بالده
ب��االح�ب��اط �إزاء �سيا�سة االحتاد
االوروبي جتاهها.
وق� � � � ��ال امل � � �� � � �س � � ��ؤول ل�صحيفة
ج�يروزال�ي��م بو�ست اال�سرائيلية
ال� ��� �ص ��ادرة ام ����س  :ل �ي ����س هناك
اي ج� ��دول اع �م��ال اي �ج��اب��ي بني
ا�سرائيل وبروك�سل� ..سلبي فقط
 ،يف ا�شارة اىل الدفع باجتاه و�ضع
ب �ط��اق��ات ت�ع��ري��ف ع�ل��ى منتجات
امل�ستوطنات.
وا�� �ض ��اف :الي��وج��د اي ان�سجام
بيننا وب�ي�ن ب��روك���س��ل  .و�أو�ضح،
ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ان� ��ه بينما
ي� ��وا� � �ص� ��ل االحت � � � � ��اد االوروب � � � � ��ي
احل� ��دي� ��ث ع� ��ن و�� �ض ��ع بطاقات
ت �ع��ري��ف ع �ل��ى امل �ن �ت �ج��ات ال � ��واردة
من امل�ستوطنات او ا�صدار بيانات
عن الفل�سطينيني امل�ضربني عن
الطعام يف ال�سجون اال�سرائيليية
او اتخاذ خطوات ب�ش�أن كل عمليات
البناء وراء اخلط االخ�ضر ،يعجز
التكتل االوروبي عن و�صف حزب
اهلل بانه منظمة ارهابية كما مل
ت��وات�ي��ه ال���ش�ج��اع��ة الدان ��ة و�صف
رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال�ت�رك ��ي رجب

طيب اردوغ��ان ال�صهيونية ب�أنها
جرمية �ضد االن�سانية ،على حد
قول امل�س�ؤول.
وا��س�ت�ط��رد ع�ن��دم��ا يتعلق االمر
ب��ا� �س��رائ �ي��ل  ،ف ��أن �ه��م يتحدثون
ب �� �ص��وت ع � ��ال ..وع �ن��دم��ا يتعلق
االم��ر بالفل�سطينيني ،يلتزمون
ال�صمت .
وق� ��ال امل �� �س ��ؤول اال� �س��رائ �ي �ل��ي ان
م��وق��ف بروك�سل امل�ن�ح��از انعك�س
اال�سبوع املا�ضي عندما مت ت�سريب
التقرير ال�سنوي للقن�صل العام
لالحتاد االوروب��ي بالقد�س ورام
اهلل ،وه��و ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ينتقد
�سيا�سات ا�سرائيل عام بعد �آخر ،
لل�صحافة.
ودع��ا التقرير ،وهو قيد النقا�ش
االن يف ب��روك �� �س��ل ،دول االحت ��اد
االوروب� � � ��ي اىل م �ن��ع املعامالت
امل��ال �ي��ة مب��ا يف ذل ��ك اال�ستثمار
االجنبي املبا�شر من داخل التكتل
لدعم البنية التحتية واخلدمات
واالن�شطة اال�ستيطانية.
وا�شتكي امل�س�ؤول من انه يتم اعداد
التقارير دون اي ا�سهام من جانب
ا�سرائيل ومن ثم �ستكون النتيجة

اخلال�صة هى جدول اعمال �سلبي
ب�ين ا�سرائيل وب��روك���س��ل ..فناك
ع�صي فح�سب ،دون جزر .
ي� ��أت ��ي ت �� �ص��ري��ح امل� ��� �س� ��ؤول فيما

ي� �ج ��ري ال��رئ �ي ����س اال�سرائيلي
� �ش �ي �م��ون ب�ي�ري ��ز حم� ��ادث� ��ات مع
كبار م�س�ؤويل االحت��اد االوروبي
يف ب��روك���س��ل يف حم��اول��ة لتعزيز

موقف بالده يف القارة االوروبية
واقناع التكتل ب�إدراج حزب اهلل يف
قائمة املنظمات االره��اب�ي��ة على
غرار مافعلته الواليات املتحدة.

الأمم املتحدة تقل�ص دورياتها يف اجلوالن
•• نيويورك-ا ف ب:

اعلن م�س�ؤول يف االمم املتحدة ان على املنظمة الدولية
ان تكيف وجودها يف ه�ضبة اجلوالن لدواع امنية وقد
قل�صت ف�ع�لا دوري� ��ات مراقبيها اث��ر ق�ي��ام معار�ضني
�سوريني باحتجاز  21منهم .وقال هذا امل�س�ؤول راف�ضا
ك�شف هويته علينا ان نتكيف (مع الو�ضع اجلديد) لعدم
تعري�ض طواقمنا للخطر  ،م�ضيفا علينا بالتاكيد ان
نقل�ص الدوريات وقد قمنا بذلك  .واكد ان املفاو�ضات
م�ستمرة ل�ضمان االف��راج عن املراقبني ،وه��م عنا�صر
يف قوة مراقبة خط ف�ض اال�شتباك يف ه�ضبة اجلوالن
املحتلة وجميعهم فيليبينيون.
واو�ضح امل�س�ؤول اننا نلج�أ اىل كل القنوات للتوا�صل مع
احلكومة ال�سورية وم��ع املعار�ضة م��ن دون اي نتيجة

ح�ت��ى االن  ،الف�ت��ا اىل ان االمم امل�ت�ح��دة لي�س لديها
فكرة وا�ضحة اىل االن عن طلبات حمتملة للخاطفني
ويعقد جمل�س االمن الدويل جل�سة مغلقة ملناق�شة اخر
تطورات الو�ضع .من جهتها ،او�ضحت متحدثة با�سم
دائ��رة عمليات حفظ ال�سالم ان املراقبني املحتجزين
كانوا يحملون ا�سلحة خفيفة للدفاع عن انف�سهم .
ويف عملية خطف ه��ي االوىل م��ن نوعها منذ اندالع
النزاع يف �سوريا قبل عامني ،احتجز مقاتلون معار�ضون
 21مراقبا فيليبينيا ينتمون اىل قوة االمم املتحدة
املكلفة منذ � 1974ضمان اح�ترام وقف اط�لاق النار
بني ا�سرائيل و�سوريا يف ه�ضبة اجلوالن املحتلة.
واعلنت جمموعة �سورية معار�ضة تطلق على نف�سها
ا��س��م ل��واء �شهداء ال�يرم��وك  ،م�س�ؤوليتها ع��ن خطف
املراقبني الفيليبينيني.

�أوباما يلتقي مع زعماء املنظمات اليهودية
•• وا�شنطن-رويرتز:

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره
تتقدم
�أ�سرة حترير جريدة الفجر
بخال�ص العزاء و�صادق املوا�ساة �إىل الزميل:

حامد خليل مو�سى ق�شطة
واوالد عمه
عز الدين  -عامر  -عدي  -عماد
وذلك يف وفاة املغفور له ب�إذن اهلل عمه

احلاج حممد مو�سى ق�شطة
الذي انتقل اىل جوار ربه م�ساء يوم الثالثاء بالقاهرة

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح
جناته و�آلهم �أهله وذوية ال�صرب وال�سلوان

} �إنا للـه و�إنا �إليـه راجعـون {

ا�ستقبل الرئي�س االم��ري�ك��ي باراك
�أوب��ام��ا زع �م��اء امل�ن�ظ�م��ات اليهودية
االم��ري �ك �ي��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف البيت
االبي�ض مع �سعيه لتمهيد �سبيل �أول
زي ��ارة ي�ق��وم بها ال�سرائيل كرئي�س
يف وق ��ت الح ��ق ه ��ذا ال���ش�ه��ر .وكان
االج�ت�م��اع فر�صة بالن�سبة الوباما
ل�ل�ن�ظ��ر يف م��و� �ض��وع��ات مباحثاته
خالل الزيارة والتي قال م�ساعدون
ان �ه��ا ��س�ت���ش�م��ل ت ��أك �ي��دا ك �ب�يرا على
اجلهود الرامية اىل كبح الربنامج
ال� �ن ��ووي االي� � ��راين ب��اال� �ض��اف��ة اىل
مناق�شة حتركات ال�سالم اال�سرائيلية
الفل�سطينية ال�ت��ي و�صلت لطريق
م�سدود واحلرب االهلية ال�سورية.
وق � � ��د ي� ��� �س ��اع ��د ات � �� � �ص� ��ال اوب� ��ام� ��ا
بال�شخ�صيات ال �ب ��ارزة يف اجلالية
اليهودية على تخفيف اي توترات
م �ت �ب �ق �ي��ة ب� �ع ��د ح �م �ل��ة ان �ت �خ ��اب ��ات
 .2012وات � �ه� ��م اجل �م �ه ��وري ��ون
ال��رئ�ي����س ال��دمي �ق��راط��ي ب �ع��دم دعم
ا��س��رائ�ي��ل اوث��ق حلفاء وا�شنطن يف

ال�شرق االو�سط ب�شكل كاف .
وق��ال م�س�ؤول يف البيت االبي�ض ان
اوب��ام��ا ا��س�ت�غ��ل امل �ح��ادث��ات للت�أكيد
على دعمه الثابت ال�سرائيل وا�صر
م�ساعدو الرئي�س على ان العالقات
االمريكية اال�سرائيلية مازالت تقف
ع�ل��ى ار� ��ض �صلبة ع�ل��ى ال��رغ��م من
تاريخ العالقات غري امل�ستقرة بني
اوب��ام��ا ورئي�س ال��وزراء اال�سرائيلي
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و .وق� ��ال م�صدر
مطلع على االجتماع ان��ه على على
ال ��رغ ��م م ��ن ن �ف��ي ال �ب �ي��ت االبي�ض
ان اوب��ام��ا �سيقدم خطة خا�صة به
لل�سالم خ�لال ال��زي��ارة فقد او�ضح
الرئي�س انه لن يتجنب هذه امل�س�ألة
وت��رك ال�ب��اب مفتوحا ام��ام احتمال
ال �ق �ي��ام ب�ح�م�ل��ة دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة اكرث
تن�سيقا يف وقت الحق.
وقال امل�صدر ان اوباما قال لزعماء
ال �ي �ه��ود ان ��ه ي��ري��د ال �ت �ح��دث ب�شكل
م�ب��ا��ش��ر اىل ال���ش�ع��ب اال�سرائيلي
و�سيحثه يف كلمة رئي�سية يف القد�س
ع�ل��ى ال�ع�م��ل م��ن اج ��ل ال �� �س�لام مع
الفل�سطينيني .
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وع�ن��دم��ا �سئل ع��ن �سبب ع��دم قيام
اوباما بزيادة حدة تهديده �ضد ايران
ب�شكل اكرب مما قام به وفقا ملا طالب
به نتنياهو داف��ع اوباما عن تركيزه
على العقوبات والدبلوما�سية وقال
ان��ه ي��ري��د احل �ف��اظ ع�ل��ى اخليارات
مفتوحة للتو�صل حلل �سلمي .وقال
امل�صدر ان اوباما قلل خالل اجتماع
ال �ب �ي��ت م ��ن اه �م �ي��ة اخل�ل�اف ��ات مع
نتنياهو ب�ش�أن طريقة التعامل مع
ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي االي ��راين وا�شار
اىل ان اخلالفات بني اال�سرائيليني
انف�سهم اكرب وملح نتنياهو بقوة اىل
احتمال �شن ا�سرائيل هجوما على
املواقع النووية االيرانية ولكنه مل
ي�شر اىل ان م�ث��ل ه��ذا ال�ه�ج��وم قد
يكون و�شيكا.
وام �ت �ن��ع ال�ب�ي��ت االب �ي ����ض ع��ن ن�شر
ق ��ائ �م ��ة امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف االج �ت �م ��اع
والذين زاد عددهم عن � 12شخ�صا
من كافية االطياف ال�سيا�سية ومل
يعلن ر�سميا بعد ع��ن م��وع��د زيارة
اوباما التي �ست�شمل ال�ضفة الغربية
واالردن.
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عوا�صم
نيويورك
اعلنت وزارة العدل االمريكية ان �سليمان اب��و غيث� ،صهر ا�سامة
بن الدن والذي اتهم بالت�آمر لقتل مواطنني امريكيني ،ميثل امام
حمكمة يف نيويورك .وذكرت الوزارة يف بيان بان ابو غيث كان ظهر
اىل جانب الزعيم ال�سابق للقاعدة ا�سامة ب��ن الدن ونائبه امين
ال�ظ��واه��ري غ��داة اع �ت��داءات  11اي�ل��ول �سبتمرب  2001ليتوعد
ال��والي��ات املتحدة با�سم ال�ق��اع��دة ب��ان جي�شا ك�ب�يرا يت�شكل �ضدها
ويدعو اىل خو�ض معركة �ضد اليهود وامل�سيحيني واالمريكيني .
ومل ت�أت الوزارة على ذكر مكان او ظروف اعتقاله .وبح�سب �صحيفة
حرييت ال�ترك�ي��ة ف��ان موظفني يف وك��ال��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات املركزية
االمريكية �سي �آي ايه اعتقلوا ابو غيث واقتادوه اىل الواليات املتحدة
بعدما كانت ال�سلطات الرتكية اعتقلته يف انقرة يف نهاية كانون
الثاين يناير وطردته  .وا�ضافت حرييت ان طرده من جانب تركيا يف
االول من اذار مار�س تزامن مع زيارة وزير اخلارجية االمريكي جون
كريي النقرة .وبح�سب الئحة االتهام التي ن�شرتها الوزارة فان ابو
غيث الذي عمل يف خدمة التنظيم االرهابي على االقل من ايار مايو
 2001ولغاية � 2002ضمنا كان �شخ�صا متورطا يف اعداد وتنفيذ
جرمية فدرالية ارهابية �ضد الواليات املتحدة ومواطنيها و�سكانها
وامالكهم  .و�سيمثل اجلمعة عند ال�ساعة  15,00 10,00ت غ
امام حمكمة يف نيويورك حيث �سيتم ابالغه ر�سميا بالتهم املوجهة
اليه امام القا�ضي لوي�س كابالن ،بح�سب ما او�ضحت الوزارة.

باري�س
تكفي م�صافحته والكالم معه لدقيقتني فقط ليدرك ال�شخ�ص ان
هوغو ت�شافيز امن��ا ك��ان يكذب عندما يزعم ان��ه يحلم ب��ان يتقاعد
ويق�ضي وقته مم��ددا يف ارجوحة يراقب قطيعا �صغريا من البقر
على �ضفة نهر اراوكو .كان رئي�س فنزويال �سيا�سيا ين�شط على مدار
ال�ساعة ،وهو جعل من الثورة البوليفارية هدف حياته الوحيد مع
كل ما يعني ذلك من مثالية مليئة بالتناق�ضات ،وراديكالية مطلقة
حيال خ�صومه ،وثقة خطرية بانه حموري ال بد منه وتفرد يف احلكم.
واو�ضح احد املقربني من الرئي�س الراحل ان ت�شافيز رجل �سيا�سي
مئة وخم�سني باملئة ،ال ميكن الحد ان يتهمه بانه مل ي�ضح بنف�سه
ج�سدا وروحا من اجل البالد ،ويف مطلق االح��وال هذا هو حتديدا
ما يجعلهم يكرهونه اىل هذا احلد  .وطيلة ال�سنوات االربع ع�شرة
التي ق�ضاها يف ال�سلطة كان ت�شافيز على ال��دوام طاغي احل�ضور،
ينام قليال وال ياخذ عطلة ،وقلما يقوم بزيارات اىل اخل��ارج .وقال
مازحا ذات يوم يف  2009خالل برنامج تلفزيوين عندما كان يف اوج
ن�شاطه الرئا�سي اليوم �ستاحدث قليال ،اربع �ساعات فقط  .وكانت
ال�ساعات االرب��ع تتحول ب�سهولة اىل �سبع او ت�سع ��س��اع��ات ،بدون
اال�ستناد اىل ن�ص معد م�سبقا وال ا�سرتاحة دعائية .وباتت فنزويال
تعي�ش على وقع �صوته ووجهه يزين اجلدران حتى يف القرى النائية
و�صورته حمفورة يف احلياة اليومية للفنزويليني الذين يرددون
ا�سمه ب��دون انقطاع ��س��واء يف املخابز او امل�ت�رو او امل�صاعد .وكان
الرئي�س ال�شخ�صية اال�سا�سية ويكاد يكون الفاعل الوحيد يف احلياة
ال�سيا�سية يف بالده ،يختزل يف �شخ�صه الت�شافية بكاملها.

بكني
اعلنت م���س��ؤول��ة حكومية ام����س ان مهاجمني م�سلحني ب�سكاكني قتلوا
اخلمي�س اربعة ا�شخا�ص وا�صابوا ثمانية اخرين يف اقليم �شينجيانغ ال�صيني
ال��ذي ي�شهد توترا بني االوي�غ��ور الناطقني بالرتكية وال�صينيني الهان.
وق��ال��ت ه��و هامنني املتحدثة با�سم ال�سلطات املحلية ان املهاجمني كانوا
من االويغور من دون ان حتدد �سبب اعمال العنف او االتنية التي ينتمي
اليها ال�ضحايا .ووقع احلادث يف كورال ،كربى مدن منطقة بايني غولني
املونغولية .واو�ضحت هو انه مت اعتقال احد املهاجمني املفرت�ضني والبحث
جار عن االخرين .ويعترب عدد من االويغور انهم يتعر�ضون للتمييز الديني
والثقايف من قبل الهان حتت غطاء مكافحة االرهاب ويتهمون بكني بانها
ال حترتم منط عي�شهم وثقافتهم واندلعت اعمال عنف دامية يف �شينجيانغ
بغرب ال�صني يف مت��وز يوليو  2009وقتل يومها يف اورومت�شي عا�صمة
االقليم نحو مئتي �شخ�ص وا�صيب اكرث من  1600اخرين.

ال�سلطة تنتقد تهديدات كندا بوقف امل�ساعدات

•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

انتقد ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب
عريقات ام�س التهديدات التي �أطلقها وزي��ر اخلارجية الكندي جون
بايرد م�ؤخرا بوقف امل�ساعدات عن ال�سلطة الفل�سطينية حال توجهها
�إىل حمكمة العدل الدولية يف الهاي ملقا�ضاة �إ�سرائيل.
وقال عريقات يف بيان ال نعلم ملاذا هذا العداء الذي متار�سه كندا ب�شكل
فا�ضح و�صريح �ضدنا من يخ�شى املحاكم الدولية عليه �إل��زام �إ�سرائيل
ب��وق��ف اجل��رائ��م وع�ل��ى ال��وزي��ر �أن ي��رك��ز ع�ل��ى م��ا ي�ح��دث ع�ل��ى الأر� ��ض
الفل�سطينية .
وك��ان ب��اي��رد ه��دد يف خطابه �أم ��ام �أع���ض��اء ال�ل��وب��ي امل ��ؤي��د لإ��س��رائ�ي��ل يف
الواليات املتحدة م�ؤخرا ،بوقف امل�ساعدات التي تقدمها بالده لل�سلطة
الفل�سطينية يف ح��ال توجهت �إىل حمكمة ال�ع��دل ال��دول�ي��ة يف الهاي
ملحا�سبة �إ�سرائيل ،وفقا ملا ذكرت �صحيفة 'نا�شونال بو�ست' الكندية.
ونقلت ال�صحيفة عن بايرد قوله يف خطابه� ،إن ال�سلطة الفل�سطينية
�ست�شعر بنتائج �شديدة �إذا ما وا�صلت م�سعاها �إىل مالحقة �إ�سرائيل �أمام
املحكمة اجلنائية الدولية .
وطالب عريقات كندا ب�إعادة ح�ساباتها ومعايريها ،معتربا �أنها م�س�ؤولة
ع��ن نف�سها وت�صريحاتها  ،و��ش��دد على �أن م��ا �صدر ع��ن ب��اي��رد يتنافى
مع القوانني  ،مت�سائ ً
ال هل �سمع وزير اخلارجية الكندي ،مبا متار�سه
�إ�سرائيل م��ن عن�صرية ومتييز �ضد الفل�سطينيني مل حت��دث حتى يف
جنوب �إفريقيا؟ .
ي��ذك��ر �أن ك�ن��دا م��ن ال ��دول الت�سع ال�ت��ي �صوتت �ضد االع�ت�راف بدولة
فل�سطني ب�صفة 'مراقب' يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/185عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم36و 2013/35عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/128عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/459عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/حممد عبدال�صفور حممد �سونا مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى
عليه :التاج اال�صفر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /التاج اال�صفر 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 2013/3/05

مدعيان -1/حممد منري الزمان عبدالعوا�ض �سردار اجلن�سية :بنغالدي�ش
-2حممد امني عبدالر�شيد اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه� :شركة ميرتو
�سيتي للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه� /شركة ميرتو �سيتي للمقاوالت الكهربائية
ذ.م.م 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 2013/3/06

مدعي/اح�سن علي حممد رفيق اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :عادل �سيف
اجلابري العمال البالط اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /عادل �سيف اجلابري العمال البالط 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

مدعي�/شفيق عبدال�سالم عبدال�سالم اجلن�سية :الهند مدعى عليه :ا�سرت
االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ا�سرت االمارات لالعمال
االلكرتوميكانيكية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/3/13
موعدا 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(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

قلم املحكمة

قلم املحكمة

قلم املحكمة

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3291عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/284عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/41عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3519عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/را�سيل ميا عبداجلبار اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :يورب
للمعدات االن�شائية اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه/يورب للمعدات االن�شائية اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة 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/ثريا نعيج اجلن�سية :املغرب مدعى عليه� :صالون اجلويرية لل�سيدات
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/
�صالون اجلويرية لل�سيدات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق
 2013/3/11موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة 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 2013/3/06

قلم املحكمة

مدعي/خواجه حممد ندمي خواجه حممد �شايف اجلن�سية :باك�ستان مدعى
عليه :كافترييا املقاله احلارة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/كافترييا املقاله احلارة اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االثنني املوافق  2013/3/11موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25
قلم املحكمة

مدعي /حممد �صالء الدين حممد عظم اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه:
ال�شفق االخ�ضر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ال�شفق االخ�ضر 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 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(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

قلم املحكمة

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/192جت كل -م ت -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3618عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3617عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2847عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/حميد خادم حميد املن�صوري عن نف�سه وب�صفته وكيال عن ورثة خادم حميد العوفري
املن�صوري وهم و�ضحة ومرمي و�سلمى زوجة را�شد وجابر وحمامه اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :م�ؤ�س�سة املعجزة للعقارات ملالكها عدنان عبداهلل حميد املب�سلي بوكالة نخله مارون الغ�صني
لبناين اجلن�سية  :االمارات مو�ضوع الدعوى :ف�سخ عقد ا�ستثمار البالغه قيمته4.000.000
درهم  +تعوي�ض بقيمة  500.000درهم املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة املعجزة للعقارات ملالكها عدنان
عبداهلل حميد املب�سلي بوكالة نخله مارون الغ�صني لبناين اجلن�سية  :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/19
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل 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 2013/3/4

مدعي/ا�سماعيل العبادي اجلن�سية :املغرب مدعى عليه :الظفرة للبلياردو
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/
الظفرة للبلياردو 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 � 8.30صباحاً 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
2013/2/20

مدعي� /سناء �شيبوبي اجلن�سية :املغرب مدعى عليه :جمموعة انزو
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب
اعالنه /جمموعة انزو 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
� 8.30صباحاً 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 2013/2/20

مدعي /اكادو�س علي ليت كاال مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :اوركزاي
العاملية للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /اوركزاي العاملية للمقاوالت 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 � 8.30صباحاً 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 2013/2/20

قلم املحكمة

قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1465جت كل -م ت-ب� -أظ
مدعي/م�ؤ�س�سة انتيكا لتجارة ال�سرياميك والرخام واالدوات ال�صحية ل�صاحبها /و�سام
ح�سن ال�شحت اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة العنقود للنقل ل�صاحبتها/
فاطمة حممد علي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :ندب خبري املطلوب اعالنه/
م�ؤ�س�سة العنقود للنقل ل�صاحبتها /فاطمة حممد علي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر(بورود تقرير اخلربة) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا 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 2013/3/05
قلم املحكمة التجارية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/87جت جز -م ت -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/218جت جز  -م ت -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/126جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي/العامر لتجهيزات مراكز التجميل وال�صالونات وكيال عنها عامر
بكر م�صطفى رحال اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :حنون ابراهيم حنون
اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ  16270درهم املطلوب
اعالنه/حنون ابراهيم حنون اجلن�سية� :سوريا عنوانه :بالن�شر(جتديد من
ال�شطب) 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 الثالثة بـ حمكمة ابوظبي 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 2013/3/04

مدعي/حممد ابراهيم حممد ال ب�شر اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :غ�سان
�صالح �شقران اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :ف�سخ عقد بقيمة  5000درهم
املطلوب اعالنه/غ�سان �صالح �شقران اجلن�سية� :سوريا 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 �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 2013/3/07

مدعي/موزة مبارك علي غامن القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
حممد �سليم �شاه اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية 9.000
درهم املطلوب اعالنه/حممد �سليم �شاه اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س
املوافق  2013/04/04موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
مع�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 2013/3/05

قلم املحكمة التجارية

قلم املحكمة التجارية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

قلم املحكمة التجارية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

العدد  10735بتاريخ2013/3/9

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

اعـــــــالن

اعـــــــالن

اعـــــــالن

اعـــــــالن

تقدم اىل ان��ا الكاتب ال�ع��دل ب��ادارة الكاتب ال�ع��دل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
حم�م��د ر��ض��ا ح�سني ع �ب��داهلل اجلن�سية :ل�ب�ن��ان ,ب�صفته وك�ي��ل ال���س�ي��د :ع�ل��ي عبداهلل
اجلن�سية :ا�سرتاليا مبوجب الوكالة العامة املقيدة برقم الت�صديق  2012/904ال�صادرة
لدى الكاتب العدل مبحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية بتاريخ 2012/8/8م وطلب
الت�صديق على التوقيع يف حم��رر يت�ضمن :ت�ن��ازل يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم
ال�ت�ج��اري (امل��زار ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات ) وامل��رخ����ص م��ن دائ ��رة التنمية
االقت�صادية يف مدينة خورفكان ,رخ�صة جتارية رقم  565426ال�صادر بتاريخ 2008/7/2
يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/حممد ح�سن ابوهمني اجلن�سية:
لبنان 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.
الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

حماكم دبي

املرجع 2013/178:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
ال�شيخ�/سلطان علي را�شد النعيمي اجلن�سية :االمارات دالل حممد �سعد الدين
اجلن�سية :لبنان وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :ف�سخ عقد
�شراكة وت�صفية يف اال�سم التجاري (الطريقة لتجارة املفرو�شات /ذ.م.م )
واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ()541030
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /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

حماكم دبي

املرجع 2012/1226:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/نعمان
ع�ب��داهلل عبدالكرمي العجماين البلوكي اجلن�سية :االم ��ارات حذيفة خزمية �صالح
بهاين خري اهلل اجلن�سية :الهند وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن :
ف�سخ عقد �شراكة وت�صفية يف اال�سم التجاري (�سكاي اميرت�س لتجارة عدد وادوات
البناء/ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف
( )38070وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /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

حماكم دبي

املرجع 2013/121:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
عمران علي طالب احمد ال علي اجلن�سية :االم ��ارات وطلب الت�صديق على
التوقيع يف حم��رر يت�ضمن  :ت�ن��ازل يف اال��س��م ال�ت�ج��اري (كافترييا ومقهى
را���س بر ) واملرخ�صة م��ن دائ ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان حت��ت رقم
امللف ( )19650وامل�سجل ل��دى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /خالد
�سليمان را�شد �سليمان اجلن�سية :االم��ارات 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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/586مدين كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة رويف روز جاردن ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
مي يل جي زميطا�ش زميني ومتال موهند�سلي ان�شاءات انونيم �شريكت وميثله :حممد
�سيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وق��دره ( 1.193.800.00درهم ) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متم
ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة . .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/11ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1954جتاري كلي
اىل املدعى عليهما� -1/شركة االث��ر للخدمات الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م  -2حممد
لياقت علي حقاين ب�صفته �شريك ومدير واملوقع على ال�شيكات جمهويل حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة اترنيت اخلليج التجارية امل�ح��دودة (ذات م�سئولية حمدودة)
وميثله :نا�صر م��ال اهلل حممد غ��امن ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( 212134.45درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية � %12سنويا اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام . .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة 9.30
�ص 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.

العدد  10735بتاريخ2013/3/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/917عقاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة الدعاء هولدينج القاب�ضة �ش م ح جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /خالد عثمان ال�سعيد وميثله :بديع بدوي حمي�سن قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بامل�صادقة على حكم املحكم يف الق�ضية التحكيمية 2010/218
واملر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة القانونية من تاريخ �سداد املبالغ بها وحتى
تاريخ ت�سديد املبلغ املن�صو�ص عنه بقرار التحكيم مع الفائدة . .وحددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2013/3/14ال�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.

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/192احوال مال امل�سلمني

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الدعاوي العقارية

اىل املدعى عليه -1/علي عبداهلل علي الوردي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /اميان ر�شيد حم�سن جمعه عن نف�سها وب�صفتها و�صيه على
اوالده��ا الق�صر وميثله :بديع ب��دوي حمي�سن قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة ال��واردة بالئحة ال��دع��وى وح��ددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch1.C.13لذا
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 ق�ضايا اال�سرة
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عربي ودويل

اتهام الدالي الما بدفع �أموال ملن يحرقون �أنف�سهم
•• بكني-رويرتز:

اتهم م�س�ؤول �صيني الدالي الما الزعيم الروحي يف
التبت ام�س بدفع املال ال�شخا�ص حل�ضهم على حرق
�أنف�سهم وقال انه ميلك دليال على �أن الزعيم احلائز
ع�ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم ي�ح��ر���ض ع�ل��ى م�ث��ل هذه
االع�م��ال .و�أ�شعل �أك�ثر من � 100شخ�ص يف التبت
ال�ن��ار يف �أنف�سهم منذ ع��ام  2009احتجاجا على
احلكم ال�صيني وتويف معظمهم.
وقال بادما ت�شولينج وهو �صيني عني رئي�سا لربملان
التبت لل�صحفيني على هام�ش االج�ت�م��اع ال�سنوي

للربملان ال�صيني احراق النف�س �سلوك ال �أخالقي وال
ان�ساين على االطالق.
و�أ�ضاف يف ا�شارة للدالي الما و�شخ�صيات �أخرى من
التبت يف املنفى ب��دال م��ن ال��وق��وف �ضد ه��ذا وو�ضع
نهاية له فانهم ي�شجعونه وي�ستخدمون �سبال �أخرى
مثل دفع التعوي�ضات املالية للم�ضي يف التحري�ض
على مثل هذه االعمال.
وك��ان ال��دالي الم��ا ق��د ف��ر م��ن ال�صني ع��ام 1959
بعد احباط انتفا�ضة �ضد احلكم ال�صيني .وتعتربه
ال�صني انف�صاليا عنيفا لكنه يقول انه ال ي�سعى اال
ملزيد من احلكم الذاتي يف التبت.
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ال�شيوخ ي�صادق على تعيني برينان ً
مديرا لل�سي �آي �إي
•• وا�شنطن-يو بي �أي:

�صادق جمل�س ال�شيوخ الأمريكي على تعيني جون برينان مديراً
لوكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية �سي �آي �إي .
وبعد �إرجاء الت�صويت على تعيني برينان مديراً لل�سي �آي �إثر جلوء
ال�سناتور اجل�م�ه��وري ران��د ب��ول �إىل املماطلة ال�سيا�سية فتحدث
ط��وال � 13ساعة ،ع��اد املجل�س و��ص��وت مل�صلحة التعيني .وح�صل
برينان على � 63صوتاً مريداً و 34معار�ضاً لتعيينه.
وبلغ الرئي�س الأمريكي باراك اوباما على الفور بنتيحة الت�صويت
ملر�شحه ل�ه��ذا املن�صب ،ف��رح��ب ب��الأم��ر ق��ائ� ً
لا ان جمل�س ال�شيوخ
اع�ترف مبزايا ج��ون التي �أق��دره��ا ب�شدة  .و�أ��ش��اد بت�صميم برينان

على احلفاظ على �أم�يرك��ا �آمنة والتزامه بالعمل مع الكونغر�س
وقدرته على بناء �شراكات مع �شركاء �أحانب بالإ�ضافة �إىل �إخال�صه
للقيم التي حتدد هوية �أمريكا .ولفت الرئي�س الأمريكي �إىل خربة
برينان يف ال�سي �آي �إي طوال � 25سنة ،بالإ�ضافة �إىل دوره كم�ست�شار
يف البيت الأبي�ض ل�ش�ؤون مكافحة الإره��اب  .وقبل الت�صويت على
التعيني �صوت ال�سناتورات على وقف النقا�ش حول تعيني برينان
فح�صلت اخل�ط��وة على �� 81ص��وت�اً م ��ؤي��داً و 16م�ع��ار��ض�اً .وكان
ت�صويت جمل�س ال�شيوخ على تعيني ب��ري�ن��ان �أرج ��ئ ي��وم�اً واحداً
بعد جلوء ال�سناتور اجلمهوري ران��د بول �إىل املماطلة ال�سيا�سية
( )Fillibusterومطالبته بتو�ضيح مكتوب مل�س�ألة ا�ستخدام
الطائرات من دون طيار لقتل �أمريكيني على �أر�ض �أمريكية.

بعد ماراتون قيا�سي:
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الرتويكا القدمية ت�ش ّكل احلكومة التون�سية اجلديدة!..
•• الفجر – تون�س  -خا�ص

�أخ�ي��را �أ� �ص �ب��ح لل�شعب التون�سي
ح�ك��وم��ة �أع �ل��ن ع��ن والدت �ه��ا �أم�س
بعد خما�ض طويل وع�سري ا�سمر
�أ�� �ش� �ه ��را مل ي �ت��ردد التون�سيون
�أنف�سهم يف اع�ت�ب��ار ه��ذا التحوير
ال��وزي��ر ه��و امل���س�ل���س��ل الأط � ��ول يف
تاريخ تون�س حتى وان ا ّثر متطيط
حلقاته على عن�صر الت�شويق فيه.
ومن املنتظر �أن تعر�ض احلكومة
اجلديدة التي حافظت ت�شكيلتها
ع� �ل ��ى ن �� �س �ب��ة ك� �ب�ي�رة م� ��ن وج� ��وه
احلكومة ال�سابقة �ستعر�ض على
�أنظار املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
االثنني القادم.
وي � ��رى م ��راق� �ب ��ون �أن احلكومة
اجل � ��دي � ��دة ت� �ع ��د جم � ��رد ام� �ت ��داد
حلكومة ح�م��ادي اجل�ب��ايل بنف�س
ال �� �س �ي��ا� �س��ات وال�ب��رام� ��ج و ب ��ذات
الأ�شخا�ص ،الفتني النظر �إىل �أن
ال�ع��دد الأك�ب�ر م��ن وزراء اجلبايل
�سيوا�صلون العمل يف نف�س املنا�صب
تقريبا ،مقدمة بذلك املثال على
ا�ستمرارية عقلية املحا�ص�صة.
وق� � ��د ق� � ��دم ال� �ع ��ري� �� ��ض ت�شكيلة
احل �ك��وم��ة ل��رئ �ي ����س اجلمهورية
امل ��ؤق��ت املن�صف امل��رزوق��ي و�سيتم
ع��ر��ض�ه��ا يف غ���ض��ون � 3أي� ��ام على

املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي لنيل
ال �ث �ق��ة .وي �� �ش��ار �إىل �أن احلكومة
اجل � ��دي � ��دة ت � �ق� ��وم ع� �ل ��ى �أ�� �س ��ا� ��س
ال�تروي�ك��ا ال�ق��دمي��ة بعد ان�سحاب
ث�لاث��ة �أط ��راف �سيا�سية ك��ان من
املفرت�ض ان�ضمامها اليها.
وق��د وق��ع االخ�ت�ي��ار ع�ل��ى الأ�ستاذ
اجل ��ام� �ع ��ي وامل� �ح ��ام ��ي ن ��ذي ��ر بن
ع� ّم��و ل�ت��ويل من�صب وزي��ر العدل
ف�ي�م��ا مت االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى القا�ضي
ل�ط�ف��ي ب��ن ج � �دّو ل �ت��ويل من�صب
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ق��ا��ض��ي ر�شيد
ال���ص�ب��اغ ع�ل��ى ر�أ� ��س وزارة الدفاع
و ّ
مت اق�تراح الدبلوما�سي ال�سابق
ع�ث�م��ان ج ��ارن ��دي ل �ت��ويل من�صب
وزير اخلارج ّية
وزي ��ر ل�ل��داخ�ل�ي��ة اجل��دي��د لطفي
ب��ن ج��دو ك��ان ي�شغل خ�ط��ة وكيل
للجمهورية باملحكمة االبتدائية
مبحافظة ال�ق���ص��ري��ن .و��س�ب��ق �أن
عر�ضت عليه عدة خطط وظيفية
منها وزير لل�ش�ؤون االجتماعية يف
حكومة حممد الغنو�شي الأوىل ثم
حم��اف��ظ على ك��ل م��ن حمافظات
�سيدي بوزيد والق�صرين وتوزر،
�إال انه اعتذر عنها وخيرّ موا�صلة
العمل يف �سلك الق�ضاء.
وحتمل لطفي بن جدو م�س�ؤولية
رئ��ا��س��ة الهيئة الفرعية امل�ستقلة

لالنتخابات مبحافظة الق�صرين
يف انتخابات � 23أكتوبر .2011
و�سيكون بن جدو القا�ضي الثاين
ال� ��ذي ي�ت�ح�م��ل م �� �س ��ؤول �ي��ة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ع��د ت�ع�ي�ين القا�ضي
ف ��رح ��ات ال ��راج� �ح ��ي يف حكومة
حم�م��د الغنو�شي الأوىل ق�ب��ل �أن
يقيله الوزير الأول ال�سابق الباجي
قياد ال�سب�سي.
�أما ر�شيد ال�صباغ الوزير اجلديد
للدفاع يف حكومة علي العري�ض
ال��ذي عينّ مكان الوزير امل�ستقيل
عبد الكرمي الزبيدي الذي رف�ض
اال�ستمرار يف احلكومة اجلديدة
احتجاجا على الو�ضع ال�سيا�سي
ال�غ��ام����ض ،ح�سب ق��ول��ه ف�ق��د كان
رئي�سا �أول ملحكمة التعقيب ،وهي
�أعلى �سلطة ق�ضائية يف البالد.
ك� �م ��ا مت ت �ع �ي�ي�ن ال� ��� �ص� �ب ��اغ بعد
ال� �ث ��ورة يف ح �ك��وم��ة ال���س�ب���س��ي ،يف
� �ش �ه��ر ج��وي �ل �ي��ة  ،2011رئي�سا
للمجل�س الإ�سالمي الأعلى ،الذي
ّ
مت �إح ��داث ��ه ع ��ام  ،1989نظرا
ل �ك��ون��ه م���ش�ه��ود ل ��ه بالتخ�ص�ص
يف ال�ع�ل��وم الإ� �س�لام �ي��ة .ويحظى
ر�شيد ال�صباغ بثقة حركة النه�ضة
الإ�سالمية التي �أبقته يف من�صبه
رئي�سا للمجل�س الإ�سالمي الأعلى
ب�ع��د ��ص�ع��وده��ا ل�ل�ح�ك��م .وتخ�شى

املعار�ضة من ت�سيي�س وزارة الدفاع
بعد ا�ستقالة الوزير ال�سابق عبد
الكرمي الزبيدي وهو م�ستقل.

