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رئي�س الدولة
ي�ستقبل حاكم الفجرية

زايد للإ�سكان يعتمد �أ�سماء  417مواطنا
من م�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية

•• العني -وام:

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أخ��اه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد ب��ن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم الفجرية يرافقه �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وذل��ك بق�صر الرو�ضة مبدينة العني
ظهر ام�س.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة
الغربية و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة
ال�شرقية و�سمو ال�شيخ �سعيد بن زايد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة.
(التفا�صيل) 2

رئي�س الدولة خالل ا�ستقباله حاكم الفجرية

حممد بن زايد ي�ستقبل حاكم الفجرية ووزير الداخلية اجلزائري
•• �أبوظبي-وام:

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله حاكم الفجرية ووزير الداخلية اجلزائري (وام)

ا�ستقبل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة بق�صر البحر م�ساء ام�س �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ح�م��د ب��ن حم�م��د ال���ش��رق��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية يرافقه �سمو ال�شيخ حممد
بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية.
جرى خالل اللقاء احلديث حول املو�ضوعات التي
تت�صل بق�ضايا الوطن واملواطنني و�سبل احلفاظ
ع�ل��ى امل �ن �ج��زات وامل�ك�ت���س�ب��ات ال �ت��ي حت�ق�ق��ت يف ظل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن

زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وما يت�صل
بها من خدمات وم�شاريع طموحة تلبية لتطلعات
قيادتنا احلكيمة من �أجل توفري �سبل العي�ش الكرمي
لكافة �أبناء الوطن.
م��ن جهة اخ��رى ا�ستقبل الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ب�ق���ص��ر البحر
م�ساء ام�س معايل دحو ولد قابلية وزي��ر الداخلية
واجلماعات املحلية اجلزائري بح�ضور الفريق �سمو
ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية.
(التفا�صيل) 2

احلكومة ال�سورية ت�ستعني مبلي�شيات للقتل الطائفي

ق�صف فى �إدلب وحم�ص وتقدم للثوار على عدة حماور
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع � �ل� ��ن اجل �ي �� ��ش ال� ��� �س ��وري احل ��ر
��س�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى خم�ف��ر ت��ل �شهاب
احلدودي مع الأردن بعد ا�شتباكات
ع �ن �ي �ف��ة ج� ��رت ب �ي �ن��ه وب�ي��ن ق ��وات
ال �ن �ظ��ام ،ا��س�ت�ح��وذ ال �ث��وار خاللها
ع �ل��ى ك�م�ي��ة ك �ب�يرة م��ن الأ�سلحة
والذخائر ،كما جتددت اال�شتباكات
يف حميط اللواء  38يف بلدة �صيدا
ويف حميط ب�ل��دة ب�صرى احلرير
بريف درعا.
وقال نا�شطون �إن بلدة خربة غزالة
تعر�ضت لق�صف مكثف م��ن قبل
قوات النظام تزامنا مع ا�شتباكات
ب�ي�ن ال� �ث ��وار وق � ��وات ال �ن �ظ��ام على
الطريق الدويل بني دم�شق ودرعا.
ويف �إدل ��ب ق��ال نا�شطون �إن قوات
النظام ق�صفت ام�س مناطق جبل
ال��زاوي��ة ب��ري��ف �إدل� ��ب ،ت��زام�ن��ا مع
ا��س�ت�ه��داف اجل�ي����ش احل��ر مع�سكر
وادي ال�ضيف حيث ا�ستخدم الثوار
�صواريخ حملية ال�صنع يف حماولة
لإحكام �سيطرتهم على املع�سكر.
و�أفادت �شبكة �شام �أن قوات النظام
�أطلقت �صاروخني من طراز �سكود
من بلدة النا�صرية باجتاه ال�شمال
ال�سوري ،وقال نا�شطون �إن الثوار
مت �ك �ن��وا م ��ن ال �� �س �ي �ط��رة بالكامل
على بلدة كرناز بريف حماة .وقال

مدعي ع��ام ن��اب��ويل يطلب �إحالة
برل�سكوينملحاكمةعاجلةبتهمةالف�ساد
•• روما-يو بي �أي:

طلب املدعي العام يف نابويل ،ام�س
االث� �ن�ي�ن� ،إح ��ال ��ة رئ �ي ����س ال � ��وزراء
ال�سابق ،برل�سكوين ،ملحاكمة عاجلة
بتهمة الف�ساد ،يف ق�ضية �شراء ذمم
�أع�ضاء مبجل�س ال�شيوخ ال�سابق.
وذك��رت و�سائل �إع�لام �إيطالية �أن
املدعي العام يف نابويل طلب �إحالة
برل�سكوين �إىل حماكمة عاجلة،
بتهمة دفعه مبالغ مالية لأع�ضاء
مب�ج�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ع ��ام ،2008
ب �ه��دف �إ� �س �ق��اط ح �ك��وم��ة رومانو
برودي .كما طالب الإدعاء ب�إحالة
ك ��ل م ��ن ع �� �ض��و جم �ل ����س ال�شيوخ
ال�سابق� ،سريجيو دي غريغوريو،
واملدير ال�سابق ل�صحيفة �أفانتي،
ف��ال�تر الف �ي �ت��وال ،ل�ل�م�ح��اك�م��ة فى
�إطار الق�ضية عينها.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أع�ضاء جلنة التحقيق التابعة لالمم املتحدة يناق�شون تقريرهم (رويرتز)
نا�شطون �إن ق��وات النظام ق�صفت ح�م����ص ال �ق��دمي��ة ،مم��ا �أ��س�ف��ر عن
ب ��ال� �ط�ي�ران احل� ��رب� ��ي وراج � �م� ��ات دم��ار كبري يف البنى التحتية ،كما
ال�صواريخ بلدة م��ارع بريف حلب ،جت ��ددت اال��ش�ت�ب��اك��ات ب�ين اجلي�ش
كما ق�صفت �أح�ي��اء ي�سيطر عليها احل��ر وق��وات النظام على �أطراف
اخلالدية.
اجلي�ش احلر يف حلب.
و�شهدت مدينة حم�ص ق�صفا هو وقال نا�شطون �إن مقاتلي املعار�ضة
الأعنف من نوعه خالل ال�ساعات اخ �ت�رق ��وا اخل� �ط ��وط احلكومية
املا�ضية بعد �إع�ل�ان اجلي�ش احلر ل�ت�خ�ف�ي��ف ح �� �ص��ار ع �ل��ى مواقعهم
��س�ي�ط��رت��ه ع �ل��ى ح ��ي ب��اب��ا عمرو ،يف م��دي�ن��ة ح�م����ص رغ ��م التعر�ض
كما ق�صفت ق��وات ال�ن�ظ��ام مدينة لق�صف جوي.
ون �ق �ل��ت روي �ت ��رز ع ��ن م �� �ص��ادر يف
تلبي�سة بريف املدينة.
و�أف� � � ��ادت � �ش �ب �ك��ة � �ش ��ام ب� � ��أن ق ��وات املعار�ضة �أن املقاتلني املتمركزين
النظام ج��ددت ق�صفها على �أحياء يف حمافظتي حماة و�إدلب تقدموا
ب��اب��ا ع �م��رو واخل ��ال ��دي ��ة و�أح� �ي ��اء جت � ��اه ح �م ����ص م �ط �ل��ع الأ�� �س� �ب ��وع

اجلاري قادمني من ال�شمال ،بينما
ه��اج�م��ت ك�ت��ائ��ب م��ن ري��ف حم�ص
مواقع حكومية يف حي بابا عمرو
واجتاحت قوات اجلي�ش هذا احلي
بعد ح�صار ط��وي��ل قبل ع��ام وقام
الأ�سد بزيارته يف وقت الحق.
اىل ذلك افاد تقرير اعده حمققو
االمم امل�ت�ح��دة ورف ��ع االث �ن�ين اىل
جمل�س ح�ق��وق االن���س��ان ان نظام
ال��رئ �ي ����س ب �� �ش��ار اال� �س��د ي�ستخدم
ميلي�شيات وك��ذل��ك جل��ان��ا �شعبية
�شكلها �سكان بع�ض املناطق الرتكاب
جمازر.
وج ��اء يف ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر م��ن ع�شر
�صفحات الذي اعدته جلنة حتقيق
دول� �ي ��ة وم �� �س �ت �ق�ل��ة ت��اب �ع��ة لالمم
املتحدة ان املجازر التي يعتقد ان
جلانا �شعبية ترتكبها اخذت احيانا
منحى طائفيا.
وم �ع �ظ��م م �ق��ات �ل��ي امل �ع��ار� �ض��ة من
ال�سنة يف حني ان ال�سلطة يف �سوريا
بايدي علويني.
وج � ��اء يف ال �ت �ق��ري��ر ان املحققني
ح���ص�ل��وا ع�ل��ى � �ش �ه��ادات مرتابطة
من ا�شخا�ص قالوا انهم تعر�ضوا
مل�ضايقات واح�ي��ان��ا اوق �ف��وا ب�شكل
ت�ع���س�ف��ي م��ن ق �ب��ل اف � ��راد يف هذه
اللجان النهم ق��دم��وا م��ن مناطق
تعترب م�ؤيدة للثورة.
واك ��د ال�ت�ق��ري��ر ان ب�ع����ض اللجان

م�سلح يقتل جنديني �أمريكيني و 3جنود �أفغان

ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي ان �� �ش ��أه��ا ال�سكان
مل ��واج� �ه ��ة امل� �ج� �م ��وع ��ات امل�سلحة
امل�ن��اه���ض��ة للحكومة واجلماعات
االج ��رام � �ي ��ة ق ��د ت� �ك ��ون �شكلتها
و�سلحتها احلكومة" للم�شاركة يف
عمليات ع�سكرية.
وق � ��ال امل �ح �ق �ق��ون ان� ��ه مت توثيق
وج ��وده ��م يف ك��اف��ة ان �ح��اء �سوريا
حيث قد يكونون �شاركوا احيانا يف
عمليات لتفتي�ش منازل والتدقيق
يف الهويات واالعتقاالت اجلماعية
واع � �م� ��ال ال �ن �ه��ب وع �م �ل ��وا اي�ضا
كمخربين.
وقال �شهود للمحققني ان عنا�صر
اللجان ال�شعبية غالبيا ما ي�صنفون
بانهم من ال�شبيحة.
اال ان حم �ق �ق��ي االمم املتحدة
مييزون بني املجموعتني ويذكرون
ان امليلي�شيات ال�ت��اب�ع��ة للحكومة
والقوات �شبه الع�سكرية مبا يف ذلك
ال�شبيحة واللجان ال�شعبية املحلية
التي تعمل ا�صال كمجموعة للدفاع
ال��ذات��ي داخ��ل املجموعات املوالية
للحكومة ،تقوم كلها ب�شكل ا�سا�سي
بدعم القوات احلكومية.
وي �ق��ول امل�ح�ق�ق��ون ان ال�ن�ظ��ام بد�أ
م�ؤخرا بدمج هذه اللجان ال�شعبية
مع جمموعات اخ��رى يف ق��وة �شبه
ع�سكرية جديدة اطلق عليها ا�سم
قوات الدفاع الوطني.

�سلفا كري ي�أمر جي�شه االن�سحاب
م��ن احل���دود م��ع ال�����س��ودان

•• كابول-يو بي �أي:

•• جوبا -رويرتز:

قتل جنديان �أمريكيان و 3جنود
�أف � �غ ��ان ،ام ����س الإث � �ن �ي�ن ،ع �ل��ى يد
م�سلح يرتدي زي اجلي�ش الأفغاين
بوالية ورداك �شرق �أفغان�ستان.
وق��ال��ت ق��وة امل���س��اع��دة ال��دول�ي��ة يف
�أفغان�ستان (�إي���س��اف) يف ب�ي��ان� ،إن
جنديني �أمريكيني قتال يف �شرق
ال �ب�ل�اد �أم �� ��س ح�ي�ن ف �ت��ح �شخ�ص
ي��رت��دي زي ق��وات الأم��ن الوطنية
الأفغانية النار على قوات �أمريكية
و�أفغانية.
و�أ�شارت عدة و�سائل �إعالم �أفغانية
اىل �أن �إط�لاق النار وق��ع يف مركز
تدريب ع�سكري مبنطقة جالريز
بوالية ورداك الأفغانية و�أدى �إىل
مقتل جنديني �أمريكيني و 3جنود
�أفغان.

ق��ال متحدث با�سم جي�ش جنوب
ال �� �س��ودان ام����س ان رئ�ي����س جنوب
ال�سودان �سلفا كري �أعطى �أوامره
للجي�ش باالن�سحاب من املنطقة
العازلة على احلدود مع ال�سودان
القامة منطقة منزوعة ال�سالح.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ف �ي �ل �ي��ب اجوير
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
تلقى تعليمات من القائد االعلى
للجي�ش الرئي�س �سلفا كري بتنفيذ
االن���س�ح��اب م��ن امل�ن�ط�ق��ة العازلة
االمنة املنزوعة ال�سالح املقرتحة
م�ضيفا ان االن�سحاب �سي�ستغرق
ا��س�ب��وع�ين .وف���ش��ل اجل��ان �ب��ان من
ق �ب��ل يف ان ي �ن �ف��ذا ب���ش�ك��ل كامل
�سل�سلة من االتفاقات ب�ش�أن ت�سوية
نزاعات حدودية ونزاعات اخرى.

جثامني اجلنود االفغان الثالثة خالل نقلها اىل امل�ست�شفى (ا ف ب)
وي�أتي هذا الهجوم �ضمن �سل�سلة و�أك � � ��د ن ��ائ ��ب ق ��ائ ��د ال �� �ش��رط��ة يف
م�ستمرة م��ن الهجمات الداخلية ال ��والي ��ة ،ع �ب��د ال� � ��رزاق قري�شي،
وب �ع��د ي� ��وم م ��ن امل ��وع ��د النهائي مقتل جنديني �أمريكيني و 3جنود
الن �� �س �ح��اب ال � �ق� ��وات الأم�ي�رك �ي ��ة �أف �غ��ان وج��رح �آخ��ري��ن يف احلادثة
�إ�ضافة اىل مقتل املهاجم.
اخلا�صة من ورداك.

اعتمد جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان ام�س برئا�سة معايل
ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان وزير الأ�شغال العامة رئي�س جمل�س
ادارة الربنامج �أ�سماء  417من املواطنني م�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية
ل�شهر فرباير من العام احل��ايل موزعة بني القرو�ض واملنح يف امارات
الدولة كافة وبقيمة اجمالية بلغت نحو  208ماليني دره��م .وتوزعت
قيمة امل�ساعدات املعتمدة بني القرو�ض ملن جتاوزت رواتبهم ع�شرة �آالف
دره��م والذين لديهم القدرة على ال�سداد واملنح املالية ملن رواتبهم �أقل
من ع�شرة �آالف درهم .و�أكدت �إدارة الربنامج �أن معايل ال�شيخ حمدان بن
مبارك �آل نهيان وجه بالإعالن عن �أ�سماء م�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية
ب�شكل �شهري وتت�ضمن ق��وائ��م م��ن ك��اف��ة الإم� ��ارات وذل��ك �ضمن خطة
الربنامج اال�سرتاتيجية والتي مت فيها ر�صد �سبعة �آالف م�ساعدة �سكنية
جديدة خالل العام احل��ايل والتي �ستوزع على �أ�شهر ال�سنة مبا ي�ضمن
اال�ستمرارية يف الإع�لان ال��دوري لأ�سماء امل�ستحقني وتخفيف ال�ضغط
على �شركاء الربنامج من اجلهات املحلية واالحتادية( .التفا�صيل) 9

 18و 19مار�س اال�ستماع ل�شهود الإثبات
يف ق�ضية املتهمني باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدرت وزارة العدل بيانا �صحفيا فيما يلي ن�صه  ..عقدت دائرة �أمن
الدولة يف املحكمة االحتادية العليا يف متام ال�ساعة  10.45من �صباح
ام�س االثنني املوافق  11مار�س  2013جل�ستها الثانية للنظر بق�ضية
املتهمني باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري غري امل�شروع .ح�ضر جل�سة ام�س
 85متهما من بينهم  12من املتهمات كما ح�ضرها  6من ممثلي
هيئات وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين بجانب � 21صحفيا من امل�ؤ�س�سات
(التفا�صيل )3
الإعالمية املختلفة.

�صعدوا �ضغوطهم على مر�سي لإقالة وزير الداخلية

�ضباط بالأمن املركزي ميهلون � 48ساعة
لتنفيذ مطالبهم �أو االن�ضمام للثوار
•• القاهرة-وكاالت:

� �ض��اع��ف � �ض �ب��اط و�أف � � � ��راد الأم� ��ن
امل ��رك ��زي ��ض�غ��وط�ه��م ع�ل��ى النظام
لتنفيذ مطالبهم ،و�أب��رزه��ا �إقالة
ال � �ل� ��واء حم �م��د �إب� ��راه � �ي� ��م ،وزي ��ر
الداخلية ،و�أمهلوا الرئي�س حممد
م��ر� �س��ي � � ٤٨س��اع��ة لال�ستجابة
ل �ه��ا� ،أو ال �ن��زول �إىل امل �ي��ادي��ن مع
اجلماهري ،بالتزامن م��ع ان�ضمام
ال�ك�ث�ير م��ن �أق �� �س��ام ال���ش��رط��ة على
م�ستوى املحافظات �إىل الإ�ضراب
ع ��ن ال� �ع� �م ��ل ،ف �ي �م��ا اع� �ت�ب�ر وزي ��ر
الداخلية �أن املطالبني ب�إقالته ال
يتعدون ن�سبة  %٥من ال�ضباط،
مطالباً ب�إبعاد ال��وزارة عن املعادلة
ال�سيا�سية ،قائ ً
ال :لو �أنتم عايزين
ت�سقطوا ال�شرطة خال�ص اعتربونا
انك�سرنا و�أنتم ات�صرفوا مع بع�ض.
وبح�سب �صحيفة "امل�صري اليوم"
�أمهل �ضباط و�أفراد الأمن املركزي
بقطاع املن�صورة وجم�صة وكتيبة
ال���ش�ه�ي��د ال �� �س �ب��اع��ي عبداملح�سن
باملطرية الرئي�س حممد مر�سي ٤٨
�ساعة لال�ستجابة ملطالبهم ،قبل
ب��دء الت�صعيد املمثل يف االن�ضمام
ل �� �ص �ف��وف اجل� �م ��اه�ي�ر الغا�ضبة
مبيادين اجلمهورية.
ولليوم ال�ساد�س على التوايل ،وا�صل
ال�ضباط والأفراد اعت�صامهم داخل
مع�سكر املن�صورة ،احتجاجاً على ما

اجلي�ش يوزع قم�صاناً كتب عليها (يف حب م�صر) مبدينة بور �سعيد (رويرتز)
و�صفوه بـ �أخونة ال�شرطة والدفع تعبريهم .كما ان�ضم �أفراد �شرطة
النجدة باملنيا ،لإ� �ض��راب الأق�سام
بهم يف مواجهات مع ال�شعب.
وف� ��ى ال �غ��رب �ي��ة� ،أغ� �ل ��ق امل� �ئ ��ات من ب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع م��وا� �ص �ل��ة �أف � ��راد
��ض�ب��اط و�أف � ��راد و�أم �ن��اء ال�شرطة ،ال���ش��رط��ة وم��رك��ز م �ل��وى ومراكز
جميع �أق�سام املحافظة باجلنازير ،ال �� �ش �م��ال �إ� �ض��راب �ه��م ع ��ن العمل،
ومنعوا دخ��ول �أي �شخ�ص ،ورددوا و�إغالقهم �أب��واب الأق�سام ومنعهم
ه�ت��اف��ات م�ع��ادي��ة ل��وزي��ر الداخلية ،املواطنني والعاملني من الدخول.
وات �ه �م��وه ب��ال �ت��واط ��ؤ م ��ع جماعة و�شهدت حمافظات �سوهاج والفيوم
الإخوان وتنفيذ �أجندتهم اخلا�صة ،وامل �ن��وف �ي��ة ودم� �ي ��اط والقليوبية
�إ� �ض��راب��ات مم��اث�ل��ة ل �ق��وات الأم ��ن
مما �أثر على الوزارة بال�سلب.
وان�ضم �ضباط ال�شرطة بالوادي املركزي ،و�ضباط و�أفراد ال�شرطة،
اجلديد �إىل الإ��ض��راب ،ومت �إغالق الذين �أغلقوها ،للمطالبة ب�إقالة
�أق���س��ام ال�شرطة للمطالبة ب�إقالة ال��وزي��ر ،ودع ��وة الأح� ��زاب والقوى
وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ،لـ«انتهاجه نف�س ال�سيا�سية ملناق�شة ط��رق التظاهر
��س�ي��ا��س��ة ال �ن �ظ��ام ال���س��اب��ق يف و�ضع ال�سلمي ،واالتفاق على رفع الغطاء
ال �� �ش��رط��ة و�أف� ��راده� ��ا يف مواجهة ال�سيا�سي عن �أح��داث ال�شغب وقت
حقيقية م��ع ال���ش�ع��ب»  -ع�ل��ى حد حدوثها.

جمل�س ثوار ليبيا يطالب
بحجب الثقة عن احلكومة

•• طرابل�س-يو بي �أي:

طالب املجل�س الأعلى للثوار الليبيني ام�س برملان بالدهم بحجب الثقة
عن حكومة علي زيدان .وقال املجل�س يف بيان انه يطالب بحجب الثقة عن
حكومة زيدان التي اتهمها بالت�صلب والت�شبت يف تعيني �شخ�صيات موالية
للنظام ال�سابق يف كل مفا�صل الدولة.
من جهة �أخرى ر�أى املجل�س الذي يعترب نف�سه اجلهة ال�شرعية الوحيدة
يف البالد �أن قانون العزل ال�سيا�سي يعد حقا م�شروعا حلماية ثورة 17
فرباير و�أن �إ�صداره يعد �أمرا حتميا ال م�ساومة فيه ويجب الإ�سراع فيه.
ولفت �إىل �أن ت�صويت �أع�ضاء الربملان �ضد �أي مادة من مواد هذا القانون
يعترب خيانة عظمى لهذه الثورة و�أهدافها النبيلة.
وقال املجل�س �أن �أهداف الثورة لن حتقق �إال بالقطيعة الكاملة مع منظومة
اال��س�ت�ب��داد و�إح�ل�ال حملها ثقافة ومنهجية ج��دي��دة ت�ؤ�س�س لها وجوه
وعقليات جديدة.

قوات االحتالل تتوغل يف غزة

•• غزة -وام:

ت��وغ �ل��ت ج ��راف ��ات �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف
� �س��اع��ة م �ب �ك��رة م ��ن � �ص �ب��اح ام�س
ب�شكل حم��دودة �شرق بلدة جحر
الديك جنوب �شرق مدينة غزة.
وق ��ال ��ش�ه��ود ع �ي��ان فل�سطينيون
�إن نحو �ست ج��راف��ات �إ�سرائيلية
توغلت مل�سافة  200م�تر خارج
ال�شريط احل��دودي مع الأرا�ضي
امل �ح �ت �ل��ة �إن� �ط�ل�اق ��ا مم� ��ا يعرف
ب��ا��س��م م��وق��ع ال �ك��ام�يرا .وبا�شرت
اجلرافات �أعمال مت�شيط وجتريف
داخل �أرا�ضي وممتلكات املواطنني
املزروعة بالقمح وال�شعري بالقرب
م��ن مكب النفايات م�ع��ززة بنحو
�أربع دبابات وعدد من اجليبات .
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�شرطة �أبوظبي :خطط لت�أهيل ال�ضباط يف الدرا�سات العليا
•• �أبوظبي-وام:

02

�أكد اللواء نا�صر خلريباين النعيمي الأم�ين العام ملكتب �سمو نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية �أن ت�أهيل ال�ضباط �أكادمييا
وعمليا يلقى اهتماما بالغا ل��دى ال�ق�ي��ادة ال�شرطية ..م�شريا �إىل
ترجمة ر�ؤيتها بهذا ال�ش�أن منذ العام  2001بت�أهيل �أوائ��ل طلبة
كلية ال�شرطة يف برنامج ال��درا��س��ات العليا مبختلف التخ�ص�صات
العلمية على نحو يلبي احتياجات �شرطة �أبوظبي وي��واك��ب تطور
العمل ال�شرطي .وكان اللواء النعيمي قد ا�ستقبل دفعة �ضباط خرباء
الديوان الثالثة والع�شرين  ..مو�ضحا �أن م�شروع ت�أهيل طلبة �أوائل
كلية ال�شرطة �شمل خريجي الدورة احلادية ع�شرة و�صوال �إىل الدورة