الهرمل �شايك
يطيح بوزير الرتبية
ك�م��ا مت ا� �س �ت �ب��دال وزي ��ر الرتبية
ال� �ق� �ي ��ادي يف ح� ��زب ال �ت �ك �ت��ل عبد
ال �ل �ط �ي��ف ع �ب �ي��د ب �ت �ع �ي�ين �سامل
الأب� �ي� �� ��ض ،وه � ��و �أ�� �س� �ت ��اذ يف علم
االج � �ت � �م� ��اع ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ي ،وزي� � ��را
للرتبية.
و�أث � � ��ار ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف ع �ب �ي��د يف
الآونة الأخرية ا�ستياء كبريا لدى
التالميذ والأول�ي��اء بعدما طالب
ب�ف�ت��ح حت�ق�ي��ق يف م��در��س��ة ثانوية
ع �ل��ى �إث� ��ر ق �ي��ام ب�ع����ض التالميذ
برق�صة "الهرمل �شايك" يف �ساحة
هذه املدر�سة دون �إذن.
كما �أث ��ار ج��دال يف �أو� �س��اط نقابة
التعليم ال �ث��ان��وي ال �ت��ي دخ �ل��ت يف
حت ��رك ��ات اح �ت �ج��اج �ي��ة مم ��ا �أدى
�إىل ت ��وت ��ر ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن وزارة
ال�ترب �ي��ة وال �ن �ق��اب��ة .وق� ��رر عبيد
خ�صم يومني من الأ�ساتذة الذين
� �ش��ارك��وا يف �إ� � �ض� ��راب ي��وم��ي 22
و 23جانفي املا�ضي لكنه عدل يف
الأخ�ي�ر ع��ن ق��راره بعد حتذيرات
النقابة مبزيد الت�صعيد .ويف ما

يلي ت�شكيلة احل�ك��وم��ة التون�سية
اجلديدة وهي كالتايل:
وزارة الداخلية :لطفي ب��ن جدّو
(جديد)
وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع :ر� �ش �ي��د ال�ص ّباغ
(جديد)
وزي � ��ر ال� �ع ��دل  :ن ��ذي ��ر ب ��ن ع ّمو
(جديد)
وزير اخلارجية  :عثمان اجلارندي
(جديد)
 ليلى بحر ّية كاتبة الدولة مكلفةبال�ش�ؤون اخلارج ّية
بقية الوزارات:
وزير التجارة :عبد الوهاب معطر
وزي � ��ر ال �� �س �ي��اح��ة :ج� �م ��ال قمرة
(جديد)
وزي � � � � � ��ر ال� � ��� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة :م � �ه� ��دي
جمعة(جديد)
 كاتب دولة لدى وزير ال�صناعةمكلف بالطاقة ن�ضال الورف ّلي
وزي � ��ر ال�ت�رب �ي��ة� � :س��امل االبي�ض
(جديد)
وزير املالية :اليا�س الفخفاخ
 ك��ات��ب دول ��ة ل ��دى وزي ��ر املاليةال�شاذيل العابد
وزير الثقافة :املهدي املربوك
وزير ال�صحة :عبد اللطيف املكي
وزير الفالحة :حممد بن �سامل
 -كاتب الدولة لدى وزير الفالحة

احلبيب اجلملي
وزيرة املر�أة� :سهام بادي
وزير ال�ش�ؤون الدين ّية :نور الدين
اخلادمي
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية :خليل
الزاوية
 ك ��ات ��ب دول � ��ة م �ك �ل��ف بالهجرةح�سني اجلزيري
وزي��ر التعليم العايل :من�صف بن
�سامل
وزي ��ر �أم�ل��اك ال ��دول ��ة وال�ش�ؤون
العقارية� :سليم بن حميدان
وزي � � � ��ر ال � �ن � �ق� ��ل :ع � �ب� ��د ال � �ك� ��رمي
الهاروين
وزير التجهيز :حممد �سلمان

 كاتب الدولة مكلفة باال�سكان:�شهيدة بن فرج بوراوي
 كاتب دولة مكلف بالبيئة� :صادقالعمري (جديد)
وزي��ر ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة :طارق
ذياب
ك ��ات ��ب دول � ��ة م �ك �ل��ف ل� ��دى وزي ��ر
ال� ��� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��ا� � �ض� ��ة :فتحي
التوزري
وزير التكنولوجيا :املنجي مرزوق
وزي ��ر ال�ت���ش�غ�ي��ل :ن��وف��ل اجلمايل
(جديد)
وزي ��ر ح �ق��وق االن �� �س��ان والعدالة
االنتقالية� :سمري ديلو
وزي��ر التنمية وال�ت�ع��اون الدويل:

االمني الدغري (جديد)
 ك��ات��ب دول � ��ة م �ك �ل��ف بالتنميةاجلهوية :نور الدين الكعبي
وزراء لدى رئي�س احلكومة :
نور الدين البحريي :وزير معتمد
ل � ��دى رئ �ي �� ��س احل� �ك ��وم ��ة مكلف
بال�ش�ؤون ال�سيا�سية (جديد)
ر�ضا ال�سعيدي :وزير معتمد لدى
رئي�س احلكومة مكلف بال�ش�ؤون
االقت�صادية
ع �ب��د ال ��رح� �م ��ان االدغ� � � ��م :وزي ��ر
م �ع �ت �م��د ل� ��دى رئ �ي ����س احلكومة
مكلف باحلوكمة ومقاومة الف�ساد
�سعيد امل�شي�شي :كاتب دولة مكلف
بال�ش�ؤون اجلهوية واملحل ّية

�إ�سرائيل حتذر لبنان من �إعادة حرب متوز العقوبات الأممية تزيد توتر �شبه اجلزيرة الكورية

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ت�ستعد �إ�سرائيل ملحاربة ما ت�سميه ملي�شيا حزب اهلل التي ت�شتبه يف ح�صولها
على �أ�سلحة متطورة م��ن دم�شق ,وذل��ك خ�شية ام�ت��داد ال�صراع �إىل خارج
�سوريا .وتعتقد �إ�سرائيل ب��أن احل��زب م�ستعد للرد عليها يف ح��ال تنفيذها
تهديداتها مبهاجمة املواقع النووية يف �إي��ران .غري �أن �ضابطا �إ�سرائيليا
كبريا يف اجلبهة اللبنانية قال �إن التوتر يف �سوريا ميكن �أن ميتد وي�شعل
فتيل املواجهة مع حزب اهلل .و�أبلغ ال�ضابط -الذي طلب عدم ذكر ا�سمه-
ال�صحفيني الأجانب �أثناء �إ�شرافه على حماكاة ملعركة قوية مع حزب اهلل يف
قاعدة تابعة للجي�ش يف ال�صحراء ،نريد احلفاظ على الهدوء ،ونريد �أن يعلم
اجلانب الآخر �أنهم �إذا اتخذوا خطوة ت�ستلزم دفع الثمن ف�سيدفعونه غاليا
 .وق��ال امل�س�ؤول الإ�سرائيلي البارز �إن الطريقة التي يتبعونها �ستكون لها
تداعيات على �سكان �شمال لبنان وبنيته التحتية ,يف �إ�شارة �إىل معقل حزب
اهلل ،حيث تعتقد �إ�سرائيل ب�أن احلزب ين�شر قاذفات �صواريخ ومواقع ح�صينة
للم�سلحني  .وتظهر املناورة ال�صحراوية التدريب املكثف للقوات الإ�سرائيلية
ال��ذي يعك�س جانب ا�ستعرا�ض كبار القادة للقوة حماولة ل��ردع ح��زب اهلل,
بالتحذير من �أن ال�صراع التايل ميكن �أن ي�سبب معاناة �أكرب للبنان.

الأمم املتحدة تهدد بوقف العمل مع جي�ش الكوجنو
•• نيويورك-رويرتز:

ق ��ال م �� �س ��ؤول ك �ب�ير يف االمم امل �ت �ح��دة ان ب�ع�ث��ة حفظ
ال�سالم التابعة للمنظمة والعاملة يف جمهورية الكوجنو
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ه� ��ددت ب��وق��ف دع ��م ك�ت�ي�ب�ت�ين للجي�ش
الكوجنويل مامل تتم حماكمة جنود متهمني باغت�صاب
ع���ش��رات ال�ن���س��اء يف ب �ل��دة ب���ش��رق ال �ب�ل�اد .وذك ��رت االمم
املتحدة �أن  126ام��ر�أة تعر�ضن لالغت�صاب يف مينوفا
يف ن��وف�م�بر ت�شرين ال �ث��اين ب�ع��د ان ف��رت ال�ي�ه��ا القوات
ال�ك��وجن��ول�ي��ة ح�ين �سيطر م �ت �م��ردو ح��رك��ة  23مار�س
لفرتة ق�صرية على جوما املجاورة .وقال امل�س�ؤول الكبري
يف االمم املتحدة الذي ا�شرتط عدم ن�شر ا�سمه انه طلب
من الكتيبتني الكوجنوليتني البدء يف حماكمة اجلنود
املتهمني باغت�صاب الن�ساء يف مينوفا هذا ال�شهر واال لن

تدعمهما ق��وات حفظ ال�سالم الدولية .و�أ��ض��اف ارتكب
العديد من جرائم االغت�صاب �أجرينا حتقيقا ..حددنا
عددا من الق�ضايا وطالبنا ان تتخذ ال�سلطات الكوجنولية
اج��راء �ضد ه ��ؤالء اال��ش�خ��ا���ص .ومل ي�ح��دد ع��دد اجلنود
املتهمني .ويف دي�سمرب كانون االول قال مارتن ن�سريكي
املتحدث با�سم االمم املتحدة ان انتهاكات مزعومة حلقوق
االن�سان وقعت يف مينوفا وحولها بني  20و 30نوفمرب
منها اغت�صاب  126ام��ر�أة وقتل مدنيني اثنني و�أ�ضاف
ن�سريكي �أنه يف ذلك الوقت وجهت اتهامات باالغت�صاب
جلنديني بينما اتهم �سبعة اخرون بالنهب .وبعثة حفظ
ال�سالم التابعة لالمم املتحدة يف الكوجنو واملعروفة با�سم
مونو�سكو مفو�ضة بحماية املدنيني ودعم عمليات اجلي�ش
الكوجنويل .وهناك �أكرث من �17ألف جندي يف الكوجنو
التي تبلغ م�ساحتها نحو م�ساحة غرب �أوروبا كلها.

حمامو برل�سكوين يطلبون ت�أجيل حماكمته

•• روما-يو بي �أي:

تقدّم حمامو برل�سكوين بالتما�س �إىل حمكمة ميالنو
لت�أجيل جل�سة حماكمته بتهمة عالقته م��ع القا�صر،
كرمية املحروق ،املعروفة با�سم روبي  ،م�شريين �إىل �أنه
ٌنقل �إىل امل�ست�شفى ب�سبب م�شكلة يف
عينيه ،متنعه من ح�ضور اجلل�سة.
ون�ق�ل��ت و� �س��ائ��ل �إع�ل��ام �إي �ط��ال �ي��ة عن
م�صادر مقربة من برل�سكوين ،قولها
�إنه نقل �إىل م�ست�شفى �سان رافاييل يف
ميالنو ب�سبب م�شاكل يف عينيه .
و�أو�ضحت �أنه ذهب �إىل امل�ست�شفى بناء
على ن�صيحة طبيبه اخلا�ص ،ما دفعه
لإل �غ��اء ج�م�ي��ع ال �ت��زام��ات��ه ال�سيا�سية
والق�ضائية .
م��ن جهتهم� ،أ ّك��د حمامو برل�سكوين
�أن و�ضعه ،يف الوقت احل��ايل ،قد �ساء
ب�شكل كبري ،هذا وانطلقت �صباح ام�س

اجلمعة ،بق�صر العدل يف حمكمة ميالنو ،جل�سة جديدة
يف الق�ضية املعروفة �إعالمياً با�سم روبي غيت  ،املتهم فيها
برل�سكوين بعالقته مع الراق�صة املغربية روبي  ،عندما
كانت دون �سن الثامنة ع�شرة ،و با�ستغالل ال�سلطة لتدخله
ل�ل�إف��راج عنها عندما ك��ان��ت حمتجزة بتهمة ال�سرقة.
وف��ى ب��داي��ة اجلل�سة ،تقدم املحامون
بالتما�س لت�أجيل اجلل�سة ،مقدّمني
للمحكمة �شهادة طبية تفيد مبعاناة
برل�سكوين من مر�ض الرمد ما منعه
من ح�ضور اجلل�سة .غري �أن املدعية،
�إي�ل��دا بوكا�سيني ،طلبت من الق�ضاة
رف����ض ال���ش�ه��ادة ،متهمة برل�سكوين
بالتحجج بال�شهادات الطبية بغر�ض
ت�أجيل اجلل�سات  .وكان من املفرت�ض
�أن ت�ن�ه��ي ب��وك��ا��س�ي�ن��ي حت�ق�ي�ق�ه��ا مع
املتهم ،وتقوم مبرافعاتها الأخ�يرة يف
منت�صف ال�شهر اجلاري ،ليتم �إ�صدار
حكم يف الق�ضية يف وقت الحق.

االحتاد الأوروبي يو�سع
عقوبات على �إيران

•• بروك�سل-رويرتز:

ق� � ��ال دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي ��ون ب� ��االحت� ��اد
االوروب � � ��ي ان ح �ك��وم��ات االحت ��اد
االوروب ��ي �ستفر�ض ع�ق��وب��ات هذا
اال� �س �ب��وع ع �ل��ى ت���س�ع��ة م�س�ؤولني
وا�شخا�ص ايرانيني اخرين تنحي
ب��ال�ل�ائ �م��ة ع �ل �ي �ه��م يف انتهاكات
حلقوق االن�سان يف ايران.
وذك��رت االمم املتحدة يف اال�سبوع
امل ��ا� �ض ��ي ان اي � � ��ران � �ص �ع��دت من
ع �م �ل �ي��ات اع� � ��دام ال �� �س �ج �ن��اء ومن
بينهم ق�صر باال�ضافة اىل اعتقال
م�ع��ار��ض�ين غ��ال�ب��ا م��ا يتعر�ضون
ل �ل �ت �ع��ذي��ب يف ال �� �س �ج��ن واحيانا
للموت .وهذه العقوبات االوروبية
اجلديدة منف�صلة عن االجراءات
ال �ت��ي ف��ر��ض��ت ع�ل��ى اي� ��ران ب�سبب
ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي ال ��ذي ت�شتبه
احل �ك��وم��ات يف االحت� ��اد االوروب� ��ي
وم� �ن ��اط ��ق اخ� � ��رى ب � ��ان ل� ��ه بعدا
ع�سكريا �سريا.
ومت ��دد ه ��ذه ال�ع�ق��وب��ات اج� ��راءات
فر�ضها االحتاد االوروب��ي يف العام
امل��ا��ض��ي ب�سبب ان�ت�ه��اك��ات حلقوق
االن�سان والتي ت�ستهدف حاليا 78
�شخ�صا من بينهم م�س�ؤولون مثل
� �ص��ادق الري �ج��اين رئ�ي����س الهيئة
الق�ضائية االيرانية ورئي�س هيئة
االذاع � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون احلكومية
االيرانية عزت اهلل �ضرغامي.
و�سيعطي وزراء خارجية االحتاد
االوروبي موافقتهم النهائية على
ال �ق��ائ �م��ة اجل ��دي ��دة ي ��وم االثنني
و� �س �ي �ت ��م اع� �ل ��ان اال� � �س � �م� ��اء ي ��وم
الثالثاء.

•• �سيول-ا ف ب:

ت�صاعدت حدة التوتر ام�س يف �شبه اجلزيرة الكورية
بعد العقوبات اجل��دي��دة ال�ت��ي فر�ضها جمل�س االمن
ال��دويل على النظام ال�ك��وري ال�شمايل ،واعلنت بيونغ
يانغ الغاء اتفاقات عدم االعتداء مع اجلنوب.
ولي�ست املرة االوىل ت�صدر مواقف عدائية من النظام
ال �ك��وري ال���ش�م��ايل ح�ي��ال ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة والواليات
امل�ت�ح��دة ،لكن وت�ي�رة خطابه احل��اد ارت�ف�ع��ت يف االيام
االخرية مع اقرتاب موعد ت�صويت االمم املتحدة على
عقوبات بحقه يف موازاة مناورات ع�سكرية م�شرتكة بني
وا�شنطن و�سيول .وت��وع��دت بيونغ يانغ خ�صو�صا بان
تبطل اتفاق الهدنة ال��ذي انهى احل��رب الكورية العام
 ،1953ملوحة ب�شبح حرب نووية حرارية وحمذرة
الواليات املتحدة من التعر�ض ل�ضربة نووية وقائية .
وقالت جلنة اعادة التوحيد ال�سلمي لكوريا يف بيان نقلته
وك��ال��ة االن�ب��اء الكورية ال�شمالية الر�سمية بعد ب�ضع
�ساعات من ت�صويت جمل�س االمن ان كوريا ال�شمالية

تلغي كل اتفاقات عدم االعتداء بني ال�شمال واجلنوب
 .واتفاق عدم االعتداء اال�سا�سي بني ال�شمال واجلنوب
املنف�صلني منذ اكرث من �ستة عقود وقع العام .1991
ويلتزم مبوجبه ال�ب�ل��دان ت�سوية خالفاتهما يف �شكل
�سلمي وتفادي املواجهات الع�سكرية العر�ضية.
وا� �ض ��اف ال �ب �ي��ان ان ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ اجلنوب
اي�ضا بانها �ستقطع ف��ورا الهاتف االحمر بني ال�شمال
واجلنوب الذي اقيم العام  .1971وتوعدت بيونغ يانغ
مرارا بوقف قناة التوا�صل هذه ونفذت تهديدها مرتني
وفق وزارة اعادة التوحيد الكورية اجلنوبية.
وفر�ض جمل�س االمن الدويل اخلمي�س عقوبات جديدة
على كوريا ال�شمالية ردا على جتربتها النووية الثالثة.
وين�ص ال�ق��رار  2094ال��ذي اعتمده اع�ضاء املجل�س
ال 15ب��االج�م��اع على وق��ف م�صادر التمويل لربامج
بيونغ يانغ الع�سكرية والبال�ستية ،كما يفر�ض رقابة
ع�ل��ى ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين ال �ك��وري�ين ال���ش�م��ال�ي�ين ويو�سع
ال�لائ�ح��ة ال �� �س��وداء ل�لا��ش�خ��ا���ص وال �� �ش��رك��ات املجمدة
ح�ساباتهم او املمنوعني من ال�سفر.

دعوة لربينان للك�شف عن تفا�صيل التعذيب
•• وا�شنطن-وكاالت:

دع ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك تاميز
الأمريكية مدير وكالة املخابرات
املركزية الأمريكية اجلديد جون
ب��ري�ن��ان �إىل � �ض��رورة الك�شف عن
ت�ف��ا��ص�ي��ل ب��رام��ج ال �ت �ع��ذي��ب �ضد
معتقلي غوانتانامو التي �سمح بها
الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج
بو�ش ونائبه دي��ك ت�شيني ،والتي
�شوهت �سمعة الواليات املتحدة يف
اخلارج.
وق��ال��ت ال�صحيفة يف افتتاحيتها
�إن ب��ري�ن��ان ،ال��ذي ��ص��ادق جمل�س
ال �� �ش �ي��وخ ع �ل��ى ت��ر� �ش �ي �ح��ه لهذا
امل � �ن � �� � �ص� ��ب ،ك� � � ��ان ق� � ��د ع � �م� ��ل يف
ال��وك��ال��ة ط ��وال خم�سة وع�شرين
ع��ام��ا ت�ق��ري�ب��ا ،م��و��ض�ح��ة �أن ��ه قام
ب��وظ �ي �ف �ت�ي�ن اث� �ن� �ت�ي�ن يف جم ��ال
مكافحة الإره ��اب يف عهد بو�ش،
و�أنه كان يف �إحداهما يجمع تقارير
م��ن ع�شرين وك��ال��ة ا�ستخبارية،
مبا فيها وكالة املخابرات املركزية
الأم�يرك �ي��ة (��س��ي �آي �أي ��ه) وذلك
لإحاطة بو�ش ب�ش�أنها يف االجتماع
ال�صباحي.
و�أ��ض��اف��ت �أن ب��ري�ن��ان �أي���ض��ا �شغل
من�صب م�ست�شار الأم��ن القومي
للرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوباما
يف فرتة الرئا�سة الأوىل ،و�أنه كان
مهند�س �سيا�سة �إدارة �أوب��ام��ا يف
القتل امل�ستهدف.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أ�ساليب
ال �ت �ع��ذي��ب ال �ت��ي ك��ان��ت متار�سها

وك � ��ال � ��ة امل� � �خ � ��اب � ��رات امل ��رك ��زي ��ة
الأم�ي�رك �ي ��ة يف ع �ه��د ب��و���ش بحق
م�ع�ت�ق�ل��ي غ��وان �ت��ان��ام��و ،وخا�صة
ب �ح��ق ع�ن��ا��ص��ر ت�ن�ظ�ي��م القاعدة،
م�ضيفة �أن ال�سجني املتهم بكونه
ال�ع�ق��ل امل��دب��ر ل�ـ�ه�ج�م��ات احل ��ادي
ع�شر من �سبتمرب �أيلول 2001
خالد �شيخ حممد تعر�ض للإيهام
ب��ال�غ��رق  183م��رة ،و�أن برينان
فوجئ �أثناء جل�سة اال�ستماع �أمام
الكونغر�س بتقرير من �ستة �آالف
�صفحة ب�ش�أن اعتقال وا�ستجواب
وتعذيب ال�سجناء.
وق� ��ال� ��ت �إن ب ��ري� �ن ��ان ط �ل ��ب من

الكونغر�س الأمريكي ت�أجيل البت
ب�ش�أن الك�شف عن تفا�صيل �أ�ساليب
ال �ت �ع��ذي��ب وع ��ن م ��دى ج ��دواه ��ا،
معربا عن ا�ستيائه منها ،و�أنه قال
�إنه ال يعرف عنها �شيئا ،و�أنه وعد
الكونغر�س بالبحث عن احلقائق
وك�شفها ،و�أنه �سيجعل هذه املهمة
ع�ل��ى ق��ائ�م��ة �أول��وي��ات��ه �إذا م��ا مت
اعتماده مديرا ل�سي �آي �أيه.
وقالت ال�صحيفة �إنه رمبا ي�صعب
ال ��رج ��وع �إىل ال �ف�ت�رة ال �ت��ي كان
يتم فيها انتهاك القانون يف عهد
ب��و���ش ،وه��ي ال�ف�ترة ال�ت��ي �شهدت
� �س��وء الإدارة وع� ��دم ال �ك �ف��اءة يف

التحقيق واالع �ت �ق��ال ،خ��ا��ص��ة �أن
برامج االعتقال واال�ستجواب �إبان
حكم ب��و���ش مل حت��ظ ب ��أي �أولوية
لدى �أوباما.
و�أو� �ض �ح��ت �أن ه ��ذه ال�ب�رام��ج مل
ت���س�ترع اه�ت�م��ام �أوب��ام��ا م�ن��ذ �أول
يوم ت�سلم فيه زمام الأمور رئي�سا
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ع ��ام ،2009
ف ��أوب��ام��ا رف ����ض ت��وف�ير �أي وقت
ل �ل �ن �ظ��ر يف الأخ � �ط� ��اء اجل�سيمة
ولإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة يف عهد
�سلفه ،وذل��ك لأن��ه ي��راه��ا م�سائل
� �ص �غ�ي�رة ،ولأن ل ��دي ��ه �أول ��وي ��ات
�أخرى يراها �أكرث �أهمية.
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القدوة  :النظام ال�سوري يرف�ض املواقف العقالنية
•• اجلزائر-يو بي �أي:

10

قال نائب املبعوث امل�شرتك للجامعة العربية والأمم املتحدة
�إىل �سوريا نا�صر القدوة �أن تعطيل احلل ال�سيا�سي يف هذا
ال�ب�ل��د �سببه اع�ت�ق��اد ك��ل الأط � ��راف �أن �ه��ا �ستحقق انت�صارا
ع�سكريا على الأر�ض.
وات �ه��م ال� �ق ��دوة يف ح��دي��ث ن���ش��رت��ه ام ����س ��ص�ح�ي�ف��ة اخلرب
اجل��زائ��ري��ة ن�ظ��ام ال��رئ�ي����س ال �� �س��وري ب���ش��ار الأ� �س��د برف�ض
املواقف العقالنية ،والطلبات املعقولة التي طرحها (املبعوث
امل�شرتك الأخ�ضر) الإبراهيمي..
م���ش�يرا �إىل �أن الأم ��ر م��رت�ب��ط ب��اع�ت�ق��اد �أط� ��راف ال�صراع

ب�إمكانية حتقيق االنت�صار الع�سكري ،لكن ل�ل�أ��س��ف ،وقد
ر�أينا ،ب�شكل وا�ضـــــــح� ،أنه من غيـــر املمكن.
ويف كل الأحوال هو يلحق املزيد من ال�ضرر والأمل والدمار
ب�سوريا و�شعبها .
و�شدد ال�ق��دوة على ما �صرح به الإبراهيمي ب�أنه لن يكون
حل يف �سوريا �إال بتوافق �أمريكي رو�سي  ..وهذا �أمر طبيعي،
باعتبار �أن الطرفني هما القوتان الأعظم يف العامل ،والأكثـر
ق��درة على الت�أثري يف م�سار الأح ��داث ،نتيجة رمب��ا اهتمام
خا�ص بال�صراع يف �سوريا .لكن ه��ذا ال يلغي� ،أب��دا� ،أهمية
الأطراف ال�سورية ،باعتبارها �صاحبة ال�ش�أن ،و�أي�ضا الدول
الإقليمية .

لكنه �أ� �ض��اف �أن الأم ��ر ع��ائ��د� ،أوال و�أخ �ي�را� ،إىل الأط ��راف
ال�سورية فقط .والطريقة املمكنة ،الآن ،هي بدء التفاهم بني
�أمريكا ورو�سيا االحتادية ،يليه تفاهمات بني الدول اخلم�س
وال��دول الإقليمية وهكذا .ثم يعود الأم��ر ،مرة �أخ��رى� ،إىل
الأط ��راف ال�سورية ،التي �سوف تتفاو�ض وتتباحث يف كل
التفا�صيل التي يجب تنفيذها من �أجل احلل ال�سيا�سي
وت��اب��ع قائـــــال يف ك��ل هــــذه العملية مازلنـــــا نعتقـــــد ب�أن
امل�ب�ع�ـ��وث امل �� �ش�ترك وف��ري �ق��ه مي�ك��ن �أن ي�ل�ع�ب��وا دورا مهما
و�إيجابيا ،لت�سهيل هذا التفاهـــــم واالتفــــاق وت�ستـــهيل تنفيذه
بعد ذلك .
وا�ستبعد القدوة �أن تكون الدول العربية قادرة على التو�صل

اىل حل ل�ل�أزم��ة ،من خ�لال ال�ضغط على املعار�ضة لقبول
حوار مع النظام دون �شروط م�سبقة.
وقال يف احلقيقة ال �أرى ذلك ،رمبا العك�س ،مَن مِ ن الدول
العربية ميكنها ال�ضغط على املعار�ضة؟ وحتى الدول التي
بادرت باالعرتاف باالئتالف كممثل �شرعي لل�شعب ال�سوري
� ..أرى �أن هذه الدول ،رمبا ،ال تكون متحم�سة� ،أ�صال ،لإجراء
احلوار .
ي�شار اىل ان الأزمة ال�سورية تقرتب من �إكمال عامها الثاين
،و قد �أ�سفرت حتى الآن ح�سب تقديرات الأمم املتحدة اىل
مقتل �أكرث من �سبعني �ألف �شخ�ص ،وع�شرات �آالف اجلرحى
بالإ�ضافة اىل ت�شريد نحو مليون �شخ�ص.

الفروف :لن نطلب من الأ�سد التنحي

وا�شنطن ت�ؤجل حماكمة
�أبو حمزة امل�صري

حجاب يدعو لتدخل �أممي وت�سليح اجلي�ش احلر
•• الدوحة -لندن-وكاالت:

دع � ��ا رئ �ي �� ��س ال �ت �ج �م��ع الوطني
احل ��ر امل �ع��ار���ض ال �� �س��وري ريا�ض
ح �ج��اب جم�ل����س االم ��ن الدولـي
اىل التدخل ب�سرعة يف �ســـــوريا،
كما �شــــــدد على ��ض��رورة ت�سليح
اجلي�ش احلر  ،يف افتتاح امل�ؤمتر
االول ل�ل�ت�ج�م��ع � �ص �ب��اح ام ����س يف
الدوحة.
وق ��ال ح �ج��اب :ان�ن��ا ن��دع��و جميع
ال� � ��دول وع� �ل ��ى االخ� �� ��ص ال� ��دول
دائمة الع�ضوية يف جمل�س االمن
الدويل لال�ضطالع مب�س�ؤولياتها
ح �ي��ال ح�م��اي��ة ال���ش�ع��ب ال�سوري
وخياراته .
ورف ����ض ح �ج��اب ال �ت��ذرع بذرائع
تعموية ال تنطلي على �شعبنا من
قبيل خ�شية وقوع البلد يف قب�ضة
التطرف او انزالقها نحو احلرب
االهلية .
وو� �ص��ف ح�ج��اب م��ن ي ��روج لهذه
االف �ك��ار ب��ان��ه يجهل او يتجاهل
طبيعة املوزاييك ال�سوري املتا�صل

والعي�ش املتناغم امل�سامل ملختلف
مكونات �شعبنا الدينية واالثنية .
ك �م��ا � �ش��دد ري��ا���ض ح �ج��اب الذي
ك��ان ي�شغل من�صب رئي�س وزراء
يف النظام ال���س��وري على ان دعم
اجلي�ش احلر هو ال�سبيل الوحيد
ل �ت �غ �ي�ير ال� ��واق� ��ع واخل � � ��روج من
احلالة التي او�صلنا اليها ال�سفاح
 ،يف ا�� �ش ��ارة اىل ال��رئ �ي ����س ب�شار
اال�سد.
وق � ��ال يف ه� ��ذا االط� � ��ار ن �ح��ن يف
التجمع ن�ق��ف م��ع اجل�ي����ش احلر
يف خندق واحد وندعو اىل دعمه
ب��ال �� �س�ل�اح وامل� � ��ال وع �ل ��ى املنابر
االعالمية .
ويتكون التجمع الوطني احلر من
املن�شقني عن النظام ال�سوري من
م��وظ�ف�ين ح�ك��وم�ي�ين وبرملانيني
ودبلوما�سيني ا�س�سوا جتمعهم يف
 15كانون الثاين (يناير) املا�ضي
يف عمان ،ثم ان�ضموا اىل ائتالف
املعار�ضة و قوى الثورة.
وي�شرتط التجمع الوطني احلر
ع �ل��ى اي ح ��ل � �س �ي��ا� �س��ي لالزمة
ال �� �س��وري��ة ان ي ��اخ ��ذ باالعتبار
ا� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام ورم� � ��وزه كافة
وحماكمة كل من ارتكب جرائم
يف ح��ق ال�شعب ال���س��وري بح�سب
م��ا ج��اء يف وثيقة اع�لان الر�ؤية

ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ل �ل �ت �ج �م��ع ال� �ت ��ي مت
ت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى ال �� �ص �ح �ف �ي�ين يف
اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر.
كما ج��اء يف الوثيقة ان املرحلة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ت� �ب ��دا ب �ع��د �سقوط
النظام بعقد م�ؤمتر وطني تنبثق
عنه حكومة انتقالية تقوم بادارة
ال �ب�ل�اد وال ��دع ��وة اىل انتخابات
برملانية ورئا�سية و ت�شرع يف اعادة
االعمار .

ومت االعالن خالل امل�ؤمتر الذي
ي� ��دوم ي��وم��ا واح � ��دا ان التجمع
ال� ��وط � �ن� ��ي احل� � ��ر � �س �ي �ت �خ��ذ من
العا�صمة القطرية الدوحة مقرا
كما ينوي بعث قناة ف�ضائية .
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى� ،أع� �ل ��ن وزي ��ر
اخل ��ارج� �ي ��ة ال ��رو�� �س ��ي� ،سريغي
الف� � ��روف� ،أن ب�ل��اده ل ��ن تطلب
من الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
التنحي عن من�صبه كحل الأزمة

ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا ب�ل�اده م�ن��ذ نحو
عامني ،وال تقحم نف�سها يف لعبة
تغيري الأنظمة.
وق � ��ال الف � � ��روف ،ال � ��ذي �سيزور
ل �ن��دن الأ� �س �ب��وع امل �ق �ب��ل لإج� ��راء
مباحثات حول �سوريا مع نظريه
الربيطاين وليام هيغ ،يف مقابلة
م��ع ه�ي�ئ��ة الإذاع� � ��ة الربيطانية
(بي بي �سي) ام�س نحن ال نقرر
من �سيقود �سوريا بل ال�سوريون،

عقبتان �أمام حت�سني و�ضع �أطفال �سوريا واملخيمات
•• لندن-وكاالت:

ق� ��ال م �� �س ��ؤول �أمم � ��ي �إن العنف
املتزايد والفجوة الكبرية يف متويل
امل�ساعدات يعرت�ضان �سبيل حت�سني
ال��و� �ض��ع ال��ره �ي��ب ال ��ذي يواجهه

الأطفال ال�سوريون .و�أ�شار �إىل �أن
عدد الالجئني الفارين من العنف
هناك بلغ مليونا الآن بعد �أن كان
توقع مفو�ضية ��ش��ؤون الالجئني
�أن��ه قد ي�صل ه��ذا العدد يف يونيو
حزيران.

وق��ال امل��دي��ر التنفيذي ل�صندوق
الأمم املتحدة للطفولة يوني�سيف
يف مقاله ب�صحيفة ذي غارديان،
�إن الو�صول لهذا العدد بعد عامني
م��ن ب��داي��ة ال �� �ص��راع م �ث��ال وا�ضح
على ه��ذه الأزم ��ة ال�صارخة التي
جتلب اخلوف والأمل واملعاناة على
نطاق وا�سع.
و�أ� � �ض ��اف دي �ف��د ب ��ول �أن الو�ضع
داخ��ل �سوريا ال يقل �سوءا عنه يف
املخيمات� ،إذ �أن القتال ي�شتد و�أكرث
من �أربعة ماليني �شخ�ص ،ن�صفهم
من الأطفال ،بحاجة �إىل م�ساعدة
�إن �� �س ��ان �ي ��ة ع ��اج� �ل ��ة .ويف ال � ��دول
امل �ج ��اورة الأردن ول �ب �ن��ان وتركيا
والعراق وم�صر تكافح احلكومات
وامل�ن�ظ�م��ات الإن���س��ان�ي��ة ،مب��ا فيها
اليوني�سيف ،لتلبية االحتياجات
الأكرث �أهمية لالجئني.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه م��ع اق �ت�راب هذه
الأزم ��ة م��ن عامها ال�ث��ال��ث تزايد
ت��واف��د ال�لاج �ئ�ين ع�ب�ر احل� ��دود،

ف���ص��ار ال �ع��دد ال �ي��وم��ي �أك �ث�ر من
�سبعة �آالف ي�سافرون حت��ت جنح
الظالم.
وب� �ع ��د زي� ��ارت� ��ه مل �خ �ي��م ال ��زع�ت�ري
امل�ك�ت��ظ ب � ��الأردن ،ب��دا ل��ه وا�ضحا
م ��دى امل �ع��ان��اة ال �ت��ي ي�ت�ع�ين على
الأط� �ف ��ال م�ك��اب��دت�ه��ا م��ن العنف
ال��ذي ي�شهدونه وامل�آ�سي الناجمة
عنه ومعاناة الآخرين من حاالت
ال �� �س �ع��ال واالل� �ت� �ه ��اب ��ات الرئوية
والعدوى التنف�سية.
وي��رى امل���س��ؤول الأمم ��ي �أن حجم
الأزم � � ��ة ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا �أطفال
��س��وري��ا تتطلب ا�ستجابة �ضخمة
من املنظمات الإن�سانية الدولية.
و�أ� �ش ��ار �إىل اجل �ه��د ال�ك�ب�ير الذي
تبذله اليوني�سيف ل�ت��أم�ين املواد
ال�غ��ذائ�ي��ة واخل ��دم ��ات لأك�ث�ر من
ع�شرة ماليني �شخ�ص يف �سوريا،
ولكنهم رغم هذه اجلهود اجلبارة
ي ��واج� �ه ��ون ع �ق �ب �ت�ين خطريتني،
�إذا مل تعاجلا على وج��ه ال�سرعة

ف�ستزيد امل �ع��ان��اة وي�ستمر تدفق
الأطفال الالجئني البائ�سني.
العقبة الأوىل هي تزايد العنف يف
��س��وري��ا ،حيث قتل �سبعون طفال
يف ح��وادث متفرقة ال�شهر املا�ضي
ب���س�ب��ب ال �� �ص��واري��خ ال �ت��ي �ضربت
امل�ن��اط��ق ال�سكنية يف ح�ل��ب ،ومات
ع�شرون �آخ��رون من انفجار قنبلة
يف مدر�سة بدم�شق.
والعقبة الثانية هي النق�ص املزمن
يف ال �ت �م��وي��ل ال � ��ذي ي �ه��دد برتك
ال�ك�ث�ير م��ن الأط �ف ��ال ال�سوريني
بدون توفري امل�ساعدة ال�ضرورية.
ويعتقد امل���س��ؤول �أن��ه �إذا مل ُت�سد
ثغرة التمويل املقدرة بنحو 80%
يف القريب العاجل ف�إن اليوني�سيف
�سوف ت�ضطر لتقلي�ص التدخالت
املنقذة للحياة .وعلى �سبيل املثال
ف ��إن �إم ��دادات الكلور ملياه ال�شرب
النظيفة يف �سوريا �ستدوم ل�شهر
واح� ��د ف �ق��ط ح �ت��ى ن�ه��اي�ت��ه م��ا مل
تتوافر الأموال ل�شراء املزيد.