الثالثة والع�شرين  ..مو�ضحا �أن لدينا العديد من املخرجات املتميزة
فيما الهدف من هذه اخلطوة التثقيف الوظيفي والأكادميي من �أجل
�إيجاد �ضباط مواطنني م�ؤهلني يف اجلانبني الأكادميي والعلمي.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال العقيد حم�م��د حميد دمل ��وج ال �ظ��اه��ري م��دي��ر عام
اال�سرتاتيجية وتطوير الأداء ب��وزارة الداخلية �إن خمرجات خرباء
ال��دي��وان �ستمكنهم م��ن و��ض��ع اخل�ط��ط اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة والأه� ��داف
لإداراتهم م�ضيفا ..لذلك كانت معايري اختيار �ضباط الديوان تعتمد
على اختيار �أوائ��ل كلية ال�شرطة الذين يتميزون مب�ستويني مهني
وتعليمي �إ�ضافة �إىل توافر عن�صر القيادة .ولفت �إىل �أن اللقاءات مع
خرباء الديوان تتم ب�شكل دوري وذلك ملتابعتهم ودعمهم وتوجيههم
وتكرمي املتميزين يف جماالتهم ..م�شريا �إىل �أن الهدف اختيار قيادات

�شرطية م�ستقبلية متميزة لتوزيعها على خمتلف الإدارات ال�شرطية
للم�ساهمة يف ر�سم م�سار وا�ضح للتميز يف �شرطة �أبوظبي� .إىل ذلك ذكر
العقيد ثاين بطي ال�شام�سي مدير �إدارة التدريب يف �شرطة �أبوظبي
رئي�س جلنة متابعة خطة ت�أهيل �ضباط الدرا�سات العليا يف جلنة خرباء
الديوان �أن اللجنة و�ضعت خططا مرحلية لت�أهيل ال�ضباط يف جمال
الدرا�سات العليا �إذ تت�ضمن املرحلة الأوىل الإع��داد والت�أهيل داخل
الدولة حيث يلتحق ال�ضباط الذين وقع عليهم االختيار بالت�أهيل
والإع��داد والعمل يف جمال البحث والتحري خالل عامني يف مراكز
ال�شرطة و�إدخالهم يف دورات لتح�سني اللغة الإجنليزية مل�ساعدتهم
يف موا�صلة تعليمهم العايل يف بع�ض ال��دول الأجنبية امل�شهود لها
بالكفاءة الأكادميية ال�شرطية �إ�ضافة �إىل �إحلاقهم بدورات تدريبية

�شرطية يف جمال العلوم الإدارية وال�شرطية باللغة الإجنليزية داخل
وخ��ارج الدولة .و�أ�ضاف �أن اللجنة تقوم بالتن�سيق مع �إدارة التعليم
باحل�صول على ال�ق�ب��ول اجل��ام�ع��ي ل��درج��ة املاج�ستري للت�سجيل يف
�إح��دى اجلامعات الأجنبية وفقا لتخ�ص�ص الطالب املبعوثني مثل
اجلرائم الإلكرتونية �أو غ�سيل الأم��وال �أو اال�سرتاتيجية �أو م�سرح
اجلرمية �أو �أي تخ�ص�ص �شرطي �آخر .و�أو�ضح �أنه على الطالب �إنهاء
درجة املاج�ستري يف عامني والعودة �إىل العمل يف الإدارة التي تخ�ص�ص
فيها ليمار�س التطبيق العملي للعلوم التي تلقاها يف درا�سته العليا
وذلك باختياره ق�ضية ما يف االدارة التي يعمل بها لدرا�ستها و�إيجاد
حلول علمية وعملية ويقدم م�شروعا يخدم الإدارة وبعدها يت�أهل
لدرا�سة الدكتوراة.

رئي�س الدولة ي�ستقبل حاكم الفجرية
•• العني -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل �أخاه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية يرافقه �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن

حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وذلك بق�صر الرو�ضة مبدينة العني
ظهر ام�س.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم
يف املنطقة ال�شرقية و�سمو ال�شيخ �سعيد بن زايد �آل نهيان ممثل حاكم

�أبوظبي و�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان
وزير اخلارجية .
و�سمو ال�شيخ عمر بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية و�سمو ال�شيخ

حممد بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي وال�شيخ ه��زاع بن
طحنون �آل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية ومعايل
�أحمد جمعه الزعابي نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة وعدد من ال�شيوخ وكبار
امل�سئولني .وقد تناول اجلميع طعام الغداء على مائدة �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة.

حممد بن زايد ي�ستقبل حاكم الفجرية
ووزير الداخلية اجلزائري
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ب�ق���ص��ر البحر
م�ساء ام�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ح�م��د ب��ن حم�م��د ال���ش��رق��ي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م الفجرية
ي��راف �ق��ه ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
ح �م��د ب ��ن حم �م��د ال �� �ش��رق��ي ويل
ع� �ه ��د ال � �ف � �ج�ي��رة .ج� � ��رى خ�ل�ال
اللقاء احل��دي��ث ح��ول املو�ضوعات
ال� �ت ��ي ت �ت �� �ص��ل ب �ق �� �ض��اي��ا ال ��وط ��ن
وامل��واط �ن�ين و��س�ب��ل احل �ف��اظ على
املنجزات واملكت�سبات التي حتققت
يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي ��د

�آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه
اهلل وم ��ا يت�صل ب�ه��ا م��ن خدمات
وم�شاريع طموحة تلبية لتطلعات
قيادتنا احلكيمة من �أج��ل توفري
�سبل العي�ش ال�ك��رمي لكافة �أبناء
الوطن.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �سعيد بن
زايد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي
و��س�م��و ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو
ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي ��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو
ال�شيخ عمر بن زايد �آل نهيان نائب

رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان للأعمال
اخلريية والإن�سانية ومعايل ال�شيخ
نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان وزير
التعليم ال �ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي
ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك
�آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر الأ� �ش �غ��ال العامة
وعدد من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.
م��ن جهة �أخ ��رى ا�ستقبل الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
ال �ق��ائ��د الأع �ل��ى ل �ل �ق��وات امل�سلحة
بق�صر البحر م�ساء ام�س معايل
دح��و ول��د قابلية وزي ��ر الداخلية
واجل �م ��اع ��ات امل �ح �ل �ي��ة اجل ��زائ ��ري
بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

ورح� ��ب ��س�م��و ويل ع �ه��د ابوظبي
ب��ال��وزي��ر ال�ضيف ..م�ن��وه��ا �سموه
ب��ال �ع�لاق��ات امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي جتمع
بني البلدين ال�شقيقني وحر�صهما
امل�شرتك على تنمية تلك العالقات
على خمتلف الأ�صعدة ومب��ا يلبي
تطلعات ال�شعبني ال�شقيقني.
ك �م��ا ج� ��رى خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء بحث
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة امل�شرتكة
وخ ��ا�� �ص ��ة يف امل � �ج� ��االت الأم �ن �ي��ة
وال �� �ش��رط �ي��ة وال �ت��ي ت��وج��ت ام�س
بتوقيع اتفاقية ال�ت�ع��اون الأمني
ب�ي��ن دول � � ��ة الإم� � � � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة واجل�م�ه��وري��ة اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية.
من جانبه �أ�شاد الوزير اجلزائري
بعمق ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي ت��رب��ط بني
قيادتي و�شعبي البلدين وحر�ص

وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يف اجل��زائ��ر على
ت�ن�م�ي��ة ودع � ��م ع�ل�اق ��ات التعاون
الأمني مع دولة الإم��ارات العربية
املتحدة على كافة الأ�صعدة.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �سعيد بن
زايد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي

و��س�م��و ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو
ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي ��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير

الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو
ال�شيخ عمر بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان للأعمال

اخلريية والإن�سانية ومعايل ال�شيخ
نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان وزير
التعليم ال �ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي
ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك
�آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر الأ� �ش �غ��ال العامة
وعدد من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.

رئي�س الدولة مينح و�سام اال�ستقالل للمخرج العاملي فرانكو دراغون

حممد بن زايد ي�شيد بالر�سالة النبيلة وامل�ضامني
ال�سامية لعر�ض (ق�صر احل�صن جمد وطن)
•• �أبوظبي-وام:

منح �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
(ح�ف�ظ��ه اهلل) و� �س��ام اال�ستقالل
م��ن ال ��درج ��ة االوىل اىل املخرج
ال �ع��امل��ي ف��ران �ك��و دراغ � � ��ون وذل ��ك
تقديرا البدعاته الفنية الرائدة
وا� �س �ه��ام��ات��ه امل �ت �م �ي��زة يف جمال
تطوير الفن وامل�سرح على ال�صعيد
العاملي.
وق� ��ام ال �ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة بت�سليم املخرج
ف��ران �ك��و دراغ � � ��ون ال ��و�� �س ��ام لدى
ا�ستقبال �سموه له بق�صر البحر.
ح�ضر ت�سليم الو�سام �سمو ال�شيخ
��س�ع�ي��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
حاكم �أبوظبي و�سمو ال�شيخ نهيان
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س
�أم �ن��اء م�ؤ�س�سة زاي ��د ب��ن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع� �م ��ال اخلريية
والإن�سانية والفريق �سمو ال�شيخ
��س�ي��ف ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان نائب
رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون الرئا�سة
و��س�م��و ال���ش�ي��خ ع�م��ر ب��ن زاي ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
لل��أع �م��ال اخل�ي�ري��ة والإن�سانية
وم�ع��ايل ال�شيخ نهيان ب��ن مبارك
�آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م العايل
وال�ب�ح��ث العلمي وم �ع��ايل ال�شيخ
حمدان بن مبارك �آل نهيان وزير
الأ�شغال العامة وعدد من ال�شيوخ
وامل�س�ؤولني.
وه �ن ��أ ال �ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان فرانكو
دراغون بح�صوله على هذا الو�سام
ال��رف�ي��ع ..م���ش�ي��دا ��س�م��وه بالعمل
اال�ستعرا�ضي ال��ذي قدمه �ضمن
الفعاليات ال�ت��ي �أقيمت مبنا�سبة
احتفاء ق�صر احل�صن مبرور �أكرث
من  052عاما على ان�شائه والذي
حمل عنوان (ق�صر احل�صن جمد
وطن).
ون� ��وه � �س �م��وه ب��ال��ر� �س��ال��ة النبيلة
وامل�ضامني ال�سامية التي حملها
عر�ض (ق�صر احل�صن جمد وطن)
والتي قدمت من خالل ر�ؤية فنية
وجمالية وتاريخية عك�ست فرتات
مهمة يف تاريخ هذه املنطقة.
و�أ��ض��اف الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل� �ل� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة ان العر�ض
ا� �س �ت �ط��اع ان ي �ج �م��ع ب�ي�ن �أمن� ��اط
ث�ق��اف�ي��ة وت�ق��ال�ي��د م�ت�ن��وع��ة و�أداء
معا�صر �أخ ��ذت امل���ش��اه��د يف رحلة

ثقافية وف�ن�ي��ة غنية ج���س��دت من
خ�لال��ه ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن الكفاح
وال �� �ص�بر وال �ت �� �ص��دي للتحديات
لأهل املنطقة اىل ان بزغ نور دولة
ح��دي�ث��ة وم �ت �ط��ورة ا��س�ت��وح��ت من
عزمية وارادة الآب��اء والأج ��داد يف
حتويل هذه البقعة من العامل اىل
واق��ع مبهر �أ��ص�ب��ح حم��ط اهتمام
و�أنظار العامل.
و�أع��رب �سموه عن �شكره للمخرج
ال� �ع ��امل ��ي وف ��ري� �ق ��ه ال �ف �ن��ي ال� ��ذي
�أ��ض�ف��ى ل�ف�ع��ال�ي��ات ق�صر احل�صن
بعدا ثقافيا ومل�سات فنية راقية..
منوها �سموه بالدور الثقايف الذي
تلعبه الأع �م��ال الفنية يف عر�ض
�سري ال��رواد والعظماء والأحداث
ال �ت��اري �خ �ي��ة وت �ع��ري��ف اجلماهري
احل ��ا�� �ض ��رة واالج � �ي� ��ال املتعاقبة
باملنجزات احل�ضارية.
ومت�ن��ى ال�ف��ري��ق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان للمخرج
(فرانكو دراغ��ون) وفريقه الفني
ال �ت��وف �ي��ق وال� �ن� �ج ��اح يف االع �م ��ال
القادمة وموا�صلة التميز واالبداع
..وقد تبادل �سموه معهم االحاديث
الودية.
بدوره عرب املخرج عن فخره بهذا
ال�ت�ك��رمي ..وق� ��ال ان ه��ذه اللفتة
اجل�م�ي�ل��ة ت�ع�بر ع��ن ع�م��ق �أ�صالة
وع� ��راق� ��ة ت �ق��ال �ي��د �أه � ��ل املنطقة
..م�ؤكدا انه تكرمي ي�ساهم وي�شجع

�أي ف�ن��ان ع�ل��ى امل��زي��د م��ن االب ��داع
وال�ت�م�ي��ز ..متمنيا ان ي�ك��ون على
م�ستوى الثقة وامل�س�ؤولية.
و�أك� � � ��د �أن ه � ��ذا ال� �ت� �ك ��رمي ميثل
م� �ب ��ادرة ق�ي�م��ة م ��ن ق �ب��ل �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي��د
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة (حفظه
اهلل) وال �ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة لأح� ��د جوانب
الأع �م��ال ال�ث�ق��اف�ي��ة ..م �� �ش�يرا اىل
ان هذه اللحظة التاريخية ت�شكل
ن�ق�ط��ة م�ضيئة يف ت��اري��خ حياتنا
الفنية.
و�أع ��رب امل�خ��رج ع��ن �شكره للجنة
امل�ن�ظ�م��ة مل�ه��رج��ان ق�صر احل�صن
والفريق االماراتي الذي عمل معه
وك��ان له دورا مهما يف اخ��راج هذا
العمل بهذا ال�شكل املميز من خالل
ت��وف�يره امل�ع�ل��وم��ات ال �ه��ام��ة حول
تاريخ املنطقة و�أمناط احلياة فيها
وع��ادات وتقاليد �أهلها يف ممار�سة
حياتهم اليومية وارت ��داء الأزياء
والأل �ب �� �س��ة ال��وط�ن�ي��ة ا� �ض��اف��ة اىل
ال�ل��وح��ات ال�شعرية ال�ت��ي اختريت
بعناية ودقة وج�سدت نب�ض املا�ضي
وما حمله من �أ�صالة وعراقة.
وق ��ال م�ع�ل�ق��ا :ل ��وال دع ��م اللجنة
امل� �ن� �ظ� �م ��ة وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة احلثيثة
واال� � � �ش� � ��راف امل� �ب ��ا�� �ش ��ر م� ��ن قبل

ال�ف��ري��ق االم��ارات��ي ل�ك��اف��ة فقرات
وتفا�صيل العر�ض وحمتواه الفني
وال�ق���ص���ص��ي وال ��روائ ��ي ملجريات
ال�ع�ي����ش و�أح � ��داث امل��ا��ض��ي مل��ا لقي
ه��ذا العمل ه��ذا ال���ص��دى الطيب
وال �ن��اج��ح يف �أو�� �س ��اط احل�ضور..
م ��ؤك��دا ان ��ه �سيحمل ال�ك�ث�ير من
االن�ط�ب��اع��ات وال��ذك��ري��ات الطيبة
ع��ن دول� ��ة االم� � ��ارات وع ��ن ثقافة
امل �ن �ط �ق��ة وق �ي �م �ه��ا اال� �ص �ي �ل��ة وما
ي��زخ��ر ب��ه امل� ��وروث االم��ارات��ي من
ثراء وتنوع.
و�أ�شار اىل انه �أقبل على قراءة كل
ما يخ�ص تاريخ وت��راث الإمارات
وال�ت��وا��ص��ل م��ع جمتمع الإم ��ارات
للتعرف �إليهم واىل ثقافتهم قبل
ب ��داي ��ة ال �ت �خ �ط �ي��ط ل�ل�ع�م��ل حتى
يتمكن م��ن ت�ق��دمي ال���ص��ورة التي
تعرب ع��ن ع��ادات وتقاليد وتاريخ
�أه��ل املنطقة وارت�ب��اط�ه��م بالبيئة
ال�صحراوية والبحرية وكيف اثرت
يف م���س�يرة ح�ي��ات�ه��م االجتماعية
واالقت�صادية.
واع �ت�ب�ر دراغ � ��ون �أن ه ��ذا العمل
ال � � ��ذي � �ص �م��م خ �� �ص �ي �� �ص��ا لهذه
املنا�سبة الوطنية ونفذ لأول مرة
يف ال�شرق االو�سط �سيفتح ج�سورا
بني ال�شرق وال�غ��رب ويفتح �أبوابا
لإجن��از �إبداعات �أخ��رى ..مو�ضحا
�أن الإم � ��ارات ��س�ت�ك��ون ملهمته يف
م�شاريع �ضخمة م�ستقبال.

ي��ذك��ر ان ف��ران�ك��و دراغ ��ون ول��د يف
اي�ط��ال�ي��ا ون �� �ش ��أة يف بلجيكا وكان
�شغوفا ب��الأع �م��ال اال�ستعرا�ضية
وق ��د � �ش��ارك م��ع ح��رك��ات ثقافية
متعددة ذات طابع اجتماعي قبل
�أن ي�صبح املدير الفني ل�سريك (دو
�سوليه) ..والتحق فرانكو يف رحلة
ب��داي��ات��ه ب �ع��دة م�ع��اه��د ومدار�س
تدريبية يف امل�سرح واال�ستعرا�ض
يف بلجيكا حيث التحق مبدر�سة
امل� ��� �س ��رح ال �� �ش �ع �ب��ي وم� � ��ن ث� ��م يف
م�سرح (ج��ان الف��ت بروليتارية)
و(دي �ل�ل�ارت ��ي ك��وم �ي��دي��ا) ومعهد
(مون�س)  ..ويف عام  2891غادر
بلجيكا �إىل كيبيك يف كندا ليدير
ور���ش عمل يف االرجت��ال امل�سرحي
قبل �أن ي�صبح مدر�سا يف مدر�سة

ال �� �س�يرك ال �ق��وم��ى يف مونرتيال
..وب�ي�ن ع��ام��ي  5891و 9991
حملت ع�شرة �أع�م��ال ل�سريك (دو
��س��ول�ي��ه) ت��وق�ي�ع��ه م��ا زال بع�ضها
يعر�ض يف عدد من دول العامل ..
ويف ع��ام  0002ا��س�ت�ق��ر فرانكو
دراغ� � ��ون م ��رة �أخ � ��رى يف بلجيكا
لو�ضع الأ�س�س مل�شروع �إن�شاء �شركته
اخل��ا��ص��ة ف�ك��ان��ت والدة جمموعة
فرانكو دراغون للرتفيه التي قدم
م��ن خاللها ع��رو���ض عاملية منها
(ال �ي��وم اجل��دي��د) و(ح �ل��م) حيث
قدم هذا اال�ستعرا�ض ال�شهري لأول
م��رة يف منتجع (وي ��ن) يف (ال�س
ف �ي �غ��ا���س) يف م��اي��و  5002على
م�سرح يحتوي مليون غالون من
املاء ويتخلل اال�ستعرا�ض غوا�صون

وعرو�ض بطولية مع م�ؤثرات فنية
حديثة  ..وم��ن االعمال ال�شهرية
ك��ذل��ك ل�ل�م�خ��رج ف��ران�ك��و دراغ ��ون
(بيت املياه الراق�صة) وهو �أ�ضخم
ا�ستعرا�ض مائي يف العامل �أطلق يف
�سبتمرب  0102وح�صد �أكرب عدد
من امل�شاهدين بلغ مليون �شخ�ص
يف ج�م�ي��ع �أن �ح ��اء ال �ع��امل وم� ��ازال
يعر�ض يف عدد من دول العامل.
ويروي اال�ستعرا�ض ق�صة ملحمية
لرحلة مثرية للإلهام تقفز فوق
حواجز املكان والزمان لتنطلق يف
�أع�م��اق امل�شاعر الب�شرية وتغو�ص
يف ثناياها م��رورا ب�ح��االت احلزن
وال�غ���ض��ب وال �ف��رح واخل ��وف حتى
ي �ن �ت �� �ص��ر احل � ��ب ع �ل��ى الكراهية
وقواها ال�شريرة.

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738

�أخبـار الإمـارات
املحكمة ا�ستمعت �إىل مرافعات حماميي املتهمني

 18و 19مار�س اال�ستماع ل�شهود االثبات يف ق�ضية املتهمني باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري غري امل�شروع
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��درت وزارة العدل بيانا �صحفيا فيما يلي ن�صه  ..عقدت دائ��رة �أمن
الدولة يف املحكمة االحت��ادي��ة العليا يف مت��ام ال�ساعة  10.45من �صباح
ام�س االثنني املوافق  11مار�س  2013جل�ستها الثانية للنظر بق�ضية
املتهمني باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري غري امل�شروع .ح�ضر جل�سة ام�س
 85متهما من بينهم  12من املتهمات كما ح�ضرها  6من ممثلي هيئات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بجانب � 21صحفيا من امل�ؤ�س�سات الإعالمية

املختلفة .وقد بلغ عدد احل�ضور الإجمايل داخل قاعة املحكمة مبا فيهم
�أهايل املتهمني � 180شخ�صا .وتعد جل�سة ام�س ا�ستكماال للجل�سة الأويل
التي عقدت الأ�سبوع املا�ضي حيث ا�ستمعت املحكمة �إيل مرافعات حماميي
املتهمني و�إيل بع�ض الطلبات العاجلة املقدمة �إليها كما عقدت جل�سة �سرية
ل�ستة متهمني مع الدائرة املخت�صة بناء على طلبهم ..وتخللت املحكمة
جل�سة ا�سرتاحة لأداء ال�صالة ا�ست�ؤنفت بعدها اجلل�سة .وعقب نهايتها
ق��ررت املحكمة عقد جل�ستها القادمة بتاريخ االثنني  18والثالثاء 19
مار�س احلايل لال�ستماع ل�شهود الإثبات.
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جامعة احل�صن توفد عددا من طلبتها يف رحلة تعليمية �إىل �سياتل االمريكية
•• �أبوظبي-وام:

�أوف��دت جامعة احل�صن ت�سعة  9من طلبتها يف رحلة تعليمية مدتها
� 10أي��ام �إىل مدينة �سياتل االمريكية بهدف االط�لاع على املمار�سات
التعليمية وال�صناعية يف جم��ال نظم املعلومات الإداري� ��ة بالواليات
امل�ت�ح��دة� .شملت ال��رح�ل��ة زي ��ارة للمقر الرئي�س لعمالق الربجميات
مايكرو�سوفت و�شارك الطلبة خاللها يف �سل�سلة من ور�ش العمل التي
قدمها جمموعة م��ن املتخ�ص�صني يف �إدارة ال�برجم�ي��ات واخلدمات
ال�سحابية لدى مايكرو�سوفت والتحكم يف امل�صادر لدى �شركة خدمات
التوا�صل االجتماعي في�سبوك  .وا�ستعر�ض الوفد الطالبي مركز الزوار
ومركز مبيعات مايكرو�سوف واطلعوا على املراحل التاريخية لتطور
احلا�سبات ال�شخ�صية والربجميات اخلا�صة بها..كما زار الطلبة مركز

م�ستقبل الطريان امل��دين يف �شركة بوينج  .و�أت��اح��ت الرحلة الفر�صة
للطلبة املوفدين زي��ارة املركز الرئي�س ل�سل�سلة متاجر البيع باجلملة
ال�شهرية كو�ستكو واطلعوا على النموذج الت�سويقي الفريد لل�شركة..
كما قام الوفد بزيارة �سريعة �إىل �شركة غوغل  .وزار الوفد الطالبي
كلية املعلومات بجامعة وا�شنطن �إحدى اجلامعات البحثية الرائدة على
م�ستوى الواليات املتحدة والعامل .وك��ان يف ا�ستقبال الوفد الطالبي
عميد كلية املعلومات وم�س�ؤول القبول للدرا�سات العليا ومن�سق القبول
بكلية الدرا�سات العليا وعدد من طلبة املاج�ستري والدكتوراة.
ومت ا�ستعرا�ض هيكل برامج البكالوريو�س واملاج�ستري بكلية املعلومات
بجامعة وا�شنطن حيث الحظ اجلميع الت�شابة الكبري بني حمتويات
و�أهداف تلك الربامج ومثيالتها بجامعة احل�صن طبقا ملا جاء بالكتاب
الأكادميي ال�سنوي للجامعة.