ول���س�ن��ا يف لعبة تغيري الأنظمة
و� �ض ��د ال �ت��دخ��ل يف ال�صراعات
الداخلية .
و�أ��ض��اف �أن ه��ذه ال�سيا�سة متثل
ن �ق �ط �ـ �ـ �ـ �ـ��ة م � �ب ��د�أ ب��ال �ن �� �س �ب��ة لنا،
والرئي�س الأ�ســـد يف كل الأحوال
ال ي�ع�ت�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��زم اال� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ق��ال��ة من
من�صبه .
ورداً على �س�ؤال حول ما �إذا كانت
ه�ن��اك �أي��ة �أر��ض�ي��ة م�شرتكة بني
بريطانيا ورو��س�ي��ا ح��ول �سوريا،
ق � ��ال الف� � � ��روف ال اع� �ت� �ق ��د �أن� �ن ��ا
بعيدون طاملا �أن الهدف يف نهاية
املطاف م�شرتك وكالنا يريد �أن
تبقى ��س��وري��ا م��وح��دة و�أن تكون
دمي�ق��راط�ي��ة و�أن ي�خ�ت��ار �شعبها
بحرية الطريقة التي يريد من
خاللها �إدارة ب�ل��ده ،وه��ذا ميثل
املوقف الرو�سي منذ بداية الأزمة
يف �سوريا.
ورح��ب وزي��ر اخلارجية الرو�سي
ّ
مبا اعتربه بع�ض العنا�صر البناءة
يف امل ��وق ��ف الأخ� �ي ��ر لالئتالف
الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة
ال�سورية..
وق � ��ال �إن رئ �ي �� �س��ه �أح� �م ��د معاذ
اخلطيب �أب��دى رغبته يف احلوار
م��ع احل �ك��وم��ة ال �� �س��وري��ة و�أب� ��دت
الأخ � �ي� ��رة �أي � �� � �ض � �اً ا�ستعدادها

•• طرابل�س-ا ف ب:

خ�سرت ال�شابة ب�شرى كل ما متلك
يف حمافظة حم�ص و�سط �سوريا
زوج� �ه ��ا ب� ��ات م �ن��ذ ع� ��ام جمهول
امل�صري ،ومنزلها احرق باعت كل
ال��ذه��ب ال��ذي يف حوزتها لتنتقل
اىل ل� �ب� �ن ��ان ،ل �ت �� �ص �ب��ح الالجئة
ال�سورية الرقم مليون .
ق �ب��ل ا� �س �ب��وع�ين ،و� �ص �ل��ت ب�شرى
البالغة من العمر  19عاما ،اىل
مدينة طرابل�س يف �شمال لبنان،
لتقيم يف منزل �شديد التوا�ضع يف
منطقة تعرف با�سم حي التنك ،
حيث �سقوف املنازل من احلديد
املثبت باطارات مطاطية ،ومعامل
االزقة حتددها حفر تغمرها املياه
الآ�سنة.
يف ه� � ��ذا احل � � ��ي ،ت �ق �ي ��م ب�شرى
وط �ف�لاه��ا ح �ن�ين و� �س �ل �ط��ان ،مع
ع�شرين ف��ردا م��ن عائلة زوجها،
يف م� �ن ��زل ال ت �ت �ع��دى م�ساحته
الع�شرين مرتا مربعا.
ق�صدت ال�شابة �صاحبة النظرات
اخلفرة وال�صوت اخلافت ،االربعاء
م �ق��ر امل�ف��و��ض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ش�ؤون
الالجئني يف طرابل�س لت�سجيل

ا� �س �م �ه��ا ع �ل��ى الئ �ح��ة ال�سوريني
الذين هربوا من النزاع الدائر يف
بالدهم منذ عامني.
وت �ق��ول ب �� �ش��رى ل��وك��ال��ة فران�س
ب��ر���س ،وه ��ي ج��ال���س��ة ع�ل��ى ار�ض
املنزل املغطاة بح�صائر تالفة ،انها
فوجئت مب�س�ؤولني يف املفو�ضية
ي �ق��ول��ون يل ان �ن��ي ال�لاج �ئ��ة رقم
مليون يف الدول املجاورة ل�سوريا.
حينها ،دمعت عينا ب�شرى النها
ادرك� � ��ت ان ث �م��ة م �ل �ي��ون �سوري
يعي�شون التجربة نف�سها  .وت�ضيف
بان هذا الرقم يظهر للعامل كيف
يعي�ش الالجئون ال�سوريون ،عله
ي�ساعدنا اكرث .
مل ي�ك��ن خ ��روج ه��ذه ال���ش��اب��ة من
�سوريا بال كلفة باهظة وت�شري اىل
انها كانت من اواخر النا�س الذين
ت��رك��وا ح��ي دي��ر بعلبة يف حم�ص.
خفنا بعدما قيل لنا ان ال�شبيحة
عنا�صر امليلي�شيات امل�ؤيدة لنظام
الرئي�س ب�شار اال�سد �سيدخلونها
ه � ��ؤالء يغت�صبون ال�ن���س��اء خفنا
وغادرنا منازلنا يف �شباط 2012
.
�آث ��ر زوج �ه��ا حم�م��د (� 30سنة)
ال��ذي عمل ك�سائق �سيارة اجرة،

ل �ف �ع��ل ال� ��� �ش ��يء ن �ف �� �س �ـ �ـ �ـ��ه مب ��ا يف
ذل��ك الأط ��راف ال�ت��ي تقاتل على
الأر���ض ،واعتقد �أنه يتعني علينا
ت�شجيع اجلانبني لل�سري يف هذا
االجتاه .
و�أ� �ض��اف الف ��روف �أن ��ه �سيناق�ش
ه ��ذه ال �ت �ط��ورات بالتف�صيل مع
نظريه الربيطاين هيغ يف لندن
وح� �ذّر م��ن �أن الأزم� ��ة يف �سوريا
�ست�ستمر وي �ت��م ه��در امل��زي��د من
ال��دم��اء ،م��ا مل نعمل ج�م�ي�ع�اً يف
�إطار من التوافق ونبلغ الأطراف
امل �ع �ن �ي��ة ب ��أن �ن��ا ال ن��ري��د �أي حل
ع�سكري �أو املزيد من اخل�سائر يف
الأرواح ،ونريد �أن تبد�أ املفاو�ضات
ب�شكل جدي .
وت�ق��ول الأمم املتحدة �إن حوايل
� 70ألــف �شخ�ص لقوا حتفهم
م �ن ��ذ ب � ��دء الأزم � �ـ � �ـ� ��ة يف �سوريا
ق�ب��ل ن�ح��و عامــــــني ،و�إن عـــــدد
ال�لاج �ئ�ين ال���س�ـ�ـ�ـ�ـ��وري�ين يف دول
اجلوار و�صل �إىل مليون �شخ�ص،
�إىل جانب  2.5مليون نازح داخل
�سوريا.

�صحيفة� :أ�سلحة كرواتية للمعار�ضة ال�سورية

•• زغرب-ا ف ب:

ذكرت �صحيفة كرواتية نافذة ام�س ان العا�صمة الكرواتية كانت بني ت�شرين
الثاين نوفمرب و�شباط فرباير نقطة عبور لنقل اال�سلحة والذخائر املر�سلة
اىل م�سلحي املعار�ضة ال�سورية يف اطار عملية نظمتها الواليات املتحدة.
وقالت �صحيفة يوتارين لي�ست ان  75طائرة نقل مدنية تركية اقلعت
خالل هذه الفرتة من مطار زغرب .وا�ضافت ان حجم اال�سلحة والذخائر
التي نقلت يف هذه الرحالت اخلم�س وال�سبعني يقدر بحواىل ثالثة �آالف
طن  .وتابع امل�صدر نف�سه انها ا�سلحة باعتها كرواتيا وا�سلحة قدمت من
دول اوروبية اخ��رى بينها بريطانيا التي تطالب برفع احلظر املفرو�ض
على نقل اال�سلحة اىل املعار�ضني ال�سوريني.
وا�ضاف ان اال�سلحة الكرواتية تت�ألف خ�صو�صا من مدافع من عيار �ستني
ملم وقاذفات �صواريخ .وقالت ال�صحيفة ان م�س�ؤولني امريكيني ا�شركوا
�شركاء كرواتيا وتركيا يف هذه العملية لت�سليح معار�ضي النظام ال�سوري .
وتابعت ان الواليات املتحدة نظمت جمع اال�سلحة بينما قامت تركيا بنقل
هذه اال�سلحة وردا على �س�ؤال لوكالة فران�س بر�س ،نفت دانياال باري�سيت�ش
الناطقة با�سم اخلارجية الكرواتية املعلومات التي ن�شرتها ال�صحيفة.
وقالت ان كرواتيا مل تبع ومل تهب ا�سلحة اىل املتمردين .
ويقاتل املعار�ضون ال�سوريون نظام الرئي�س ب�شار اال�سد منذ �آذار-مار�س
 2011وباتوا ي�سيطرون على اجزاء مهمة من االرا�ضي وخ�صو�صا يف
�شمال البالد وكانت �صحيفة نيويورك تاميز االمريكية حتدثت يف نهاية
�شباط-فرباير ع��ن نقل ا�سلحة م��ن مطار زغ��رب اىل مقاتلي املعار�ضة
ال�سورية.

ب�شرى الالجئة ال�سورية الرقم مليون
البقاء يف دير بعلبة ليحافظ على
املنزل  .ويف االول من �آذار-مار�س
 2012حاولنا االت�صال به لكن
دون جدوى .ومنذ ذلك احلني ال
نعلم عنه �شيئا .
ان �ت �ق �ل��ت اىل م �ن��زل وال��دي �ه��ا يف
م�ع���ض�م�ي��ة ال �� �ش��ام ج �ن ��وب غرب
دم�شق .وتقول بعت كل ما املك
من ذه��ب لآت��ي اىل لبنان .دفعت
ع �� �ش��رة �آالف وخ �م �� �س �م �ئ��ة لرية
� �س��وري��ة (ن �ح ��و  105دوالرات
امريكية) ل�سائق اجرة .
ت �ف �ت �ق��د ال� ��� �ش ��اب ��ة ال � �ت� ��ي تخفي
بابت�سامة مرارة االيام ،منزلها يف
حم�ص الذي علمت يف ما بعد انه
احرق .وت�ضيف غادرناه بال �شيء
�سوى مالب�سنا التي نرتديها .
ام��ا �شوقها االك�ب�ر فهو لزوجها
الذي تقول عنه احببته كثريا وانا
بعد �صغرية  ،لدى عقد قرانهما
يف العام  ،2008وت�ضيف ان كل
م��ا ت��ري��ده ه��و ان اع��رف مكانه..
هذا عندي اهم من االكل .
تعي�ش ب���ش��رى ح��ال�ي��ا م��ع اق ��ارب
زوج�ه��ا وه��م وال ��داه ،وث�لاث��ة من
ابنائهما اح��ده��م م�صاب باعاقة
تلزمه الكر�سي امل�ت�ح��رك ،واربع

•• نيويورك-ا ف ب:

اعلنت القا�ضية االمريكية املكلفة
ملف الداعية اال�سالمي املت�شدد
اب ��و ح �م��زة امل �� �ص��ري ان حماكمة
االخري �ستبد�أ يف  31اذار-مار�س
 2014بعدما كانت مقررة يف 26
اب-اغ�سط�س املقبل.
وع��زت القا�ضية كاثرين فور�ست
ه� ��ذا االرج� � � ��اء اىل وج � ��ود كمية
كبرية من الوثائق لدى املحققني
ينبغي ان يطلع عليها املحامون،
مب ��ا ف �ي �ه��ا ال �ع��دي��د م ��ن اخلطب
ال �ت��ي ك� ��ان ال �ق��اه��ا اب� ��و ح �م��زة يف
م �� �س��اج��د ب��ري �ط��ان �ي��ة .ورجحت
فور�ست ان ت�ستمر املحاكمة نحو
ثمانية ا�سابيع .و�شكا حمامو ابو
ح�م��زة م ��رارا م��ن الكمية الهائلة
من املعلومات التي جمعها مكتب
املدعي ،علما بان ق�سما كبريا منها
يتطلب ترجمته من العربية.
وق ��ال ��ت ال �ق��ا� �ض �ي��ة ان� �ه ��ا ق�ضية
� �ض �خ �م��ة .اع �ت �ق��د ان �ه��ا اك �ب�ر مما
�سبق ان حتدثنا عنه على �صعيد
الوثائق  .كذلك ،امهلت القا�ضية
حمامي ال��دف��اع واالت �ه��ام ا�سبوعا
للتفاهم ح��ول طلب ت�ق��دم ب��ه ابو
حمزة لال�ستعانة يف �شكل حمدود
ب �ج �ه ��از ك �م �ب �ي��وت��ر ن� �ق ��ال خ�ل�ال
توقيفه االح�ت�ي��اط��ي .واب��و حمزة
الذي وجهت اليه  11تهمة بينها
احتجاز رهائن وممار�سة ان�شطة
اره ��اب� �ي ��ة ،ك� ��ان دف� ��ع ب�ب�راءت ��ه يف
ت�شرين االول-اكتوبر يف نيويورك
ب� �ع ��د ت ��رح� �ي� �ل ��ه م � ��ن بريطانيا
والداعية املت�شدد املولود يف م�صر
وال�ب�ري �ط ��اين اجل�ن���س�ي��ة اتهمته
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال �ع��ام 2004
ب��امل���ش��ارك��ة يف خ�ط��ف � 16سائحا
بينهم ام�يرك�ي��ان يف اليمن العام
 .1998واتهم اي�ضا بال�ضلوع يف
م�شروع القامة مع�سكر تدريب يف
�شمال غرب الواليات املتحدة العام
 ،1999وب��امل���س��اع��دة يف متويل
جم �ن��دي��ن ل �ل �ج �ه��اد ي ��رغ �ب ��ون يف
التوجه اىل افغان�ستان.

وا�شنطن ترتاجع عن تكرمي
نا�شطة م�صرية لتغريداتها

•• وا�شنطن-ا ف ب:

بنات متزوجات مع عائالتهن.
وتدفع العائلة التي تف�ضل عدم
ك���ش��ف ه��وي �ت �ه��ا ،اي� �ج ��ارا �شهريا
ق��دره  250دوالرا ،يوفره االبن
ال ��راب ��ع ال� ��ذي م��ا زال ي�ت�ن�ق��ل يف
�شاحنته بني لبنان و�سوريا ،بينما
تقيم زوج�ت��ه واب �ن��ا�ؤه الثالثة يف
املنزل الذي تغطي زواياه فر�شات
ا�سفنجية ت�ستخدم للنوم.
وت�شرح ب�شرى وهي حت�ضن حنني

واىل جانبها �سلطان ال �غ��ارق يف
� �س �ب��ات ي�ق�ط�ع��ه � �س �ع��ال ح ��اد كان
ول� � ��داي ي �خ��اف��ان م ��ن الق�صف.
ح��اول��ت التخفيف عنهما ،وقلت
ان�ن��ا ذاه �ب��ون لنقيم م��ع جديهما
يف لبنان .
مل ي�خ�ف��ف امل�ح�ي��ط ال�ع��ائ�ل��ي من
وط��أة التهجري ف�سلطان وب�شرى
ي�ب�ك�ي��ان يف ال �ل �ي��ل .ق �ب��ل ان �آت ��ي
اىل لبنان كنت ابتاع لهما العابا

يلهوان بها ،لكنهما هنا حرما من
كل �شيء .
اىل ذلك ،يدفع الولدان ال�ضريبة
االق �� �س��ى الرت� �ف ��اع ك�ل�ف��ة املعي�شة
يف ل�ب�ن��ان وح��ال��ة امل �ن��زل ال�سيئة.
ف�ق��د ت�سببت ال��رط��وب��ة املرتفعة
وال ��رائ� �ح ��ة ال �ك��ري �ه��ة يف داخله،
بالتهابات حادة للطفل ال حل لها
�سوى االقامة يف منزل يتمتع بحد
ادنى من ال�شروط ال�صحية.

اعلنت االدارة االمريكية انها تراجعت عن تكرمي نا�شطة م�صرية بعد
اتهامها بتبني م��واق��ف معادية لل�سامية او مناه�ضة ل�ل��والي��ات املتحدة
عرب موقع تويرت .وكانت النا�شطة �سمرية ابراهيم �ستتلقى ام�س ،ملنا�سبة
يوم املراة العاملي ،واىل جانب ت�سع ن�ساء اخريات ،اجلائزة الدولية للمراة
ال�شجاعة يف احتفال يح�ضره وزير اخلارجية االمريكي جون كريي وال�سيدة
االوىل مي�شيل اوباما .وذكرت املتحدثة با�سم اخلارجية االمريكية فيكتوريا
نوالند بانه مت اختيار النا�شطة امل�صرية بف�ضل ال�شجاعة اال�ستثنائية التي
اظهرتها خالل التظاهرات يف ميدان التحرير يف القاهرة.
واذ اق��رت ن��والن��د ب��ان اخل��ارج�ي��ة علمت م�ت��أخ��رة ب��وج��ود ه��ذه التعليقات
املن�سوبة اىل ال�سيدة ابراهيم  ،ا�ضافت بعد درا�سة مت�أنية لهذه الق�ضية،
قررنا ارجاء التكرمي الذي كان مقررا هذا العام لل�سيدة ابراهيم ليتاح لنا
االطالع يف �شكل مف�صل على هذه الت�أكيدات .
واتهمت جملة ويكلي �ستاندرد املحافظة على موقعها االلكرتوين ابراهيم
باالدالء مبواقف معادية لل�سامية ومعادية ال�سرائيل او مناه�ضة للواليات
امل�ت�ح��دة ع�بر م��وق��ع ت��وي�تر .وق��ال��ت امل�ج�ل��ة م�ستندة اىل ت��رج�م��ة لهذه
التغريدات التي كتبت بالعربية ان النا�شطة امل�صرية ا�شادت بالهجوم الذي
ا�ستهدف ا�سرائيليني يف متوز-يوليو  2012وا�سفر عن �ستة قتلى ،واحيت
ذكرى  11ايلول �سبتمرب �آملة يف ان حترتق امريكا كل عام .
وق��ال��ت ن��والن��د ان ابراهيم اك��دت للخارجية االمريكية ان ح�سابها على
تويرت تعر�ض للقر�صنة ،فمن ا�صل اك�ثر من  18ال��ف تغريدة ار�سلتها
خالل االع��وام االخ�يرة ،نفت ان تكون �صاحبة اربع تغريدات اثنتان منها
معاديتان لل�سامية واثنتان اخريان متجدان االرهاب .
وت��زام��ن ان ��دالع ه��ذا اجل��دل م��ع وج��ود اب��راه�ي��م يف وا�شنطن ،واو�ضحت
نوالند ان النا�شطة عادت اىل بالدها حني قررت وزارة اخلارجية وجوب
مناق�شة ما ادلت به .
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تن�صيب الرئي�س الت�شيكي اجلديد
•• براغ -وكاالت:

�أدى الرئي�س الت�شيكي اجلديد ميلو�س
زميان اليمني الد�ستورية ام�س اجلمعة
�أم � ��ام ال�ب�رمل ��ان ال�ت���ش�ي�ك��ي ب�غ��رف�ت�ي��ه يف
العا�صمة ب��راغ .وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن
زمي ��ان ه��و �أول رئ�ي����س ت�شيكي يختاره
ال�شعب باالنتخاب املبا�شر.
وق� ��ال زمي� ��ان ع�ق��ب م��را� �س��م التن�صيب
�إنه يريد �أن يكون �صوت املواطنني غري
املتميزين بني ع�شرة ماليني مواطن يف
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خرباء ي�شككون بقدرات القبة احلديدية الإ�سرائيلية

الت�شيك وذكر زميان �أن مكافحة الف�ساد
�ستكون من الأه��داف التي �سي�سعى �إىل
حتقيقها خالل فرتته الرئا�سية .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الرئي�س الي�ساري
اجلديد يتبنى �سيا�سات موالية لأوروبا
.وف � � ��از زمي� � ��ان يف  26ك ��ان ��ون الثاين
(يناير) املا�ضي يف جولة االع��ادة بن�سبة
 % 54.8من اال�صوات �أمام مناف�سة
املحافظ ،ك��ارل �شفارت�سنربغ.ي�شار �إىل
�أن مهام الرئي�س يف الت�شيك �شرفية �إىل
حد كبري.

•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

�شكك خ�ب�يران �أ�سرائيليان و�آخ ��ر �أم��ري�ك��ي مب�ج��ال ال��دف��اع ال���ص��اروخ��ي بقدرات
منظومة القبة احلديدية التي طورتها �صناعات الأ�سلحة الإ�سرائيلية ،بعد �أن
دلت �أبحاثهم على �أن النتائج احلقيقية ال�ستخدام هذه املنظومة خالل احلرب
الأخ�يرة على غزة جاءت متناق�ضة مع املعطيات على �أر�ض الواقع .وكتب املحلل
الأمني والطيار ال�سابق يف �سالح اجلو الإ�سرائيلي ،ر�ؤوف�ين بدهت�سور ،يف مقاله
الأ�سبوعي ب�صحيفة ه�آرت�س ام�س اجلمعة� ،إن نتائج �أبحاث اخلرباء الثالثة دلت
على جناح القبة احلديدية يف اعرتا�ض  5%فقط من �صواريخ غراد التي �أطلقها
الفل�سطينيون ولي�س  84%منها كما �أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي يف نهاية عملية
عمود ال�سحاب الع�سكرية �ضد قطاع غزة يف �شهر ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�ضي.
ونقل بدهت�سور عن اخلبري الأمريكي الربوف�سور تيودور بو�ستول قوله �إذا كان

تعريف االعرتا�ض الناجح من قبل القبة احلديدية يعني تدمري الر�أ�س احلربي
للقذيفة ال�صاروخية املهاجمة ،ف�إن ن�سبته خالل عملية عمود ال�سحاب منخف�ضة
جدا ورمبا  . 5%و�أ�ضاف �أن خبريين �آخرين ،هما الدكتور مردخاي �شيفر الذي
عمل �سابقا يف �سلطة تطوير الأ�سلحة – رفائيل الإ�سرائيلية ،وع��امل �أ�شار �إليه
باحلرف د ال��ذي عمل يف �شركة ريثيئون التي �صنعت �صواريخ باتريوت امل�ضادة
لل�صواريخ� ،أكدا على �أن جناح القبة احلديدية يف اعرتا�ض ال�صواريخ الفل�سطينية
مل يقرتب �إىل ن�سبة النجاح التي �أعلن عنها اجلي�ش الإ�سرائيلي وه��ي .84%
وتابع �أن اخلرباء الثالثة ،الذين �أجروا �أبحاثهم ب�شكل منف�صل� ،أجروا حتليالت
لع�شرات �أ�شرطة الفيديو التي مت ت�صويرها خالل احلرب وتبني �أن جميع كريات
النريان التي تظهر يف �أ�شرطة الفيديو ،وتبدو للم�شاهدين �أنها عملية اعرتا�ض
�صاروخ ناجحة ،مل تكن يف الواقع �سوى انفجار نابع عن عملية التفجري الذاتي
ل�صواريخ القبة احلديدية ولي�ست �إ�صابة الهدف ،وهو ال�صاروخ الفل�سطيني.

مقتل خم�سة من عنا�صر ال�صحوة جنوب بغداد

11

�إندبندنت :املالكي يحاول الهيمنة لكنه عاجز
•• لندن-بغداد-وكاالت:

ق � ��ال � ��ت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة �إن� ��دب � �ن� ��دن� ��ت
ال�بري�ط��ان�ي��ة �إن ال �ع��راق ه��و �أول
دول� ��ة ع��رب �ي��ة ي�ح�ك�م�ه��ا ال�شيعة،
لكنه حكم م�ضطرب ،وقادته غري
ق��ادري��ن على �إ��ش��راك الآخ��ري��ن يف
ال���س�ل�ط��ة ب���ش�ك��ل م�ستقر يُر�ضي
ال �ط��وائ��ف الأخ � ��رى م �ث��ل ال�سنة
وق��وم�ي��ة الأك � ��راد ،ب��ل وال ير�ضي
جزءا كبريا من ال�شيعة �أنف�سهم.
و�أو��ض�ح��ت ال�صحيفة -يف تقرير
�آخ ��ر ملرا�سلها ب��ات��ري��ك كوكبرين
م��ن ال� �ع ��راق� -أن رئ�ي����س ال� ��وزراء
العراقي نوري املالكي ظل يحاول
الإم �� �س��اك ب ��أك�بر ق��در ي�ستطيعه
من ال�سلطة ،عن طريق املراوغة
وال�ت�ح��اي��ل ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ات التي
م��ن �ش�أنها ت��وزي��ع ال�سلطة ب�شكل
ع��ادل ،لكن حم��اوالت��ه �أثبتت �أنها
غري فعالة.
و�أ�ضافت �أن احلكومة يف املنطقة
اخل� ��� �ض ��راء ،امل �ن �ط �ق��ة احل�صينة
ال�ت��ي ورثتها م��ن الأم�يرك�ي�ين ،ال
تخجل م��ن طبيعتها الطائفية.
ف�أعالم ال�شيعة ومل�صقاتهم تزين
ن �ق��اط التفتي�ش وامل �ن��ازل املبنية
من البلوكات يف املنطقة ،ومعظم
�أج��زاء بغداد مبا يف ذلك ال�سجون
ومراكز ال�شرطة.
و�أوردت �أن حم � � ��اوالت املالكي
ال �ه �ي �م �ن��ة ع �ل��ى ال �� �س �ل �ط��ة �أبعدت
ال�شخ�صيات والأحزاب وامل�ؤ�س�سات
ال�شيعية القوية مثل �آية اهلل علي
ال�سي�ستاين.
وذكرت �أن املرجعية ال�شيعية تنظر
حاليا �إىل املالكي باعتباره مثريا
للم�شاكل والأزم� � ��ات ال �ت��ي ت�شوه

�صورة ال�شيعة ،ورمب��ا تف�ضي �إىل
تفتيت البالد .وحتى �إيران الدولة
ال��وح �ي��دة الأخ� ��رى ال�ت��ي ي�سيطر
عليها ال�شيعة ،والتي تتمتع بنفوذ
ق��وي يف ال�ع��راق حاليا تقول �سرا
�إن� �ه ��ا غ�ي�ر را� �ض �ي��ة ع ��ن املالكي،
لكنها ال ترغب يف انفجار �سيا�سي
بالبالد يف الوقت الذي تواجه فيه
�ضغوطا مت�صاعدة ب�ش�أن �سوريا،
حليفها العربي الآخر ،والعقوبات
الدولية التي �أ�ضعفت اقت�صادها.
وقالت ال�صحيفة �إن �إي��ران �أبلغت
ال�سيا�سيني العراقيني �أنها تف�ضل
ب �ق ��اء امل��ال �ك��ي يف ال �� �س �ل �ط��ة حتى
االنتخابات الربملانية العام املقبل،
لكنها رمب��ا ال تف�ضل ب �ق��اءه بعد
االنتخابات.
و�أف � ��رد ال �ك��ات��ب ج� ��زءا ك �ب�يرا من

تقريره حلركة الأح��رار ال�صدرية
وع�لاق �ت �ه��ا ب��امل��ال �ك��ي واملعار�ضة،
معتربا �إياها القوة ال�شيعية الأكرب
يف العراق والأكرث ت�أثريا.
و�أورد �أن م�ق�ت��دى ال���ص��در الذي
ك��ان دع�م��ه للمالكي �أم ��را حا�سما
يف امل��ا� �ض��ي ي �ق��ول �إن� ��ه ي��رغ��ب يف
رح �ي��ل رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ،رغ ��م �أن
ال�صدريني ال يزالون ج��زءاً مهماً
من احلكومة.
وي�ضيف التقرير �أن ال�صدريني
ظ �ل��وا ي�ت�ق��دم��ون وي�ت�راج �ع��ون يف
عالقتهم باملالكي خ�لال العامني
املا�ضيني والح��ظ املراقبون �أنهم
ي�خ�ف�ف��ون �ضغطهم يف اللحظات
احلا�سمة.
وق �دّر الكاتب �أن ال�صدريني رمبا
كانوا قد قرروا �أنهم لن يعار�ضوا

املالكي ب�شكل تام و�صريح �إال بعد
ت�أكدهم من �أنهم ق��ادرون على �أن
يحلوا حمله.
ون�ق��ل التقرير ع��ن الأم�ي�ن العام
لكتلة الأح��رار يف الربملان الوزير
ال�سابق �ضياء الأ�سدي قوله �إنهم
ال ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ن��زاه��ة املالكي،
�أو ك��ون��ه �سيئا �أو ج�ي��دا �أخالقيا،
بل يتحدثون عن كونه �شخ�صا ال
ي��دري كيف يخطط ،وكونه �ضيق
ال�ت�ف�ك�ير ،وي��رك��ز ك��ل ج �ه��ده على
كيفية �إ� �ض �ع��اف خ���ص��وم��ه ،قائال
املالكي ال ميتلك ر�ؤية لإعادة بناء
العراق .
وعن �ضعف احلكم يف البالد ،يقول
� �ص��دري �آخ ��ر �إن �ه��م ي�ستخدمون
ال ��رواب ��ط ال�ق�ب�ل�ي��ة ب���س�ب��ب �ضعف
ال�شرطة .ويقول التقرير �إنه رغم

�أن فكرة �إ��ش��راك جميع معار�ضي
احلكومة يف ال�سلطة تبدو طريقة
جيدة لتلبية جميع امل�صالح ،ف�إنها
تعني وجود قيادة مفككة ال تقوى
على اتخاذ �أي قرار.
و�أ� �ض��اف ك��وك�ب�يرن يف ت�ق��ري��ره �إن
ك��ل ه ��ذه احل���س��اب��ات رمب ��ا ت�صبح
غ�ي�ر � �س��اري��ة �إذا زادت ت� ��أث�ي ُ
�رات
احل��رب يف �سوريا ت��وت��راتِ العراق
وق��ال �إن اعتدال املحتجني ال�سنة
وكذلك ال�صدريني �أمر مهم نظرا
قطبي الرحى
�إىل �أنهما ميثالن
ْ
ال�ل��ذي��ن ميكنهما جتنيب العراق
احلرب الأهلية.
م� � �ي � ��دان� � �ي� � �اً ،ق � �ت� ��ل خ� �م� ��� �س ��ة من
ع�ن��ا��ص��ر ال���ص�ح��وة ج�م�ي�ع�ه��م من
عائلة واح ��دة ،على ي��د م�سلحني
جم�ه��ول�ين ��ش�م��ال م��دي�ن��ة احللة،
ج�ن��وب ب �غ��داد ،كما ذك��رت م�صادر
امنية وطبية .وقال �ضابط برتبة
مالزم اول يف �شرطة مدينة احللة
ان م�سلحني جم�ه��ول�ين اغتالوا
خم�سة من عنا�صر ال�صحوة لدى
تواجدهم يف احدى ب�ساتني ناحية
جرف ال�صخر الواقعة �شمال غرب
احللة ( 100كلم جنوب بغداد).
وا� �ش��ار اىل ان ال�ضحايا اخلم�سة
وه � ��م ث�ل�اث ��ة اخ� � ��وة واث � �ن� ��ان من
اب�ن��اء عمهم ،م��ن عائلة اجلنابات
ال�سنية.
واك ��د م���ص��در ط�ب��ي يف م�ست�شفى
امل�سيب ان��ه ت�سلم جثث ال�ضحايا
اخلم�سة التي حملت اثار ر�صا�ص
يف مناطق متفرقة من اجل�سم.
وت�ع��د ج��رف ال���ص�خ��ر ال�ت��ي كانت
اح � ��دى م �ن��اط��ق م �ث �ل��ث امل � ��وت يف
االعوام التي اعقبت اجتياح العراق
عام  ،2003من املناطق املتوترة.

انتقادات علنية الحتكار ال�سلطة يف فيتنام
•• هانوي-ا ف ب:

ت���ش�ه��د ف �ي �ت �ن��ام ج ��دال ح ��ول ال �ن �ظ��ام ال�شيوعي
ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي ال ��ذي ت���ص��ور ان ��ه ��س�ي�ع��زز �شرعيته
مب�شاورة الر�أي العام حول ا�صالح د�ستوري ،لكنه
مل يتوقع ان تطال املناق�شات احتكاره لل�سلطة،
امل��و� �ض��وع امل �ح��رم ب��ام�ت�ي��از .وم �ن��ذ ك��ان��ون الثاين
يناير ،يجمع احلزب ال�شيوعي احلاكم �آراء ال�شعب
ب�ش�أن ا�صالح ن�ص يعود اىل  ،1992وهي و�سيلة
ا�ستخدمها مرارا يف املا�ضي لتعزيز �سلطته.
لكن العملية انحرفت عن م�سارها ب�شكل خطري
ع�ن��دم��ا ق��دم  72مثقفا عري�ضة اىل اجلمعية
ال��وط �ن �ي��ة ت �ط��ال��ب ب ��ان ي �ق��وم ال���ش�ع��ب ب�صياغة
الد�ستور وبالتعددية واح�ت�رام ح�ق��وق االن�سان
وامل �ل �ك �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ل�ل�ارا�� �ض ��ي ون � ��زع ال�صبغة
ال�سيا�سية عن اجلي�ش .وهم يطالبون اي�ضا بالغاء
املادة الرابعة من د�ستور  1992التي تن�ص على احتكار احلزب لل�سلطة
ويدعون اىل ا�ستقالل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية .وهذه
مطالب ثورية لكنها ت�شق طريقها .فالئحة موقعي العري�ضة الذين بلغ
عددهم اىل اليوم �ستة �آالف �شخ�ص والعري�ضة نف�سها ن�شرا على موقع
الكرتوين مثري للجدل لكنه قانوين ويديره مثقفون حمرتمون .وقال
املن�شق نغوين تان جيانغ احد موقعي الن�ص لوكالة فران�س بر�س ان الكثري
م��ن الفيتناميني م��ن خمتلف الطبقات االجتماعية وبينهم اع�ضاء يف
احلزب ال�شيوعي الفيتنامي ر�أوا انه ال بد من اجل ال�شعب والوطن نف�سه

من الغاء املادة الرابعة.
وا��ض��اف ع��امل فيزياء االر���ض ه��ذا ال��ذي اعتقل
يف  1999ملطالبته با�صالحات �سيا�سية ان هذه
املادة ادت اىل االنهيار والف�ساد وا�ستغالل ال�سلطة
داخ��ل احل��زب ال��ذي تتناق�ض م�صاحله يف بع�ض
االحيان مع م�صالح ال�شعب واالمة .
من جهته ،قال النائب ال�سابق نغوين مني ثويت
ال ��ذي ط��ال��ب ب�ت���ص��وي��ت ع�ل��ى ح�ج��ب ال�ث�ق��ة عن
رئي�س ال ��وزراء يف  2010يجب اال� �ش��راف على
ن�شاطات ادارة احلزب وتو�ضيح م�س�ؤولية القادة
ام��ام الق�ضاء  .وي�أتي ه��ذا امل�شروع بينما تواجه
ال�سلطة ازمة اقت�صادية كربى تثري ا�ستياء �شعبيا
ال ��س��اب��ق ل��ه ب�ع��د اك�ث�ر م��ن  25ع��ام��ا ع�ل��ى بدء
االنتقال اىل اقت�صاد ال�سوق .وت�صب العري�ضة
يف م�صلحة املن�شقني الذين يطالبون بالتعددية
منذ  20عاما وقد لقيت ت�أييد كوادر يف ال�سلطة
بينهم ن��واب واع�ضاء يف احل��زب ال�شيوعي الفيتنامي .وحتى نائب وزير
العدل هوانغ ثي ليني ر�أى انه من امل�ؤكد ان جهاز الدولة يجب ان يخ�ضع
للمراقبة ملكافحة ا�ستغالل ال�سلطة واالحتكار .ورف�ضت قيادة احلزب التي
فاج�أتها العري�ضة ه��ذه ال�ت�ج��اوزات ودان م�س�ؤولون كبار من و�صفوهم
بانهم يخربون احلزب والدولة.
واكدوا جمددا القيادة املطلقة والعامة للحزب وامللكية العامة لالرا�ضي،
وهي نقطة ح�سا�سة يف بلد ت�شكل فيه النزاعات العقارية اكرث من �سبعني
باملئة من ال�شكاوى يف البالد.

فرن�سا ت�ؤكد تقدمها ب�شكل كبري يف مايل
•• باري�س-ا ف ب:

اعلن وزي��ر ال��دف��اع الفرن�سي ج��ان اي��ف ل��ودري��ان ام�س
من باماكو ان القوات الفرن�سية يف مايل اجنزت ق�سما
كبريا من العمل وتت�صدى للمقاتلني اال�سالميني وجها
لوجه عمليا  .وقال الوزير الفرن�سي الذاعة اوروبا : 1
اجنزنا ق�سما كبريا من العمل مل ننجزه بالكامل ،ما
زال هناك جيبان للمقاومة يف �شمال البالد كما يتعني
فر�ض االمن يف منطقة غاو.
وتابع وزير الدفاع الذي و�صل اىل مايل اخلمي�س لتفقد
القوات الفرن�سية اننا نواجه ارهابيني م�صممني ب�شكل
ت��ام  .وق��ال ان املقاتلني هم عمليا وجها لوجه ،يرون
بع�ضهم البع�ض وبالتايل جت��ري االم��ور على االر�ض
يف ظ��روف بالغة ال�صعوبة م�شيدا بالقوات الفرن�سية
ال�شديدة الت�صميم والبالغة املهنية .
وق ��ال يف ا� �ش��ارة اىل مقاتلي تنظيم ال�ق��اع��دة يف بالد
املغرب اال�سالمي ان املجموعات عديدها كبري ج��دا ،
مو�ضحا انه يف الوقت الذي نتكلم فيه ،جتري عمليات
تدخل جديدة يف اجلبال وتتوا�صل الدوريات .
كما اكد اعتقال مقاتلني ا�سالميني فرن�سيني يف مايل
قب�ض على احدهما يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) و�سلم

اخلمي�س اىل فرن�سا ،والثاين اوق��ف مع �ستة مقاتلني
يف جبال ايفوقا�س و�سيتم ت�سليمه اىل فرن�سا خالل
اللحظات ال�ق��ادم��ة  .وت��اب��ع ه��ذا يثبت ان��ه ك��ان يجري
ال �ع �م��ل ع �ل��ى اق��ام��ة ن ��وع م��ن امل ��وق ��ع�� ،ش�ب�ك��ة ارهابية
حربية ميكنها ا�ستقبال بع�ض ال�شبان الباحثني عن
م�صري رادي�ك��ايل ،مثلما فعل البع�ض يف افغان�ستان او
يف �سوريا واال�سالمي ال�شاب ال��ذي �سبق ان �سلم اىل
فرن�سا مت توقيفه يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) يف مايل
وهو ابراهيم عزيز وتارا احلامل اي�ضا اجلن�سية املالية
وي�شتبه بانه ح��اول االن�ضمام اىل جمموعات جهادية
تن�شط يف املنطقة.
وو��ص��ل ج��ان اي��ف ل��ودري��ان اخلمي�س اىل �شمال مايل
لتفقد القوات الفرن�سية و�سيلتقي اجلمعة يف باماكو
الرئي�س بالوكالة ديونكوندا ت��راوري ورئي�س وزرائه
ديانغو �سي�سوكو قبل ان يغادر اىل بوركينا فا�سو.
وب��د�أ الوزير الفرن�سية زيارته التي ت�ستمر يومني يف
منطقة ايفوقا�س اجلبلية ق��رب احل��دود مع اجلزائر
حيث جت��ري اع�ن��ف امل�ع��ارك �ضد امل�سلحني املرتبطني
بالقاعدة وق��د انكف�أوا اليها منذ ان طردتهم القوات
الفرن�سية واالفريقية من غاو ومتبكتو وكيدال كربى
مدن �شمال مايل.

انتخابات كينيا تتجه لنهاية غري حا�سمة
•• نريوبي-رويرتز:

اح �ت��دم ��س�ب��اق ال��رئ��ا� �س��ة يف كينيا
ام ����س م��ع ان�ح���س��ار ت �ق��دم املر�شح
�أوه��ورو كينياتا مل�ستوى قد يعني
عدم ظهور فائز وا�ضح مما يفتح
الباب �أمام جولة ثانية حامية �أمام
�أبرز مناف�سيه رئي�س الوزراء رايال
�أودينجا.
وكينياتا  51عاما هو نائب رئي�س
ال� � ��وزراء وم ��ن امل �ق��رر �أن يحاكم
يف اله� ��اي ب�ت�ه��م ت�ت�ع�ل��ق بارتكاب
جرائم �ضد االن�سانية فيما يت�صل
ب � ��أح � ��داث ال �ع �ن��ف ال� �ت ��ي �أعقبت
االن�ت�خ��اب��ات املا�ضية ع��ام 2007
وتظهر النتائج اجل��زئ�ي��ة تقدمه
منذ اغ�لاق مراكز االنتخاب يوم
االث� �ن�ي�ن .ل �ك��ن ال �ن �ت��ائ��ج القادمة
من معاقل الت�أييد الودينجا 68
عاما �ضيقت الفجوة بينهما غري
�أن ��ه م��ع ا��س�ت�م��رار ع�م�ل�ي��ات الفرز
وع ��دم امت ��ام االح���ص��اء يف حوايل
ربع الدوائر يظل بو�سع كينياتا �أن
ي�ضمن �أك�ثر من  50يف املئة من

اال� �ص��وات وه��ي الن�سبة املطلوبة
للفوز من اجلولة االوىل .وينظر
اىل االنتخابات على �أن�ه��ا اختبار
ح��ا� �س��م ل�ك�ي�ن�ي��ا ال �ت��ي مت �ث��ل �أكرب
اق�ت���ص��اد يف ��ش��رق اف��ري�ق�ي��ا والتي
ت���ض��ررت ��ص��ورت�ه��ا كدميقراطية
م�ستقرة ب�سبب اراقة الدماء التي
�أع �ق �ب��ت ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام .2007
و�سيتوقف الكثري على مدى قبول

النتائج النهائية وما اذا كان �سيتم
ال �ط �ع��ن ع�ل�ي�ه��ا �أم � ��ام امل �ح��اك��م �أو
االحتجاج عليها يف ال�شوارع.
وم� � � � ��ع ف� � � � ��رز ت � �� � �س � �ع� ��ة م �ل�اي �ي�ن
و� �� 325451ص ��وت ��ا بحلول
ال�ساعة  0530بتوقيت جرينت�ش
ام�س اجلمعة ح�صل كينياتا على
�أربعة ماليني و� 701787صوتا
وه��و ما ميثل 4ر 50يف املئة من

اال�صوات التي مت اح�صا�ؤها مقابل
�أرب�ع��ة م�لاي�ين و� 37327صوتا
الودي �ن �ج��ا مت�ث��ل 3ر 43يف املئة
وفقا ملا �أعلنته اللجنة االنتخابية.
وا�ستندت االرق��ام اىل تقارير من
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دائرة انتخابية.
وخ�لال عملية ال�ف��رز كانت ن�سبة
اال�صوات امل�ؤيدة لكينياتا تعلو عن
م�ستوى اخلم�سني يف املئة �أحيانا
وتتدنى عنها �أحيانا �أخرى .واذا مل
يتمكن �أح��د املر�شحني من جتاوز
تلك الن�سبة ف�سيدخل �أب��رز اثنني
جولة اعادة يف �أبريل ني�سان.
و�أث� ��ار ك��ل م��ن مع�سكري كينياتا
و�أودينجا ت�سا�ؤالت و�شكوكا حول
عملية الفرز ل��ذا ميكن �أن ترجئ
معارك ق�ضائية ذلك املوعد.
ورغ ��م ال�ت��أخ��ر واالع �ط��ال الفنية
ق � ��ال ع � ��دد ك �ب�ي�ر م ��ن املراقبني
ال��دول�ي�ين ان عمليتي الت�صويت
وال�ف��رز تت�سمان بال�شفافية .لكن
بعد مرور �أربعة �أيام على الت�صويت
التزال نتيجة االنتخاب مبهمة .