حظيت على م�صادقة ويل عهد �أبوظبي

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على

جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين يبد�أ بتطوير اخلطة البحرية  2030خطة عمل الإطار ال�ساحلي والبحري لإمارة �أبوظبي
يف خطوة تهدف �إىل حتقيق �أهداف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ب�ح��ري��ة لإم ��ارة
�أب ��وظ �ب ��ي ،ب� ��د�أ جم�ل����س �أبوظبي
للتخطيط العمراين بالعمل على
�إع� ��داد اخل�ط��ة ال�ب�ح��ري��ة 2030
 :خ �ط��ة ع �م��ل الإط� � ��ار ال�ساحلي
والبحري لإم��ارة �أبوظبي .وتقدم
ه��ذه اخلطة االر� �ش��ادات واملعايري
ال� �ت ��ي ت �ع �ن��ى ب �ع �م �ل �ي��ة التطوير
امل�ستدام لال�ستثمارات وامل�شاريع
احل� �ك ��وم� �ي ��ة واخل� ��ا� � �ص� ��ة �ضمن
امل�ن��اط��ق ال�ب�ح��ري��ة وال���س��اح�ل�ي��ة يف
�إمارة �أبوظبي.
وتتما�شى اخلطة البحرية 2030
مع �أهداف �أجندة �سيا�سة �أبوظبي
 2030وال� ��ر�ؤي� ��ة االقت�صادية
 2030وامل�خ�ط�ط��ات الرئي�سية
الثالثة التي ت�شكل حمور الأ�سا�س
لر�ؤية �أبوظبي العمرانية ،2030
ح�ي��ث �سيتم ت�ط��وي��ر ه��ذه اخلطة
م��ن خ�ل�ال التن�سيق م��ع اجلهات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات التي يرتكز
ع�م�ل�ه��ا ع �ل��ى امل �ن��اط��ق ال�ساحلية
والبحرية.
ه��ذا وق��د �شكلت عمليات تطوير
امل �ن ��اط ��ق ال �� �س��اح �ل �ي��ة وامل�شاريع
احل� ��� �ض ��ري ��ة الأخ � � � � ��رى وك ��ذل ��ك
اال�� �س� �ت� �خ ��دام امل� �ت ��زاي ��د للموارد
الطبيعية �أب ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
ت� ��واج� ��ه احل � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى التنوع
الأح�ي��ائ��ي يف �أب��وظ�ب��ي .وم��ن هنا،
ب��ات و��ض��ع ال�ق��وان�ين والإر� �ش ��ادات
يف غاية الأهمية حيث تهدف �إىل
ح�م��اي��ة ال�ت�ن��وع الأح �ي��ائ��ي و�صون
املوارد الطبيعية خا�صة يف املناطق
التي تزخر بها.
وق � � � � ��ال �� � �س� � �ع � ��ادة ف� �ل� ��اح حممد
الأح � �ب� ��اب� ��ي ،م ��دي ��ر ع� ��ام جمل�س
�أب��وظ �ب��ي للتخطيط العمراين،
ب � � ��أن اق �ت �� �ص��اد �أب ��وظ� �ب ��ي ارتبط
ب�شكل وث�ي��ق وع�ل��ى امل ��دى البعيد
ب��امل �� �ص��ادر ال �ب �ح��ري��ة ،خ��ا��ص��ة و�إن
عملية التنوع االقت�صادي املن�شودة
ت�ت�ط�ل��ب ح �م��اي��ة و� �ص��ون املناطق
ال �ب �ح��ري��ة .و�أ� � �ض� ��اف �أن اخلطة
البحرية  2030تتكفل بحماية

�أبوظبى

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

تقدم الإر�شادات لعملية التطوير امل�ستدام �ضمن املناطق البحرية وال�ساحلية يف �أبوظبي وتوفر بيئة �آمنة وم�ستدامة للأجيال القادمة
النظام البيئي الطبيعي للمناطق
ال�ب�ح��ري��ة وال���س��اح�ل�ي��ة وت���س�ه��م يف
تعزيز الأحياء املتنوعة ومواطنها
الطبيعية م��ن خ�ل�ال التخطيط
امل�ستدام لعملية التنوع الأحيائي
والتعامل م��ع التحديات املناخية
والت�أكيد على �أهمية احلفاظ على
امل�ي��اه وال���ش��واط��ئ باعتبارها �أحد
�أه��م امل���ص��ادر والأ� �ص��ول للأجيال
املقبلة.
وتعترب �إر� �ش��ادات تطوير املناطق
ال�ساحلية امل�ؤقتة وتقرير التنوع
الأح� �ي ��ائ ��ي اخل ��ا� ��ص ب �ه��ا وال� ��ذي
�أع��ده جمل�س �أبوظبي للتخطيط
ال� �ع� �م ��راين م ��ن خ�ل��ال التعاون
الوثيق وامل�ستمر مع هيئة البيئة-
�أب��وظ �ب��ي خ�ط��وة مهمة يف امل�ضي
قدماً بتنفيذ �سيا�سات �إطار العمل
ال �ب �ي �ئ��ي امل� �ن ��درج ��ة � �ض �م��ن ر�ؤي� ��ة
�أبوظبي  2030وذلك من خالل
�إعداد اخلطة البحرية .2030
وت�ضم اخل�ط��ة البحرية 2030
خ��رائ��ط الأم��اك��ن امل���س�ت�خ��دم��ة ملا
يتعلق بالنمو احل�ضري وا�ستخدام
و� �ص��ون امل � ��وارد وال �ن �ق��ل البحري

وامل� �ن ��اط ��ق ال �� �ص �ن��اع �ي��ة وامل ��وان ��ئ
واال� �س �ت �خ��دام��ات الأخ� � ��رى التي
تعتمد على البيئة املائية والرتفيه
وال �� �س �ي��اح��ة وال � �ت� ��راث والبنية
التحتية.
و�أ�ضاف املهند�س عامر احلمادي،
امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي للتخطيط
والبنية التحتية يف جمل�س �أبوظبي
للتخطيط ال �ع �م��راين ،ب� ��أن املياه
واملناطق ال�ساحلية تكت�سب �أهمية
كبرية بالن�سبة لل�سكان وال�سياح
ح�ي��ث ينظر ال �ك �ث�يرون ع�ل��ى �أنها
م�صدر للعمل وال�ن�ق��ل والرتفيه
ك��امل��وان��ئ وامل �م��رات املائية واملعامل
الطبيعية ذات الأهمية اجلمالية
وال �ث �ق��اف �ي��ة ،م �ن ��وه �اً �أن تنفيذ
اخل �ط��ة ال�ب�ح��ري��ة  2030ي�أخذ
يف االعتبار مثل هذه الأهمية من
جانب ،ويعمل على توجيه عملية
اال� �س �ت �خ��دام امل�ستقبلي امل�ستدام
�ضمن بيئة �آمنة و�سليمة وناب�ضة
باحلياة ت�سهم يف االرت�ق��اء بجودة
ح�ي��اة ال�سكان وال ��زوار م��ن جانب
�آخر.
وي�شار �إىل �أن ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية

لال�سرتاتيجية البحرية تتمثل
يف ت� �ع ��زي ��ز ب �ي �ئ��ة ب� �ح ��ري ��ة �آم� �ن ��ة
وم �� �س �ت��دام��ة يف �إم� � ��ارة �أبوظبي،
ح�ي��ث ت��رك��ز ه ��ذه اال�سرتاتيجية
على عدد من الق�ضايا مثل النقل
والأم � ��ن وال���س�لام��ة والتخطيط
حل� � � ��االت ال � � �ط� � ��وارئ والتنمية
امل�ستدامة وحماية البيئة واعتماد
نظام و�إج ��راءات مراقبة متكاملة
وفعالة.
وق� � ��د ب ��ا�� �ش ��ر جم �ل �� ��س �أب ��وظ� �ب ��ي
للتخطيط العمراين العمل على
�إع� ��داد اخل�ط��ة ال�ب�ح��ري��ة 2030
امل �ت��وق��ع اك �ت �م��ال �ه��ا ع� ��ام 2014
من خ�لال التعاون والتن�سيق مع
اجل �ه��ات وامل��ؤ��س���س��ات ذات ال�صلة
باال�سرتاتيجية البحرية بهدف
و�ضع اخلطط وال�سيا�سات.
وقال �سعادة العميد الركن الطيار
علي م�صلح الأحبابي ،مدير مكتب
�سمو نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،ب�أن خطة االطار البحري
وال�ساحلي لإم��ارة �أبوظبي تعترب
واح��دة من �أه��م امل�ب��ادرات املدرجة
يف اال�سرتاتيجية البحرية لإمارة

�أبوظبي والتي من �ش�أنها �ضمان
اال� �س �ت �خ��دام امل �� �س �ت��دام والتنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة ل �ل �ق �ط��اع البحري
يف االم� � � ��ارة ،ك �م��ا �أن ال �ن �ج��اح يف
تطبيقها يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على ا�ستمرارية التن�سيق والتعاون
وفتح قنوات االت�صال بني خمتلف
امل�ؤ�س�سات ذات العالقة يف املجال
البحري.
ومن جانبها� ،ستقوم هيئة البيئة-
�أبوظبي التي تعد �أحد �أبرز �شركاء
جم �ل ����س �أب� ��وظ � �ب� ��ي للتخطيط
العمراين يف هذه املبادرة ،بتقدمي
م�ع�ل��وم��ات م�ه�م��ة تت�ضمن نتائج
امل�سح امل �ي��داين للموائل والأن ��واع
احل�سا�سة واملناطق املحمية ونوعية
املياه البحرية.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ،ق ��ال الدكتور
حم �م��د ي��و� �س��ف امل��دف �ع��ي ،املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع التخطيط
وال�سيا�سات البيئية املتكاملة يف
هيئة البيئة�-أبوظبي :ميثل دورنا
كجهة ا�ست�شارية علمية وع�ضو يف
اللجنة التنفيذية للخطة البحرية
 2030خطوة جديدة نحو ت�أكيد

التزامنا بحماية البيئة .كما يقدم
�إط��ار العمل امل�ق�ترح �أ�س�ساً مهمة
ل �ت �ط��وي��ر خ �ط��ة ت �ن �م��وي��ة �شاملة
ت ��دع ��م حت �ق �ي��ق ر�ؤي � � ��ة احلكومة
لعام  .2030ونتطلع للعمل مع
�شركائنا لتبادل املعارف ،ومناق�شة
ال� �ت� �ح ��دي ��ات ،و�إي� � �ج � ��اد احل� �ل ��ول،
وال�ت�ع��اون ال�ب�ن��اء لتحقيق هدفنا
امل���ش�ترك ال ��ذي يتمثل يف �ضمان
�سري عجلة التنمية امل�ستدامة مع
املحافظة على التنوع البيولوجي
والرتاث الوطني البيئي يف الوقت
ذاته.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��س��واح��ل بر
�أبوظبي املحاذية للياب�سة متتد ملا
يقارب  764كيلومرتاً مع وجود
ما ي�صل �إىل  215جزيرة لت�شكل
 1,671ك�ي�ل��وم�تراً �إ��ض��اف�ي�اً من
�سواحل �أبوظبي ،حيث ت�ضم بيئة
م�ت�ن��وع��ة م��ن الأح� �ي ��اء البحرية
مب��ا فيها �أرا� �ض��ي رط�ب��ة و�أ�شجار
امل��ان �غ��روف (ال� �ق ��رم) وجمموعة
ك� �ب�ي�رة م� ��ن ح � �ي ��وان ��ات الأط � � ��وم
(ع� ��رو�� ��س ال� �ب� �ح ��ر) ذات �أهمية
على ال�صعيد العاملي و�إىل جانب