دعوة للتحقيق بجرائم �إدارة بو�ش يف العراق
•• لندن-وكاالت:

قال خبري بريطاين بالقانون الدويل �إن امل�صاحلة يف العراق
م�ستحيلة دون ك�شف حقيقة احلرب الأمريكية التي و�صفها
ب�أنها قذرة �ضد العراق ،م�شريا �إىل �أن زعم الواليات املتحدة
ب��أن�ه��ا ��س��اع��دت ال �ع��راق يف ال��و��ص��ول �إىل الدميقراطية يظل
يحا�سب م�س�ؤولو حقبة بو�ش على عمليات
كالما �أجوف �إىل �أن َ
التعذيب التي جرت يف هذا البلد.
وق ��ال امل�ست�شار ال�بري�ط��اين املتخ�ص�ص يف ح�ق��وق الإن�سان
والقانون الدويل بن �إمير�سون يف مقال ب�صحيفة ذي غارديان،
�إن التحقيق الذي �أجرته ال�صحيفة وهيئة الإذاعة الربيطانية
ح��ول ت ��ورط وزارة ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة امل�ب��ا��ش��ر يف التعذيب
املنهجي للمتمردين يف العراق ،تذكري بالكارثة التي �سببها
غزو  2003ل�شعب العراق .وقال �إنها كانت �سببا رئي�سيا وراء
عقد من العنف الطائفي الذي خلفته احلرب.
وق��ال �إمي��ر��س��ون �إن��ه بعد عقد م��ن �سفك ال��دم��اء امل��روع بني
اجل��ان�ب�ين ت��ؤك��د الأق�ل�ي��ة ال�سنية الآن على قوتها اجلمعية
بطريقة منظمة حت��ت ق�ي��ادة �شخ�صيات مثل ال�ع��امل ال�سني
عبد امللك ال�سعدي ،وال�سبب الرئي�سي لهذا االرتفاع املفاجئ
يف الثقة بني ال�سنة يف العراق لي�س �صعب الإدراك.

و�أ�شار �إىل �أن الثورة يف �سوريا املجاورة والتي بد�أت يف الأ�سا�س
ك�ح��رك��ة م�ق��اوم��ة ع�ل�م��ان�ي��ة ،ج��ذب��ت م��ا و��ص�ف�ه��ا باجلماعات
املت�شددة يف �أنحاء العامل لدعم جهود �إ�سقاط الرئي�س الأ�سد،
وهذا بدوره جر�أ يف العراق على اخلروج يف مظاهرات حا�شدة.
وقال �إن حماولتهم لت�صعيد حتد متعدد الطوائف للحكومة
يف بغداد جذب �أي�ضا دعم الزعيم مقتدى ال�صدر ،ويف نف�س
ال��وق��ت ك��ان��ت ب �ق��اي��ا ال �ق��اع��دة يف ال� �ع ��راق حت� ��اول ا�ستغالل
املظاهرات للتغطية على حملة تهييج ب�إثارة العراقيني لرفع
ال�سالح يف وجه احلكومة.
وت�ساءل الكاتب عن امل�س�ؤول حقيقة عن هذا الأم��ر ،وقال �إن
�أ�سباب العنف الطائفي املتجذر يف املجتمع يكمن يف ال�سيا�سة
امل �ت �ه��ورة وامل�ت�ط��رف��ة الج�ت�ث��اث ال�ب�ع��ث ال�ت��ي اتبعتها الإدارة
الأمريكية حتت �إمرة بول برمير املذموم الآن.
و�أ� �ض��اف �أن��ه يف ظ��ل ه��ذا الو�ضع ال�سيا�سي اخل�ط�ير �أ�شعلت
وزارة الدفاع الأمريكية يف حقبة الرئي�س ال�سابق بو�ش ووكالة
املخابرات املركزية و حلفا�ؤها من امللي�شيات الوح�شية عو َد ثقاب
التعذيب املنهجي ،حيث ك��ان يُجمع املتمردون امل�شتبه فيهم
ويُ�سامون �أ�شد �أ�شكال التعذيب وح�شية حتت �أع�ين العمالء
الأمريكيني .وقال �إن حتقيق ذي غارديان وبي.بي�.سي يزيد
معرفتنا بهذه امل�ؤامرة اجلنائية ويو�صلنا مبا�شرة �إىل �إدارة

بو�ش ،وهذا الأمر �أطلق تفاعال مت�سل�سال ما زال يرتدد �صداه
يف ال�ع��راق .و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه ق��دم ي��وم الثالثاء املا�ضي تقريرا
ملجل�س حقوق الإن���س��ان الأمم��ي يف جنيف دع��ا فيه الواليات
املتحدة ودوال �أخرى مبا فيها بريطانيا� ،إىل ت�أمني حما�سبة
على اجلرائم التي ارتكبتها املخابرات املركزية وحلفا�ؤها من
حقبة بو�ش يف تعقب حملة ت�سليم ال�سجناء واملعتقالت ال�سرية
والتعذيب .وقال �إمير�سون �إن الأدلة الدامغة املتاحة الآن عن
جرائم التعذيب وت�سليم ال�سجناء التي ارتكبت دوليا ،تقدم
��ص��ورة ع��ن الفو�ضى وال�ن�ف��اق امل���ض��اد لبناء ت�ع��اون دويل مع
ال�شعوب الإ�سالمية يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
وك��رر ما �أك��د عليه وزي��ر اخلارجية الربيطاين وليام هيغ يف
خطاب �أخري له بقوله �إنه يف حال �إطالق مزاعم من هذا النوع
يجب التحقيق فيها جيدا وتقدمي اجلناة �إىل العدالة .وي�أمل
الكاتب �أن ي�ضغط هيغ على وزارة ال�ع��دل الأم�يرك�ي��ة لفتح
حتقيق يف االدعاءات �ضد ديفد برتايو�س و�آخرين.
وي��رى �أن الف�شل يف معاجلة املا�ضي �سيولد حتما فكرة غري
�صحيحة ب�أن اجلناة يظلون م�ستفيدين من �سيا�سة الت�سامح
�أو التواط�ؤ الر�سمية ،وقال �إن حما�سبة امل�س�ؤولني هي الو�سيلة
الوحيدة الآن لإغالق �صفحة املا�ضي ،والعراق بحاجة ما�سة
�إىل مبادرات امل�صاحلة.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /23عمايل  -م ر� -س -ع ن

امل�ست�أنف  :عبدال�سالم اختار اجلن�سية :املغرب امل�ست�أنف عليه�:صالون اجليمي
الم�سي للرجال اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :بتعديل احلكم بزيادة
مبلغ  20367درهم املطلوب اعالنه�/صالون اجليمي الم�سي للرجال اجلن�سية:
االمارات العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/760عم جز -م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/12لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة
االوىل حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة-املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل
موعد اجلل�سة املحددة.
قلم اال�ستئناف العمايل

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
اعالن وحل وت�صفية
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/2672
املحكوم عليه :ابيليو�س ماثيو -العنوان ،بالن�شر -نعلمكم ان��ه يف تاريخ 2013/2/12
قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية ابوظبي حكما مبثابة احل�ضوري يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم لها� :شركة الفالح القاب�ضة .بف�سخ عقد االيجار
املربم بني طريف اخل�صومة بتاريخ  2011/6/21واخالء املدعى عليه من العني امل�ؤجرة
حمل التداعي وت�سليمها للمدعية خالية من �آي��ة �شواغل له وبالزامه ب��ان ي�سدد لها
مت�أخر االيجار على ا�سا�س القيمة االيجارية ال�سنوية املت�ضمنة بعقد االيجار واملحددة
يف مبلغ  35000درهم وذلك من تاريخ انتهاء مدة العقد املحددة اعاله يف 2012/6/30
وحتى الت�سلم الفعلي للعني وامل�صاريف .حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوم اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا امل�ستند� .صدر بتوقيع وختم اللجنة.

خمابز وحلويات ال�سلطان  /ذ.م.م

جمال لتدقيق احل�سابات

م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )30يوما من تاريخ
ن�شر االع�لان وعلى العنوان التايل :ام��ارة عجمان هاتف7447774 :
�ص.ب1131:

اعــــــــــــالن
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

تفيد دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانه ال مانع من ا�ضافة ذياب
توفيق زاي��د خمي�س امل�ن��ذري (ام��ارات��ي) اىل الرخ�صة التجارية رقم
( )678392ال�صادرة من الدائرة  ,وخ��روج جمعة زيد خمي�س املنذري
(اماراتي) من نف�س الرخ�صة .با�سم  /عيادة �سيد �صادق الطب العام
(�ش.ذ.م.م) امل�صدقة من الكاتب العدل بدبي بتاريخ  2011/8/13حتت
الرقم ( )12010164990فعلى من لديه اعرتا�ض التقدم لدائرة التنمية
االقت�صادية بدبي مرفقا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذل ك
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شرا هذا االعالن..

حماكم دبي

اىل امل�ست�شكل �ضدها /م�ؤ�س�سة �سعيد املن�صوري ل�صاحبها� /سعيد
املن�صوري عنوانها :ن�شرا حيث ان املحكمة امرت بتاريخ 2013/3/3
ت�أجيل نظر هذا اال�شكال اىل جل�سة  2013/3/10لذا فانت مكلف
باحل�ضور امام ادارة التنفيذ بدائرة الق�ضاء ب�أبوظبي يف تلك اجلل�سة
املحددة يف ال�ساعة � 8.30صباحاً �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ
2013/3/4م.

مدعي/احمد ولد �سيدي اجلن�سية :موريتانيا مدعى عليه :عادل �سعيد
خمي�س �سامل حميد خلفان اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية بقيمة  90.000درهم املطلوب اعالنه /عادل �سعيد خمي�س �سامل حميد
خلفان اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�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 � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة
بـ حمكمة ابوظبي 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 2013/3/07

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

القا�ضي /ماجد عز الرجال

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/3430

املحكوم عليها� :شركة �سوق التداول العقاري  -العنوان ،بالن�شر -نعلمكم انه يف تاريخ
 2013/2/17قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية ابوظبي حكما غيابيا يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له حممد �صقر �سعدون الفالحى بالآتي :بالزام
املدعى عليها باخالءها من قطعة االر�ض مبنطقة ام النار قطعة رقم  5والزامها بت�سليمها
للمدعى خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ك��ان عليها وق��ت التعاقد والزامها بدفع
االجرة امل�ستحقة من تاريخ  2012/7/1وحتى تاريخ االخالء التام بواقع االجرة ال�سنوية
امل�سماة بالعقد مع الزيادة ال�سنوية املقررة قانونا بواقع  %5والزامها ب�سداد قيمة ما
يرتتب من ا�ستهالك املاء والكهرباء واالت�صاالت وذلك اعتبارا من تاريخ ت�سلمها العني
امل�ؤجرة وحتى تاريخ اعادة ت�سليمها للمدعى وحتميلها الر�سوم وامل�صروفات الدعوى.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوم اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�ستند� .صدر
بتوقيع وختم اللجنة.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

�إ�ضافة �إ�سم �شريك

اعالن بح�ضور جل�سة يف اال�شكال رقم2013/5
يف التنفيذ االحتادي 2001/3184
م�سل�سلعام2013/86

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/938جت جز -م ت -ب� -أظ

قلم املحكمة التجارية

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

نعلن للجميع ب��ان ال�شركة امل��ذك��ورة اع�ل�اه ه��ي  :خم��اب��ز وحلويات
ال�سلطان /ذ.م.م �-شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قد تا�س�ست يف امارة
عجمان مبوجب قانون ال�شركات االحت��ادي رق��م ( )8ل�سنة ()1984
وتعديالته مرخ�صة يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية حت��ت رقم
( )62924وقد قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ا�سم ال�شركة :بري�سونال كمبيوتر لنك (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 515453 :العنوان :حمل ملك مكية بنت ا�سماعيل -بر دبي-
البلو�ش ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حم��دودة رقم القيد بال�سجل
التجاري 53735 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء
الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعالن احلكم يف الدعوى منازعات ايجارية رقم2012/523بالن�شر

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2011/53جت كل -م ر -ب -ع ن

اىل املدعى عليه :م�ؤ�س�سة الليث االبي�ض لتجارة الطيور واحليوانات االليفة
ل�صاحبها يحيى علي يحيى العنوان ،بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق
 2013/2/25قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح� /شركة نايل بن حرمل لال�ستثمار .حكمت اللجنة مبثابة ح�ضوري:
بالزام املدعي عليها باخالء العني امل�ست�أجرة وت�سلميها للمدعية خالية من
ال�شواغل -كما الزمتها ب�سداد االجرة املرت�صدة بذمتها عن الفرتة من
 2011/10/24حتى تاريخ االخالء الفعلي بح�سب اجرة �سنوية قدرها �ستة
وع�شرون الف درهم والزامها بالر�سوم وم�صاريف الدعوى .يكون احلكم
ال�صادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم �صدر
بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 2013/3/5م.

مدعي/علي �صالح ح�سني حممد املرزوقي اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :م�صطفى ح�سانني حممد ح�سانني واخرون اجلن�سية :م�صر مو�ضوع
الدعوى :فك عقد �شراكة املطلوب اعالنه/م�صطفى ح�سانني حممد ح�سانني
اجلن�سية :م�صر عنوانه :بالن�شر(بورود تقرير الت�صفية) حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/3/20
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/3/06

قلم املنازعات االيجارية

حماكم دبي

قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/83ا�ستئناف عمايل

العدد  10735بتاريخ2013/3/9

اىل املدعي عليه/حممد عبداهلل الها�شمي لتنظيف املباين (�ش.ذ.م.م)
جمهول حمل االقامة نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة
�أدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/10ال�ساعة 8:30
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
م رقم الق�ضية
 85/2013/13 1حممد كمال حممد الرحمن  25504درهم �شامل تذكرة العودة
 82/2013/13 2حممد �سيف اال�سالم حممد ح�سن  22420درهم �شامل تذكرة العودة
 32593درهم �شامل تذكرة العودة
ميرن انور زينت البك
83/2013/13 3
� 81/2013/13 4شم�س العامل حاجي اكرب احمد  25557درهم �شامل تذكرة العودة
ل��ذا فانتم مكلفون باحل�ضور او م��ن ميثلكم قانونا وعليكم ت�ق��دمي م��ا لديكم من
م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث اي��ام على االق��ل باال�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /صاحب الدين موليك �ساهاجهان موليك
وميثله :كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي ال��زع��اب��ي ق��د ا�ست�أنف
القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/3361عمايل جزئي بتاريخ
 2013/1/15وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة
� 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/82ا�ستئناف عمايل

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/86ا�ستئناف عمايل

العدد  10735بتاريخ2013/3/9
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/976جتاري كلي

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/603مدين كلي

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شاها جمال �سك �سوكور علي �سك وميثله:
كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2012/3358عمايل جزئي بتاريخ 2013/1/15
وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2013/3/11ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /غ�لام مرجتى �شيخ وميثله :كفاح حممد
نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2012/3359عمايل جزئي بتاريخ  2013/1/15وحددت لها
جل�سه يوم االثنني املوافق  2013/3/11ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل املدعى عليه� -1/شركة ام تي ام -ام اي� -ش ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة م�صانع اال�صباغ الوطنية املحدودة ذ.م.م وميثله :علي
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بتعيني
حمكم يف الدعوى مع الزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
 .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/11ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليهما� -1/شيفيلد للعقارات م م ح  -2ابوعلي مالك �شروف جمهويل
حمل االقامة مبا ان املدعي  /ميرتوبول جلف للمقاوالت وجتميل االرا�ضي
� ��ش.ذ.م.م وميثله :حممد �سيف عبيد علي احلفيتي ق��د اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بتعيني حمكم يف الدعوى مع الزام املدعى عليها بالر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة  .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/14
ال�ساعة ��� 9.30ص بالقاعة  ch2.D.18ل��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.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الطعون

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الطعون

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/87ا�ستئناف عمايل

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/85ا�ستئناف عمايل

العدد  10735بتاريخ2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/81ا�ستئناف عمايل

العدد  10735بتاريخ2013/3/9
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/84ا�ستئناف عمايل

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /م��ان�يرول �سيخ ي�س ك��ي ��س�يراج��ول ا�سالم
وميثله :كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي ال��زع��اب��ي ق��د ا�ست�أنف
القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/3357عمايل جزئي بتاريخ
 2013/1/15وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة
� 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /حمي الدين مالليك �سايهام مالليك وميثله:
كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2012/3362عمايل جزئي بتاريخ 2013/1/15
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /الل�شند �شيخ لوفقار �شيخ وميثله :كفاح
حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي قد ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2012/2356عمايل جزئي بتاريخ 2013/1/15
وح��ددت لها جل�سه ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  2013/3/12ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /دار عقل فقيه لت�صميم االزياء جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف � /سيكيندير عبدامللك مالك وميثله :كفاح
حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي قد ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2012/3360عمايل جزئي بتاريخ 2013/1/15
وح ��ددت لها جل�سه ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2013/3/11ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

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  10735بتاريخ 2013/3/9
اعاد ة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2585جت كل -م ت -ب� -أظ

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعاد ة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2585جت كل -م ت -ب� -أظ

مدعي/احمد ح�سني ر�ضى اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :حممد جابر
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
وقدره  2000000درهم املطلوب اعالنه/حممد جابر حممد ابراهيم ابوزرقة
اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�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 � 8.30صباحاً 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
2013/3/06

مدعي/احمد ح�سني ر�ضى اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :حممد جابر
حممد ابراهيم ابوزرقة واخرون اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
وقدره  2000000درهم املطلوب اعالنه/عبدالعظيم امني ال�شجله اجلن�سية:
�سوريا عنوانه :بالن�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 � 8.30صباحاً 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
2013/3/06

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1669جت جز -م ت -ب� -أظ
مدعي/م�ؤ�س�سة مارينا للنقليات ملالكها املنفرد/عبيد جابر الظفريي اجلن�سية:
االمارات مدعى عليه� :شركة ال�شمال االفريقي للمقاوالت ذ.م.م ميثلها /مديرها
العام اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  55.208.89درهم فائدة
تاخريية تغرميية  %12املطلوب اعالنه�/شركة ال�شمال االفريقي للمقاوالت ذ.م.م
ميثلها /مديرها العام اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(علما بتجديد الدعوى من
ال�شطب) 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 �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 2013/3/06
قلم املحكمة التجارية

العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/481جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي�/شركة �سنمار بال�س ملواد البناء ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعى عليه� :شركة
االمارات للتنمية وال�صناعات املحدودة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية وقدرها  148214درهم  +تعوي�ض 10000درهم  +الفائدة القانونية  %12املطلوب
اعالنه�/شركة االمارات للتنمية وال�صناعات املحدودة اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء
املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة االوىل 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 2013/3/07
قلم املحكمة التجارية

قلم املحكمة التجارية

قلم املحكمة التجارية
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املال والأعمال

فيالدلفيا تغلق  23مدر�سة حكومية لعجز امليزانية

ال�صني ت�سعى خلطوط �أمريكية �أو�ضح لال�ستثمار
•• بكني-رويرتز:

دع��ا وزي��ر ال�ت�ج��ارة ال�صيني اىل و��ض��ع خ�ط��وط عري�ضة او��ض��ح م��ن ج��ان��ب ال��والي��ات املتحدة
ب�ش�أن اج��راءات مراجعتها االمنية بالن�سبة لال�ستثمارت اخلارجية وق��ال ان ال�صني ال تنتهج
ا�سرتاتيجية وطنية بالن�سبة لال�ستثمار اخلارجي .وقال ت�شني دمينج لل�صحفيني اليوم اجلمعة
يف الدورة الربملانية ال�صينية ال�سنوية اتع�شم ان تكون جلنةاال�ستثمارات اخلارجية بالواليات
املتحدة اكرث انفتاحا و�شفافية الن ال�شركات ال تعرف مطلقا مااذا كانت عطاءاتها تلبي ال�شروط
ام ال  .نحتاج اىل خطوط رئي�سية او�ضح ب�ش�أن احلاالت التي قد تنتهك االمن االمريكي خلف�ض
االخ�ط��ار بالن�سبة لل�شركات التي تريد اال�ستثمار.ن�أمل بتقليل االح�ب��اط وتكلفة العطاءات
الفا�شلة وجلنة اال�ستثمارات اخلارجية بالواليات املتحدة تتوىل مراجعة عطاءات ال�شركات
االجنبية لل�شركات االمريكية.
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ومن املقرر �أن ت�ص ّوت اللجنة وهي م�ؤ�س�سة حكومية على �إغ�لاق مدر�ستني �إ�ضافيتني وقال
•• وا�شنطن-يو بي �أي:
رئي�س اللجنة ،بيدرو رامو�س ،بعد الت�صويت �إن قرار الإغالق كان م�ؤملاً و�صعباً لنا جميعاً ولكن
ق��ررت ال�سلطات يف فيالدلفيا �إغ�لاق  23مدر�سة حكومية ب�سبب ارتفاع العجز يف امليزانية من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف ا�ستعادة الإ�ستقرار املايل.
املخ�ص�صة للمدار�س ،واعتقل عنا�صر الأم��ن  19حمتجاً بينهم رئي�س الفدرالية الأمريكية و�سيتم نقل عدد من املعلمني يف املدار�س التي �سيتم �إغالقها �إىل مدار�س �أخرى ولكن عدداً �آخر
للأ�ساتذة.
�سيفقدون وظائفهم.
و�ص ّوتت جلنة �إ�صالح املدار�س ،ل�صالح �إغالق  23من �أ�صل  27مدر�سة كانت تدر�س �إغالقها ومن املتوقع �أن يزيل الإغالق عجزاً بامليزانية بواقع  1.35مليار دوالر خالل � 5سنوات وت�شكل
وذلك يف حماولة ل�سد عجز هائل بامليزانية املخ�ص�صة للمدار�س احلكومية.
املدار�س التي مت �إغالقها  % 10من �إجمايل املدار�س يف فيالدلفيا ،علماً �أن فيها  237مدر�سة
وقبل القرار �أقفل حوايل  500حمتج من بينهم رئي�س الفدرالية الأمريكية للأ�ساتذة ،راندي ر�سمية.
وينغارتن ،الطرق امل�ؤدية �إىل القاعة املخ�ص�صة الجتماع اللجنة ،يف حماولة ملنع �أع�ضائها من واملدار�س الر�سمية لي�ست �سوى �إحدى �ضحايا الأزمة االقت�صادية التي ال تزال الواليات املتحدة
ال��دخ��ول ،ولكن ال�شرطة ف ّرقتهم واعتقلت  19منهم بينهم وينغارتن ،واتهمتهم بالإخالل تعاين من �آثارها ،وي�أتي هذا التط ّور بعد �أيام من دخول االقتطاعات التلقائية للإنفاق احلكومي
بالنظام.
حيز التنفيذ والتي من املتوقع �أن ت�ؤدي �إىل املزيد من الآثار ال�سلبية.

النعيمي :م�شاركة �أبوظبي مبعر�ض بور�صة ال�سفر العاملية يف برلني حققت نتائج �إيجابية
•• برلني-وام:

�أكد مبارك را�شد النعيمي مدير الرتويج واملكاتب
اخلارجية يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة �أن
م�شاركة قطاع ال�سياحة يف �أبوظبي يف معر�ض
ب��ور��ص��ة ال�سفر العاملية يف ب��رل�ين حققت نتائج
ايجابية.
وق��ال النعيمي يف حديث لوكالة �أن�ب��اء االمارات
وام �إن تواجد القطاع يف برلني خالل الفرتة من
� 6إىل  10م��ار���س اجل��اري �ضمن ج�ن��اح كبري
نظمته هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة �أ�سفر
ع��ن ��ش��راك��ات ج��دي��دة م��ع �أب��رز وك��االت ال�سياحة
وال�سفر الأملانية واالوروبية والعاملية.
وذك��ر �أن جناح ابوظبي ال��ذي �ضم حت��ت مظلته
 63من ال�شركات ال�سياحية كان الأك�ثر جذبا
للم�س�ؤولني االمل ��ان واالورب �ي�ي�ن وال� ��زوار الذين
حر�صوا علي االطالع علي املنتج ال�سياحي الذي
ي�شتمل ع�ل��ي م��ا ي��زي��د ع�ل��ى  80م��ن املنتجات
واخلدمات ال�سياحية منها �أول مركز لال�ست�شفاء
والعالجات الطبية التكاملية ال�شاملة وجمموعة
كبرية من الفنادق واملنتجعات الفاخرة واملعامل
واملرافق الرتفيهية اجلديدة والفعاليات املقامة

يف العا�صمة الإم��ارات�ي��ة ووك�ل�اء �سفر ومنظمو
ج� ��والت ��س�ي��اح�ي��ة .وت��وق��ع �أن ي�ج�ت��ذب القطاع
ال�سياحي يف �أبوظبي هذا العام نحو 2.5مليون
�سائح مقارنة بحوايل  2.3مليون �سائح يف عام
 2013و�أك ��د �أن ق��وة امل�ن�ت��ج ال�سياحي لإم ��ارة
ابوظبي الدافع واملحرك لهذه الزيادة يف اعداد
ال�سياح .وردا علي �س�ؤال حول امل�شاركات اخلارجية
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للهيئة هذا العام قال النعيمي ان الهيئة �ست�شارك
يف �سوق ال�سفر العاملي يف الربازيل ال�شهر املقبل
بالتزامن مع افتتاح خط االحت��اد للطريان ايل
الربازيل.
و�أ�ضاف �إن الهيئة �ست�شارك يف  17معر�ضا عامليا
يف  13دولة �إ�ضافة ايل تنظيم  8جوالت تعريفية
يف  23مدينة يف العامل من بينها مدن �أمريكية

وكورية للمرة الأويل.
و�أكد �أهمية ال�سياحة اخلليجية للقطاع ال�سياحي
يف ابوظبي والتي تنمو با�ستمرار بف�ضل االمان
وال�ت�ن��اف���س�ي��ة واخل ��دم ��ات ال��راق �ي��ة و�أو�� �ض ��ح �أن
ال�سياحة املحلية حتقق نتائج كبرية �إذ بلغ عدد
ال�سياح م��ن ال�سوق املحلية يف االم ��ارات حوايل
� 880ألفا و� 241سائحا العام املا�ضي وتوقع

�أن يقفز الرقم ايل مليون �سائح ه��ذا العام من
�سوق االم��ارات .وعلى �صعيد ال�سياحة العالجية
�أ� �ش��ار ب �ه��ذا ال �� �ص��دد ايل �أن ج��زي��رة ال�سعديات
الوجهة املثالية لإن�شاء مركز دي ان ايه املخ�ص�ص
لل�سياحة ال�ع�لاج�ي��ة ح�ي��ث ت��وف��ر بيئة طبيعية
خالبة ومياه نقية �صافية و�شواطئ رملية بي�ضاء
متتد مل�سافة  9كيلومرتات.
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وقال ان م�شروعات ال��دار العقارية التي عر�ضت
يف جناح ابوظبي خا�صة حديقة الأل�ع��اب املائية
يا�س ووتر ورلد �أبوظبي لفتت االنظار باعتبارها
ال��وح�ي��دة م��ن نوعها يف منطقة اخلليج العربي
وتوفر  43لعبة ومنزلقة مائية ومرافق ترفيهية
مثرية منها خم�س �ألعاب مل ت�شهدها �أي حديقة
مائية يف العامل.
ولفت النعيمي ايل �أن زوار جناح �أبوظبي يف برلني
�شاهدوا باهتمام كبري ما توفره جزيرة يا�س من
�أن���ش�ط��ة وم��راف��ق وم�ن�ه��ا ف�ن��دق ي��ا���س فاي�سروي
الفندق املطل على حلبة للفورموال 1و�شاطئ
ي��ا���س ال��واق��ع ع�ل��ى ال���س��اح��ل اجل�ن��وب��ي للجزيرة
�إ�ضافة ايل ع��امل ف�ي�راري �أبوظبي ال��ذي يعرف
ب�أنه �أك�بر حديقة �ألعاب مغطاة يف العامل ت�ضم
�أ�سرع لعبة مركبات �أفعوانية يف العامل.
وق��ال ان اجل�ن��اح ق��دم ه��ذا ال�ع��ام منتجا جديدا
لل�سياحة ال�تراث�ي��ة يف اب��وظ�ب��ي متثل مب�شاركة
قرية الليايل العربية الواقعة يف �صحراء اخلتم
على الطريق بني ابوظبي ومدينة العني والتي
ي�ستمتع ن��زال�ؤه��ا بجمال ال���ص�ح��راء والتقاليد
الإماراتية العريقة يف �أج��واء جت�سد مالمح من
الرتاث الثقايف املحلي.

فنادق ومنتجعات دانات تك�شف يف معر�ض برلني عن تو�سعات
مل�شروعاتها ال�سياحية يف �أبوظبي
•• برلني-وام:

ك�شفت ف�ن��ادق ومنتجعات دان��ات التابعة للم�ؤ�س�سة الوطنية
لل�سياحة والفنادق عن م�شروعات �سياحية هامة لها يف �أبوظبي
م�شرية �إىل حتقيقها نتائج مهمة خالل م�شاركتها مبعر�ض
بور�صة ال�سفر العاملية يف برلني.
وذك��ر وليد نيكوال�س ه��اروين مدير ق�سم الفنادق يف �سل�سلة
فنادق ومنتجعات دان��ات يف ت�صريحات لوكالة �أبناء االمارات
وام بجناح �أبوظبي يف معر�ض برلني �أن التو�سعات اجلديدة
يف ف�ن��دق ومنتجع ��ش��اط��ئ ال��راح��ة يف �أب��وظ�ب��ي ال ��ذي تديره
�سل�سلة فنادق ومنتجعات دانات ت�شكل ا�ضافة نوعية للمنتجع
ولل�سياحة الراقية يف ابوظبي.
وقال ان املجموعة بد�أت م�شروعا لتو�سعة منتجع دانات جبل
الظنة لبناء � 30شاليها جديدا علي البحر وا�ضافة 100
غرفة فندقية ايل منتجع الظفرة.
و�أ�ضاف �إنه �سيتم يف الربع الثالث من هذا العام �إفتتاح فندق
دان ��ات ري��زدن ����س لل�شق ال�ف�ن��دق�ي��ة وال ��ذي ي�ضم � 200شقة
مفرو�شة ديلوك�س.
ولفت �إيل �أن التو�سعات اجلديدة �أ�ضافت  144غرفة وجناحا
وثالثة مطاعم جديدة �إيل منتجع �شاطئ الراحة ال�ستيعاب
املزيد من الزوار من داخل االمارات وخارجها.
واعترب هاروين �أن التو�سعة متت يف زمن قيا�سي ملواكبة النمو
ال�سياحي يف �أبوظبي وتوفري احتياجات ال��زوار الراغبني يف
ق�ضاء عطالتهم و�أعمالهم يف فندق ومنتجع �شاطئ الراحة.
وذك��ر �أن املبني اجلديد للمنتجع يتميز بالأجنحة اجلديدة
ال�ف��اخ��رة وج�م��ال الت�صميم وروع��ة االل ��وان وه��ي مكونة من
غرفتي نوم �أو غرفة نوم واح��دة و�صالون وجل�سات مفتوحة
توحي لزائريها بالرفاهية املطلقة.
و�أ�شار �إيل �أنه بعد اكتمال م�شروع التو�سعة ارتفع عدد الغرف
واالجنحة والفيالت ايل  280لي�صبح فندق ومنتجع �شاطئ
الراحة مت�صدرا ل�سياحة النخبة الراقية يف امارة ابوظبي.
وذك��ر �أن وق��وع املنتجع علي �شاطئ خا�ص طوله  900مرت
ا�ضافة ايل �إحاطته بع�شرات الهكتارات من احلدائق واال�شجار
جعله الأك�ثر جذبا للعالئالت ورج��ال الأعمال من االمارات
واملنطقة اخلليجية واوروبا.
ونوه هاروين ايل انتهاء �أعمال التطوير والتحديث يف دانات
منتجع العني مبدينة العني و�أك��د �أن��ه مت اع��ادة تطوير كافة
غ��رف وق��اع��ات الفندق .و�أو��ض��ح �أن املجموعة تخطط الدارة
فنادق ومنتجعات يف مدن االم��ارات اعتبارا من العام احلايل
 2013بعد جناحها يف امارة ابوظبي  .وحول النتائج التي

الهند تتجه لوقف ا�سترياد النفط الإيراين
حققها الوفد يف برلني قال ان املجموعة عقدت �أكرث من 65
اجتماعا خ�لال الأي��ام الثالثة املا�ضية مع م�س�ؤويل �شركات
ال�سفر وال�سياحة املتخ�ص�صة الأمل��ان�ي��ة والأوروب �ي��ة لإر�سال
جمموعات �سياحية ايل ابوظبي و�أ�شار �إىل �أن املجموعة ركزت
خ�لال معر�ض برلني علي التعامل م��ع �شركات احلجز عرب
االنرتنت ب�إعتباره الو�سيلة االف�ضل واالكرث انت�شارا يف العامل
اليوم  .وتطرق �إىل التعاون مع العديد من �شركات الت�سويق
والتجارة االلكرتونية العاملة يف قطاع ال�سياحة وال�سفر يف
اوروبا وقال �إن احلجز بنظام �سايرب يف فنادق ومنتجعات دانات
هو الأف�ضل لنا ول�شركائنا يف �أوروب��ا م�ؤكدا �أن ن�سبة احلجز
عرب االنرتنت �أون الين ارتفعت بن�سبة  15يف املائة خالل �سنة
واحدة فقط  .وتوقع نتائج قوية يف الربع الثاين من هذا العام
م�ؤكدا �أن الربع االول �سجل اف�ضل النتائج بزيادة  12يف املائة
عن الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
من جانبها قالت رميا الروا�س مديرة الت�سويق يف جمموعة
فنادق ومنتجعات دانات �إن املجموعة عقدت �سل�سلة هامة من
اللقاءات االيجابية يف معر�ض بور�صة ال�سفر العاملية 2013
مع ممثلي �شركات ال�سياحة والت�سويق واالعالم.
و�أ��ض��اف��ت رك��زن��ا علي التباحث م��ع وك��االت ال�سياحة وال�سفر
العاملة يف ا�سواق املانيا وبريطانيا وال�صني ورو�سيا والربازيل

والهند وا�سبانيا باعتبارها من �أهم الأ�سواق امل�صدرة لل�سياحة
�إيل �أب��وظ �ب��ي ون �ح��ن ب���ص��دد ات�ف��اق�ي��ات ه��ام��ة م��ع م�ؤ�س�سات
و�شركات �سياحية ال��دول اال�سكندنافية مع موا�صلة البحث
ع��ن ا� �س��واق ج��دي��دة للعطالت العائلية يف اب��وظ�ب��ي و�إر�سال
جم�م��وع��ات �سياحية ايل ف �ن��ادق ومنتجعات دان ��ات يف امارة
�أبوظبي ومن �أبرزها دانات منتجع العني و منتجع تالل ليوا يف
املنطقة الغربية و �شاطئ الراحة بابوظبي ومنتجع دانات جبل
الظنة وفندق ليوا وفندق املرف�أ وفندق الظفرة  .و�أو�ضحت �أن
وفد امل�ؤ�س�سة قدم عرو�ضا ترويجية للعائالت ب�أ�سعار طيبة
�أم��ام وك��االت ال�سياحة وال�سفر والتقي ممثلي ادارات قنوات
العوائد املالية للفنادق و�أطلع امل�شاركني يف املعر�ض علي عدد
من اخلدمات واملنتجات ال�سياحية التي تقدمها �سل�سلة فنادق
ومنتجعات دانات .وتوقعت الروا�س �أن ت�ستقبل الفنادق التابعة
للم�ؤ�س�سة �أو اململوكة لها اقباال كبريا من ال�سياح طوال عام
 2013نظرا لعرو�ضها الرتويجية للعطالت اع�ت�ب��ارا من
مايو وحتي نهاية العام احلايل خا�صة يف فرتة ف�صل ال�صيف
و�أك��دت �أن ام��ارة ابوظبي �أ�صبحت وجهة �سياحية مف�ضلة يف
�أملانيا �أكرب �أ�سواق ال�سياحة اخلارجية يف �أوروب��ا  .ونوهت �إىل
تنظيم حملة ت�سويق كربي اعتبارا من فرباير املا�ضي ت�ستمر
حتي نهاية �شهر رم�ضان املبارك.

•• نيودلهي-رويرتز:

ق� ��ال ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب ل �� �ش��رك��ة م �ن �ج��ال��ور للتكرير
والبرتوكيماويات ام�س ان من املنتظر �أن توقف الهند
كل واردات النفط اخلام من ايران الن �شركات الت�أمني
الهندية ق��ال��ت ان�ه��ا �ستوقف تغطيتها للم�صايف التي
ت�ستخدم اخلام االيراين ب�سبب العقوبات الغربية.
وال �ه �ن��د ه��ي ث ��اين �أك �ب�ر م���ش�تر ل�ل�ن�ف��ط االي � ��راين اذ
ت�أخذ نحو ربع ال�صادرات االيرانية بقيمة مليار دوالر
�شهريا.
وقال ب.ب�.أوبادهيا الع�ضو املنتدب ل�شركة ماجنالور
للتكرير والبرتوكيماويات لرويرتز عرب الهاتف اذا مل
يتوفر الغطاء ف�ست�ضطر كل �شركات التكرير الهندية
لوقف الواردات من ايران واال فانها �ستتحمل خماطرة
هائلة.
و�أ��ض��اف قالت �شركات الت�أمني ان��ه اذا ا�شرتيت خاما
ايرانيا ف�سيلغى غطائي الت�أميني اذا مل نح�صل على
ت�أمني للم�صفاة ف�سنتوقف عن �شراء اخلام االيراين.
ومل يت�ضح ملاذا �أ�صبح االمر ميثل م�شكلة االن بعد عدة
�أ�شهر م��ن فر�ض عقوبات �أوروب �ي��ة و�أمريكية �صارمة
ت�ستهدف جتارة ايران النفطية الجبارها على التفاو�ض

ب�ش�أن برناجمها النووي.
لكن م�ؤ�س�سة الت�أمني العام الهندية قالت يف ر�سالة يف
يناير كانون الثاين اىل جمل�س الت�أمني العام اطلعت
عليها رويرتز ان �شركات الت�أمني �أدركت �أن �شركات اعادة
الت�أمني لن تتحمل تغطية معاجلة اخل��ام وخ�سائرها
ب�سبب العقوبات القائمة.
وق ��ال م���ص��در يف ��ش��رك��ة ت�ك��ري��ر �أخ ��رى ت���ش�تري اخلام
االيراين هي هندو�ستان برتوليوم ان ال��واردات مهددة
مب�شكالت الت�أمني.
و�أبلغ امل�صدر رويرتز الواردات من ايران �ستتوقف قريبا
 ...فيما يتعلق بالت�أمني كلنا نبحر يف قارب واحد.
وهندو�ستان برتوليوم هي ثالث �أكرب م�شرت هندي من
ايران وحذرت ال�شهر املا�ضي من �أن �شركات الت�أمني قد
ت�سحب الغطاء ب�سبب العقوبات.
ورف�ض �أوب��اده�ي��ا االف�صاح عن الوقت ال��ذي �ستتوقف
فيه �شركته عن ا�سترياد النفط من ايران .لكن ال�شركة
طرحت مناق�صات ل�شراء ثالث �شحنات حجم كل منها
� 650ألف برميل من النفط اخلام للتحميل يف ابريل
ني�سان وفقا لوثائق اطلعت عليها رويرتز .واثنتان من
ه��ذه ال�شحنات عالية الكربيت وميكن �أن حت��ل حمل
النفط االيراين.