ذلك ،تلعب هذه املناطق البحرية
دوراً ب� � ��ارزاً ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د التنوع
االق�ت���ص��ادي لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي من
خ�لال ا�ستقطاب �أع ��داد متزايدة
من ال�سياح.
ومت��ا� �ش �ي �اً م��ع م��رت �ك��زات برنامج
�إ� �س �ت��دام��ة الأرب� �ع ��ة ،االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية والثقافية،
�ستكون �أبوظبي معياراً للتخطيط
احل� ��� �ض ��ري امل� ��� �س� �ت ��دام املتكامل
و�إدارة وتطوير امل�صادر الطبيعية
والطاقة وب�شكل مدرو�س.
وي�ؤكد �سعادة فالح الأحبابي ب�أن
التنفيذ الناجح للخطة وعملية
ال �ت �ق �ي �ي��م ال � � � � ��دوري لأه ��داف � �ه ��ا
و�أولوياتها يعتمد ب�شكل كبري على
موا�صلة التن�سيق والعمل امل�شرتك
ما بني اجلهات وال�شركاء يف هذه
امل �ب��ادرة ،م��ؤك��داً على دور اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص يف
ح �م��اي��ة وت �ع��زي��ز ب �ي �ئ��ة �أبوظبي
البحرية حا�ضراً وم�ستقب ً
ال من
خ�ل�ال ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ال �ت��ي تلقي
ال�ضوء على �إدارة عمليات التطوير
ب�شكل م�س�ؤول.
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ال �ت��وا� �ص��ل م �ع��ه وال� �ت� �ع ��رف على
تطلعاته ومتطلباته من البلدية.
وق � ��ال حم �م��د ع �ل��ي امل � ��رر مدير
�إدارة خ��دم��ة ال�ع�م�لاء يف البلدية
�أن ه ��ذه اخل��دم��ة ت�ع�ت�بر �إ�ضافة
م �ه �م��ة وم� � ��ؤث � ��رة � �ض �م��ن قائمة
اخل��دم��ات ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي تقدمها
� �س �ي��ارات اخل ��دم ��ة امل�ت�ن�ق�ل��ة وهي
خ�ط��وة تتقاطع م��ع ا�سرتاتيجية
ال �ب �ل��دي��ة ال ��رام� �ي ��ة �إىل تو�سيع
خ � ��ارط � ��ة خ ��دم ��ات� �ه ��ا احل ��دي� �ث ��ة
وال�سهلة واحل��ر���ص على مراعاة
ظروف واحتياجات بع�ض ال�شرائح
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ال تتمكن من
ال ��و�� �ص ��ول �إىل م ��راك ��ز البلدية
لتخلي�ص م�ع��ام�لات�ه��ا وطلباتها
امل �خ �ت �ل �ف��ة .و�أ� � �ش ��ار اىل �أن نظام
(ت��وث�ي��ق) �أ��ص�ب��ح م��رت�ك��زا �أ�سا�سيا
و�شرطا �إلزاميا لإمت��ام املعامالت

اخلا�صة بتداول العقود الإيجارية
وم��ن ه��ذا املنطلق ف ��إن �إدراج هذه
اخلدمة �ضمن خدمات ال�سيارات
املتنقلة يعرب ع��ن ال�ت��زام البلدية
ب ��اح �ت �ي ��اج ��ات ال� �ع� �م�ل�اء وتلبية
م�ت�ط�ل�ب��ات�ه��م ع �ل��ى �أك �م��ل وج ��ه ..
م���ش�يرا �أن �إدارة خ��دم��ة العمالء
ع �ل��ى �أمت اال� �س �ت �ع��داد ال�ستقبال
طلبات العمالء ولديها اجلاهزية
الق�صوى لتلبية ه��ذه املتطلبات
بال�سرعة واجلودة املطلوبني .
و �أكد علي الها�شمي مدير م�شروع
( توثيق) يف بلدية مدينة �أبوظبي
�أن م�شروع توثيق ي�سعى �إىل تو�سيع
خ��ارط��ة ان�ت���ش��اره وتعمل البلدية
على �إتاحة هذه اخلدمة لت�سهيل
امل �ع��ام�لات وت�ب���س�ي��ط الإج � ��راءات
وتقدمي خدمات مي�سرة ومتقدمة
خلدمة املتعاملني يف العديد من

الأم��اك��ن وب��الأ��س��ال�ي��ب الع�صرية
التي تلبي طموحات واحتياجات
املجتمع وم��ن ه��ذا املنطلق جاءت
ف �ك��رة �إت��اح��ة خ �ي��ار �إمت� ��ام توثيق
ع� �ق ��ود الإي� � �ج � ��ار ب ��ال� �ت� �ع ��اون مع
�إدارة خ��دم��ة ال�ع�م�لاء م��ن خالل
ا�ستثمار �سيارات اخلدمة املتنقلة
واملجهزة بكل الإم�ك��ان��ات التقنية
التي تتيح للعاملني عليها �إمتام
ع �م �ل �ي��ة ال �ت��وث �ي��ق واال�ستجابة
�إىل ط�ل�ب��ات ال�ع�م�لاء �أي�ن�م��ا كانوا
ب��ال �� �ش �ك��ل ال� � ��ذي ي �ع �ك ����س ر�سالة
البلدية و�أهدافها يف تقدمي �أرقى
اخل��دم��ات امل��رت�ك��زة ع�ل��ى التعاون
والتكامل مع املجتمع  .و�أ�ضاف
ال �ه��ا� �ش �م��ي �أن خ��دم��ة (توثيق)
ع�بر ال�سيارات املتنقلة ت�ستهدف
ذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار
ال�سن والأرام ��ل واملطلقات وذلك

للت�سهيل عليهم وتخفيف اجلهد
والتكاليف واخت�صار الوقت ،حيث
ي�صل �إل�ي�ه��م م�ن��دوب��و ال�ب�ل��دي��ة يف
مركبات جمهزة مبعدات مكتبية
و�إل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ح��دي �ث��ة و�شاملة.
و�أو� � �ض ��ح ال �ه��ا� �ش �م��ي �أن البلدية
ح� ��ددت ي��وم��ي الأح � ��د والثالثاء
م��ن ك��ل �أ��س�ب��وع لطالبي اخلدمة
من �سكان العا�صمة ،و�أيام الإثنني
والأرب � � �ع� � ��اء واخل �م �ي ����س ل�سكان
املناطق اخلارجية التابعة ملدينة
�أب��وظ �ب��ي وم ��ن ال �� �س��اع��ة الثامنة
�صباحا وحتى الرابعة ع�صرا.
وح��ول اخلطوات الواجب اتباعها
للح�صول على ه��ذه اخل��دم��ة دعا
الها�شمي العمالء الكرام لالت�صال
ع �ل��ى م ��رك ��ز االت� ��� �ص ��ال اخلا�ص
ببلدية مدنية �أبوظبي على الرقم
( )80022220وتزويد موظف

ح �ف��ظ ك ��م ه��ائ��ل م ��ن ال�سجالت
التاريخية يف �أر��ش�ي�ف��ات عاملية يف
امل��رك��ز و�إت��اح �ت �ه��ا للم�ستفيدين،
وعرفهم مبهام املركز ،وبالقاعدة
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا يف
�أداء م �ه��ام��ه ،وب � ��دوره يف تنظيم
الأر�شيفات الر�سمية داخل الدولة،
وما حققه املركز على هذا ال�صعيد
منذ �صدور القانون االحتادي رقم
 7لعام 2008م ،وم��ا �أ�سفر عنه
م��ن ن� ��دوات وور�� ��ش ع�م��ل �أ�سهبت
يف تو�ضيح م ��واده وم ��واد الئحته
التنفيذية و�سيا�ساتها.
و�أ�شاد �سعادة �سليم اجلنيبي مدير
املحكمة االحتادية العليا يف �أبوظبي

بدور املركز الذي يعمل على حفظ
ذاكرة الوطن وتوثيقها للأجيال،
و�أ�شار �إىل تالقي املركز واملحكمة
من حيث االهتمام بالوثيقة ،فكلتا
امل�ؤ�س�ستان تعتمدان على الوثيقة
يف عملهما ،و�أع� ��رب ��س�ع��ادت��ه عن
رغ �ب �ت��ه مب��زي��د م ��ن ال �ت �ع��اون مع
امل��رك��ز م��ن �أج��ل تطوير �سيا�سات
حديثة لتنظيم الوثائق وحفظها.
ه � ��ذا وق � ��د ت ��اب ��ع ال� ��وف� ��د ال ��زائ ��ر
ال��ذي يت�ألف من ع�شرات الق�ضاة
والإداري�ي�ن واملوظفني يف املحكمة
االحت��ادي��ة العليا -فيلماً وثائقياً
ث�لاث��ي الأب� �ع ��اد ع��ن ت��اري��خ دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة التي

ق��ام��ت ع�ل��ى �أر� ��ض ج ��رداء بف�ضل
ع�ب�ق��ري��ة ال�ق��ائ��د امل��ؤ��س����س ال�شيخ
زاي � ��د ب ��ن � �س �ل �ط��ان �آل ن �ه �ي��ان -
ط�ي��ب اهلل ث� ��راه -و�إخ ��وان ��ه حكام
الإم��ارات ،وما و�صلت �إليه بف�ضل
قيادتها احلكيمة ،ثم جتول الوفد
ال�ضيف يف ق��اع��ة ال�شيخ زاي��د بن
��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان ال �ت��ي تعر�ض
من� ��اذج م��ن م�ق�ت�ن�ي��ات امل��رك��ز من
الوثائق؛ كال�صور الفوتوغرافية،
واخل��رائ��ط ،والوثائق التاريخية،
وال� �ك� �ت ��ب ال� � �ن � ��ادرة ،ومن � � ��اذج من
امل� �ق� �ت� �ن� �ي ��ات ال �ت��راث � � �ي � ��ة ،وع �ب�ر
مقتنياتها تقدم القاعة لزوارها
�أب ��رز امل��راح��ل يف ت��اري��خ الإم� ��ارات

عجمان

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

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

االت �� �ص ��ال ب��امل �ع �ل��وم��ات املطلوبة
وامل�ت���ض�م�ن��ة ا� �س��م ط��ال��ب اخلدمة
وعنوانه ونوعية اخلدمة املطلوبة
ومن ثم يتم حتديد موعد يتبعها
�إر� � �س� ��ال ر� �س��ال��ة ن���ص�ي��ة م ��ن قبل
البلدية �إىل العميل حتتوي على
امل ��وع ��د امل� �ق ��رر لإمت � ��ام املعاملة.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ال �ت �ن �� �س �ي��ق وتفعيل
ال�شراكة مع اجلهات املعنية داخل
ال�ب�ل��دي��ة وخ��ارج �ه��ا ي�ت��م ح��ال�ي��ا يف
هذا االجتاه ،بهدف توفري خدمات
م �ت �م �ي��زة ل�ل�م�ت�ع��ام�ل�ين وت�سهيل
وت �ب �� �س �ي��ط الإج� � � � ��راءات لتحقيق
�أف�ضل معايري اخلدمات املتميزة.
م � �� � �ش �ي�را �أن ن � �ظ � ��ام (ت ��وث � �ي ��ق)
الإل �ك�ت�روين �أ��ص�ب��ح ل��ه دور كبري
يف ت��وف�ير �إح���ص��اءات دقيقة حول
و�ضع ال�سوق العقارية يف مدينة
�أبوظبي بالإ�ضافة �إىل احل�صول

2242999

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

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

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

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

ع�ل��ى ت�ع��ام�لات �إي �ج��اري��ة معتمدة
م � ��ن ق� �ب ��ل اجل� � �ه � ��ات الر�سمية
وتثبيتها ب�شفافية حتفظ حقوق
طريف العالقة االيجارية .و�أ�ضاف
�أن ن�ظ��ام (ت��وث�ي��ق) ي�ضمن ملالك
العقارات و�شركات �إدارة العقارات
تب�سيط وت�سهيل الإج��راءات بدءاً
من فتح ح�ساب لدى بلدية مدينة
�أب��وظ�ب��ي م ��رو ًرا بت�سجيل بيانات
العقارات القابلة للت�أجري وكذلك
ت �� �س �ج �ي��ل ب� �ي ��ان ��ات امل�ست�أجرين
احل��ال �ي�ين يف ال ��وح ��دات القائمة
و�� �ص ��و ًال �إىل م��رح �ل��ة ا�ستخدام
ال� �ن� �ظ ��ام وال � �ت� ��ي ت �� �ش �م��ل جميع
امل �ع��ام�ل�ات االي �ج ��اري ��ة مب ��ا فيها
�إ�صدار العقود اجلديدة والتجديد
و�إل�غ��اء العقود و�إج��راء �أي تعديل
على العقود وغريها من اخلدمات
امل�شمولة �ضمن م�شروع (توثيق).