التحذير من فائ�ض ال�سيولة باالقت�صاد العاملي
•• عوا�صم-ا ف ب:

حذر معهد التمويل ال��دويل من �أن البنوك املركزية يف العامل ت�ضخ
الكثري من ال�سيولة يف �إطار خططها للتي�سري النقدي ،و�أن املخاطر يف
الأ�سواق �أ�صبحت عالية ب�سبب ا�ستمرار معدالت الفائدة يف م�ستويات
منخف�ضة جدا.
و�أو�ضح املعهد وهو جتمع لأكرث من  450بنكا �أنه �إذا ا�ستمرت البنوك
املركزية يف �ضخ املزيد من الأموال يف االقت�صاد العاملي ،ف�إن �أي حماولة

تقوم بها يف امل�ستقبل لل�سيطرة على الو�ضع �ست�ؤدي لزعزعة ا�ستقرار
النظام املايل.
وجاء هذا التحذير بعد �ساعات من تباحث م�س�ؤويل البنك املركزي
الأوروب � � ��ي ح ��ول خ�ف����ض ��س�ع��ر ال �ف��ائ��دة ال��رئ�ي���س��ي مل��واج �ه��ة �ضعف
االقت�صادات الأوروب�ي��ة ،وق��د ق��رروا يف �آخ��ر املطاف ع��دم تغيري �سعر
الفائدة ،وهو ال�شيء نف�سه الذي قام به البنكان املركزيان يف بريطانيا
وال�ي��اب��ان يف اجتماعاتهما �أم����س الأول ،كما ق��ررا موا�صلة �سيا�سة
التي�سري النقدي التي تعني �ضخ املزيد من ال�سيولة يف الأ�سواق.

وقال هونغ تران نائب املدير الإداري للمعهد �إن على م�س�ؤويل البنوك
املركزية �أن يكونوا حذرين من التداعيات غري املتوقعة للخطوات التي
يتخذونها ،و�أن يو�ضحوا الكيفية التي يعتزمون بها تعديل �سيا�ساتهم
النقدية على املدى البعيد.
وذكر املعهد يف بيان له �أن هذه الإجراءات من حتفيز نقدي ومعدالت
فائدة متدنية جدا ال ميكن �أن ت�ستمر للأبد ،غري �أن اخلطر يكمن
يف �أن الأ�سواق املالية �أ�صبحت مدمنة عليها ،و�أ�شار �إىل �أن بلوغ م�ؤ�شر
داو جونز لأ�سهم ال�شركات ال�صناعية خالل الأ�سبوع اجل��اري �أعلى

م�ستوياته على الإط�ل�اق ُي�ع��زى �إىل �إط�ل�اق ح��زم��ات م��ن التي�سري
النقدي عرب العامل� ،أكرث منه تعبرياً عن ت�سجيل ٍ
تعاف يف االقت�صاد
احلقيقي.
وح�سب معهد التمويل الدويل ف�إن كربيات البنوك العاملية تقوم بكل
ما ت�ستطيعه ل�ضمان ا�ستقرار الأ�سواق وحفز النمو ،لأن الإ�صالحات
ال���ض��روري��ة ت��وق�ف��ت يف ع��دد م��ن دول ال �ع��امل ب�سبب ح��ال��ة اجلمود
ال�سيا�سي التي �أ�صابتها ،ومن �ش�أن ا�ستمرار هذا اجلمود �أن ي�ؤدي �إىل
اهتزاز ثقة امل�ستثمرين.
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�سياحة دبي تفوز بجائزتي �أف�ضل مكتب متثيلي عربي والوجهة
ال�سياحية الأكرث �شعبية خالل م�شاركتها يف بور�صة برلني
•• برلني-وام:

14

فازت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي للعام الثالث على
التوايل بجائزتي �أف�ضل مكتب متثيلي عربي يف املانيا و الوجهة
ال�سياحية الأكرث �شعبية يف ال�شرق الأو�سط خالل م�شاركتها يف
معر�ض بور�صة برلني ال�سياحي �آي تي بي املقام حاليا يف العا�صمة
مما يعد �إجنازا عامليا جديدا حتققه الدائرة يف جمال ت�سويقها
ال�سياحي للإمارة .وح�صلت الدائرة على اجلائزتني من جمعية

جو �آ�شيا التي تتخذ برلني مقرا لها وت�ضم �أك�ثر من 3000
ع�ضو من هيئات الرتويج ال�سياحي و�شركات الطريان والفنادق
من �آ�سيا واملنطقة �إذ يتم منح اجلوائز بطريقة الت�صويت بني
�أع�ضاء اجلمعية يف احتفالية �سنوية تقام على هام�ش معر�ض
�آي تي بي و�سلم اجلائزتني نوربرت فيفرلني مدير اجلمعية �إىل
�إياد عبد الرحمن املدير التنفيذي لقطاع العالقات الإعالمية
وتطوير الأعمال بالدائرة بح�ضور �صالح اجلزيري مدير �إدارة
الرتويج اخلارجي والوفود وموزة اليوحة مدير �إدارة الإعالم

الدوالر يف �أعلى م�ستوياته �أمام الني
•• لندن-رويرتز:

�سجل ال��دوالر �أعلى م�ستوياته يف ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة �أم��ام الني وارتفع �أم��ام �سلة عمالت
ام�س مدعوما بامال يف �أن يكون �سوق العمل االمريكي يف طريقه للتح�سن و�أن جمل�س االحتياطي
االحت��ادي قد يحد من �سيا�ساته النقدية فائقة التي�سري .ودفعت ه��ذه التوقعات كذلك الدوالر
لالرتفاع �أمام اليورو الذي رغم تراجعه �أمام الدوالر ارتفع �أمام الني .ومازالت التوقعات القامتة
القت�صاد منطقة اليورو تدعم تكهنات ب�أن يخف�ض البنك املركزي االوروبي �سعر الفائدة يف نهاية
االمر .وارتفع الدوالر 7ر 0باملئة اىل 51ر 95ين وهو �أقوى م�ستوياته منذ �أغ�سط�س اب 2009
وارتفع ع�شرة باملئة �أمام الني منذ بداية العام .وارتفع اليورو 6ر 0باملئة اىل 02ر 125ين وهو
�أعلى م�ستوياته يف نحو ا�سبوعني .وارتفع م�ؤ�شر الدوالر 2ر 0باملئة اىل 228ر 82مقرتبا من �أعلى
م�ستوياته يف �ستة ا�شهر ون�صف ال�شهر الذي �سجله يوم االربعاء املا�ضي عند 604ر .82وتراجع
اليورو �أمام الدوالر بعد ارتفاعه بن�سبة واحد باملئة �أم�س فهبط 1ر 0باملئة اىل 3092ر 1دوالر.

والإعالن وعبد اهلل بن �سويدان نائب املدير و�أ�سماء حممد علي
رئي�س ق�سم �أوروب��ا ال�شرقية والغربية وم��ارا كا�سيليتز مديرة
مكتب الدائرة يف �أملانيا  .وقال عبد الرحمن يف ت�صريح �صحايف
له �إن ح�صول الدائرة على هاتني اجلائزتني للعام الثالث على
التوايل ي�ؤكد مدى �صحة وم�صداقية اخلطط الت�سويقية التي
تنتهجها الدائرة يف خمتلف �أ�سواق العامل ال�سياحية الفتا �إىل
�أهمية ال�سوق الأمل��اين لدبي التي حتظى ب�شعبية كبرية لدى
ال�سياح الأملان الذين يعتربون الإمارة وجهتهم املف�ضلة.

بلغ �صايف الأرباح للعام  2012لبنك الإمارات دبي الوطني ( )2,6مليار درهم و % 25من الأرباح للم�ساهمني

�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم :ن�شكر القيادة احلكيمة على توجيهاتها ال�سامية ور�ؤيتها الثاقبة
•• �أثبت اقت�صاد الإمارات قوته ومرونته رغم التحديات
•• دبي – حممود علياء:

عقد بنك الإم ��ارات دب��ي ال��وط�ن��ي ،البنك الرائد
يف املنطقة اج�ت�م��اع جمعيته العمومية ال�سنوي
ال�ساد�س العادي يف املقر الرئي�سي للبنك بح�ضور
ال�سادة �أع�ضاء جمل�س االدارة ,و�أع�ضاء اجلمعية
العامة للم�ساهمني.
وخ�لال االجتماع ال�سنوي ي��وم �أم�س االول ،قدم
�سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل م�ك�ت��وم ،رئي�س
جمل�س الإدارة ،تقريراً عن ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب  .2012ويف كلمته خالل الإجتماع
قال �سموه :الإمارات العربية املتحدة برزت جمدداً
كدولة رائدة تتمتع باقت�صاد �أثبت قوته ومرونته
على الرغم من التحديات امل�ستمرة نتيجة تداعيات
الو�ضع االقت�صادي العاملي .وق��د متكنت الدولة
من حتقيق النمو بف�ضل القيادة احلكيمة والر�ؤية
ال�سديدة حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة،
حيث قامت باتخاذ العديد من الإج ��راءات التي
�ساعدت على حتفيز الإقت�صاد ليكون �أداءه جيداً
على غ��رار الأع��وام ال�سابقة .وق��د حافظ القطاع
غري النفطي على ا�ستقراره يف العام املا�ضي ،مما
جعل الدولة يف و�ضع جيد لال�ستفادة من قطاعات
التجارة وال�سياحة .
وق��د مت ات �خ��اذ ال �ق��رارت ال�ت��ال�ي��ة خ�ل�ال اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوي:
1-متت املوافقة على توزيع �أرب��اح نقدية بن�سبة

 % 25للم�ساهمني ( 25فل�س لل�سهم الواحد)
عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2012
2مت الإطل��اع على تقرير جمل�س الإدارة عنن�شاط املجموعة ومركزها امل��ايل لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2012وك��ذل��ك االط�ل�اع على
تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة عن ذات الفرتة
واعتمادها.
3مت اعتماد البيانات املالية املوحدة للمجموعةع ��ن ال �� �س �ن��ة امل��ال �ي��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة يف  31دي�سمرب
.2012
4متت املوافقة على ت�شكيل جمل�س الإدارة.5مت تعيني �شركة �إرن�ست �أن��د يونغ كمدققنيحل�سابات املجموعة لعام .2013
6فور انتهاء عقد �إجتماع اجلمعية العموميةال �� �س �ن��وي��ة ال � �ع� ��ادي ،مت ع �ق��د اج �ت �م��اع اجلمعية
العمومية غري العادي حيث مت تعديل امل��ادة رقم
�( 19أ) من النظام الأ�سا�سي لتحديد عدد �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
قوة البنك ومكانته را�سخة
و�أ��ض��اف �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم:
تعك�س ن�ت��ائ��ج ب�ن��ك الإم � ��ارات دب��ي ال��وط�ن��ي لعام
� 2012أدا ًء ت�شغيلياً �إيجابياً للغاية ،وتظهر قوة
البنك ومكانته الرا�سخة كبنك رائ��د يف املنطقة.
وقد �أظهرت دولة الإم��ارات العربية املتحدة ودبي
على وجه اخل�صو�ص خالل العام قدرات منو مرنة

•• �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد ال مكتوم يتو�سط اع�ضاء جمل�س االدارة
ورا�سخة مما يجعل بنك الإمارات دبي الوطني يف � -إرت�ف��اع �صايف الأرب ��اح لعام  2012لت�صل �إىل
موقع منا�سب ملوا�صلة اال�ستفادة من هذا التح�سن  2.6مليار دره��م ،بزيادة بن�سبة  % 3مقارنة
يف امل �ن��اخ االق �ت �� �ص��ادي .وق��د اع�ت�م��د ال�ب�ن��ك نهجاً بالعام ال�سابق.
متحفظاً خالل عام  ،2012و�سي�ستمر على هذا  -ربحية ال�سهم لل�سنة  0.41درهم.
 م�ؤ�شرات م�شجعة للإيرادات خالل العام بارتفاعالنهج �أي�ضاً خالل العام املقبل .
وق��د �شملت �أب��رز النتائج املالية لعام  2012ما �إج �م��ايل الإي � � ��رادات بن�سبة  % 3م �ق��ارن��ة بعام
 2011لت�صل �إىل  10.2مليار درهم.
يلي:

 تعزيز ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لت�صل �إىل م�ستوىجيد جداً بن�سبة .% 20.6
واختتم �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
كلمته بالقول� :أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأعرب
ع��ن خ��ال����ص ��ش�ك��ري وام �ت �ن��اين ل���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي لقيادته

مدراء فنادق عجمان �ضمن الوفد الر�سمي للإمارة مبعر�ض
بور�صة برلني الدويل لل�سياحة وال�سفر
•• عجمان -الفجر :

��ش��ارك��ت ك�برى ال�ف�ن��ادق واملنتجعات العاملة يف �إمارة
ع�ج�م��ان �ضمن ال��وف��د ال��ر��س�م��ي لل��إم��ارة �إىل معر�ض
بور�صة برلني ال��دويل لل�سياحة وال�سفر ال��ذي ينعقد
بالعا�صمة الأملانية يف الفرتة من ال�ساد�س حتى العا�شر
من مار�س اجلاري.
و�أثني في�صل �أحمد النعيمي مدير عام دائ��رة التنمية
ال�سياحية بعجمان رئي�س وفد الإم��ارة على �أداء وكالء
قطاعات الفندقة والرتفيه خ�لال املعر�ض وحر�صهم
على متثيل �إم ��ارة عجمان ب�أف�ضل ��ص��ورة �أم��ام جميع
زوار جناح الإمارة وخالل االجتماعات التي تعقد لدى
اجلهات الأخرى امل�شاركة باملعر�ض.
وق��ال افتخار حمداين مدير عام فندق و�أجنحة رمادا
عجمان �إن��ه ي�شارك كل ع��ام باملعر�ض ك��ون �أملانيا ثاين
�أكرب �سوق م�صدر لل�سياحة بالن�سبة للفندق ،كما �أعرب
عن بالغ �سعادته للم�شاركة هذا العام حتت مظلة دائرة
التنمية ال�سياحية بعجمان .و�أ� �ض��اف �أن��ه �أب��رم خالل
امل�شاركة هذا العام عددا من العقود مع �شركات لل�سفر
من بريطانيا ،كما مت تكرمي رمادا من �شركة جيه .تي.
توري�ستيك الأملانية ك�أف�ضل �شريك �سياحي لها يف �إمارة
عجمان بالنظر �إىل �أن رم��ادا ت�ستقبل �أكب��ر ع��دد من
احلجوزات لل�سواح الأملان من هذه ال�شركة.
وقال �أ�شتو�ش �شارما مدير عام فندق �شاطئ عجمان �إنه
�شعر ب�سعادة بالغة مل�شاركته يف الرتويج لإمارة عجمان
وفندق �شاطئ عجمان بو�صفه �أول فندق �أقيم يف الإمارة
عام  ،1979و�أنه حر�ص على تقدمي فكرة متكاملة عن
موقع الفندق واملرافق واملميزات التي ميكن للنزيل �أن

ي�ستمتع بها خ�لال ف�ترة �إقامته بعجمان ،م�شريا �إىل
�أنه جاري العمل حاليا على البدء يف �إج��راءات تو�سعية
وحتديثية يف الفندق خالل منت�صف العام .2013
و�أعرب كري�ستيان هو�شكا مدير تطوير الأعمال بفندق
ق�صر عجمان عن اعتزازه وفخره بكونه ع�ضوا يف الوفد
ال��ر��س�م��ي لإم� ��ارة ع�ج�م��ان ،م�شيدا ب��ال�ت��وا��ص��ل الفعال
مع م�سئويل دائ��رة التنمية ال�سياحية بعجمان لإجناح
امل�شاركة يف هذا املعر�ض الدويل ،م�ؤكدا �أنه كان فر�صة
فريدة للرتويج ملا �سماه عجمان اجلديدة بعد اجلهود
الأخرية الوا�ضحة حلكومة عجمان �إزاء تنمية القطاع
ال�سياحي يف الإمارة.
وق��ال نعترب م�شاركة ف�ن��دق ق�صر عجمان م�س�ؤولية
كربى نتمنى �أن نكون على قدرها  ،م�شريا �إىل �أنه التقى
مع العديد من وكالء ال�سياحة وال�سفر يف �أملانيا ،ومتت
دعوتهم للنقا�ش ب�ش�أن خطط ترويجية لف�صل ال�صيف
املقبل والتعاون ب�ش�أن الدورة املقبلة من معر�ض بور�صة
برلني الدويل.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت ج��ول�ي��ان م��ول�ي�ير م��دي��رة املبيعات
يف ف�ن��دق كمبن�سكي ع�ج�م��ان �إن ��ه ك��ال�ع��ادة تثبت دائرة ا�ستثمارها لعر�ض �إمارة عجمان كمق�صد �سياحي متميز
التنمية ال�سياحية بعجمان حر�صها على عمل مميز تدعو فندق كمبنيك�س عجمان للحر�ص على امل�شاركة يف
رغ��م امل�شاركة الوا�سعة م��ن خمتلف �إم ��ارات ال��دول��ة  .الأعوام املقبلة ،منوهة بال�شراكات التي عقدها الفندق
و�أ�ضافت �أن جناح �إمارة عجمان القى �إقباال كبريا �سواء مع �شركات ال�سياحة وال�سفر ،خا�صة يف �أملانيا و�سوي�سرا
من كبار ال�شخ�صيات �أو ال��زوار من �سواء يف جمهورية وبريطانيا والنم�سا.
�أملانيا االحتادية �أو من خمتلف دول العامل بفعل ح�سن م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال م ��اه ��ر ال �� �ص �ف��دي م ��دي ��ر املبيعات
الرتتيب لعقد اجتماعات مع ممثلي الأ�سواق امل�ستهدفة مب�شروعات تنمية ال��زوراء �إن �إدارة امل�شروعات ت�شرفت
للجذب ال�سياحي� ،إ��ض��اف��ة �إىل ح�سن وروع ��ة ت�صميم بطلب امل���ش��ارك��ة م��ع وف��د الإم� ��ارة ،خا�صة �أن معر�ض
جناح �إمارة عجمان.
بور�صة برلني ال��دويل لل�سياحة وال�سفر �شكل فر�صة
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن جن ��اح امل �� �ش��ارك��ة وال �ف��ر���ص ال �ت��ي مت لعر�ض م��راح��ل م�شروع منتجعات ال ��زوراء يف عجمان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2578جتاري كلي ابوظبي

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2013/38جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه� /شركة هيدرا العقارية ذ.م.م العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق 2013/1/14م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح  /ندمي �شايف بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالن�سبة للمدعى
عليها :بف�سخ اتفاقيتي احلجز املربمتني بني املدعي واملدعى عليها وب��ال��زام املدعى
عليها بان تدفع للمدعى مبلغا وقدره  1500455درهم والفائدة التاخريية بواقع %4
�سنويا عن مبلغ ق��دره  134055دره��م من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2012/12/12
حتى ال�سداد التام ,مبا ال يجاوز هذا املبلغ ,وحتميل املدعى عليها ر�سوم وم�صروفات
ال��دع��وى ومبلغ مائتي ( )200دره��م مقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة�� .ص��در بتوقيعي وختم
املحكمة بتاريخ املوافق حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل
لت�سلمك هذا امل�ستند.

اىل املحكوم عليه /علي احمد حممد احمد اللوغاين العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
املوافق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح  /عبدالهادي حممد ب�شري �سعيد عناية ب��ال�ت��ايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري :بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  74.000درهم ( اربعة
و �سبعون الف درهم ) قيمة ال�شيكني امل�سحوبني على بنك ابوظبي الوطني والزامه
كذلك بامل�صاريف وبرف�ض ما ع��دا ذل��ك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة
بتاريخ املوافق  2013/3/5حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

رئي�س الدائرة

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

كمق�صد �سياحي متكامل وفريد على ال�ساحل ال�شمايل
للإمارة مب�ساحة �إجمالية  5.4مليون مرت مربع ،وما
ميلكه م��ن مقومات طبيعية ��س��واء ال��واج�ه��ة البحرية
بطول  12كيلومرتا �أو غابات القرم التي ت�شكل حممية
بيئية غنية بالطيور والأ�سماك .و�أ�شار �إىل �أن ثمانية من
كربى �شركات البناء يف الإم��ارات متت دعوتها يف يناير
املا�ضي لال�شرتاك يف املناق�صة الت�أ�سي�سية للم�شروع
الذي يتوقع �أن ي�شمل فندقني (غرف و�أجنحة فندقية)
يتم االنتهاء منهما خ�لال � ،2015إ�ضافة �إىل 154
فيال و�أربعة مطاعم ومركز �صحي.

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /32عمايل  -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :حممد �شكيل حممد جميل للمقاوالت اجلن�سية :االمارات
امل�ست�أنف عليه:مالك حممد عا�صف مالك حممد خان اجلن�سية :باك�ستان
مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء احلكم امل�ست�أنف املطلوب اعالنه/مالك حممد
عا�صف مالك حممد خان اجلن�سية :باك�ستان العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/3209عم جز -م ع-ب� -أظ
وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار
مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

قلم اال�ستئناف العمايل

احلكيمة وتوجيهاته ال�سامية ور�ؤيته الثاقبة .و�أود
�أي�ضاً ،ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أن �أتوجه
بخال�ص ال�شكر لإدارة وموظفي املجموعة على
جهودهم املتميزة ومثابرتهم ودورهم الإيجابي يف
حتقيق هذه النتائج خالل عام  ،2012كما �أتوجه
بال�شكر لعمالئنا وم�ساهمينا الكرام على دعمهم
امل�ستمر وثقتهم الغالية .

ل�صو�ص النفط يلوثون م�ستنقعات نيجرييا
•• نيمبي-رويرتز:

توم�ض طبقة من الزيت ب�ألوان قو�س قزح من على م�سافة مئات االمتار يف
غابة على �أطراف منطقة م�ستنقعات يف نيجرييا حول خط �أنابيب نيمبي
التابع ل�شركة رويال دات�ش �شل .وتقول �شل ان ال�سبب يف هذه الكارثة البيئية
هو م�ستوى غري م�سبوق من �سرقات النفط التي ت�ستهدف خط االنابيب
الذي ي�ضخ  150الف برميل يوميا اىل �ساحل املحيط االطل�سي.
ونيمبي من �أهم م�سارات النفط يف نيجرييا اكرب منتج للنفط يف افريقيا
لكنها �أي�ضا هدف متكرر للع�صابات االجرامية التي ت�سرق اخلام من خط
االنابيب لتبيعه لال�سواق العاملية او امل�صايف املحلية.
وه ��ذا اال��س�ب��وع �أع�ل�ن��ت ��ش��ل ح��ال��ة ال �ق��وة ال�ق��اه��رة يف ام� ��دادات خ��ام بوين
النيجريي اخلفيف وه��ددت باغالق خط االنابيب متاما بعد �أن هاجمه
الل�صو�ص ال�شهر املا�ضي .واالثر البيئي لهذه املمار�سة مدمر على جمتمع
ال�صيد ال��ذي يعي�ش ح��ول خ��ط االنابيب ق��رب م�ستنقعات دلتا النيجر.
وكانت عقود من الت�سرب النفطي ب�سبب ال�سرقات و�سوء االدارة البيئية
ل�شركات النفط الكربى قد �أدت اىل تدهور الو�ضع البيئي يف املنطقة.
وقال ديفيد كو�سيرب الذي كان يعمل �صيادا حتى نفق كل ال�سمك وا�صبح
االن ي�ستخدم زورقه يف نقل النا�س �أ�سلوب احلياة الذي عرفته و�أنا �صغري
عندما كنا ن�أكل ال�سمك الطازج من املاء مبا�شرة قد انتهى متاما.
وا�ضاف العاملون بالنفط ت�سببوا يف نق�ص اال�سماك �أ�صبح علينا �شرا�ؤها
جممدة بعد �أن كنا نح�صل عليها طازجة .ومل ي�سمح لرويرتز بالو�صول
اىل جزء من خط انابيب نيمبي تقول �شل ان الل�صو�ص ا�ستهدفوه لكن
االثر املدمر للت�سرب النفطي كان ظاهرا فالزراعات ب��د�أت متوت وي�سود
لونها واال�سماك النافقة متناثرة على ال�شاطئ .اقرتب زورق تابع للجي�ش
واندفع كو�سيرب يرفع يديه ليظهر انه ال يحمل �سالحا وقال اذا مل تتوخ
احلذر ميكن �أن يقب�ضوا عليك ..لكنهم �أكرب ل�صو�ص النفط على االطالق
م�ؤكدا وجهة النظر ال�سائدة ب�أن بع�ض افراد اجلي�ش النيجريي باال�ضافة
اىل بع�ض ال�سا�سة البارزين يف الدلتا متورطون يف هذه ال�سرقات .وردت
ال�سلطات النيجريية بغ�ضب على ا�شارات �شل هذا اال�سبوع اىل �أن �سرقات
النفط زادت عن �أي وقت م�ضى واتهمت ال�شركة بالف�شل يف �سد فتحات
الت�سريب ال�سابقة .ويقول اللفتنانت كولونيل اونيما نوات�شوكوو املتحدث
با�سم قوات اجلي�ش يف الدلتا ان جناحات انفاذ القانون منذ بدء حملة على
ل�صو�ص النفط العام املا�ضي �أدت اىل تراجع ال�سرقات.

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/95ت عام -م ر -ت �-أظ)
طالب التنفيذ� /شهباز خان عبدالرحيم خان اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده
 :فالك �شري خان حممد اجلن�سية :باك�ستان املطلوب اعالنه ::فالك �شري
خان حممد اجلن�سية :باك�ستان 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  2013/4/1موعدا 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
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وا�شنطن جترب حكومات العامل على االمتثال ال�ضريبي للأمريكيني
•• وا�شنطن-وكاالت:

قررت ال�سلطات ال�ضريبية الأمريكية ،واملتمثلة يف م�صلحة ال�ضرائب
 IRSع��دم ت��أج�ي��ل تطبيق ق��ان��ون االم �ت �ث��ال ال���ض��ري�ب��ي الأمريكي،
 ، FATCAبعد �أ�سابيع قليلة من درا��س��ات كانت ت�شري �إىل �إمكانية
ت�أجيل التطبيق �إىل .2015
وق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد امل���ص��ارف العربية ،و��س��ام ف�ت��وح� ،إن الإدارة
الأمريكية ح�سمت �أم��ره��ا ،وق��ررت �أن يكون التوقيع من جميع الدول
يف يوليو املقبل ،على �أن ت�ستقطع ال�ضريبة من احل�سابات امل�صرفية يف
يناير  2014دون �إرجاء يف التطبيق ،بح�سب �صحيفة ال�شرق الأو�سط
اللندنية .ويخول هذا القانون لل�سلطات ال�ضريبية الأمريكية واملتمثلة

يف م�صلحة ال���ض��رائ��ب IRS ،م�لاح�ق��ة الأم��ري�ك�ي�ين املكلفني ب�سداد
ال�ضرائب خ��ارج ح��دود الدولة ،با�ستخدام النظام امل�صريف العاملي .ويف
حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا� ،أو عدم تعاونها مع
ال�سلطات الأمريكية ،ي�سمح القانون مل�صلحة ال�ضرائب باقتطاع 30%
م��ن ال�ت�ح��وي�لات اجل��اري��ة بوا�سطة امل���ص��ارف الأم��ري�ك�ي��ة م��ن ح�سابات
امل�صرف العربي ،الذي ال يلتزم بالت�صريح عن عميله حامل اجلن�سية،
وف��ق لوائح اخل��زان��ة الأمريكية .وال ي�سري ه��ذا القانون على ح�سابات
الأ�شخا�ص �أو ال�شركات التي تقل �أر�صدتهم عن � 50ألف دوالر.
و�أ� �ض��اف ف�ت��وح ،ال��ذي التقى يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية قبل �أيام،
ممثلني ع��ن م�صلحة ال�ضرائب الأم��ري�ك�ي��ة� ،أن االت�ف��اق النهائي على
التوقيع �أ�صبح بعد �أ�شهر قليلة ،كما �أن��ه ال ي�سمح بالتوقيع من خالل

امل�صارف واجل�ه��ات اخلا�صة ،فال بد �أن يكون وفقاً للقرارات الأخرية
م��ع احلكومات فقط ،وم��ا ميثله�� ،س��واء م��ن خ�لال البنوك املركزية �أو
وزارة اخلزانة واملالية .وي�أمل فتوح يف عقد اجتماعات عربية �أمريكية
خالل الفرتة املقبلة لتن�سيق تطبيق القانون ،م�ؤكداً �أن الهاج�س الأكرب
لدى الإدارة الأمريكية هو غلق احل�سابات امل�صرفية لأ�صحاب اجلن�سية
الأمريكية يف البنوك العربية ،وهو �أمر قد يحدث جتنباً للم�شاكل بني
البنوك والعمالء .و�أ�شار فتوح �إىل �أنه �سيطلب من ال�سلطات الأمريكية
تقدمي دع��م فني �إىل البنوك العربية للتعاطي مع القانون الأمريكي
اجلديد ال��ذي �أ�صبح غري قابل للت�أجيل .ومن املقرر ،ح�سب املعلومات
املتاحة ،ت�أجيل حت�صيل ال�ضريبة على ال�شركات الكربى الكيانات لنهاية
عام  ،2015مع ت�أجيل حمتمل لقيمة �ضريبة اال�ستقطاع العقابية على

عائدات املبيعات الأمريكية الإجمالية للأ�صول ذات امل�صدر الأمريكي،
ال�ت��ي مي�ك��ن �أن تنتج عنها �أرب� ��اح م��ن ي�ن��اي��ر  2015ح�ت��ى مطلع عام
 .2017مع ت�أجيل الق�سم املتعلق باحل�سابات الفردية من  30يونيو
� 2014إىل  31دي�سمرب  .2014مع ت�أجيل احل�سابات الفردية الأخرى
من  30يونيو � 2015إىل نهاية عام  .2015و�أرجعت امل�صادر ت�أجيل
جزء من تطبيق القانون ،الذي يلزم البنوك يف العامل ب�إبالغ م�صلحة
ال�ضرائب الأمريكية عن احل�سابات امل�صرفية للذين يحملون اجلن�سية
الأمريكية عند تعاملهم مع �أي بنك خارج الواليات املتحدة ،ملنعهم من
التهرب ال�ضريبي ،ملدة جديدة ب�سبب عدم ا�ستعداد الكثري من البنوك
على م�ستوى العامل لتطبيق القانون يف تلك الفرتة ،و�إن كان التوقيع
على القانون �أ�صبح ملزماً.
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نائب مدير هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة يد�شن موقع هوتيلز �آند ري�ستورنت�س يف بور�صة ال�سفر العاملية
•• برلني-وام:

د�شن جا�سم حممد �سلطان الدرمكي نائب مدير
ع ��ام ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة وال�ث�ق��اف��ة �صباح
ام�س يف برلني موقع هوتيلز ان��د ري�ستورنت�س
االخباري املتخ�ص�ص يف قطاع ال�ضيافة والفنادق
واملنتجعات  .ح�ضر حفل االطالق املبدئي للموقع
ال ��ذي �أق �ي��م يف ج �ن��اح ال�ه�ي�ئ��ة مب�ع��ر���ض بور�صة
ال�سفر العاملية  2013يف برلني �سعادة جمعة
م�ب��ارك اجلنيبي �سفري ال��دول��ة ل��دى جمهورية
�أملانيا الإحتادية ومبارك النعيمي مدير الرتويج
الدويل يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة وعدد
من الدبلوما�سيني العاملني ب�سفارة ال��دول��ة يف
برلني �إىل جانب خ�براء ومتخ�ص�صني يف قطاع
ال�سياحة.
و�أك ��د ال��درم�ك��ي عقب اط�ل�اق امل��وق��ع علي �شبكة
االنرتنت �أن املوقع �إ�ضافة مميزة لقطاع ال�سياحة
وال�ف�ن��ادق وال�ضيافة ال��راق�ي��ة يف ام��ارة ابوظبي
ودولة االمارات عموما.

و�أو� �ض��ح �أن الإع �ل�ام االل �ك�ت�روين ب��ات الو�سيلة ب�أقل التكاليف.
الأكرث فعالية يف خدمة قطاع ال�سياحة ب�أبوظبي ورح ��ب اخل�ب��راء امل �� �ش��ارك��ون يف م�ع��ر���ض برلني
ل�سرعة انت�شاره لدي جميع ال�شرائح املجتمعية ب ��إط�لاق ه��ذا امل��وق��ع االخ �ب��اري اجل��دي��د لتميزه

�إغالق  3مرافئ يف ال�سوي�س ب�سبب الطق�س

�سجلت منو ًا  % 2نهاية 2012

اليابان تخرج من االنكما�ش بفارق �ضئيل

•• القاهرة-يو بي �أي:

�أغلقت �سلطات املالحة امل�صرية ،ظهر ام�س  3مرافئ مبحافظة ال�سوي�س
�شمال �شرق البالد ب�سبب موجة الرياح املغربة و�سوء الأحوال اجلوية.
و�أ��ص��درت هيئة موانئ البحر الأح�م��ر امل�صرية ،ق��راراً ب��إغ�لاق  3مرافئ
مبحافظة ال�سوي�س هي ب��ور توفيق للركاب ،و الأدب� ِّي��ة لنقل الب�ضائع ،و
الزيتيات للواردات النفطية ،ب�سبب �سوء الأح��وال اجلوية وتزايد �سرعة
الرياح وارتفاع الأمواج.
ونقل التلفزيون امل�صري ع��ن رئي�س هيئة م��وان��ئ البحر الأح�م��ر اللواء
حممد عبد القادر جاب اهلل ،قوله �إنه مت �إغالق املوانئ بال�سوي�س حفاظاً
على �سالمة العاملني وال�سفن واملوانئ ب�سبب انعدام الر�ؤية .
وت�شهد املحافظات ال�ساحلية واملرافئ امل�صرية �إىل جانب القاهرة الكربى
حمافظات القاهرة ،واجليزة ،والقليوبية منذ اخلمي�س حالة من الطق�س
ال�سيئ مع انخفا�ض يف حجم الر�ؤية ب�سبب الغبار والأتربة.

برنت دون ً 111
دوالرا بعد بيانات �صينية
•• لندن-رويرتز:

تراجعت ا�سعار التعاقدات االجلة خلام مزيج برنت القل من  111دوالرا
للربميل ام�س بعد ان اكدت بيانات جتارية من ال�صني انتعا�شا متوا�ضعا يف
اكرب م�ستهلك للطاقة يف العامل يف حني كان العادة فتح خط انابيب بحر
ال�شمال ت�أثري اي�ضا.
ويف ال�ساعة  1023بتوقيت جرينت�ش تراجع �سعر مزيج برنت � 57سنتا
اىل 58ر 110دوالر للربميل وانخف�ض �سعر ه��ذا العقد بن�سبة �سبعة
باملئة عن �أعلى م�ستوياته هذا العام البالغ 17ر 119دوالر.
وتراجع �سعر النفط اخل��ام الأمريكي خم�سة �سنتات اىل 51ر 91دوالر
للربميل ومل تتدعم �أ�سعار النفط ببيانات اجلمارك ال�صينية التي �أظهرت
ان اجمايل �صادرات ال�صني ارتفع ب�شكل ا�سرع من املتوقع يف حني تراجعت
واردات اخل��ام يف اول �شهرين من العام بن�سبة 4ر 2يف املئة باملقارنة مع
عام م�ضى.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

اعـــالن بالن�شر
رقم الدعوى  -2012/566مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه :الفني للمقاوالت الكهربائية وال�صحية حيث ان امل��دع��ى� /شركة
ال�شمايل وال ��وارث قد اق��ام املدعي ال��دع��وى احلقوقية رق��م  2012/566م��دين جزئي
يتق�ضى ح���ض��ورك اىل املحكمة امل��دن�ي��ة ب��را���س اخليمة �صباح ي��وم اخلمي�س املوافق
2013/3/14م ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباحا ول�لاج��اب��ة على ال��دع��وى وتقدمي
مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك .و�صف الدعوى.
 -1الت�صريح بقيد الدعوى وحتديد جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليه بها  -2احلكم
بالزام املدعى عليها بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره ( )33.399درهم
 -3احلكم بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .حرر بتاريخ
.2013/3/6

•• طوكيو-ا ف ب:

خرجت اليابان بفارق �ضئيل من االنكما�ش االقت�صادي يف نهاية 2012
و�سجلت منوا بن�سبة  % 2,0ملجمل ال�سنة ،حمققة انتعا�شا تعتزم حكومة
�شينزو ابي تعزيزه بف�ضل االنفاق و�سيا�سة اكرث ليونة للبنك املركزي.
و�سجل اج�م��ايل ال�ن��اجت الداخلي لثالث ق��وة اقت�صادية يف ال�ع��امل زيادة
طفيفة بني ت�شرين االول-اك�ت��وب��ر وكانون االول-دي�سمرب باملقارنة مع
ف�ترة متوز-يوليو اىل ايلول�-سبتمرب ،بح�سب ارق��ام اعلنتها ال�سلطات
اجلمعة بعد مراجعتها ،بعدما كانت االرقام اال�سا�سية ت�شري اىل تقل�ص.
وان ك��ان التطور حم��دودا ج��دا اذ مل يتخط  % 0,1اال ان��ه ك��ان كافيا
لوقف االنكما�ش االقت�صادي ال��ذي عاد وخيم على اقت�صاد االرخبيل يف
منت�صف العام املا�ضي.
واو�ضحت احلكومة ان النمو بلغ يف نهاية االم��ر  % 2,0ملجمل العام
 ،2012ما يعترب نتيجة م�شرفة �سمحت بها االنطالقة القوية لالقت�صاد
يف مطلع العام يف ظل تكثيف اعمال اعادة اعمار منطقة توهوكو (�شمال
�شرق) التي دمرها الزلزال والت�سونامي واحلادث النووي يف اذار-مار�س
 .2011وك��ان ف�صال ال��رب�ي��ع وب���ص��ورة خا�صة ال�صيف غ�ير م�ؤاتيني
لالقت�صاد الياباين حيث ان�ه��ارت ال�صادرات على خلفية الو�ضع البالغ

ت فقدانجواز�سفر

فقد املدعو /حممد جونال
عابدين حممد ا�شاك علي-
بنجالدي�ش اجلن�سية جواز
��س�ف��ره رق ��م ()274579
� �ص��ادر م��ن بنجالدي�ش من
يجده عليه االت�صال ب�سفارة
بنجالدي�ش لدى الدولة.

ال�صعوبة يف اوروب��ا والتباط�ؤ يف ال�صني ،ما ادى اىل تراجع اال�ستهالك
وا�ستثمارات ال�شركات حتت تاثري ت�ضخم يف اال�سعار م�ستمر منذ 15
عاما يف اليابان.
ونتيجة لهذه الظروف تراجع اجمايل الناجت الداخلي لف�صلني متتاليني
قبل التح�سن الطفيف الذي �سجل يف نهاية ال�سنة.
وقال يا�سوو ياماموتو اخلبري االقت�صادي يف معهد ميزوهو لالبحاث انه
مت تخطي ذروة االنكما�ش يف نهاية ال�سنة على ما يبدو .
وازدادت ا�ستثمارات ال�شركات غري الت�صنيعية (با�ستثناء القطاع العقاري)
يف نهاية ال�سنة مبوازاة ارتفاع الطلبيات العامة واال�ستهالك.
وال��واق��ع ان معنويات ال�شركات واال��س��ر ارتفعت بعد اع�لان حل جمل�س
النواب يف  16ت�شرين الثاين-نوفمرب وهو ما كانت ترتقبه بالد خاب
املها بعد ثالث �سنوات على تويل و�سط الي�سار احلكم.
واثارت التوقعات بعودة اليمني اىل احلكم ارتياحا يف او�ساط االعمال قبل
ان ت�ؤكدها االنتخابات التي ج��رت يف  16كانون االول-دي�سمرب وحقق
فيها احلزب الليربايل الدميوقراطي فوزا كا�سحا.
وك� ��ان ل�ل�ن�برة ال �� �ش��دي��دة وال��واث �ق��ة خل �ط��اب رئ�ي����س احل� ��زب الليربايل
الدميوقراطي �شينزو ابي الذي توىل رئا�سة الوزراء يف  26كانون االول-
دي�سمرب ،تاثريا ايجابيا على اليابان يف �سوق القطع وادى اىل انتعا�ش

بور�صة طوكيو ( % +45يف اقل من اربعة ا�شهر) واىل تعزيز االمال على
ال�صعيد االقت�صادي.
واق��ر ابي منذ و�صوله زي��ادة يف امليزانية بقيمة  105مليار ي��ورو ،وهي
ثانية اكرب زيادة يف تاريخ اليابان ،لل�سماح خ�صو�صا باعادة بناء توهوكو.
كما ان م�شروع ميزانيته لل�سنة املالية م��ا ب�ين ني�سان-ابريل 2013
واذار-م��ار���س  2014ين�ص على تخ�صي�ص اك�ثر م��ن  40مليار يورو
لال�شغال العامة ،مبتعدا ب�شكل وا�ضح بالتايل عن �سيا�سة التق�شف املايل
التي تو�صي بها الدول الغربية ،وذلك بالرغم من دين عام هائل يفوق
 % 200من اجمايل الناجت الداخلي.
وق��ال ياماموتو لفران�س بر�س ان تاثري النفقات العامة اال�ضافية على
االقت�صاد يفرت�ض ان يظهر اعتبارا من الربيع .
كما ان االقت�صاد ال�ي��اب��اين �سي�ستفيد بالتاكيد م��ن ليونة م�ت��زاي��دة يف
ال�سيا�سة النقدية وقد وعد مر�شح احلكومة ملن�صب حاكم البنك املركزي
الياباين هاروهيكو كورودا ببذل كل ما بو�سعه لو�ضع حد �سريع لت�ضخم
اال�سعار اذا ما ثبته الربملان يف هذا املن�صب يف منت�صف اذار-مار�س.
وتتوقع احلكومة انتعا�شا لالقت�صاد العاملي �سيدعم ��ص��ادرات اليابان،
فرتاهن على حتقيق منو قوي بن�سبة  % 2,5خالل ال�سنة املالية التي
تبدا يف االول من ني�سان-ابريل.

ارتفاع عدد الأ�سهم وقيمتها يف بور�صة بريوت
•• بريوت-يو بي �أي:

�أظهر تقرير دوري لبور�صة بريوت ،ام�س� ،أن الأ�سهم املتداولة فيها �سجلت بنهاية الأ�سبوع املايل احلايل ،ارتفاعا يف
عددها وقيمتها باملقارنة مع الأ�سبوع املايل املا�ضي.
وذكر �أنه مت خالل الأ�سبوع املايل احلايل ت��داول � 467511سهماً قيمتها  2.767.020دوالر ،بينما كان مت
خالل الأ�سبوع املايل املا�ضي تداول � 230001سهماً قيمتها  1.899.997دوالر.
ومت خالل اال�سبوع املايل احلايل ت��داول � 74881سهما ل�شركة �سوليدير ،وهي من كربى �شركات العقارات يف
ال�شرق الأو��س��ط قيمتها  937191دوالرا ،بينما ك��ان مت خ�لال اال�سبوع امل��ايل املا�ضي ت��داول � 61695سهماً
لل�شركة بقيمة  1.166.364دوالر.
و�أفاد التقرير �أنه مت خالل الأ�سبوع املايل احلايل تداول � 266914سهماً ل�شركة ر�سامني يون�س لل�سيارات قيمتها
 613902دوالراً ،بينما كان مت خالل الأ�سبوع املايل املا�ضي تداول � 34350شهادة �إيداع لبنك لبنان واملهجر
قيمتها  291635دوالرا.
دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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

ال�سبت  9مار�س  2013العدد 10735

ال�سبت  9مار�س  2013العدد 10735

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

رئي�س الدائرة املدنية

ت فقدانجواز�سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و /انتخاب
علي عون علي -باك�ستاين
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
(� )1802521صادر
م��ن ب��اك���س�ت��ان م��ن يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم .050/7630758

علي م�ستوي ال �ع��امل .وي�ع��د اط�ل�اق ه��ذا املوقع
االخباري يف برلني �أحد �أبرز املنتجات االعالمية
املتخ�ص�صة يف امليديا االجتماعية والرتويج عرب
الإنرتنت للم�ؤ�س�سات وال�شركات ال�سياحية يف دولة
االم��ارات .وقالت مديرة املوقع االعالمية حنني
الداود �إن اطالق موقع هوتيلز اند ري�ستورنت�س
االخباري يف بور�صة برلني لل�سياحة  2013يعد
حدثا اعالميا بارزا ملا له من داللة علي حر�صنا
على تقدمي �أف�ضل اخلدمات االعالمية لقطاع
ال�سياحة وال�ضيافة يف ابوظبي ودولة االمارات.
و�أ�ضافت �إنه موقع اخباري الكرتوين متخ�ص�ص
ب���ص�ن��اع��ة ال �ف �ن��ادق وامل �ط��اع��م ال��راق �ي��ة يف دولة
االم��ارات وهو االول من نوعه باللغتني العربية
واالجن�ل�ي��زي��ة وي�ق��دم للزائر �إمكانية احل�ج��ز يف
الغرف الفندقية �أو املطاعم لدي عمالئنا.
و�أو� �ض �ح��ت �إن امل��وق��ع ي�ت�ي��ح لأي زائ ��ر �إمكانية
ب�ت�ق��دمي خ��دم��ة ع��ن ق �ط��اع ال���ض�ي��اف��ة والفنادق وق��ررت �شركة �آي��ري����س ميديا ومقرها �أبوظبي احلجز امل�سبق يف الفندق �أو املطعم الذي يرغب
بالعربية واالجنليزية جلميع �أف��راد املجتمع يف اط �ل�اق ه ��ذا امل��وق��ع االخ� �ب ��اري االل� �ك�ت�روين يف به لأننا نرتبط مبا�شرة مبواقع الفنادق واملطاعم
برلني ملا ميثله هذا املعر�ض ال�سياحي من �أهمية الكرتونيا .
دولة االمارات وخارجها.

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

بتاريخ 2013/1/6:م

بتاريخ 2012/11/18:م
املودعة حتت رقم 182069 :
با�سم:الرو�ضة لتجارة قطع غيار املعدات الثقيله
وعنوان:ال�شارقة � ،صناعية رقم �ص.ب ، 35332 :هاتف5391510:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
االت وع��دد اليه حمركات ومكائن (ع��دا ما كان منها للمركبات الربية قارنات اليه وعنا�صر نقل احلركة
(ع��دا ما ك��ان منها للمركبات الربية معدات زراع�ي��ة (ع��دا ما ي��دار باليد اجهزة تفقي�س البي�ض االت بيع
اوتوماتيكية.
الواقعة بالفئة 7:
و�صف العالمه :ال�شكل ميثل امواج البحر باللون اال�سود و رموز ميكانيكية (م�سننات) باللون اال�سود ترمز
اىل قطع املحركات البحرية وكتابة اال�سم العالمة باالحرف الالتينية  XP-DIESELا�سفل الرمز
باللون االحمر لــ  XP-و باللون اال�سود لـــ . DIESEL
اال�شرتاطات :دون �شرط.
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 184756 :
با�سم:ماملو خلدمات املعار�ض
وعنوان:ابوظبي مدينة حممد بن زايد �ش  11بناية رقم 245
�ص.ب ، 44258:هاتف ، 025524777:فاك�س025521101 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات تنظيم املعار�ض وادارتها.
الواقعة بالفئة 35:
و�صف العالمه :العالمة مكونه من خم�سة احرف مكتوبة باللغة االجنليزية باللونني االبي�ض والربتقايل
وتكون االحرف جمتمعه كلمة  UAMEXومكتوبة على النحو التايل حرف  Uمكتوب باللون الربتقايل
واحلروف  A,M,E,Xمكتوبة باللون االبي�ض وا�سفل احلروف جميعا خط م�ستقيم باللون االبي�ض وا�سفل
اخلط االبي�ض مكتوب عبارة  USED APPROVED MOTOR EXHIBITIONباللغة
االجنليزية وباحلروف الكبرية وباللون الربتقايل وا�سفل منها عبارة معر�ض ال�سيارات امل�ستعملة املعتمدة
مكتوبة باللون الرمادي الفاحت وبحروف بينها فراغات ب�سيطة وجميع ما ذكر مكتوب على خلفية باللون
البني الغامق.
اال�شرتاطات :دون �شرط.
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

�إعــــــــــــالن
العدد  10735بتاريخ 2013/3/9

يعلن امل�صفي الق�ضائي موري�سون مينون حما�سبون
قانونيون بحل وت�صفية /حممد يو�سف ا�سماعيل للمقاوالت
وال�صيانة العامة ذ.م.م رقم رقم  1031067بناء على قرار
اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية امل�ؤثقة لدى كاتب
العدل بتاريخ  2013/3/3وتعييننا كم�صفي قانوين ب�صفتي
امل�صفي الق�ضائي املنتدب بناء على قرار املحكمة امل�شار اليه
اعاله فعلى كل من له حق او ذمة لدى ال�شركة املذكورة
مراجعة امل�صفي الق�ضائي خالل خم�سة واربعون يوما من
تاريخ الن�شر مع امل�ستندات الثبوتية ملطالبته واال �سقط
حقه يف املطالبة بعد انق�ضاء املهلة املذكورة للمراجعة
العنوان � :شارع ال�سالم بناية �سهيل بن هالل را�شد املزروعي
لال�ستف�سار هاتف� 6772727:ص.ب 31616:ابوظبي.
امل�صفي الق�ضائي
موري�سون مينون حما�سبون قانونيون
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فيـــرغــو�ســون يـــ�ؤكــــــد بقـــــاء رونــــــي يف يـــونـــايـتــــــــــد
اك��د امل��درب اال�سكتلندي اليك�س فريغو�سون ام�س ان
املهاجم الدويل واين روين لن يرتك مان�ش�سرت يونايتد
ال�صيف املقبل ،وذلك ردا على التقارير التي حتدثت يف
االيام االخرية عن احتمال رحيله عن ال�شياطني احلمر
هذا ال�صيف.
ما يقال يف ال�صحف تفاهات لي�س اال  ،ه��ذا ما قاله
فريغو�سون الذي بد�أ مباراة الثالثاء املا�ضي امام ريال
م��دري��د اال��س�ب��اين ( )2-1يف اي��اب ال ��دور ال�ث��اين من
م�سابقة دوري ابطال اوروب��ا بابقاء روين على مقاعد
االحتياط ،مف�ضال عليه داين ويلبيك.

16

وتابع فريغو�سون الذي ودع فريقه دوري ابطال اوروبا
بعد خ�سارة ال�ث�لاث��اء ام��ام ال�ن��ادي امللكي ،لقد منعت
�صحيفتني من ح�ضور امل�ؤمتر ال�صحايف حتى تتقدمان
باعتذارهما .ال توجد هناك اي م�شكلة على االطالق
بيني وب�ي�ن روين .ال �ق��ول ب��ان�ن��ا ال ن�ت�ح��دث م�ع��ا (مع
روين) خالل التدريب يعترب هراء .
ووا� �ص��ل ه��و ي�ف�ه��م اال� �س �ب��اب ال �ت��ي دف�ع�ت�ن��ي اىل عدم
ا�شراكه وه��ذه اال�سباب كانت حم�ضا تكتيكية .اعتقد
اين كنت حمقا (بخياره) .ال ن�صيب دائما النجاح يف
قراراتنا ،لكن هذه امل��رة اعتقد اين كنت على �صواب.

داين ويلبيك هو اف�ضل العب لدينا من ناحية تويل
مهمتني يف ان معا .ك��ان علينا احل��د من ق��درة ت�شابي
الون�سو على فر�ض �سيطرته على املباراة ،وهذا ما قام
به داين ال��ذي �سلب من الون�سو ق��درة ال�سيطرة على
املباراة وقدرته على التقدم اىل االمام وان يكون العبا
مهاجما .ال ن�صيب دائما النجاح يف خياراتنا لكننا فعلنا
ذلك يف مباراة الثالثاء .
وا�ضاف فريغو�سون ع�شية مواجهة ت�شل�سي يف الدور
رب��ع النهائي م��ن م�سابقة ال�ك��أ���س االن�ك�ل�ي��زي��ة :واين
�سيكون هنا املو�سم املقبل .بامكانكم الوثوق بكلمتي .ال

توجد هناك اي م�شاكل مع الالعب و�سيكون متواجدا
يف مباراة االحد (امام ت�شل�سي) .
واردف فريغو�سون قائال :ابقيت �شينجي كاغاوا خارج
الت�شكيلة رغ��م ت�سجيله ثالثية (�ضد نوريت�ش �سيتي
ال�سبت املا�ضي يف الدوري املحلي) .
ورف�ض فريغو�سون الت�أكيد اذا ما كان �سي�شرك روين
ا�سا�سيا امام ت�شل�سي ،قائال :ملاذا �ساقدم امل�ساعدة الي
كان (الفريق اخل�صم) من خالل الك�شف عن فريقي؟
نحن ال نفعل ه��ذا االم��ر لكن واي��ن يحتاج اىل لعب
ال�ك�ث�ير (م��ن امل �ب��اري��ات) .ل�ط��امل��ا ك��ان ه��ذا ال �ن��وع من

الالعبني .لطاملا كان و�ضعه كذلك .
ورغ ��م ت��أك�ي��د ف�يرغ��و��س��ون ب��ان��ه ال ي��واج��ه اي م�شكلة
مع روين ،فان مهاجم ايفرتون ال�سابق لي�س مرتاحا
دون ادنى �شك للدور الذي يلعبه يف الفريق منذ قدوم
الهولندي روب��ن ف��ان بري�سي يف بداية املو�سم احلايل
م��ن ار��س�ن��ال ،الن االخ�ي�ر ف��ر���ض نف�سه ر�أ� ��س احلربة
اال�سا�سي الفريق تاركا لروين ت�شارك املركز الثاين يف
خط املقدمة مع ويلبيك او حتى ك��اغ��اوا يف ح��ال قرر
فريغو�سون تعزيز خط الو�سط الهجومي على ح�ساب
مهاجم �صريح.

اجلولة الثانية من �سباق ك�أ�س ال�شيخ زايد وبطولة العامل لأم الإمارات تنطلق اليوم يف هيو�سنت

ت�ن�ط�ل��ق ال� �ي ��وم ع �ل��ى م �� �ض �م��ار � �س��ام هيو�سنت
ال��رم�ل��ي بهيو�سنت اجل��ول��ة الثانية م��ن �سباق
ك�أ�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان واجلولة
الثانية لبطولة العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك �أم الإمارات لل�سيدات ايفهار وذلك
�ضمن مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان العاملي للخيول العربية.
وي �ق��ام امل�ه��رج��ان بتوجيهات م��ن �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة �ضمن �إ�سرتاتيجية
مهرجان �سموه على ك�أ�س املغفور له ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان وب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل�سمو
ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك لل�سيدات افهار
وامل ��ؤمت ��ر ال�ع��امل��ي ل���س�ب��اق��ات اخل �ي��ول العربية
تولوز  2013وك�أ�س الوثبة �ستد.
وي �ن �ظ��م امل �ه��رج��ان ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة
وال �ث �ق��اف��ة وب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع جم�ل����س �أبوظبي
الريا�ضي وبالتعاون مع هيئة الإم��ارات ل�سباق
اخليل واالحتاد الدويل خليول ال�سباق العربية
�إف� �ه ��ار وج�م�ع�ي��ة الإم � � ��ارات ل�ل�خ�ي��ول العربية
الأ��ص�ي�ل��ة وب��دع��م م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة لرعاية
ال�شباب والريا�ضة وال�ن��اق��ل ط�يران الإم ��ارات
وبرعاية �شركة �أبوظبي لال�ستثمار و�أرابتك

القاب�ضة والرا�شد لال�ستثمار و�شركة العواين
واالحت ��اد الن�سائي ال�ع��ام وجل�ن��ة ريا�ضة املر�أة
و�أك ��ادمي� �ي ��ة ف��اط �م��ة ب �ن��ت م� �ب ��ارك للريا�ضة
الن�سائية و�سا�س لال�ستثمار وكابال والدكتور
ن ��ادر ��ص�ع��ب وم��زرع��ة ال��وث �ب��ة ��س�ت��د واملعر�ض
ال ��دويل لل�صيد وال�ف��رو��س�ي��ة ون ��ادي �أبوظبي
للفرو�سية و�أريج الأمري.
وي���ش��ارك يف اجل��ول��ة الثانية لك�أ�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  6خيول مل�سافة
 1600مرت واجماىل جوائزه املالية � 30ألف
دوالر .ومن املتوقع �أن تكون املناف�سة قوية و�أن
يتناف�س على املركز الأول اخليل جويل بريتي
ل�سام فا�سكو�س بقيادة الفار�س جي مورا واخليل
طال�س فاز ل�سام فا�سكو�س �أي�ضا بقيادة الفار�س
م��وراي ..و�أن يدخل معهما يف املناف�سة اجلواد
ال��وع�ي��د لنا�صر ال��رم�ي�ث��ي ب�ق�ي��ادة ال �ف��ار���س �أر
�شابا.
وي �� �ش��ارك يف ��س�ب��اق اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة لبطولة
ال�ع��امل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك ام
الإم��ارات لل�سيدات ايفهار  12فار�سة ومل�سافة
 1400مرت واجمايل جوائزه املالية � 25ألف
دوالر و�أقيمت قرعة توزيع الفار�سات امل�شاركات
يف هذا ال�سباق �أم�س يف مقر م�ضمار هيو�سنت

بح�ضور الرا �صوايا ب�صفتها مديرة ال�سباقات
الن�سائية ب��الإحت��اد العربي ل�سباقات اخليول
ال�ع��رب�ي��ة .وي�ت��وق��ع قيا�سا مب�ستويات اخليول
امل�شاركة وخ�برة الفار�سات والنتائج ال�سابقة
للخيول �أن ي�شهد ه��ذا ال�سباق مناف�سة قوية
على لقب ه��ذه اجل��ول��ة وم��ن �أق��وى املر�شحات
للمناف�سة على املركز الأول تي بار على �صهوة
اجل��واد تي تي تي دارك داياموند مليلزداما�سي
والفار�سة �إم اريتو على �صهو اجلواد ويل ليكنز
لفيلك�س جي.
و�أك��دت �سعادة ن��ورة ال�سويدي م��دي��رة االحتاد
الن�سائي العام رئي�سة جلنة االم��ارات للريا�ضة
ال�ن���س��ائ�ي��ة ان ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل�سمو ال�شيخة
ف��اط �م��ة ب �ن��ت م �ب��ارك �أم الإم � � ��ارات لل�سيدات
ايفهار �إكت�سبت �سمعة عاملية وجنحت يف حتقيق
�أهدافها بالرغم من ق�صر عمرها الزمني حيث
باتت بطولة عاملية تت�سابق على امل�شاركة فيها
اف�ضل الفار�سات يف العامل.
وق ��ال ��ت �إن ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة �أت ��اح ��ت الفر�صة
للفار�سات من االم��ارات ودول جمل�س التعاون
اخلليجي للم�شاركة والإحتكاك مع الفار�سات
ال�ع��امل�ي��ات مم��ا ��س�ي�ع��ود ذل��ك ب��ال�ف��ائ��دة عليهن
لإك�ت���س��اب خ�ب�رات ج��دي��دة ت�سهم يف االرتقاء

مب�ستوياتهن واالرت �ق��اء بالريا�ضة الن�سائية
يف دول اخلليج عامة واالم��ارات خا�صة بف�ضل
الدعم ال��ذى جت��ده من �سمو ال�شيخة فاطمة
ب�ن��ت م �ب��ارك رئ�ي���س��ة االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
ال��رئ�ي���س��ة االع �ل��ى مل��ؤ��س���س��ة ال�ت�ن�م�ي��ة اال�سرية
رئي�سة املجل�س االعلى لالمومة والطفولة ام
االمارات  .من جانبها قالت الرا �صوايا مديرة
مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد ال نهيان
ال �ع��امل��ي ل�ل�خ�ي��ول ال�ع��رب�ي��ة رئ�ي���س��ة ال�سباقات
الن�سائية ب��االحت��اد ال��دويل ل�سباقات اخليول
العربية �إن االعالن عن الفائزات بجائزة داريل
اود واو�سكار ام االمارات الذي يقام برعاية �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �سيتم ي��وم الأحد
املقبل يف فندق جي دبلو ماريوت هيو�سنت.
و�أك � ��دت �أن جن ��اح امل �ه��رج��ان ب�ج��ول�ت��ه الأوىل
لبطولة �أم الإم ��ارات يف م�سقط وك��أ���س ال�شيخ
زايد الذي �أقيم لأول مرة على م�ضمار جليدي
ب�سوي�سرا ي�ضاعف من امل�س�ؤولية يف احلفاظ
على ذل��ك ال�ن�ج��اح ال��ذي حتقق وذل��ك بالعمل
امل�ضاعف وت�ضافر جهود اجلميع والدعم الذي
يقدمه �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمهرجان
ووجهت ال�شكر والعرفان والتقدير ل�سموهما

وكذلك ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الداعمة والراعية
للمهرجان .من جهته �أكد مبارك املهريي مدير
هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة �أن مهرجان
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان للخيول
العربية الذي يقام للعام اخلام�س على التوايل
�أثبت متيزه وحجز لنف�سه مكانة مرموقة على
م�ستوى العامل منذ �أن بد�أ عام  2009ب�سل�سلة
�سباقات على ك��أ���س زاي��د الأول ب��ال�ت��زام��ن مع
فعاليات مرور مائة عام على رحيل ال�شيخ زايد
بن خليفة الأول.
ووا�صل املهرجان رحلته عام  2010من خالل
تنظيم �سباقات على ك�أ�س املغفور له ال�شيخ زايد
ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان مت�ضمنا �سبع جوالت
عاملية وك��أ���س الوثبة ال��ذي يعنى بدعم �صغار
م��رب��ي اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة امل�ح�ل�ي�ين والعامليني
وت�شجيعهم .ويتوا�صل النجاح يف دورته الثالثة
ع��ام  2011بعد زي��ادة ع��دد �سباقاته وادخال
�سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
لأول مرة �ضمن فعالياته وال��ذى حقق جناحا
غري م�سبوق بالرغم من حداثة عهده وذلك
بف�ضل رعاية ام االمارات لهذا ال�سباق.
ويف ع��ام  2012توا�صل النجاح لك�أ�س ال�شيخ
زايد وبطولة العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت

مبارك لل�سيدات ايفهار واي�ضا امل�ؤمتر العاملي
ل�سباقات اخليول العربة الذي �أقيم يف برلني.
وي�ستمر النجاح م�صاحبا يف دورت��ه اخلام�سة
يف جولتيه ال�سابقتني يف عمان و�سوي�سرا وهو
اليوم يوا�صل جناحه ب�إقامة اجلولة الثانية من
ك�أ�س ال�شيخ زايد وبطولة العامل لأم الإمارات
يف هيو�سنت ب�أمريكا.
وق� ��ال امل �ه�ي�ري �إن ك ��ل ذل ��ك ال �ن �ج��اح م ��ا كان
ليتحقق ل��وال ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال�ت��ي يجدها
املهرجان من �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل
نهيان ورعاية ودعم �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك ام االمارات.
واك� ��د حم �م��د امل �ح �م��ود الأم �ي��ن ال �ع��ام ملجل�س
�أبوظبي الريا�ضي جمل�س ابوظبي الريا�ضي
�أن مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان العاملي للخيول العربية اال�صيلة ي�شكل
نقطة جوهرية يف م�سرية ريا�ضة الفرو�سية ملا
حتمله من �أهمية ومعان كبرية يف ظل االهتمام
الكبري باخليول العربية واملحافظة على ريا�ضة
الإباء والأجداد مما يقود لر�سالة هادفة ونبيلة
بتوا�صل الأج�ي��ال يف ال��دول��ة بعراقة ما�ضيهم
ورمز اخليول العربية يف تر�سيخ قيم الأ�صالة
والهوية الوطنية.

الإمارات ت�ست�ضيف ت�صفيات �أول ك�أ�س عامل يف كرة القدم ريو  2014مايو القادم

اليوم بالريا�ض وبح�ضور الأمري نواف بن في�صل و�أمين عبد الوهاب
تكرمي ا�سم الأمري في�صل بن فهد يف يوم الوفاء
ت�ف�ت�ت��ح � �ص �ب��اح ال� �ي ��وم بالعا�صمة
ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة ال � ��ري � ��ا� � ��ض دورت � � ��ي
كبريي م��درب��ي البوت�شى والدورة
التدريبية على نظام �إدارة الألعاب
بح�ضور الأمري نواف بن في�صل بن
فهد الرئي�س العام لرعاية ال�شباب
ال���س�ع��ودي رئي�س ��ش��رف االوملبياد
اخلا�ص ال�سعودي واملهند�س �أمين
ع�ب��د ال��وه��اب ال��رئ�ي����س االقليمى
لالوملبياد اخلا�ص ال��دويل وت�شهد
زيارته للعا�صمة ال�سعودية تكرمي
ا�سم املغفور ل��ه الأم�ي�ر في�صل بن
ف �ه��د � �ض �م��ن م� �ب ��ادرة ي� ��وم الوفاء
ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا االومل �ب �ي��اد اخلا�ص
ال � � � � ��دويل ومت خ �ل�ال � �ه ��ا ت� �ك ��رمي
ا��س��م ال��راح�ل��ة الأم �ي�رة ل�لا امينه
رئ�ي����س االومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص املغربي
ع �ل��ى ه��ام ����ش ا��س�ت���ض��اف��ة الرباط
لبطولتي ال��دراج��ات وك��رة ال�سلة
التي �أقيمت بها  ،كما ت�شهد الك�أ�س
الإقليمية للفرو�سية والتي �ستقام
مب��دي�ن��ه الإ��س�ك�ن��دري��ة خ�ل�ال �شهر
م��اي��و ال �ق��ادم ت�ك��رمي ا��س��م الراحلة
ماجدة مو�سى الرئي�س التنفيذي
لالوملبياد اخلا�ص امل�صري .
ك�م��ا ��س�ي�ق��وم ع�ب��د ال��وه��اب بجولة
خليجية يزور خاللها دبي ثم عمان
ث��م �أب ��و ظ�ب��ي م��ن �أج ��ل ع�ي��ون �أول

ك�أ�س عامل يف كرة القدم لالوملبياد
اخلا�ص وت�ست�ضيفه مدينة ريودى
جانيور الربازيلية  ،و�أطلقت عليه
الفيفا ري��و  ، 2014حيث �ستقام
ت���ص�ف�ي��ات �أ� �س �ي��ا ب��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة خ�لال �شهر مايو
القادم  ،والتي ت�شارك فيها الدول
ال�ع��رب�ي��ة يف �أ� �س �ي��ا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�إي� ��ران وه��ى ال���س�ع��ودي��ة البحرين
الأمارات وقطر والأردن وفل�سطني
 ،ولبنان  ،والعراق  ،وعمان  ،و�سوريا
 ،وال�ك��وي��ت ب�ع��د منحها لالعتماد
الدويل فيما تقام ت�صفيات �أفريقيا
بالقاهرة �شهر �أكتوبر القادم .
ف�ف��ي ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ع�م��ان�ي��ة م�سقط
��س��وف ي���ش��ارك ي��وم  11م��ار���س يف
م�ؤمتر لتنمية املوارد يلقى خاللها
حما�ضرة عامه عن حركة االوملبياد
اخلا�ص منذ انطالقا عام ، 1968
ثم يعود �إىل العا�صمة الإماراتية �أبو
ظبي يلتقي خاللها مبحمد حممد
ف��ا��ض��ل ال�ه��ام�ل��ى رئ�ي����س االوملبياد
اخل��ا���ص االم��ارات��ى ل�ل��وق��وف على
�أخر ا�ستعداد الأم��ارات ال�ست�ضافة
ت�صفيات ك�أ�س العامل .
ي�شارك يف دورت��ي البوت�شى ونظم
�إدارة الأل�ع��اب بالريا�ض  11دولة
حيث ت�ستمر ال��دورت�ين حتى يوم

مب�شاركة  55متا�سبقا نادي احلمرية ينظم اليوم
ال�سبت بطولة االمارات للتجديف احلديث
 14م ��ار� ��س و��س�ي�ح���ض��ر اجلل�سة
االفتتاحية للدورة الدكتور نا�صر
ال�صالح رئي�س الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص
ال �� �س �ع��ودي ،وحم �م��د ن��ا��ص��ر مدير
ال��ري��ا� �ض��ة وامل �� �س ��اب �ق ��ات ،ومدير
الألعاب وامل�سابقات �شريف الفويل،
وم��دي��ر الريا�ضة وال�ت��دري��ب عماد
حم �ي��ي ال� ��دي� ��ن ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل

اخلبري الدويل روبني �سيلفا الذي
�سيقوم ب�إلقاء املحا�ضرات الأ�سا�سية
يف دورة ن�ظ��م �إدارة الأل �ع��اب فيما
�سيقوم ب�إدارة املحا�ضرات الأ�سا�سية
ف��ى دورة البوت�شى ال��دك�ت��ور عماد
حميى الدين .
و�سوف ي�شارك يف الدورة �إىل جانب
عدد من املتدربني ال�سعوديني  ،من

اجل��زائ��ر حكيم م�ستغامني  ،ومن
ال �ع��راق با�سم �أح�م��د حم�م��د ،ومن
�إي ��ران �أ��ص�غ��ر �سيف ال��ه داد خواة،
ومن املغرب منري �سحنون وبوبكر
احل�صباوي ،ومن تون�س �سليم بن
�شيخ ،وم��ن م�صر م�صطفى �أحمد
�شوقي  ،ومن فل�سطني ح�سام �أديب
وادي ،ومن عمان بدر بن �سيف بن

�سامل البو�سعيدى  ،فيما ي�شارك
فى دورة البوت�شى يون�س احلرا�صى
من عمان وحممد ر�ضا ح�سن من
�إيران  ،وحممد العربي من تون�س
وفي�صل ��ص�لاح م��ن ليبيا ومازن
� �س��رح��ان م ��ن ف�ل���س�ط�ين وال�سيد
�إبراهيم من الأردن وق��ارة حفيظ
من املغرب .

ا�ستكماال للمو�سم الريا�ضي احلايل ينظم نادي احلمرية الريا�ضي ظهر اليوم
ال�سبت وبالتعاون م��ع احت��اد االم ��ارات للتجديف احل��دي��ث بطولة االمارات
للتجديف احلديث اجلولة الأوىل باحلمرية  .وت�أتي البطولة بعد تقاطر �أكرث
من  55مت�سابقا للم�شاركة يف فعالياتها ا�ستمرارا لكافة اخلطوات امل�شهودة يف
تطوير ريا�ضة التجديف احلديث وات�ساع رقعتها على امل�ستوى املحلي يف ظل ما
حتر�ص عليه �إدارة نادي احلمرية من دعم وتوفري لكافة االمكانات املتاحة يف
رفد الريا�ضة باملوارد احلالية خا�صة و�أن النادي ي�سعى مع االحتاد �إىل ت�أهيل
ك��وادر ريا�ضية واع��دة يف التجديف احلديث وت�أهيلها لتمثيل ال��دول��ة .ومن
املقرر �أن ت�شارك عدد من اجلهات يف �إجناح البطولة من مركز �شرطة احلمرية
وجهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل قيادة ال�سرب الثالث �شرطة ال�شارقة
وجمعية ال�صيادين التعاونية باحلمرية .وقد �أنهت �إدارة نادي احلمرية كافة
اال��س�ت�ع��دادات لإط�ل�اق البطولة وتنظيم ال�سباق بجانب ا�ستقبال اجلمهور
ال��راغ��ب يف متابعة جم��ري��ات ال�سباق ع�لاوة على ت��أم�ين �أم�ك��ان للمت�سابقني
لإجراء التدريب املنا�سب قبل بدء البطولة .

بدء اجلولة الرابعة للدرفت اليوم واملناف�سة قوية مب�شاركة ن�سائية

ت �ن �ط �ل��ق ال � �ي � ��وم ال� �� �س� �ب ��ت اجل ��ول ��ة دب ��ي ات � ��ودروم يف دب ��ي م��وت��ور��س�ت��ي ،
ال��راب�ع��ة لبطولة الإم� ��ارات للدرفت حيث ي���ش��ارك يف البطولة املت�سابق
 ،وال �ت��ي �ستقام ع�ل��ى م�ضمار حلبة الإماراتي �أحمد العامري من فريق

امل�شاركة الن�سائية متمثلة بال�سائقة
الفل�سطينية نور داوود.
م��ن ج�ه�ت��ه �أع �ل��ن حم�م��د الفال�سي
رئي�س جمل�س �إدارة م��وت��ور �سبورت
�سيليو�شن  ،املنظمة والراعية لتلك
البطولة� ،أن اجلولة الرابعة للبطولة
�ست�شهد غدا مناف�سات قوية بني كافة
املت�سابقني  ،حيث يحر�ص الإماراتي
�أحمد العامري ملك الدرفت باملو�سم
املا�ضي على املحافظة على اللقب ،
والذي يناف�سه عليه الفريق ال�سعودي
فورد اجلزيرة بقيادة املت�سابقني عبد
ال�ه��ادي القحطاين و معاذ �ألعي�سى
،ك� �م ��ا ي �ن��اف ����س �أي �� �ض ��ا ع �ل��ى اللقب
تويوتا الإم��ارات  ،ونخبة من �أف�ضل املت�سابق حامت نيتو من فريق �سعودي
�سائقي �سيارات االجنراف يف الوطن جري ب�سيارته الرك�س 7املميزة.
العربي  ،بجانب جديد اجلولة وهي و�أ� �ض ��اف ك�م��ا ت�شتد امل�ن��اف���س��ة بهذه

اجل��ول��ة �أي���ض��ا مل�شاركة �إب �ط��ال ردبل
كاربارك درفت  ،وم�سابقيهم اللبناين
اليافع جهاد ح�سان واملت�سابق �سامر
خ�ضرا والإم��ارات��ي في�صل الزعابي ،
وذلك بعد ح�صولهم على بطوالت يف
�سباقات بالأ�سبوع املا�ضي ،ويحر�صون
على املحافظة على ما حققوه.
و�أ�شار الفال�سي �إىل �أن اجلولة �ستبد�أ
فيما ب�ين ال��راب�ع��ة م�ساء وال�ساد�سة
يف حلبة دبي �آوت��ودروم على امل�ضمار
الدائري ،الفتا �إىل �أن ريا�ضة الدرفت
�آو االجن ��راف كما اع �ت��ادوا ت�سميتها
 ،تعتمد على التحكم بال�سيارة وهي
ب��و� �ض �ع �ي��ة االجن� � � ��راف ع �ل��ى م�سار
دق �ي��ق و حم� ��دد ،ي�ع�ت�بر ه ��ذا النوع الريا�ضة �أوال يف �أواخ��ر الثمانينيات �أمريكا و ا�سرتاليا،وبد�أت ممار�ستها
من ال�سباقات الأ��س��رع من��وا يف عامل يف ال�ي��اب��ان ،وب��د�أت انت�شارها العاملي عربيا لأول مرة قبل عامني يف دولة
ريا�ضة املحركات ،و لقد ظهرت هذه يف بدايات القرن احلايل يف �أوروب��ا و الإم� � ��ارات  ،مم��ا �أ� �س �ف��ر ع��ن �إط�ل�اق

ب �ط��ول��ة الإم � � � ��ارات ل �ل��درف��ت � ،أول
بطولة احرتافية لهذه الريا�ضة يف
ال�شرق الأو�سط.
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�إنتــــر وت�شل�ســــي ينهزمــــــــان بــــــدوري �أبطـــــــال �أوروبــــــــــا
�سحق توتنهام هوت�سبري �ضيفه انرتنا�سيونايل بثالثية
نظيفة يف ك�أ�س االندية االوروبية لكرة القدم بينما تعر�ض
ت�شيل�سي بطل دوري �أبطال اوروبا العام املا�ضي للهزمية على
يد �ستيوا بوخار�ست بهدف نظيف �سجله را�ؤول رو�سي�سكو.
وف�شل الناديان الرثيان من رو�سيا زينيت �سان بطر�سربج
واجن��ي يف ت�سجيل �أي ه��دف يف مباراتيهما وخ�سر زينيت
بهدفني نظيفني �سكنا �شباكه قبل النهاية يف �ضيافة بازل
فيما تعادل اجني بدون �أهداف �أمام نيوكا�سل يونايتد.
وتغلب بنفيكا بطل اوروبا ال�سابق على بوردو بهدف نظيف
�سجله حار�س الفريق الفرن�سي بطريق اخلط�أ يف مرماه
بينما عاد الت�سيو من املانيا فائزا على �شتوجتارت �-2صفر
يف ذهاب دور ال�ستة ع�شر.

وف��از فناربخ�شه �-1صفر على م�ضيفه الت�شيكي فيكتوريا
بلزن وانتهت مباراة ليفانتي اال�سباين وروبن كازان الرو�سي
بالتعادل بدون �أهداف.
وال �ت �ق��ى ت��وت �ن �ه��ام وان�ترن��ا� �س �ي��ون��ايل ل �ل �م��رة االوىل منذ
مباراتهما يف مرحلة املجموعات يف مو�سم 2011-2010
ح�ين تقدم انرتنا�سيونايل �-4صفر يف ا�ستاد �سان �سريو
مبيالنو قبل �أن ي�سجل جاريث بيل ثالثة �أهداف يف ال�شوط
الثاين لتنتهي املباراة  .3-4وبعدها فاز توتنهام  1-3يف
ملعبه.
ومل يكن م�ستوى انرتنا�سيونايل �صاحب املركز الرابع يف
دوري ال��درج��ة االوىل االي�ط��ايل ثابتا ه��ذا امل��و��س��م وعا�ش
واحدة من �أ�سو�أ الليايل فكان �أدا�ؤه يف الدفاع متوا�ضعا ويف

الهجوم �ضعيفا.
وتقدم توتنهام بعد �ست دقائق حني �سجل بيل �أف�ضل العب
يف املباراة هدفا ب�ضربة ر�أ�س نادرة لريفع ر�صيده مع توتنهام
اىل ع�شرة �أهداف يف اخر ثماين مباريات.
و�أ� �ض��اف الع��ب الو�سط جيلفي �سيجورد�سون ه��دف��ا ثانيا
بت�سديدة م��ن م��دى ق��ري��ب يف ال��دق�ي�ق��ة  18ب�ع��دم��ا �أنقذ
احلار�س �سمري هاندانوفيت�ش ت�سديدة جريمني ديفو.
وح���ص��ل ب�ي��ل ع�ل��ى ان ��ذار ب�سبب ادع ��اء ال���س�ق��وط و�سيغيب
عن مباراة االي��اب لكن توتنهام رمبا لن يحتاج اليه بعدما
�سجل هدفا ثالثا ع��ن طريق ي��ان فرتونني م�ستفيدا من
االداء الدفاعي ال�ضعيف النرتنا�سيونايل يف بداية ال�شوط
الثاين.