7656888

م�ست�شفى ام القوين

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

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

وفدا ً
الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل ً
كبريا من املحكمة االحتادية العليا
زار وف��د كبري من ق�ضاة املحكمة
االحت � ��ادي � ��ة ال �ع �ل �ي��ا يف �أبوظبي
و�إداري � �ي � �ه� ��ا وم��وظ �ف �ي �ه��ا املركز
ال ��وط� �ن ��ي ل� �ل ��وث ��ائ ��ق وال� �ب� �ح ��وث
ب�ه��دف االط�ل�اع على م�ه��ام املركز
و�أن �� �ش �ط �ت��ه امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وتعزيز
ال �ت �ع��اون امل�ستقبلي ب�ين املحكمة
واملركز.
ا��س�ت�ق�ب��ل � �س �ع��ادة م��اج��د �سلطان
امل � �ه�ي��ري امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف
امل��رك��ز ال��وف��د ال ��زائ ��ر ،و�أطلعهم
على جوانب هامة يف تاريخ املركز
ودوره يف توثيق ذاكرة الوطن عرب

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

ال�شارقة

بهدف بحث مزيد من التعاون لتطوير �أ�ساليب تنظيم الوثائق

•• ابوظبي-الفجر:

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

دبى

بلدية مدينة �أبوظبي تطلق خدمة (توثيق) عرب �سيارات اخلدمة املتنقلة
�أط �ل �ق��ت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي
خ��دم��ة ج��دي��دة يف جم ��ال توثيق
العقود الإيجارية تتمثل يف تقدمي
خ ��دم ��ات امل ��رح �ل ��ة الأوىل فقط
لتعبئة وتقدمي طلب فتح احل�ساب
وجتهيزه م��ع امل�ستندات املطلوبة
وت �� �س �ج �ي��ل ال� �ع� �ق ��ارات م ��ن خالل
تعبئة من ��وذج ت�سجيل العقارات
من فلل وبنايات وجممعات الفلل
وتخزين كل املعلومات على قر�ص
م��دم��ج مت�ه�ي��داً لت�سجيل العقود
الإي�ج��اري��ة باملرحلة الثانية عرب
�سيارات اخلدمة املتنقلة لفئة كبار
ال�سن واملعاقني والأرامل واملطلقات
 ،حر�صا من بلدية مدينة ابوظبي
ع�ل��ى تلبية اح�ت�ي��اج��ات اجلمهور
والعمل على راحته وتو�سيع قنوات

مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية

ت�ستهدف كبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة
•• �أبوظبي-الفجر:
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ال�شارقة

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

احلديث ،وزار الوفد �أي�ضاً مكتبة
الإم��ارات التي عرفت مبا حتتويه
م��ن امل�صادر وامل��راج��ع والدوريات
الورقية والإلكرتونية ذات ال�صلة

بتخ�ص�صات امل��رك��ز ،وت �ق��دم ذلك
كله لروادها عرب �شبكة الإنرتانت،
وتهيئ لهم بيئة منا�سبة للبحث
واملطالعة.

ويف ختام الزيارة قدم املركز للوفد
ال���ض�ي��ف درع امل��رك��ز ،وع � ��دداً من
�إ�صداراته التي تعنى بتاريخ وتراث
دولة الإمارات ومنطقة اخلليج.

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999
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جناة عامل �أ�شغال من حادث �سيارة توقيع اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية بني معهد دبي الق�ضائي و مركز اخلدمات امل�ساندة
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•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

•• دبي-وام:

جنا عامل ا�سيوي من موت م�ؤكد عندما تعر�ض حلادث ده�س يف منطقة غليلة بر�أ�س اخليمة ف�أ�صيب
با�صابات ج�سدية تراوحت بني الب�سيطة واملتو�سطة ا�ستدعت نقله اىل امل�ست�شفى .
وقبل احلادث كان العامل يقوم مع جمموعة من زمالئه العمال التابعني لدائرة الأ�شغال بتنفيذ
�أع�م��ال �صيانة ل�شارع يف منطقة غليلة حيث داهمته �سيارة يقودها م��واط��ن نتيجة ع��دم االنتباه
لتده�سه وتلحق به ا�صابات ج�سدية .
وي�أتي حادث الده�س بعد يوم واحد من حادث وفاة �سائق ( بك �أب ) يدعى ع .ن ( 25عاما ) اال�سيوي
يف حادث ت�صادم مع �سيارة �صالون يقودها مواطن يدعى م .ع ( 22عاما ) يف نف�س منطقة غليلة
نتيجة عدم االنتباه كما �أ�صيب مواطن يدعى ر � .س ( 42عاما ) يف حادث ده�س على �شارع الرم�س
ويخ�ضع حاليا للعالج يف م�ست�شفى �صقر.

وقع معهد دبي الق�ضائي املركز املتخ�ص�ص يف جمال الدرا�سات
القانونية والتدريب الق�ضائي يف �إمارة دبي والع�ضو يف ال�شبكة
العامة لالت�صال احلكومي اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية مع
مركز اخلدمات امل�ساندة يف دائرة املالية بدبي.
تهدف هذه اخلطوة �إىل تعميق �أوا�صر التعاون امل�شرتك يف جمال
توظيف خدمات الدعم امل�ؤ�س�سي بال�شكل الأمثل لالرتقاء ب�أداء
وجودة اخلدمات املقدمة مبا يواكب م�سرية النمو ال�سريعة التي
ت�شهدها �إمارة دبي .وقع االتفاقية القا�ضي الدكتور جمال ح�سني
ال�سميطي مدير ع��ام معهد دب��ي الق�ضائي ومبارك ال�شام�سي
مدير �إدارة الدعم امل�ؤ�س�سي بدائرة املالية بدبي بح�ضور عدد

من كبار املديرين وامل�سئولني من اجلانبني .وبحث الطرفان
�سبل تفعيل �أطر التعاون امل�شرتك خللق قنوات جديدة لتبادل
�أحدث املعارف و�أف�ضل اخلربات فيما يتعلق بالدعم امل�ؤ�س�سي.
ومب��وج��ب االتفاقية �سيعمل ال�ط��رف��ان على مناق�شة النماذج
والآل�ي��ات املتبعة ل��دى مركز اخل��دم��ات امل�ساندة والتي ترتقي
ب��اخل��دم��ات احلكومية وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي وتعزيز �إدارة
امل��وارد املالية واملحا�سبية و�إدارة امل��وارد احلكومية بكفاءة تامة
مبا يخدم ر�ؤي��ة معهد دبي الق�ضائي يف تر�سيخ مكانته كمركز
اقليمي للتميز القانوين والق�ضائي .و�أك��د ال�سميطي �أهمية
تعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع خمتلف الهيئات احلكومية
االحت��ادي��ة واملحلية يف �سبيل تفعيل العمل امل�شرتك للو�صول
ب��الإم��ارات �إىل م�صاف ال��دول املتقدمة يف العامل  ..معربا عن

�سعادته بتوقيع االتفاقية يف خطوة من �ش�أنها اال�ستفادة من
خ��دم��ات ال��دع��م امل��ؤ��س���س��ي ال�ت��ي حت�ظ��ى ب��أه�م�ي��ة ا�سرتاتيجية
يف �إط��ار اخلطط احلكومية امل�ستقبلية .و�أ��ش��ار ال�سميطي �إىل
�أن حكومة دبي ا�ستثمرت على نطاق وا�سع يف مركز اخلدمات
امل�ساندة انطالقا من �إميانها ب�أهمية خدمات الدعم امل�ؤ�س�سي يف
االرتقاء بالأداء احلكومي والو�صول �إىل �أعلى م�ستويات التميز
والريادة .وت�أتي ال�شراكة اجلديدة يف الوقت الذي ي�ستعد فيه
معهد دبي الق�ضائي لبدء مرحلة جديدة ومتميزة على م�ستوى
�إحداث نقلة نوعية وكمية يف التدريب القانوين والق�ضائي .من
جانبه رحب مبارك ال�شام�سي بان�ضمام معهد دبي الق�ضائي �إىل
قائمة �شركاء مركز اخلدمات امل�ساندة والتي ت�ضم �أبرز الهيئات
احلكومية يف �إمارة دبي .

�سيف بن زايد يوقع اتفاقية تعاون �أمني مع اجلزائر

•• �أبوظبي-وام:

وق ��ع ال �ف��ري��ق ��س�م��و ال���ش�ي��خ �سيف
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء وزي ��ر الداخلية
ودح��و ول��د قابلية وزي��ر الداخلية
واجل �م��اع��ات امل�ح�ل�ي��ة اجل��زائ��ري
ام� �� ��س يف م �ق��ر ال� �ق� �ي ��ادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي اتفاقية تعاون
�أمني بني دول��ة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة واجل�م�ه��وري��ة اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية.
وت �ت �ن��اول االت�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون بني
ال �ب �ل��دي��ن يف جم � ��االت مكافحة
�أ� �ش �ك ��ال اجل ��رائ ��م ك��اف��ة وتبادل
امل�ع�ل��وم��ات واخل �ب�رات وخ�صو�صا
مكافحة ج��رائ��م االجت ��ار بالب�شر
وامل� �خ ��درات واالجت � ��ار بالأ�سلحة
والذخائر غري امل�شروعة .وحتدد

االتفاقية �أ�شكال و�آليات التن�سيق
ب�ين ال�ط��رف�ين وتت�ضمن ت�شكيل
جلنة م�شرتكة لتفعيل االتفاقية.
وك ��ان ��س�م��وه ق��د ال�ت�ق��ى يف مكتبه
ال �ي ��وم ال ��وزي ��ر ال �� �ض �ي��ف والوفد
امل ��راف ��ق ل ��ه ومت ب �ح��ث ع� ��دد من
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام
امل���ش�ترك و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز وتطوير
العالقات بني البلدين ال�شقيقني.
و�أق ��ام �سموه م��أدب��ة غ��داء تكرميا
ل�ل��وزي��ر ال���ض�ي��ف وال��وف��د املرافق
يف ف �ن��دق � �س��ان��ت ري �ج��ز بجزيرة
ال�سعديات ب�أبوظبي.
ح�ضر ال�ل�ق��اء وت��وق�ي��ع االتفاقية
م��ن اجل��ان��ب الإم� ��ارات� ��ي الفريق
� �س �ي��ف ال� ��� �ش� �ع� �ف ��ار وك � �ي� ��ل وزارة
الداخلية واللواء نا�صر خلريباين
النعيمي الأم�ين العام ملكتب �سمو
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير

ال��داخ�ل�ي��ة وال �ل��واء ال��رك��ن خليفة
ح � ��ارب اخل �ي �ي �ل��ي وك �ي ��ل ال� � ��وزارة
امل �� �س ��اع ��د ل� �ل� �م ��وارد واخل� ��دم� ��ات
امل� ��� �س ��ان ��دة وال � � �ل� � ��واء حم� �م ��د بن
العو�ضي املنهايل مدير عام املوارد
الب�شرية يف القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي ورا�شد خلريباين النعيمي
الأم�ي�ن ال�ع��ام للمجل�س االحتادي
للرتكيبة ال�سكانية والعقيد �سعود
ال�ساعدي مدير �إدارة �سكرتارية
م �ك �ت��ب � �س �م��و ال ��وزي ��ر وع � ��دد من
�ضباط وزارة ال��داخ�ل�ي��ة و�شرطة
�أبوظبي ..وح�ضرهما من اجلانب
اجل ��زائ ��ري ح�م�ي��د ��ش�ب�يرة �سفري
اجلزائر لدى الدولة واللواء عبد
الغاين هامل املدير العام للأمن
الوطني وعادل حميميد امل�ست�شار
ب��دي��وان ال��وزي��ر وع�ب��دامل�ج�ي��د بن
مو�سى حمافظ �شرطة باملديرية