وع��اد انطونيو كا�سانو ال��ذي ا�ستبعده انرتنا�سيونايل من
الت�شكيلة ب�سبب خالف يف غرفة تغيري املالب�س لي�شارك مع
الفريق لكنه ف�شل يف ترك �أي ب�صمة.
وق��ال ان��دري��ه فيال�س ب��وا���ش م��درب توتنهام ك��ان ه��ذا �أداء
جيدا وليلة رائعة يف كرة القدم االوروبية بالن�سبة لنا بني
ال�شوطني فكرنا �أننا ميكن �أن ن�صبح �أف�ضل� ..أتيحت لهم
ع��دة فر�ص لكننا ج�صلنا على فر�ص عديدة وحققنا فوزا
م�ستحقا.
وق��ال ان��دري��ا �سرتامات�شيوين م��درب انرتنا�سيونايل انهم
ميرون ب�أف�ضل مرحلة له هذا املو�سم وكان دخول هدفني يف
مرمانا يف بداية املباراة �أمرا �صعبا لفريقي.
و�أ�ضاف مل نكن نرغب يف �أن يحدث هذا .جاريث بيل العب

رائع لكنها ليلة رائعة لفريقهم ولقد ا�ستحق توتنهام هذا
الفوز.
وقاد رو�سي�سكو فريقه الروماين �ستيوا للفوز �-1صفر على
�ضيفه ت�شيل�سي االجنليزي حامل لقب دوري �أبطال اوروبا.
ورغم العرثة بدا رفائيل بنيتز املدرب امل�ؤقت لت�شيل�سي واثقا
من قدرة فريقه على التعوي�ض يف مباراة االياب.
وق��ال بنيتز يف مثل ه��ذه املباريات ويف مثل ه��ذا النوع من
امل�سابقات ان مل ت�سجل �أهدافا ي�صبح موقفك �صعبا .لكن
يجب �أن تكون لديك الثقة.
و�أ�ضاف ن�شعر بخيبة �أمل لكننا ال نزال منلك الثقة يف قدرتنا
على الفوز يف ملعبنا وتغلب بنفيكا على بوردو بف�ضل هدف
�سجله حار�س الفريق ال�ضيف بطريق اخلط�أ يف مرماه.
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مب�شاركة  80العب والعبة انطالق املهرجان الأول للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي اليوم

تنطلق ال�ي��وم فعاليات امل�ه��رج��ان الأول
للأوملبياد اخل��ا���ص الإم��ارات��ي للمو�سم
 2013-2012يف متام العا�شرة �صباحا
ب �ن ��ادي ال �ث �ق��ة ل�ل�م�ع��اق�ين وال �ت ��ي ت�ضم
م�شاركة  80العب والعبة يف مناف�سات
كرة الري�شة الطائرة وكرة الطاولة حيث
تهدف ه��ذه املهرجانات يف امل�ق��ام الأول
�إىل �إدخ � ��ال الع �ب��ي الأومل �ب �ي��اد اخلا�ص
فئة الإع��اق��ة الذهنية يف ج��و املناف�سات
وال� �ب� �ط ��والت وت ��أه �ي �ل �ه��م للم�شاركات
اخل��ارج�ي��ة ،ويعد ال�ه��دف الأ�سا�سي من

ه��ذه املهرجانات هو م�شاركة �أك�بر عدد
م��ن الالعبني وال�لاع�ب��ات م��ع الأخ��ذ يف
االع�ت�ب��ار ب���ض��رورة الإه�ت�م��ام بالعنا�صر
املتميزة منهم لإ�شراكهم يف البطوالت
واملناف�سات الإقليمية و الدولية .
الهاملي � :إجنازاتنا على ال�صعيد
ال��دويل والإقليمي م�شرفة املو�سم
املا�ضي
وع��ن بداية املو�سم اجلديد ق��ال حممد
حممد فا�ضل الهاملي رئي�س جمل�س
�إدارة �إحت��اد الإم ��ارات لريا�ضة املعاقني

ب�أن خططنا تهدف دائما �إىل زيادة عدد
الالعبني و�إدخال ريا�ضات جديدة حتى
ن��ؤه��ل العبينا �إىل امل���ش��ارك��ات الدولية
امل� ��درج� ��ة � �ض �م��ن �أج � �ن� ��دة م�شاركاتنا
اخل��ارج �ي��ة ل�ل�م��و��س��م 2013-2012
م�ؤكدا ب�أن ماحققناه املو�سم املا�ضي من
�إجن��ازات كانت م�شرفة ونحن نفعل كل
مابو�سعنا لتحقيق الأه��داف والر�سالة
التي من �أجلها ت�سلمنا م�سئولية ه�ؤالء
الالعبني و الالعبات وقال ب�أننا نطمح
خالل الفرتة القادمة بتقدمي الأف�ضل

من خ�لال ال�برام��ج و الأن�شطة جلميع
الع �ب��ي و الع� �ب ��ات الأومل� �ب� �ي ��اد اخلا�ص
الإماراتي  ،خامتا حديثه بتوجيه ال�شكر
لل�شركاء والداعمون الذين �ساهموا يف
خدمة هذه الفئة من املجتمع .
ب��ال��رق��اد  :ف��خ��وري��ن ب�إجنازاتنا
خ�ل�ال امل��و���س��م امل��ا���ض��ي و�سنحقق
الأف�ضل خالل الفرتة القادمة
وق� ��ال ث ��اين ج�م�ع��ه ب��ال��رق��اد الرئي�س
التنفيذي للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
ب� ��أن ماحققناه خ�ل�ال ال �ف�ترة املا�ضية

 8مواجهات يف دوري �سفن �آب لكرة القدم مل�ؤ�س�سات حكومة دبي اليوم
ت�ستكمل م�ساء ال�ي��وم ال�سبت على م�لاع��ب نادي
�ضباط �شرطة دبي مناف�سات اال�سبوع الثاين من
الدور التمهيدي لدوري �سفن �أب مل�ؤ�س�سات حكومة
دب��ي لكرة ال�ق��دم  ، 2013التي ينظمها جمل�س
دب��ي الريا�ضي و�شركة دب��ي للمرطبات مب�شاركة
وا�سعة للم�ؤ�س�سات والهيئات والدوائر احلكومية
و�شبه احلكومية بدبي ميثلها  41فريقا تتناف�س
حتى � 13أب��ري��ل املقبل يف فئتي حت��ت  37عاما
وفوق  38عاما  ،حيث �سي�شهد الثالثاء  6مار�س
اقامة  8مباريات �ضمن فئة حتت  37عاما � ،إذ
يلتقي يف ال�ساعة اخلام�سة والن�صف فريق هيئة
ال���ص�ح��ة ب��دب��ي م��ع ف��ري��ق ط�ي�ران الإم � ��ارات على
امللعب رقم  1فيما ي�شهد امللعب رقم  2يف الوقت
ذاته اقامة مباراة جتمع فريق ديوان �سمو احلاكم
م��ع ف��ري��ق م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د ل�ل�إ��س�ك��ان ،
ويلتقي يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء على امللعب رقم
 1فريق م�ؤ�س�سة دبي خلدمات اال�سعاف مع فريق
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ويلتقي
يف الوقت ذاته يف امللعب رقم  2فريق النيابة العامة
مع فريق الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب

 ،وتعقبهما يف ال�ساعة الثامنة وال��رب��ع مباراتني
جتمع االوىل بني فريق �شركة دبي للمرطبات مه
فريق هيئة كهرباء ومياه دبي على امللعب رقم 1
ويلتقي يف الوقت ذات��ه على امللعب رق��م  2فريقا
الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل��دف��اع امل ��دين ودائ� ��رة الأرا�ضي
والأمالك  ،وتختتم الأم�سية مبباراتني يف ال�ساعة
 9:30حيث يواجه فريق جمل�س دبي الريا�ضي
مع فريق الدائرة املالية يف امللعب رقم  1ويلتقي
على امللعب رقم  2فريق ال�سوق احل��رة مع فريق
مكتب �سمو ويل عهد دبي.
وكانت مباريات اال�سبوع الثاين قد انطلقت بفوز
فريق حماكم دبي على فريق دبي للأملنيوم 4-7
وك��ذل��ك ف��وز ف��ري��ق ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دبي
على ف��ري��ق جامعة ح�م��دان وت���ص��دره املجموعة ،
وحقق فريق هيئة الطرق واملوا�صالت الفوز على
فريق دائ��رة الرقابة املالية بنتيجة  0-11وهو
الفوز الثاين على التوايل للفريق بهذه النتيجة
 ،فيما ف��از فريق بلدية دب��ي على فريق م�ؤ�س�سة
الإمارات للعلوم والتقنية املتقدمة بنتيجة ، 0-4
وحقق فريق جمارك دبي الفوز على فريق م�ؤ�س�سة

م�ط��ارات دب��ي بنتيجة  1-3فيما ف��از فريق دناتا
ع�ل��ى ف��ري��ق دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة بنتيجة
 2-3و�شهدت مباريات اال�سبوع الثاين لفئة فوق
 38عاما فوز فريق هيئة ال�صحة بدبي على فريق
جمل�س دب��ي الريا�ضي بنتيجة  2-6وه��و الفوز
الثاين للفريق بنف�س النتيجة ليت�صدر املجموعة
تاركا التناف�س على املركز الثاين يف املجموعة بني
فريقي جمل�س دبي الريا�ضي وحماكم دبي  ،وقد
�شهد فريق جمل�س دبي الريا�ضي عدم م�شاركة 4
من العبيه اال�سا�سيني يف املباراة لأ�سباب متفرقة
ل�ك��ن ��ص�ف��وف ال �ف��ري��ق �ستكتمل خل��و���ض املباراة
الثانية احلا�سمة للت�أهل .وفاز فريق ديوان �صاحب
ال���س�م��و ح��اك��م دب ��ي ع�ل��ى ف��ري��ق دائ� ��رة االرا�ضي
والأم�لاك بنتيجة  1-9فيما فاز فريق م�ؤ�س�سة
مطارات دبي على فريق دائرة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل اخلريي بنتيجة  ، 0-1وفاز فريق الإدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دف��اع امل ��دين ع�ل��ى ف��ري��ق هيئة كهرباء
ومياه دبي بنتيجة  ، 1-4وك�سب فريق بلدية دبي
مواجهته �أم ��ام ف��ري��ق هيئة ال�ط��رق واملوا�صالت
بنتيجة . 0-1

ه��و �إجن� ��از يحت�سب ل�ك��ل الع�ب�ي�ن��ا على
خمتلف الأ�صعدة م�ؤكدا ب��أن الأوملبياد
اخلا�ص الإماراتي يهتم دائما بالتطوير
والتجديد يف الأن�شطة املقدمة لالعبني
من ذوي الإحتياجات اخلا�صة �آمال مع
بداية املو�سم و�إنطالق املهرجان الأول
�أن نقدم ك��ل ماهو مفيد لالعبينا من
ذوي الإح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة و �أ�سرهم
وق��ال �إن الأومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص الإماراتي
ل��ن ي��أل��وا جهدا يف توفري ك��ل مقومات
النجاح لهذه الفئة حتى يكون �أبطالنا

يف �أعلى جاهزية لتقدمي �صورة طيبة
ع��ن ه��ذه الريا�ضة يف �أع�ق��اب الإهتمام
الكبري الذي جتده من قيادتنا الر�شيدة
و الذي ي�ضاعف من م�سئوليتنا جميعا
للمحافظة على املكت�سبات التي حتققت
خالل الفرتة املا�ضية .
الع�صيمي  :الإعداد اجليد ي�ؤهلنا
للو�صول ملن�صات التتويج اخلارجية
�أ� �ش��ار م��اج��د ع�ب��داهلل الع�صيمي املدير
الوطني للأوملبياد اخل��ا���ص الإماراتي
ب�أن �سر جناحنا هو �إعداد الالعبني من

خالل تنظيم املهرجانات املحلية والتي
ينظمها الأومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص الإماراتي
ف �م��ن خ�لال �ه��ا ي �ت��م �إن �ت �ق��اء الالعبني
امل�م�ي��زي��ن ح�ي��ث ت�ع��د ه ��ذه املهرجانات
ف��ر� �ص��ة ك �ب�ي�رة ل�لاع�ب�ي�ن��ا للإحتكاك
باخلربات املوجوده �أ�صحاب الإجنازات
العاملية والإقليمية م�شريا �إىل �أن جلنة
ال��ري��ا��ض��ة وامل���س��اب�ق��ات تعطي الفر�صة
لكل الالعبني للم�شاركة واحلفاظ على
املكت�سبات الريا�ضة التي حتققت خالل
املوا�سم املا�ضية .
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املدار�س الأملانية والإجنليزية وكلية اجلمريا تنظم ً
ريا�ضيا احتفاء ب�سعي دبي ال�ست�ضافة �إك�سبو 2020
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�أقامت املدار�س االملانية واالجنليزية
وكلية اجل�م�يرا ي��وم��ا ريا�ضيا بادارة
ال �� �ش ��ؤون ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ��ش��رط��ة دبي
احتفاء بدبي نحو �سعيها ال�ست�ضافة
اك�سبو 2020و�شهد اليوم الريا�ضي
ال ��ذي ن�ظ�م��ه ب��رن��ام��ج ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد للريا�ضة واللياقة البدنية
امل �ق��دم ع �ب��داهلل ح���س��ن ج��ا��س��م مدير
ادارة ال�ش�ؤون الريا�ضية واملقدم على
حمد ال �ب��دواوي وامل�ل�ازم �أول حممد

�أح �م��د ح �م��دون �إ��ض��اف��ة �إىل ع��دد من
امل �� �س ��ؤول�ي�ن وال �� �ض �ب��اط يف ال�ش�ؤون
الريا�ضية ب�شرطة دبي .وت�ضمن اليوم
الريا�ضي م�سابقات ريا�ضية اجلري
و�أل � �ع ��اب ال� �ق ��وى ومت ��اري ��ن ريا�ضية
خمتلفة .و�شدد املقدم عبداهلل ح�سن
جا�سم على دور �شرطة دبي الريا�ضي
يف م��د ج���س��ور ال �ت �ع��اون م��ع املدار�س
الأجنبية بالدولة ت�أكيدا على ال�شراكة
املجتمعية فيما بينها وم�ساهمتها يف

رعاية وتطوير الريا�ضيات املدر�سية يف
�إطار من العمل الريا�ضي الذي يخدم
واق ��ع احل��رك��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة باملدار�س
ان � �ط �ل�اق� ��ا م � ��ن ت ��وج� �ي� �ه ��ات معايل
الفريق �ضاحي خلفان متيم قائد عام
�شرطة دبي ونائبه فيما يت�صل بدعم
الريا�ضة يف مدار�س الدولة .و�أو�ضح
�أن ادارة ال�ش�ؤون الريا�ضية وبتوجيه
من �سعادة ال�ل��واء عبدالرحمن رفيع
مدير االدارة العامة خلدمة املجتمع

واللواء حممد �سعيد املري نائب مدير
االدارة ال �ع��ام��ة خل��دم��ة امل�ج�ت�م��ع يف
�شرطة دبي ا�ست�ضافت خالل الفرتة
ال�سابقة م��ن ه��ذا ال�ع��ام  20مدر�سة
�أجنبية �أق��ام��ت فعالياتها الريا�ضية
على مالعب ال�ش�ؤون الريا�ضية منها
املدار�س العربية واالجنبية ..متمنيا
ان حتقق مثل ه��ذة الفعاليات دورها
يف اط� ��ار ال �ع �م��ل ال��ري��ا� �ض��ي حتقيقا
ل �ن �ج��اح��ات ري��ا� �ض �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى

املدار�س بالدولة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ث �م��ن ري �ت �� �ش��ارد فيفني
امل�س�ؤول الريا�ضي بكلية اجلمريا دور
�شرطة دبي يف رعاية املدار�س اخلا�صة
وت ��وف�ي�ر ك��اف��ة امل �� �س �ت �ل��زم��ات لإجن ��اح
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي تقيمها
الكليات واملدار�س على مالعب ال�ش�ؤون
الريا�ضية يف �شرطة دب��ي معربا عن
�شكره لقيادة �شرطة دبي على تعاونها
ودوره��ا احل�ضاري يف التعاون الأمثل

م��ع كلية اجل�م�يرا الثانوية وتكرمها
ب ��أن تقيم كلية ج�م�يرا ي��وم��ا ريا�ضيا
على مالعب ال�ش�ؤون الريا�ضية.
م��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��اد ان��دري��ا���س بوترام
امل�س�ؤول الريا�ضي باملدر�سة االملانية
ال �ع��امل �ي��ة ب��ال �� �ش��راك��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة مع
ال �� �ش ��ؤون ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ��ش��رط��ة دبي
و�إتاحة �شرطة دبي الفر�صة للمدار�س
االمل��ان�ي��ة واالجنليزية لإق��ام��ة يومها
الريا�ضي مبن�ش�آتها ما ي�ؤ�س�س ملفاهيم

ري��ا��ض�ي��ة م���ش�ترك��ة ت�صب يف تطوير
الريا�ضة املدر�سية بدعم وتعاون من
�شرطة دبي خ�صو�صا يف هذه املرحلة
ال �ت��ي ت�ستعد ف�ي�ه��ا دب ��ي لإ�ست�ضافة
اك �� �س �ب��و � �� .2020ش ��ارك يف اليوم
الريا�ضي طلبة وطالبات كلية جمريا
وط �ل �ب��ة وط��ال �ب��ات امل��در� �س��ة الأملانية
العاملية واملدر�سة االجنليزية و �شهد
تناف�سا ري��ا��ض�ي��ا ت��وج ب�ع��ده��ا الطلبة
الفائزون بامليداليات والك�ؤو�س.

فريق النابودة ي�سعى للحفاظ على �صدارة الرتتيب العام

حتدي ك�أ�س بور�شه جي تي 3ال�شرق الأو�سط
اكتمال اال�ستعدادات للجولة التا�سعة من ّ

ت�شهد اجلولة التا�سعة من بطولة حتدّي
ك�أ�س بور�شه جي تي 3ال�شرق الأو�سط،
التي تقام حتت الأ�ضواء الكا�شفة حللبة
لو�سيل الدولية يف العا�صمة القطرية
ال��دوح��ة� ،أق��وى م�شاركة يف ت��اري��خ هذه
البطولة التي تعترب الأبرز بني �سباقات
ال�سيارات �أحادية الطراز يف املنطقة.
وم��ع بلوغ املناف�سة للفوز بلقب املو�سم
الرابع من حتدّي ك�أ�س بور�شه جي تي3
ذروت�ه��ا ،حيث يواجه املت�صدّر كليمن�س

�شميد �سائق فريق النابودة حتدياً �صعباً
م��ن مالحقه يف ال���ص��دارة عبد العزيز
الفي�صل �سائق فريق �صقور ال�سعودية،
�أك �م��ل ك��اف��ة ال���س��ائ�ق�ين ا�ستعداداتهم
للجولة املثرية على حلبة لو�سيل البالغ
طولها خم�سة كيلومرتات و 380مرتاً.
ورغم �أنّ الأ�ضواء الكا�شفة للحلبة �سوف
ت�ضفي ع�ن���ص��راً ج��دي��داً ع�ل��ى جمريات
اجل��ول��ة ،كانت للرياح القوية والرمال
املتطايرة على احللبة كلمتها يف التجارب

الر�سمية الأخ�ي�ر قبل ان�ط�لاق اجلولة
التا�سعة.
ف �ق��د � �ص � ّرح��ت ال �� �س��ائ �ق��ة الدمناركية
كري�ستينا نيل�سن� ،أول �س ّيدة ت�شارك يف
حت� �دّي ك ��أ���س ب��ور��ش��ه ج��ي تي 3ال�شرق
الأو�� �س ��ط ع �ل��ى الإط� �ل��اق ،ب � ��أنّ ظروف
ال �ط �ق ����س خ�ل��ال ال� �ت� �ج ��ارب زادت من
�صعوبة القيادة .و�أ�ضافت :مل �أتو ّقع �أن
تكون الرياح على هذا النحو من الق ّوة،
وقد نقلت رما ًال كثرية �إىل امل�ضمار .لكنّ

حت�سن قلي ً
ال مع تكراري للتجارب،
الأمر ّ
وقد اعتدت نوعاً ما على هذه الظروف،
رغم �أنّها �أدّت �إىل انزالق ال�سيارة يف فرتة
التجارب الأوىل� .أت�� ّأم��ل �أن تهد�أ �سرعة
الرياح خالل اجلولة التا�سعة وينح�سر ع��ن �أم �ل��ه يف حت ��� ّ�س��ن ظ� ��روف الطق�س
ت�ط��اي��ر ال��رم��ال ك��ي ال �أ��ض�ط� ّر ملواجهة كي يبقى التناف�س على الفوز باجلولة
تلك امل�شكلة م ّرة جديدة.
التا�سعة بعيداً عن �أ ّية م�ؤثرات مناخية.
من جهته� ،أ ّيد �شميد الذي تف�صله �ست و�أ� �ض��اف �شميد ،ال��ذي ك��ان ق��د ا�ستطاع
نقاط فقط عن عبد العزيز الفي�صل يف حتقيق ال�ف��وز يف �أرب ��ع ج��والت متتالية
التوجه �إىل الدوحة :حقّقت �أوقاتاً
��ص��دارة البطولة ك�لام نيل�سن ،و�أعرب قبل
ّ

ج ّيدة خالل التجارب ،لكنّني كنت �أقود
بكثري م��ن احل��ذر لأنّ ال��ري��ح والرمال
مل ت�ت��ح لل��إط��ارات مت��ا��س�ك�اً ج �ي��داً على
احللبة� .أرج��و �أن ال تتك ّرر ال�ظ��روف يف
ال���س�ب��اق و�إال ف ��إ ّن��ه �سيحفل بكثري من
االثارة.

والرت ليخرن ،مدير حتدّي ك�أ�س بور�شه
جي تي  3ال�شرق الأو�سط� ،أو�ضح بقوله:
فاج�أتنا ظ��روف الطق�س بع�ض ال�شيء،
لكنّها من الأمور التي يجب �أن تكون يف
ح�سبان ال�سائقني دائماً �إن كانوا ي�سعون
للمناف�سة والفوز.

بتنظيم برنامج الرعاية الريا�ضية

اليوم ..انطالق الدورة التدريبية ملدربي حرا�س املرمى
تنطلق يف العا�شرة �صباح اليوم ال�سبت حماور
الدورة التدريبية ملدربي حرا�س املرمى للم�ستوى
ال �ث��اين وال �ت��ي ت �ق��ام بتنظيم ب��رن��ام��ج الرعاية
الريا�ضية التابع ملجل�س ابوظبي الريا�ضي خالل
الفرتة  15-9مار�س  2013يف نادي اجلزيرة
الريا�ضي .
وي �� �ش��ارك يف ال � ��دورة  27م��درب��ا م��ن الكوادر
التدريبية امل�شرفة على تدريب حرا�س املرمى
يف اندية كرة القدم على م�ستوى الدولة  ،وذلك
��ض�م��ن ال�ب�رام ��ج ال�ت�ط��وي��ري��ة مل�ج�ل����س ابوظبي
الريا�ضي وبرنامج الرعاية الريا�ضية ودورهما

يف دعم وت�أهيل الريا�ضيني من العبني ومدربني
واداري � �ي ��ن ب � ��أح ��دث امل �م ��ار� �س ��ات والتطبيقات
التدريبية العاملية مبا ميكنهم من ت�أدية ادوارهم
ومهامهم ب�أكمل وجه ومبا يخدم م�صلحة كرة
االمارات ب�شكل عام .
وت �ق��ام ال� ��دورة �ضمن ب��رام��ج ات�ف��اق�ي��ة التعاون
وال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن احت� ��اد االم � � ��ارات ل �ك��رة القدم
وب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة الريا�ضية ال�ه��ادف��ة لتطوير
ال �ك��وادر التدريبية والفنية ع�بر دورات وور�ش
ع�م��ل ت��زوده��م ب��اخل�ب�رات وال �ت �ج��ارب احلديثة
ب�ج��ان��ب منحهم ال �� �ش �ه��ادات ورخ ����ص ال�ع�م��ل يف

جم ��االت اخ�ت���ص��ا��ص�ه��م بالتن�سيق م��ع االحت ��اد
اال�سيوي لكرة القدم .
وم��ن امل��ؤم��ل ان ت�ستعر�ض ال��دورة التي �ستمتد
لأ�سبوع جميع التطبيقات العملية والنظرية يف
ت��دري��ب وت�أهيل ح��را���س امل��رم��ى وف��ق التطورات
وامل �� �س �ت �ج��دات احل��دي �ث��ة  ،ب �ج��ان��ب اخل �ط ��وات
ال�ف��اع�ل��ة يف ت�ط��وي��ر ام �ك��ان �ي��ات ح��را���س املرمى
وقدراتهم وتعزيز ثقتهم بنف�سهم للذود والدفاع
بب�سالة عن عرين املرمى  ،وذل��ك حتت ا�شراف
املحا�ضرين هارون الدحماين وح�سن ا�سماعيل
مدرب حرا�س منتخبنا الوطني.

انطالق �سباقات اجلولة الأوىل ل�سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي مب�سقط

املوج م�سقط يبدء م�شوار الدفاع عن لقبه منذ اليوم الأول والدقم يتطلع العتالء املن�صة

ان �ط �ل �ق��ت اجل ��ول ��ة الأوىل ل���س�ل���س�ل��ة �سباقات
الإك�سرتمي العاملية التي حتت�ضنها عمان ،وهذه
هي ال�سنة الثالثة التي ت�ست�ضيفها فيها ال�سلطنة
هذه البطولة العاملية التي ي�شارك فيها عدد من
البحارة العامليني املحرتفني وتطوف ع��ددا من
الدول والقارات عرب حمطاتها الثمان التي كانت
م�سقط يف �صدارتها.
وقد �شهدت �سباقات اليوم التي جرت على املياه
امل�ف�ت��وح��ة ب��داي��ة ق��وي��ة لبطل الن�سخة املا�ضية
الفريق العماين امل��وج م�سقط ال��ذي ب��دء م�شوار
ال��دف��اع عن لقبه بح�صوله على املركز الأول يف
الت�صنيف العام ل�سباقات اليوم الذي �شهد حركة
رياح ن�شطة تراوحت بني  ١٣و ١٧عقدة يف خمتلف
مراحل ال�سباقات التي جرت يف املياه املفتوحة.
وح ��ول ال���س�ب��اق��ات ق ��ال ال�ب�ح��ار ال�ع�م��اين ها�شم
ال ��را�� �ش ��دي م ��ن ف��ري��ق امل � ��وج م �� �س �ق��ط� :شهدنا

واحل � �م� ��دهلل ب ��داي ��ة ج �ي ��دة ع �ل��ى م �ي��اه �ن��ا وبني
جماهرينا بف�ضل ان�سجام الفريق وعمل �أع�ضائه
اجلماعي و�أ�ضاف ها�شم :لقد كانت �سرعة الرياح
اليوم قوية ولذا كانت �سرعة الفرق كبرية وكان
التحدي الأب ��رز فيها ه��و كيفية ات�خ��اذ امل�سارات
املنا�سبة بعيدا ع��ن ال�ف��رق الأخ ��رى لتجنب �أي
ا�صطدامات حمتملة وقد عملنا على تطبيق هذا
الأمر بالإبحار يف م�سارات بعيدة عن بقية الفرق
كما حر�صنا على �أن تكون �إنطالقتنا يف بداية
ال�سباق جيدة لأنها م�ؤثرة جدا وهذا ما �ساعدنا
على حتقيق املركز الأول يف ثالث �سباقات اليوم .
وي�ن���ض��م اىل ا� �س �ط��ول ال �ف��رق امل�ن��اف���س��ة القارب
العماين دق��م كفريق جديد لل�سباق الإفتتاحي
لبطولة �سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي .وي�ستفيد
ف��ري��ق ال��دق��م ال ��ذي ي �ق��وده ال�ب�ح��ار الربيطاين
امل �ع��روف روب جرينهلج وم�ع��ه ال�ب�ح��ار العماين

تا�صر املع�شري من املكان الذي تخ�ص�صه اجلهة
املنظمة للبطولة للبلد امل�ست�ضيف ،ومب�شاركة
ف��ري��ق ال��دق��م �سيمثل ال�سلطنة يف ه��ذه اجلولة
ف��ري�ق��ان �سيخو�ضان مناف�سات ��ض��د نخبة من
بني �أف�ضل البحارة يف العامل امل�شاركني يف هذه
البطولة.
وحول امل�شاركة يف �سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي قال
معايل يحيى بن �سعيد بن عبداهلل اجلابري رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة املنطقة الإقت�صادية اخلا�صة
ب��ال��دق��م� :إن ه��دف�ن��ا ه��و ال�ت�روي ��ج ل�ل��دق��م على
اخلارطة كموقع ا�سرتاتيجي يف بيئة ا�سرتاتيجية
ولتوفري بوابة لل�شرق الأو�سط وللهند يف جمال
ال�شحن .وقد كانت عمان قدميا حمطة للتجارة
البحرية ،وتتمثل ر�ؤيتنا يف ا�ستعادة الدقم لهذا
الدور للبالد ،و�إن �أهداف عمان للإبحار �شبيهة
بذلك �أي�ضا �إذ ت�سعى لإعادة �إحياء �أجماد املوروث

ال�ب�ح��ري ال�ع��ري��ق لل�سلطنة والإ��س�ه��ام يف تنمية
ال�شباب العماين ،و�إننا ننظر الفتتاحية �سل�سلة
��س�ب��اق��ات الإك �� �س�ترمي مب�سقط كفر�صة مثالية
للرتويج مل�شروعنا وللمواهب واملهارات العمانية
على من�صة دولية .
تعد الدقم التي متتد على م�ساحة ١٧٧٧ك��م ٢يف
اجلنوب ال�شرقي لل�سلطنة ب�ساحلها ال��ذي يبلغ
طوله  ٨٠كم املطل على البحر العربي ،منطقة
اق�ت���ص��ادي��ة خ��ا��ص��ة (م�ن�ط�ق��ة ج�غ��راف�ي��ة تتمتع
ب�سمات اقت�صادية وت�شريعية تتالئم واقت�صاديات
ال� ��� �س ��وق احل � ��ر ب �� �ش �ك��ل �أو� � �س� ��ع م ��ن القوانيني
االع�ت�ي��ادي��ة ل �ل��دول��ة) ،وت�ع��د امل�ن�ط�ق��ة الأك �ب�ر يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وواح ��دة من
بني الأكرب يف العامل .وتعد املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم م�شروعا متكامال ي�ضم ميناء ذو
مياه عميقة تديره �شركة ميناء الدقم  ،وحو�ض

جاف مزود ب�أحدث التقنيات تديره �شركة عمان
للحو�ض اجلاف ،كما ي�ضم منطقة �صناعية متتد
على م�ساحة �شا�سعة ،ومدينة �سكنية لأك�ثر من
� ١٠٠٠٠٠شخ�ص ،ومطار دويل ،ومنطقة �سياحية،
ولذا تعترب الدقم بف�ضل موقعها اال�سرتاتيجي
موقع �إنطالقة مثايل لأي مركز �أعمال جتارية
�إقليمي �أو دويل.
الفعاليات امل�صاحبة
وق ��د ان�ط�ل�ق��ت م��ع ��س�ب��اق��ات االك �� �س�ترمي جميع
الفعاليات امل�صاحبة ل�سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي
يف �شاطئ املوج م�سقط بالإ�ضافة �إىل بطولة كرة
القدم ال�شاطئية التي ي�شارك بها اكرث من مئة
فريق ي�ضم كل فريق منها ع�شرة العبني ،والتي
كانت قد انطلقت منذ اليوم الأول وي�شارك بها
فرق �شبابية من خمتلف �أرج��اء ال�سلطنة ،ومن

ب�ي�ن ال �ف �ع��ال �ي��ات اجل �م��اه�يري��ة امل���ص��اح�ب��ة التي
انطلقت اخلمي�س جتربة الإب�ح��ار التي يرعاها
ب�ن��ك م�سقط ،وي�ع��د الإب �ح��ار ال���ش��راع��ي ريا�ضة
ممتعة و�سهلة وتك�سب ممار�سيها ال�ع��دي��د من
املهارات احلياتية مثل العمل اجلماعي والقيادة
وح ��ل امل �� �ش �ك�لات وال �ت��وا� �ص��ل وق ��د �أق �ي �م��ت هذه
الفعاليات يف �شاطئ امل��وج م�سقط ،كما ت�ضمنت
املنا�شط امل�صاحبة فعاليات ترفيهية للأطفال
يف املنطقة املخ�ص�صة لهم التي يوجد بها قالع
مطاطية ور��س��م على ال��وج��وه ،كما �أن م��ن بني
الفعاليات امل�صاحبة فعالية الرك�ض احل��ر التي
قدمتها ريد بول مب�شاركة عدد من حمرتيف هذه
الريا�ضة املثرية توجد �أي�ضا مبنطقة الفعالية
�أماكن خم�ص�صة للح�ضور ملتابعة ال�سباقات كما
توجد مطاعم حا�ضرة لتقدمي ت�شكيالت وا�سعة
من الأطعمة للجماهري.
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ا�ستبعاد با�ستوري عن مواجهتي فنزويال وبوليفيا حكم لقاء يونايتد والريال يدافع عن نف�سه
ا�ستبعد املدير الفني للمنتخب االرجنتيني اليخاندرو
�سابيال الع��ب و��س��ط ب��اري����س ��س��ان ج��رم��ان الفرن�سي
خافيري با�ستوري عن مباراتي فنزويال وبوليفيا يف
 22و 26اذار-م��ار���س احل��ايل �ضمن ت�صفيات ك�أ�س
العامل  2014لكرة القدم.
وعلى رغ��م م�ستوياته اجل�ي��دة يف االون��ة االخ�ي�رة مع
فريق العا�صمة الفرن�سية ،اال ان �سابيال مل ي�ستدع
العب بالريمو االيطايل ال�سابق �ضمن ت�شكيلة من 21
العبا يحرتفون خارج البالد �ضمت زميل با�ستوري يف
�سان جرمان املهاجم ايزيكييل الفيتزي.
وت�ت���ص��در االرج �ن �ت�ين ت��رت�ي��ب امل�ج�م��وع��ة امل��وح��دة يف

ت �� �ص �ف �ي��ات ام�ي�رك ��ا اجل �ن��وب �ي��ة ب� �ف ��ارق  3ن �ق��اط عن
االك � � ��وادور و 4ع��ن ك��ول��وم�ب�ي��ا ب �ع��د  9م��راح��ل على
انطالق الت�صفيات.
وهنا ا�سماء الالعبني:
ح��را� �س��ة امل ��رم ��ى� � :س�يرخ �ي��و روم� �ي��رو (�سمبدوريا
االيطايل) وماريانو اندوخار (كاتانيا االيطايل)
الدفاع :هوغو كامبانيريو (نابويل االيطايل) وبابلو
زاباليتا (مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي) وماركو�س روخو
(�سبورتينغ ل�شبونة ال�برت�غ��ايل) وايزيكييل غاراي
(بنفيكا ال�برت�غ��ايل) وفيديريكو فرنانديز (خيتايف
اال�سباين) وخو�سيه ماريا با�سانتا (مونتريي املك�سيكي)

الو�سط :اوغو�ستو فرنانديز (�سلتا فيغو) وخافيري
م��ا��س���ش�يران��و (ب��ر� �ش �ل��ون��ة) واي �ف��ر ب��ان�ي�غ��ا (فالن�سيا
اال�سباين) وبابلو غويناتزو (ليربتاد الباراغوياين)
وخو�سيه �سوزا (ميتالي�ستا خاركيف االوكراين) وانخل
دي م��اري��ا (ري ��ال م��دري��د اال��س�ب��اين) ووال�ت�ر مونتيو
(كروزيرو املك�سيكي)
ال �ه �ج ��وم :ل �ي��ون �ي��ل م�ي���س��ي (ب��ر� �ش �ل��ون��ة اال�سباين)
وغونزالو هيغواين (ريال مدريد) ورودريغو باال�سيو
(انرت ميالن االيطايل) و�سريخيو اغويرو (مان�ش�سرت
�سيتي) واي��زي�ك�ي�ي��ل الف�ي�ت��زي (ب��اري����س ��س��ان جرمان
الفرن�سي) وفرانكو دي �سانتو (ويغان االنكليزي)

دافع احلكم الرتكي جنيات �شاكري عن بطاقة حمراء طرد
فيها الربتغايل ناين واثارت اعرتا�ض فريقه مان�ش�سرت
يونايتد االنكليزي اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا
بكرة القدم الثالثاء املا�ضي امام ريال مدريد اال�سباين
(.)2-1
وقال �شاكري :ال ا�شعر باي �سوء وال ا�شكك بقراري .حمراء
ناين كانت م�ستحقة .العامل �سيدرك ذلك مع الوقت .
وح ��اول ن��اين االرت �ق��اء للكرة قبل ان ي��رك��ل ع��ن طريق
اخلط�أ الظهري الفارو اربيلوا على ملعب اولدترافورد
لينقلب بعدها تقدم يونايتد �-1صفر اىل خ�سارة 2-1

اطاحت به من امل�سابقة القارية االوىل ونقلت �صحيفة
ميلييت الرتكية ان االحت��اد االوروب��ي منح عالمة 2ر8
على  10الداء احلكم الرتكي.
��ش��اك�ير ،ال ��ذي يعمل يف جم��ال ال�ت ��أم�ين يف ا�سطنبول،
يعتربه البع�ض بني اف�ضل ثالثة حكام يف العامل ،ويوكل
االحتاد املحلي اليه قيادة ا�صعب املباريات بني ب�شيكتا�ش
وف�نرب�غ���ش��ة وغ�ل�ط��ة � �س��راي ،ل�ك��ن ال���ص�ح��ف االنكليزية
�شنت حملة عليه ون�شرت ح�سابه على موقع تويرت حيث
يتتبع ن��ادي ري��ال مدريد وجنمه الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو.
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�سلطــــان بــــن زايــــد ي�شهــــد انطــــالق بطولــــة قفــــز احلواجـــــــز
�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي
تراث الإم��ارات ع�صر ام�س بال�صالة الكربى يف
قرية ب��وذي��ب ال��دول�ي��ة للقدرة ان�ط�لاق بطولة
ك�أ�س �سلطان بن زايد لقفز احلواجز يف دورتها
الثالثة وال�ت��ي ينظمها ال�ن��ادي �ضمن فعاليات
مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د الدويل
ال�سابع للفرو�سية.
ي�شارك يف البطولة نحو  220فار�سا وفار�سة
و 225ح �� �ص��ان��ا م ��ن دول جم �ل ����س التعاون
اخلليجي والدول العربية والأوروبية يتقدمهم
فريق فر�سان الإم��ارات بقيادة الفار�س الأوملبي
ال��دويل ال�شيخ �شخبوط ب��ن نهيان ب��ن مبارك
�آل نهيان وال�شيخة لطيفة بنت �أحمد �آل مكتوم
وال�شيخ را�شد بن �أحمد �آل مكتوم وال�شيخ ماجد
القا�سمي والفار�س حممد غامن الهاجري الفائز
ببطولة املهرجان ملو�سم  2012وعدد �آخر من
الفر�سان.
وتابع �سموه بح�ضور ال�شيخ خالد بن �سلطان بن
زاي��د �آل نهيان من ال�صالة الكربى للفرو�سية
م�سابقة ق�ف��ز احل��واج��ز ال�ت��ي ن��ال��ت ا�ستح�سان
ح�ضور حمبي الفرو�سية ..ثم توج �سمو ال�شيخ

�سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ال�ف��ائ��زي��ن م��ن فئة
املحرتفني وال�شباب والنا�شئني مهنئا �إياهم على
حتقيقهم للمراكز االوىل يف امل�سابقات والتي
ج��اءت لت�ؤكد امل�ستوى املتطور يف ريا�ضة قفز
احلواجز يف االم��ارات بف�ضل الدعم واالهتمام
الذي يوليه �سموه لريا�ضات الفرو�سية واجلهود
التي يبذلها الفر�سان يف تطوير انف�سهم لالرتقاء
مب�ستوياتهم والرعاية الكاملة مل�ستويات وتربية
اخليول االمر الذي يعود بال�شكل االيجابي على
م�سرية ريا�ضة قفز احلواجز يف االمارات و�ساعد
على انت�شارها و�أدى اىل املناف�سة احلمية والقوية
م��ن ق�ب��ل خمتلف ال�ف��ر��س��ان ال��ذي��ن يحر�صون
على امل�شاركة الفاعلة يف تلك امل�سابقات وتهيئة
جيادهم خلطف الألقاب.
ح�ضر املناف�سات والتتويج ال�شيخ ح�م��دان بن
حم�م��د ب��ن خليفة �آل ن�ه�ي��ان وال���ش�ي��خ زاي ��د بن
حم�م��د ب��ن خليفة �آل ن�ه�ي��ان وم��ن دول ��ة قطر
�سعادة مرتك عبداهلل الدو�سري ومن نادي تراث
الإم� ��ارات ��س�ع��ادة علي ع�ب��داهلل الرميثي املدير
التنفيذي للأن�شطة و��س�ع��ادة ع �ب��داهلل حممد
امل�ح�يرب��ي امل��دي��ر امل���س��اع��د ل�ل�خ��دم��ات امل�ساندة
وحممد مهري املزروعي مدير �إدارة قرية بوذيب

ل�ل�ف��رو��س�ي��ة ون�خ�ب��ة م��ن ا� �ص �ح��اب اال�سطبالت
العامة واخلا�صة يف الدولة ودول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي وج �م �ه��ور ك�ب�ير م��ن حم�ب��ي ريا�ضة
الفرو�سية .وكانت بطولة ك�أ�س �سلطان بن زايد
لقفز احلواجز يف دورتها الثالثة قد انطلقت يف
الفرتة ال�صباحية ام�س و�سط مناف�سة حادة بني
املت�سابقني حيث بد�أت �أوال فعاليات بطولة القفز
ع�ل��ى احل��واج��ز ف�ئ��ة امل�ب�ت��دئ�ين وف�ئ��ة النا�شئني
مب�شاركة  67فار�سا وفار�سة مبتدئ من خمتلف
ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ع�ل��ى � �ص �ه��وات ج �ي��اد ت�ت�راوح
�أعمارها للفئة الأوىل ما بني  4اىل � 5سنوات
وللأخرى ما بني " 5اىل � 6سنوات" للقفز على
احلواجز بارتفاع ما بني  80و � 90سم ور�صدت
لها جوائز مالية قيمة.
وف ��از ب��امل��رك��ز الأول يف ف�ئ��ة امل�ب�ت��دئ�ين الفار�س
ت��وم��ا���س م��اك��دي��ت مم �ت �ط �ي��ا احل �� �ص��ان اي�شد
كومبينيون من ا�سطبالت اال�صايل يف ابوظبي
..ف�ي�م��ا ح�ل��ت يف امل��رك��ز ال �ث��اين ال�ف��ار��س��ة اميان
احمد املهريي ممتطية احل�صان كالي�ستا 27
م��ن ن� ��ادي ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ف��رو��س�ي��ة وح �� �ص��ل على
املركز الثالث الفار�س عبدالعزيز عبدالنا�صر
ال�شام�سي ممتطيا احل���ص��ان اي �ف��وارب�يرو من

ا�سطبالت ال�صافنات يف ال�شارقة.
ام��ا يف م�سابقة اخليول �صغرية ال�سن فقد فاز
ب��امل��رك��ز الأول اجل ��واد ل�ي��وي��ن ه�ي�رز وميتطيه
الفار�س حممد ا�سامة الربعي من نادي ال�شارقة
ل�ل�ف��رو��س�ي��ة ..ف �ي �م��ا ح���ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز الثاين
اجل ��واد دان�ك��ن وميتطيه ال�ف��ار���س حممد �شايف
حثبور الرميثي من ن��ادي ت��راث االم��ارات وحل
يف املركز الثالث اجل��واد ات�ش ات�ش ا�س ميدو�سا
من ا�سطبالت ال�شراع ومتتطيه الفار�سة �سمانتا
كيتلي .وفاز باملركز االول يف مناف�سة النا�شئني
ال�ف��ار���س ال�شيخ �سلطان �صقر القا�سمي على
�صهوة احل�صان بي بي الدينو من نادي ال�شارقة
للفرو�سية وح��ل يف املركز الثاين مهند اب��و دان
على �صهوة احل�صان زنزبار من ن��ادي ال�شارقة
للفرو�سية فيما ح�صل على املركز الثالث الفار�س
طارق حممد ايوب من نادي ال�شارقة للفرو�سية
على �صهوة اجلواد كونتندر �شالنجر.
اما يف مناف�سة اخليول �صغرية ال�سن للنا�شئني
ف�ق��د ح���ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز االول احل���ص��ان �سينا
وميتطيه الفر�س عمر كرافيلي من ن��ادي دبي
للبولو فيما ح�صل على املركز الثاين احل�صان
م�سرت زد ميتطية الفار�س ف��ري��درك ديبي من

ا�سطبالت اال�صايل وح��ل ثالثا احل�صان ال بي
ا�س فاني�سا ل�صاحبته الفار�سة ال�س ديباين من
ا�سطبالت االمارات.
كما �شهد �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان
�ضمن مناف�سات بطولة �سموه لقفز احلواجز
�شوط مناف�سات اخليول العربية للقفز مب�شاركة
الفار�س ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وحل
يف املركز االول الفار�س عبدالعزيز املرزوقي على
�صهوة اجل��واد رهيف من ن��ادي ت��راث االمارات
فيما حل يف املركز الثاين الفار�س �سيف احمد
�سعيد املزروعي على �صهوة احل�صان االرمي من
ا�سطبالت ور� �س��ان وح�صل على امل��رك��ز الثالث
الفار�س خالد علي اجلنيبي على �صهوة اجلواد
جابر من وحدة القوات امل�سلحة.
و�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان
مم �ث��ل � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ�س
ن��ادي ت��راث االم��ارات البطولة الرتاثية الأوىل
اللتقاط الأوت��اد من على �صهوة اخليول �ضمن
عدد من الأ�شواط التناف�سية.
وفاز باملركز االول الفار�س عبدالعزيز املرزوقي
فيما حل ثانيا الفر�س خالد زايد البلو�شي وح�صل
على املركز الثالث علي حممد احلو�سني.

وت�ق��دم ال�ف��ائ��زون بال�شكر وال�ت�ق��دي��ر اىل �سمو
ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان م�ؤكدين �أن
رع��اي��ة �سموه للمهرجان وت�شجيعه للفر�سان
كان لهما ابلغ االثر يف تفوقهم وجناح البطولة
..م�شددين على ان �سموه ي�شكل دعما ا�سيا�سيا
للفرو�سية والريا�ضات الرتاثية ب�شكل عام.
وتختتم غدا مناف�سات بطولة ك�أ�س �سلطان بن
زايد �آل نهيان لقفز احلواجز يف دورتها الثالثة
�ضمن فعاليات مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد ال��دويل ال�سابع للفرو�سية عقب ذلك تبد�أ
اال�ستعدات ملناف�سات �سباق القدرة الدويل التي
�ستنطلق يوم اجلمعة املقبل.
وح�صل على املركز الأول فئة املحرتفني متهيدي
الذي �شاركت فيه ال�شيخة لطيفة بنت �أحمد �آل
م�ك�ت��وم ..ال �ف��ار���س ع�ب��د اهلل حم�م��د امل ��ري على
�صهوة احل�صان اال�سكا من نادي دبي للفروي�سة
فيما حل باملركز الثاين الفار�س ماريون هيوز
ع�ل��ى ��ص�ه��وة احل���ص��ان ف��ورت��ون��ا م��ن �إ�سطبالت
زعبيل وح�صل على املركز الثالث الفار�س عمر
كرفيلي على �صهوة احل�صان كوينتو من منتجع
الفر�سان .وحت�سب النتيجة على ا�سا�س ال�سرعة
يف الزمن وقلة االخطاء.

�سيتي ي�سعى لإنقاذ مو�سمه

يونـــايتـــــد يــــواجـــه ت�شلــــ�سي مبعنويـــــات مهــــــزوزة بكـــــــ�أ�س �إنكلـتـــــــــرا
تتجه االن�ظ��ار غ��دا االح��د اىل ملعب اولدترافورد
حيث يتواجه مان�ش�سرت يونايتد مع �ضيفه ت�شل�سي
مبعنويات م �ه��زوزة ،فيما ي�سعى ج��اره مان�ش�سرت
�سيتي اىل انقاذ مو�سمه املخيب من بوابة بارن�سلي
من الدرجة االوىل ،وذلك يف الدور ربع النهائي من
م�سابقة ك�أ�س انكلرتا لكرة القدم.
يف امل �ب��اراة االوىل ،ي��دخ��ل مان�ش�سرت يونايتد اىل
موقعته النارية مع �ضيفه ت�شل�سي حامل اللقب وهو
يبحث ع��ن تنا�سي اخليبة التي مني بها الثالثاء
املا�ضي يف م�سابقة دوري ابطال اوروبا بعد ان خرج
م��ن ال ��دور ال�ث��اين على ي��د ري��ال م��دري��د اال�سباين
باخل�سارة امامه على ار�ضه  2-1يف االياب بعد ان
ع��اد بتعادل ثمني م��ن �سانتياغو برنابيو  1-1يف
لقاء الذهاب.
و� �ش �ك��ل اخل � � ��روج م ��ن امل �� �س��اب �ق��ة االوروب� � �ي � ��ة االم
�ضربة قا�سية ل��رج��ال امل��درب اال�سكتلندي اليك�س
فريغو�سون خ�صو�صا انهم تقدموا على �ضيفهم
اال��س�ب��اين وك��ان��وا ال �ط��رف االف���ض��ل ق�ب��ل ان يرفع
احلكم بطاقة حمراء بوجه الربتغايل لوي�س ناين،
ما رجح كفة ال�ضيوف ومكنهم من حتول تخلفهم
اىل ف��وز بقدمي الع��ب توتنهام ال�سابق الكرواتي
لوكا مودريت�ش والع��ب ال�شياطني احلمر ال�سابق

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
ومل يكن فريغو�سون را�ضيا على االطالق عن قرار
احلكم ال�ترك��ي جنيات �شاكري وب��دا الغ�ضب عليه
لدرجة انه مل يجر امل�ؤمتر ال�صحايف التقليدي بعد
املباراة وناب عنه م�ساعده مايك فيالن الذي قال:
ال اعتقد بان املدرب يف حالة ت�سمح له بالتحدث اىل
ال�صحافيني بعد ما حدث خالل املباراة .اعتقد بان
م��ا �شاهدناه ك��ان ق��رارا قا�سيا وال ي�صدق يف تلك
الفرتة من املباراة .
وتابع كنا ن�سيطر على جمريات اللعب متاما لكن
طرد ناين كان نقطة التحول يف املباراة كان القرار
جمنونا واف���س��د ال�ع��ر���ض ال��رائ��ع الم�سية اوروبية
ممتازة .
وك�شف امل��درب غا�ضب ج��دا ،لقد طلب مني االنابة
عنه النني اكرث دبلوما�سية منه رمبا .
وخ �ت��م م��ا ح���ص��ل ال ع�لاق��ة ل��ه ب��ال�لاع�ب�ين الذين
قدموا اداء رفيع امل�ستوى ،وبالتايل فان ما ح�صل
لن ي�ؤثر على ما ميكن ان نحققه هذا املو�سم .نحن
نتقدم ب�ف��ارق م��ري��ح يف ال ��دوري املحلي وتنتظرنا
مباراة �صعبة يف الك�أ�س �ضد ت�شل�سي وانا واثق من
اننا �سنتخطى خيبة االمل هذه .
ومم��ا ال �شك فيه ان فريغو�سون �سي�سعى جاهدا

للتعوي�ض على ح�ساب ت�شل�سي يف مواجهة تعيد اىل
االذه��ان نهائي  2007حني خرج النادي اللندين
فائزا بعد التمديد بهدف ملهاجمه العاجي ديدييه
دروغبا.
��ش�ع��رت ب��ان�ن��ا مل ن�ك��ن حم�ظ��وظ�ين ع�ن��دم��ا خ�سرنا
ن�ه��ائ��ي  ،2007ه��ذا م��ا ق��ال��ه ف�يرغ��و��س��ون ملجلة
اين�سايد يونايتد ،م�ضيفا �سجل ديدييه دروغبا يف
الدقيقة االخرية ( )116من الوقت اال�ضايف بعد
ان حرمنا من ركلة جزاء اعتقد ان كرة راين غيغز
جتاوزت خط املرمى اي�ضا ومل يحت�سب الهدف .كان
ذلك �صعبا علينا ولكن هذه هي كرة القدم ،احيانا
تفوز واحيانا تخ�سر .
وحت� ��دث ف�يرغ��و� �س��ون ع ��ن ان غ��ال�ب�ي��ة الالعبني
املوجودين يف الت�شكيلة احلالية مل تفز بالك�أ�س الن
اللقب االخ�ير ليونايتد يف امل�سابقة يعود اىل عام
 2004حني ف��از على ميلوول �-3صفر يف املباراة
النهائية.
ومل يفز باللقب مع يونايتد �سوى ثالثة العبني
ح��ال�ي�ين ه��م ال��وي �ل��زي راي ��ن غ�ي�غ��ز وب ��ول �سكولز
واال�سكتلندي داري��ن فليت�شر ،وهناك العب اخر يف
الفريق توج باللقب �سابقا وهو املهاجم الهولندي
روب ��ن ف��ان ب�ير��س��ي ال ��ذي اح ��رزه م��ع ار� �س �ن��ال عام

 2005ع�ل��ى ح���س��اب ال���ش�ي��اط�ين احل �م��ر بالذات
(ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح ب�ع��د ال�ت�ع��ادل �صفر�-صفر يف
الوقتني اال�صلي واال�ضايف).
و�سيكون الرتقب �سيد املوقف ملعرفة اذا كانت ت�شكيلة
فريغو�سون ملباراة االحد �ست�ضم املهاجم واين روين
ال��ذي ب��د�أ م�ب��اراة ال�ث�لاث��اء ام��ام ري��ال م��دري��د على
مقاعد االحتياط ،ما عزز ال�شائعات حول احتمال
رحيله ع��ن اول��د ت��راف��ورد يف نهاية امل��و��س��م ب�سبب
ع�لاق�ت��ه امل �ت��وت��رة مب��درب��ه الن االخ�ي�ر غ�ير را�ض
عن الو�ضع البدين لالعبه ال��ذي ن�شرته له بع�ض
ال�صور يف ال�صحف املحلية تظهره وهو يدخن.
وبغ�ض النظر عن م�شاركة روين من عدمها� ،ستكون
املواجهة مع ت�شل�سي نارية بكل ما للكلمة من معنى
الن الفريق اللندين ي�سعى بدوره اىل تعوي�ض تنازله
عن لقبه بطال لدوري ابطال اوروبا وفقدانه االمل
مبناف�سة يونايتد على لقب ال��دوري املحلي كونه
يتخلف بفارق  19نقطة عن ال�شياطني احلمر .
وتوعد مدافع فريق املدرب اال�سباين رافايل بينيتيز
ال�ب�رازي �ل��ي داف �ي��د ل��وي��ز ب�ت�ع�م�ي��ق ج� ��راح يونايتد
واخ��راج��ه من م�سابقة ثانية يف غ�ضون �ستة ايام،
قائال :مباراة االحد �ستكون كبرية كل العامل يريد
م�شاهدة هذه املباراة وت�شل�سي ذاهب اىل مان�ش�سرت

للفوز .
و�شدد لويز ال��ذي عاد وفريقه اخلمي�س من ملعب
�ستيوا بوخار�ست ال��روم��اين باخل�سارة �صفر 1-يف
ذه��اب ال��دور الثاين من م�سابقة ال��دوري االوروبي
يوروبا ليغ  ،ان ال بلوز �سيعمل جاهدا من اجل انقاذ
مو�سمه والرد على التقارير التي تتحدث عن توتر
يف غرف املالب�س بني الالعبني ومدربهم اال�سباين.
وتعترب م�سابقة الك�أ�س من اخت�صا�ص ت�شل�سي يف
العقد االخ�ير من الزمن اذ ت��وج بها  5م��رات منذ
ع��ام  2000كما و��ص��ل اىل النهائي ع��ام 2002
ح�ي�ن خ���س��ر ام ��ام ج ��اره ار� �س �ن��ال ،وه ��و ي���س�ع��ى اىل
تكرار �سيناريو ك�أ�س رابطة االندية املحرتفة حني
اطاح بيونايتد من الدور ثمن النهائي بالفوز عليه
 4-5بعد التمديد ( 3-3يف ال��وق��ت اال��ص�ل��ي) يف
 31ت�شرين االول-اكتوبر املا�ضي لكن على ملعبه
�ستامفورد بريدج  ،يف حني يعود انت�صاره االخري
يف معقل ال�شياطني احلمر اىل الثالث من ني�سان-
ابريل  2010يف الدوري املحلي (.)1-2
ويف املباراة الثانية على ا�ستاد االحتاد  ،تبدو الفر�صة
�سانحة ام��ام مان�ش�سرت �سيتي ملوا�صلة م�شواره يف
امل�سابقة وحماولة انقاذ مو�سمه املخيب ،وذلك النه
ي�ست�ضيف اليوم ال�سبت مناف�سا من الدرجة االوىل

هو بارن�سلي يف اول لقاء بني الطرفني منذ الدور
ال�ث��اين مل�سابقة ك��أ���س راب�ط��ة االن��دي��ة ع��ام 2002
حني خ��رج ال �سيتيزين�س فائزين بنتيجة كا�سحة
.1-7
و�ستكون م�سابقة الك�أ�س الفر�صة االخ�يرة ل�سيتي
م��ن اج��ل ان�ق��اذ مو�سمه ،وذل��ك بعد ان ا�صبح من
ال�صعب جدا عليه االحتفاظ بلقب ال��دوري املحلي
كونه يتخلف بفارق  12نقطة عن ج��اره يونايتد،
وبعد ان ودع دوري ابطال اوروب��ا من ال��دور االول
وك�أ�س رابطة االندية من الدور الثالث.
ويفتتح الدور ربع النهائي بلقاء ايفرتون ،ال�ساعي
بقيادة م��درب��ه اال�سكتلندي ديفيد مويز اىل لقبه
االول منذ  ،1995و�ضيفه وي�غ��ان اثلتيك الذي
يعاين كثريا يف الدوري املحلي.
وحذر ليون اوزم��ان رفاقه يف القطب االزرق ملدينة
ليفربول من عدم اال�ستهتار بويغان الذي يتخلف
عن توفيز بفارق  21نقطة يف ال��دوري ،خ�صو�صا
ان فريقه عانى ام��ام مناف�سه يف امل�ب��ارات�ين اللتني
جمعتهما يف الدوري هذا املو�سم ( 2-2و.)1-2
و�سيكون هناك ممثل للدرجة االوىل يف الدور ن�صف
النهائي على اقل تقدير ،وذلك بعدما اوقعت القرعة
بالكبرين روفرز يف مواجهة م�ضيفه ميلوول.
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طرد ثمانينية من القطار لغنائها

فقدان الأ�سنان ي�ضر القلب

ط��ردت ام ��ر�أة ثمانينية ع��ن م�تن ق�ط��ار ب��والي��ة فلوريدا
الأمريكية ،وتهمتها الوحيدة هي الغناء وذكرت قناة دابليو
بي �أل جي � ،أن دونالد �أندر�سون ،قال �إن �شخ�صاً �صور بهاتفه
اخلليوي رجل �أمن وهو يجذب والدته� ،إميا �أندر�سون (82
عاماً) من حقيبتها وي�شدّها من مقعدها على منت قطار
ميامي – دايد ميرتوايل) .وقالت �أندر�سون �إن رجل الأمن
طردها لأنها كانت تغني و�أ�شارت �إىل �أنها عانت من م�شاكل
يف الكتف والورك ب�سبب ما ح�صل .وقالت متحدثة با�سم
�شركة ال�ق�ط��ارات� ،إن امل��ر�أة انتهكت القوانني لأنها كانت
تغني ب�صوت عالٍ ورف�ضت التوقف.

تو�صلت درا�سة دولية حديثة �إىل �أن فقد البالغني لأ�سنانهم قد
ي�ؤدي للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب .وقام الباحثون يف هذه الدرا�سة
بتحليل بيانات ما يقرب من � 16,000شخ�ص من  39دولة ممن
قدموا معلومات عن عدد الأ�سنان املتبقية يف �أفواههم ،وتكرار
�إ��ص��اب�ت�ه��م ب�ن��زي��ف ال�ل�ث��ة .فتبني �أن م��ا ي�ق��رب م��ن  % 40من
امل�شاركني كان لديهم �أقل من � 15سنة ،و % 16مل يكن لديهم
�أ�سنان على الإط�لاق ،بينما  % 25من امل�شاركني كانوا يعانون
من نزيف متكرر باللثة .وقد الحظ الباحثون �أنه مع كل نق�ص
يف عدد الأ�سنان كانت هناك زيادة يف م�ستوى الأنزمي ال�ضار الذي
يزيد من التهابات وت�صلب ال�شرايني .كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل
�أنه كلما قل عدد الأ�سنان عند ال�شخ�ص ،زادت عوامل اخلطورة
الأخ ��رى لأم��را���ض القلب ،مثل م�ستوى الكول�سرتول ال�سيئ
وزيادة �سكر الدم وارتفاع �ضغط الدم وزيادة حميط اخل�صر .كما
�أن الأ�شخا�ص الذين يعانون فقداً كبرياً يف الأ�سنان يكون �أغلبهم
من مر�ضى البول ال�سكري مع زيادة يف خماطر الإ�صابة باملر�ض
بن�سبة  % 11مع كل نق�ص يف عدد الأ�سنان.

�صورة وجه جنينها على بطنها
ذهلت ام��ر�أة بريطانية حامل لر�ؤية �صورة وجه تنطبع
على بطنها ،ليتبينّ الح�ق�اً �أن�ه��ا ت�ع��ود جلنينها خالل
تغيريه و�ضعيته .وذك��رت �صحيفة م�يرور الربيطانية
�أنّ كارين ماكارتن ،وزوجها ديفيد ،من مقاطعة �شمال
اير�شاير ،ذهال لر�ؤية �صورة وجه ب�شري منطبعة على
بطن ماكارتن احلامل .ويظهر يف ال�صورة مالمح وجه
ب�شري ،ميكن بالتحديق فيه  ،مالحظة العينني والأنف
والفم .وتبينّ �أن ال�صورة تعود جلنني كارين ،الذي يظهر
وجهه عند تغيريه و�ضعيته.

مكاف�أة �ضحية �سرقة
ي�ب��دو �أن اجل��رمي��ة م��رب�ح��ة ف �ع� ً
لا ،ول�ك��ن بالن�سبة لل�ضحية،
فقد متكن �صاحب متجر يف مدينة بيت�سبورغ الأمريكية من
بيع حجرة ا�ستخدمت لتحطيم زج��اج متجره بهدف ال�سرقة
مقابل �أكرث من �ألف دوالر .وذكرت �صحيفة بو�ست غازيت �أن
متجراً يف منطقة �ساوث �سايد تعر�ض ملحاولة �سرقة حني رمى
جمهولون قطعة �آجر على الزجاج يف بداية الأ�سبوع .وحاول
مم��ا تعر�ض له
مالك املتجر ج��ان روغ �أن يعرب عن ا�ستيائه ّ
بطريقة مبتكرة ،ف�أقام م��زاداً لبيع قطعة الآج��ر التي رميت
على حمله ،وق��د ذه��ل ملقدار التعاطف معه حيث �شارك عدد
من �أ�صدقائه واملتاجر املجاورة يف امل��زاد احتجاجاً منهم على
عمليات ال�سرقة .وقد بيعت قطعة الآجر مقابل  1150دوالراً
وقال روغ �إنه �سي�ستخدم  425دوالرا لإ�صالح الزجاج والتربع
بالباقي �إىل جمعيات خريية.

 16ر�صا�صة اخرتقت ج�سده ..وجنا
من ُكتب له عمر ال تقتله �شدّة ،ينطبق هذا املثل على رجل
�أعمال رو�سي تع ّر�ض لهجوم م�س ّلح م�ساء �أم�س االول حني
اخ�ترق��ت  16ر�صا�صة ج�سده ،ولكنه ال ي��زال على قيد
احلياة .ونقلت وكالة الأن�ب��اء الرو�سية (نوفو�ستي) عن
املحققني يف فولغوغراد ،قولهم �إن رجل �أعمال تع ّر�ض
ل �ه �ج��وم م���س� ّل��ح م��ن ق �ب��ل جم �ه��ول�ين ي�ح�م�ل��ون �أ�سلحة
كال�شينكوف .وقالت املتحدثة با�سم جلنة التحقيق نتاليا
كونيت�سكايا� ،إن امل�س ّلحني فتحوا النار على �سيارة التويوتا
ال�ت��ي ك��ان ال��رج��ل على متنها .وت��اب�ع��ت "�أ�صيب الرجل
بـ 16ر�صا�صة معظمها يف اجل��زء الأي���س��ر م��ن ج�سمه،
ونقله �صديقه �إىل امل�ست�شفى" ،لكنه مل يفارق احلياة.
وقد فتحت ال�شرطة حتقيقاً يف احلادث.

بلدة حتظر العلكة
تتجه ال�سلطات املحلية يف بلدة بريطانية �إىل حظر العلكة
وف��ر���ض غ��رام��ة ف��وري��ة على املخالفني لت�صبح �أول ب�ل��دة من
نوعها يف البالد تتخذ مثل هذا الإجراء .وقالت �صحيفة �صن
ام�س �أن �أي �شخ�ص يُ�ضبط وهو مي�ضغ العلكة ب�صوت مرتفع
يف �شوارع بلدة ،ميلتون كينز� ،سيواجه غرامة فورية .و�أ�ضافت
�أن ال�سلطات املحلية يف البلدة الربيطانية اقرتحت فر�ض هذا
احلظر بعد العثور على  22قطعة من العلكة مرمية �ضمن
م�ساحة ال تتجاوز قدماً مربعاً واح��داً من �أحد �أر�صفة البلدة
بعد ا�ستخدامها .وا�شارت ال�صحيفة �إىل �أن العلكة املرمية على
الأر�صفة تك ّلف بلدية ميلتون كينز مبالغ طائلة لإزالتها.
ون�سبت �إىل ف�ي��ل وي�ن���س��ور ،م��ن حملة م ��ؤي��دة حل�ظ��ر العلكة
يف ال�ب�ل��دة الربيطانية ،ق��ول��ه �إن رم��ي العلكة على الأر�صفة
ع��ادة قبيحة وال�سلطة املحلية ال متلك امل��ال لإزالتها ب�صورة
م�ستمرة ،كما �أن الدو�س على قطعة منها غري �سار للغاية لأنها
تعلق باحلذاء .

تغرمي رجل حاول االنتحار

�أع�ضاء فرقة بوي باند الكورية اجلنوبية خالل احتفال يف برنامج تلفزيوين مو�سيقى يف �سيول( .ا ف ب)

تو�صيات ب�إعدام ن�صف غزالن بريطانيا

�إليزابيت �أول�سون
جولييت اجلديدة
تطل املمثلة الأمريكية� ،إليزابيت
�أول � �� � �س� ��ون ،ب � � ��دور ج ��ول� �ي� �ي ��ت ،يف
م�سرحية ج��دي��دة ل �ل��درام��ا التي
�أ� � �س� ��رت ق �ل ��وب امل�ل�اي�ي�ن للكاتب
الإجن� � �ل� � �ي � ��زي ال � � ��راح � � ��ل ،ول� �ي ��ام
�شك�سبري .وذك ��رت و��س��ائ��ل �إعالم
�أم�يرك�ي��ة� ،أن �أول �� �س��ون ،ال�شقيقة
ال�صغرى ،للنجمتني التو�أم ماري
كايت ،و�أ�شلي �أول�سون� ،ستطل يف
م�سرحية ج��دي��دة لق�صة روميو
وجولييت ال�شهرية ،التي �ستعر�ض
يف م��و� �س��م  ،2014-2013على
م�سرح كال�سيك �ستايدج كومباين
مبانهاتن يف نيويورك� .أما موعد
افتتاح امل�سرحية� ،إ�ضافة �إىل طاقم
التمثيل ،وطاقم الإبداع فيها ،من
املفرت�ض �أن يتم الإع�لان عنها يف
الأ�سابيع املقبلة .ي�شار �إىل �أن هذا
دور ال�ب�ط��ول��ة الأول ال�ت��ي ت�ؤديه
�أول�سون يف �أي��ة م�سرحية ،بعد �أن
ك��ان��ت ممثلة ب��دي�ل��ة يف م�سرحية
دا�ست عام .2008

يو�صي علماء وباحثون ب�إعدام ن�صف الغزالن الربية املوجودة يف بريطانيا،
بعد �أن و�صلت �أعدادها لأكرث من مليون ون�صف حيوان.
وتت�سبب ال�غ��زالن يف بريطانيا يف �إت�ل�اف م�ساحات �شا�سعة م��ن الغابات
وامل��زارع ،عالوة على دوره��ا يف مقتل و�إ�صابة املئات و�إحل��اق ال�ضرر ب�آالف
ال�سيارات �سنويا يف حوادث �سري ،ح�سب �إح�صاءات �أكادميية.
وت�ق��ول الباحثة يف جامعة �شرق �أنغليا الربيطانية كري�ستني واي�بر يف
ت�صريحات ل�سكاي نيوز � :إذا تركنا الغزالن تتكاثر ب�شكل طبيعي فمعنى
ذلك �أننا �سنخ�سر م�ساحات �أك�بر من الغابات لأن الغزالن �سوف ت�أكلها.
�أعتقد �أنه يجب �إعدام من � 50إىل  % 60منها حتى نحدث التوازن .
و�أ�ضافت وايرب �أن الغزالن تخل بالتوازن البيئي يف بريطانيا عن طريق
التهام كميات كبرية من الطعام ،ما يجرب �أنواعا �أخرى من الطيور على
الهجرة ،ومنها العنادل التي �أ�صبحت نادرة يف بريطانيا.
ويف ذيتفورد �إح��دى �أك�بر الغابات يف بريطانيا يوجد نحو � 14أل��ف من
الغزالن يف م�ساحة  52فدان ،ويقتل منها �سنويا نحو �ألفي حيوان.
ويقول خبري احلياة الربية يف هذه الغابة تريفور بانهام :علينا �أن نحاول
ال�سيطرة على هذه الأعداد .لو تركناها ف�سوف تخرج عن ال�سيطرة فعال.
�إعدام �أعداد كبرية منها بات �أمرا �ضروريا .

كوكب الأر�ض يعي�ش �أ�سخن �أيامه

ذكرت درا�سة �أمريكية نظرت مبعدالت احل��رارة امل�سجلة خالل �أكرث من11
�ألف �سنة� ،أن درجات احلرارة على الكوكب تغيرّ ت من �أكرثها برودة �إىل �أكرثها
حرارة خالل قرن من الزمن .وب ّينت الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية (�ساين�س)
العلمية �أن العامل �شهد �أكرث الفرتات برودة بني عامي  1900و ،1910لي�شهد
�أكرث الفرتات حرارة بني العامني  2000و .2010وقام الباحثون من جامعة
والية �أوريغون الأمريكية بدرا�سة على �أحافري لكائنات حية بحرية �صغرية
احلجم ،لت�شكيل �صورة عن درجات احلرارة العاملية امل�سجلة من نهاية الع�صر
اجلليدي حتى املرحلة احلالية .و�أظهرت الدرا�سة �أن العامل كان ي�شهد تدنياً
ملحوظاً يف درجات احلرارة ،قبل �أن يتغيرّ هذا املنحى ب�شكل مفاجئ يف القرن
الـ  .21واعترب الباحثون �أن هذا الواقع ي�ؤكد �أن الإحتبا�س احلراري اليومي
لي�س بالأمر الطبيعي ،بل نتيجة ازدياد انبعاثات معدالت ثاين �أك�سيد الكربون
التي ازدادت ب�شكل مفاجئ منذ الثورة ال�صناعية التي عرفها العامل منذ نحو
 250عاماً .و�أو�ضحوا �أن درا�سة الأحافري �أ ّك��دت �أن العقد املمتد بني عامي
 1900و 1910هو الأكرث برودة يف الـ � 11300سنة املا�ضية ،فيما كان العقد
املمتد بني العامني  2000و 2010الأكرث حراً.

تقدم يف حماربة
�سمنة الأطفال
قالت �شركات وجماعات �أمريكية �أخ��رى حتاول
حماربة معدالت ال�سمنة املرتفعة بني الأطفال
االم��ري�ك�ي�ين ان �ه��ا ب� ��د�أت حت�ق��ق ب�ع����ض النتائج
وان االطفال �أ�صبحوا ميار�سون الريا�ضة �أكرث
وي�أكلون طعاما �صحيا .وجاء يف تقرير جلماعة
��ش��راك��ة م��ن �أج ��ل �صحة �أف���ض��ل الم��ري�ك��ا وهي
جماعة غري ربحية تعمل على ال��زام ال�شركات
واملنظمات بالتعهد باتخاذ تدابري ملحاربة الزيادة
يف الوزن املنت�شرة ب�شكل وبائي يف الواليات املتحدة
ان �أكرث من  1700مدينة �أمريكية تبنت العام
املا�ضي حملة للرتويج ملمار�سة الريا�ضة وجعل
�أكرث من ثالثة ماليني طفل ميار�سونها .لكن
اجلماعة حذرت انه اذا مل يتم االلتفات اىل هذه
امل�شكلة �سيعاين ن�صف االمريكيني من ال�سمنة
بحلول عام  . 2030ورحب بع�ض خرباء ال�صحة
بهذه النتائج لكنهم قالوا ان هناك حاجة ملزيد
من اجلهد على الأخ�ص من جانب احلكومة.

غ � ّرم��ت ال���ش��رط��ة ال��رو� �س �ي��ة رج�ل� ً
ا يف ��س�ي�ب�يري��ا حاول
االن�ت�ح��ار بالقفز م��ن ال�ط��اب��ق اخل��ام����س ،وذل ��ك بتهمة
ال ثم ً
التخريب .وذكرت و�سائل �إعالم حملية� ،أن رج ً
ال
مل تك�شف عن هويته مبنطقة ،كيمريوفو ،يف �سيبرييا،
ق�ف��ز م��ن ال�ط��اب��ق اخل��ام����س لأح ��د امل �ب��اين �أم ��ام زوجته
وعنا�صر ال�شرطة يف حماولة لالنتحار ،غري �أنه �سقط
على الثلج فلم ي�صب ب��أذى .والطريف �أن الرجل امل�ص ّر
على حتقيق هدفه �صعد من جديد �إىل الطابق اخلام�س
نف�سه ليج ّرب من جديد �إ ّال �أن ال�شرطة �أوقفته.

م�ستويات الكول�سرتول تتغيرّ مع الف�صول
وجدت درا�سة جديدة �أن م�ستويات الكول�سرتول
تزداد مع قدوم ال�شتاء وتعود لتنخف�ض جمدداً
مع عودة الطق�س الدافئ.
وذك� ��ر م��وق��ع ه �ل��ث داي ن �ي��وز الأم�ي�رك ��ي �أن
ال�ب��اح�ث�ين يف ج��ام�ع��ة ك��ام�ب�ي�ن��ا���س وج� ��دوا �أن
م�ستويات الكول�سرتول يف اجل�سم تتغيرّ مع
الف�صول .وقال الباحث امل�س�ؤول عن الدرا�سة
ف �ي �ل �ي��ب م� � ��ورا� ،إن � ��ه يف ال �� �ش �ت��اء ي �ن �ب �غ��ي على
الأ��ش�خ��ا���ص االن�ت�ب��اه مل�ستويات الكول�سرتول
يف �أج�سامهم .وا��ش��ار �إىل �أن��ه ما زال من غري
ال��وا��ض��ح �إن ك��ان��ت ه��ذه ال�ت�غ�يرات يف م�ستوى
ال�ك��ول���س�ترول جت�ع��ل ال�شخ�ص �أك�ث�ر عر�ضة
لأزم��ات القلب �أو ال�سكتات الدماغية ،م�ضيفاً
�أن ال�صورة معقّدة وقد يكون لهذه التغيريات
دوراً يف ذلك ،لكن هناك بالت�أكيد عوامل �أخرى.
ولفت �إىل وجود عدة �أ�سباب ممكنة تكمن وراء

ريت�شل ويز تريد دور ال�شرير
قد تكون املمثلة الربيطانية ،ريت�شل وي��ز ،الهدف التايل لزوجها النجم ،دانيل كريغ ،الذي
ا�شتهر ب�أدائه يف �سل�سلة �أفالم ،جيم�س بوند ،بعد �أن �أعربت عن رغبتها ب�أداء دور ال�شرير
يف �أحد �أفالمه .ونقل موقع �إي �أونالين الربيطاين عن ويز ،قولها يف حديث لدورية ذا
�إ�سكواير الربيطانية التي تت�صدر املمثلة غالفها ل�شهر ني�سان �أبريل القادم ،لدى �س�ؤالها
عما �إذا كانت تقبل امل�شاركة بدور ال�شرير يف �سل�سلة �أف�لام جيم�س بوند يف حال مت عر�ضه
عليها �أرغب ب�شدة بذلك ..ما كنت لأرف�ض .
و�أ�ضافت انني ل�ست متكربة يف �أدوار الرتفيه التي �أقبلها.
وو�أو�ضحت ويز ،التي ت��ؤدي دور �ساحرة �شريرة يف فيلمها الأخ�ير �أوز ذا غريت �إند باورفول
� ،Oz The Great And Powerfulأن نوع الأدوار التي �أهتم ب�أدائها لي�ست جتارية ،ما
يعني �أنها مثرية لالهتمام ،م�شرية �إىل �أن هذه الأدوار ال ميكن ت�صنيفها �ضمن �أية خانة
معروفة .ي�شار �إىل �أن فيلم ال�سقوط من ال�سماء  ،الذي ي�ؤدي فيه كريغ دور جيم�س بوند،
حقق �إيرادات عاملية تخطت املليار دوالر.

تغريات م�ستوى الكول�سرتول مع تغري الف�صل،
وبينها التغريات يف النظام الغذائي والتمارين
الريا�ضية والتع ّر�ض لل�شم�س.
وق��ال الباحثة �إن النا�س يف ال�شتاء ي�ستهلكون
املزيد من ال�سعرات احلرارية ويتناولون �أغذية
�أك�ث�ر ده��ون �اً ،م��ا ق��د ي��ؤث��ر على الكول�سرتول
ال�سيئ يف اجل�سم ،كما �أن الأ�شخا�ص غالباً ما
مي��ار��س��ون التمارين الريا�ضية ب�شكل �أق��ل يف
ال�شتاء.
ويتع ّر�ض النا�س يف ال�شتاء ب�شكل �أق��ل لأ�شعة
ال �� �ش �م ����س ،وب��ال �ت��ايل ف ��إن �ه��م ي�ح���ص�ل��ون على
كمية �أق��ل من الفيتامني د  ،ما قد ي�ؤثر على
الكول�سرتول.
وجمع الباحثون بيانات تعود لأكرث من 227
�أل ��ف �شخ�ص قي�ست م �ع��دالت الكول�سرتول
لديهم بني العامني  2008و.2010

كيلي �أو�سبورن يف امل�ست�شفى
�أ�صيبت النجمة الربيطانية ،كيلي
�أو� �س �ب��ورن ،ب�ن��وب��ة خ�ل�ال ت�صوير
برناجمها التلفزيوين ما ا�ستدعى
نقلها على وجه ال�سرعة �إىل �إحدى
م�ست�شفيات لو�س �أجنل�س.
و�أف��اد موع تي �إم زي الأمريكي �أن
�أو��س�ب��ورن نقلت يف �سيارة �إ�سعاف
�إىل امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ب �ع��د �إ�صابتها
ب�ن��وب��ة خ�ل�ال ت���ص��وي��ر برناجمها
. Fashion Police
و�أ��ش��ار �إىل انها نقلت على حمالة
وقد متت تغطيتها بالكامل بغطاء
�أب �ي ����ض ك ��ي ال ي�ت�م�ك��ن �أح � ��د من
ر�ؤيتها �أو التقاط �صورة لها.
و�أو�ضح ان �أو�سبورن كانت جال�سة
والأ�� �س� �ت ��ودي ��و م� �ل ��يء باحل�ضور
عندما التفتت �إىل ميلي�سا ريفرز
اجلال�سة بجوارها ،وقالت لها �إنها
ال ت�شعر �أنها بخري قبل �أن ت�سقط
على الأر�ض وتبد�أ بالإرجتاف.
وح��اول��ت ري �ف��رز م�ساعدتها قبل
�أن يقفز �أح��د من احل�ضور ليقوم
ب�إ�سعافات �أولية فا�ستفاقت ،لكن
تقرر نقلها �إىل امل�ست�شفى.