العامة للأمن الوطني.
وك��ان ال�ل��واء ال��رك��ن خليفة حارب
اخل �ي �ي �ل��ي ق ��د �إل �ت �ق ��ى يف مكتبه
� �ص �ب��اح ام� �� ��س دح� ��و ول� ��د قابلية
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة واجل� �م ��اع ��ات
املحلية يف اجلمهورية اجلزائرية
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�شعبية والوفد
امل� ��راف� ��ق ل� ��ه .ومت خ�ل��ال اللقاء
م �ن��اق �� �ش��ة ع� ��دد م ��ن املو�ضوعات
ذات االه �ت �م ��ام امل �� �ش�ت�رك و�سبل
ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق يف
جم � � ��االت اجل �ن �� �س �ي��ة والإق � ��ام � ��ة
امل�ن��اف��ذ ب�ين وزارت� ��ي ال��داخ�ل�ي��ة يف
االم��ارات واجلمهورية اجلزائرية
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة .وق ��ام
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة واجل� �م ��اع ��ات
املحلية اجلزائري والوفد املرافق
له يرافقهم ال�ل��واء الركن خليفة
اخلييلي بزيارة ق�سم جواز ال�سفر

الإل� �ك�ت�روين ح�ي��ث ا��س�ت�م�ع��وا �إىل
�� �ش ��رح م ��وج ��ز م� ��ن امل � �ق� ��دم مطر
خ��رب��ا���ش م��دي��ر �إدارة اخلدمات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ع ��ن � �س�ي�ر العمل
ب��ال�ق���س��م والإج� � � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة يف
ع �م �ل �ي��ة ط �ب��اع��ة و�إ�� � �ص � ��دار ج ��واز
ال �� �س �ف��ر الإل � � �ك �ت ��روين وال ��زم ��ن
امل�ستغرق لإ��ص��داره واطلعوا على
الأج �ه��زة وامل �ع��دات امل�ستخدمة يف
طباعته واملعدل اليومي لطباعة
ج��واز ال�سفر الإل �ك�تروين .ح�ضر
امل �ق��اب �ل��ة ال �ع �م �ي��د حم �م��د غرير
ال��رم �ي �ث��ي م�ن���س��ق ع ��ام اجلن�سية
والإقامة واملنافذ والعميد غريب
احل ��و� �س �ن ��ي م ��دي ��ر ع � ��ام املنافذ
وامل �ط��ارات والعميد �سعيد راكان
ال��را� �ش��دي م��دي��ر ع ��ام اجلن�سية
والعقيد ع�ب��داهلل علي احلو�سني
م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال ��وك �ي ��ل امل�ساعد

�سيف بن زايد يح�ضر
�أفراح ال�شام�سي بالعني
•• �أبوظبي-وام:

ح�ضر الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية احلفل ال��ذي �أقامه حممد علي �سيف ال�شام�سي
مب�ن��ا��س�ب��ة زف ��اف جن�ل��ه � �س��امل �إىل ك��رمي��ة امل��رح��وم بلي�شة � �س��امل حممد
ال�شام�سي .كما ح�ضر احلفل ـ ال��ذي �أقيم بقاعة االحتفاالت يف منطقة
زاخر بالعني ـ ال�شيخ زايد بن طحنون �آل نهيان وعدد من ال�شيوخ وحمد
�سهيل اخلييلي وعوي�ضة �سهيل اخلييلي و�أعيان القبائل ولفيف من الأهل
والأ�صدقاء وح�شد من املدعوين.

ل�ش�ؤون اجلن�سية والإقامة واملنافذ
بالإنابة .كما زار ال��وزي��ر ال�ضيف
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه كلية ال�شرطة
وك � � ��ان يف ا� �س �ت �ق �ب��ال �ه��م العقيد
� �س �ي��ف ع �ل��ي ال �ك �ت �ب��ي م ��دي ��ر عام
الكلية وم��دي��رو الإدارات يف كلية

ال���ش��رط��ة .وب�ح��ث اجل��ان�ب��ان �سبل
تعزيز التعاون والتن�سيق يف جمال
التعليم والتدريب بني اجلانبني..
وا�ستمع وزير الداخلية واجلماعات
املحلية اجلزائري والوفد املرافق
ل ��ه �إىل � �ش��رح م��وج��ز م ��ن مدير

عام الكلية عن الهيكل التنظيمي
للكلية وامل �ه��ام وال��واج �ب��ات التي
ت�ن�ه����ض ب �ه��ا يف ت ��أه �ي��ل وتدريب
رج� ��ال ال �� �ش��رط��ة ل�ل�م���س��اه�م��ة مع
زم�لائ �ه��م يف احل �ف��اظ ع�ل��ى �أمن
وا�ستقرار الوطن.

افتتاح عيادة للجلدية خا�صة بالن�ساء
مب�ست�شفى مدينة زايد باملنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية-وام:

افتتح م�ست�شفى مدينة زايد باملنطقة الغربية عيادة
لل��أم��را���ض اجل �ل��دي��ة اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ن���س��اء مم��ا يوفر
اخل�صو�صية الكاملة للمري�ضات ال�ل��وات��ي ي�شتكني
من هذه الأمرا�ض وتغطي العيادة مدينة زايد ومدن
املنطقة الغربية الأخرى وذلك مبوجب نظام املواعيد
امل�سبقة من امل�ست�شفيات وذلك للحاالت الفردية بهدف

ا�ستغالل الوقت الأمثل لعمل العيادة وزيادة فعاليتها.
و�أكد غامن �سعيد املزروعي مدير م�ست�شفى مدينة زايد
يف ت�صريح له �أهمية افتتاح العيادة بعد معاناة بحث
طويلة يف احل�صول على �أخ�صائية �أم��را���ض جلدية
نظرا لندرة �أخ�صائيات �إم��را���ض اجللدية .وق��ال �إن
افتتاح العيادة ي�أتي بالتزامن واال�ستمرار مع حمالت
مبادرة �أطباء �أب�شر مما يوفر الكثري من اجلهد على
مر�ضانا الذين بحاجة لهذه اخلدمات.

برعاية �سعود بن �صقر

برنامج ال�شيخ �صقر للتميز احلكومي يكرم الفائزين بجائزة اجلودة اليوم
•• ر�أ�س اخليمة الفجر

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى –حاكم ر�أ� ��س
اخليمة – وبح�ضور �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود القا�سمي  -ويل
العهد رئي�س املجل�س التنفيذي ،
ينظم برنامج ال�شيخ �صقر للتميز
احلكومي حفل تكرمي الفائزين
بحائزة اجلودة احلكومية الدورة

ال �� �س��اب �ع��ة  2012م �� �س��اء اليوم
مب �� �س��رح ج��ام �ع��ة ر�أ�� � ��س اخليمة
للطب والعلوم ال�صحية وبح�ضور
ر�ؤ�ساء ومدراء اجلهات احلكومية
واخلا�صة وموظفي حكومة ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م ��دراء
اجل� �ه ��ات الإحت� ��ادي� ��ة يف الإم � ��ارة
و�أع �ي��ان ال�ب�لاد  ،علماً ب ��أن فئات
اجلائزة لهذه الدورة متثل الفئات
الآتية -:
فئة الدائرة احلكومية املتميزة ،

فئة التميزامل�ستدام  ،فئات التميز
يف تطبيق املعايري  ،فئة الدائرة
احل�ك��وم�ي��ة ال��داع �م��ة للتناف�سية
 ،ف �ئ��ة الأداء ال �ت �ق �ن��ي امل �ت �م �ي��ز ،
ف�ئ��ة الأداء امل ��ايل  ،ف�ئ��ة الوحدة
التنظيمية املتميزة  ،فئات التفوق
ال��وظ �ي �ف��ي  ( :امل ��دي ��ر امل�شرف
– امل��وظ��ف الإداري التنفيذي
املتميز – امل��وظ��ف املهني املتميز
– امل��وظ��ف ال�ف�ن��ي املتميز ) فئة
ال ��وح ��دة الإحت� ��ادي� ��ة امل �ت �م �ي��زة و

ف �ئ��ة ال ��دئ ��رة امل �ت �م �ي��زة يف خدمة
املتعاملني .
وذك ��رت م���ص��ادر اجل��ائ��زة ان 14
ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ت �ت �ن��اف ����س على
الفوز باجلائزة حيث قدمت 88
ا�ستمارة م�شاركة بينما ا�ستقرقت
ف�ترة التحكيم التي انطلقت مع
بداية �شهر يناير املا�ضي مدة 30
ي��وم�اً  ،علماً ب ��أن جلنة التحكيم
تت�ألف من نخبة مت اختيارهم من
خ��ارج الدولة وداخلها وجميعهم

ي �ح �م �ل ��ون � � �ش � �ه� ��ادات التحكيم
املعرتف بها دولياً .
ويت�ضمن احلفل تكرمي �صاحب
ال� ��� �س� �م ��و احل � ��اك � ��م اخل ��ري� �ج�ي�ن
احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى درج ��ة الإمتياز
من طلبة املنح الدرا�سية التابعني
ل� �ل�ب�رن ��ام ��ج وع � � ��دد  13طالب
وط��ال �ب��ة وي �� �ش �م��ل احل �ف��ل فقرة
التكرمي الت�شجيعي والتي ت�شمل
 :ف �ي �ئ �ت��ي امل �� �س �ت �خ��دم�ين وذوي
احلاالت املتميزة .

وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة من �أوراق اعتماد �سفري مايل م�ؤ�س�سة دبي الإ�سالمي الإن�سانية ت�ستقبل وفدا من جمعية �أم القيوين اخلريية
•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

ت �� �س �ل��م � �س �ع ��ادة ع� �ب ��داهلل حممد
ب��ن ب�ط��ي �آل ح��ام��د وك �ي��ل وزارة
اخل��ارج �ي��ة يف م�ك�ت�ب��ه يف دي ��وان
ع��ام ال��وزارة..ن �� �س �خ��ة م��ن �أوراق
اع�ت�م��اد ��س�ع��ادة حم�م��د ب��ن لبات
� �س �ف�يرا غ�ي�ر م�ق�ي��م جلمهورية
مايل لدى الدولة .ومتنى �سعادة
وك�ي��ل ال� ��وزارة لل�سفري التوفيق
وال�ن�ج��اح يف �أداء مهام عمله مبا
يعزز عالقات التعاون بني دولة
الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة و
جمهورية مايل .من جانبه �أعرب
ال�سفري عن �سعادته بتمثيل بالده

لدى دول��ة الإم��ارات التي حتظى
مبكانة �إقليمية ودولية مرموقة
ب �ف �� �ض��ل ال �� �س �ي ��ا� �س ��ة احلكيمة

ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل .

زار وفد من جمعية �أم القيوين اخلريية برئا�سة ال�شيخ مروان بن را�شد
املعال رئي�س جمل�س االدارة م�ؤ�س�سة دبي اال�سالمي االن�سانية يف دبي ام�س
حيث كان يف ا�ستقبالهم �سعادة عبد ال��رزاق العبد اهلل الرئي�س التنفيذي
للم�ؤ�س�سة.
وقال بيان �صحايف �صدر عن امل�ؤ�س�سة �إن هذه الزيارة ت�أتي يف �إطار حر�ص
اجلانبني على تعزيز التعاون والتوا�صل بينهما وتبادل االراء واخلربات
يف �سبيل ا�ستدامة وتعزيز العمل اخل�يري املنهجي بينهما .و�أ�شاد ال�شيخ
مروان املعال ب�إ�سهامات امل�ؤ�س�سة ـ التابعة لبنك دبي الإ�سالمي ـ وتعاونها
ودع�م�ه��ا للجمعية ..معربا ع��ن �أم�ل��ه يف ا�ستمرار ه��ذا ال�ت�ع��اون اخلريي
االن�ساين و�شاكرا امل�ؤ�س�سة على دعمها وتربعها ال�سنوي للجمعية من
�أموال زكاة بنك دبي اال�سالمي .و�أعرب العبد اهلل عن �شكره لل�شيخ مروان
املعال والوفد املرافق  ..مثنيا على هذه الزيارة و�أع��رب عن �أمله يف مزيد
من التوا�صل وتكرار الزيارات املتبادلة ملا فيه م�صلحة الطرفني وتعزيز
التعاون والتن�سيق يف جمال العمل اخلريي واالن�ساين .

املر ي�ستقبل ال�سفري الكازاخ�ستاين
•• دبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد �أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني
االحتادي ام�س مبقر الأمانة العامة بدبي �سعادة ا�سكار
مو�سينوف �سفري جمهورية كازاخ�ستان لدى الدولة.
و�أك��د اجلانبان خالل املقابلة عمق العالقات ومتيزها
ب�ي�ن الإم� � � ��ارات وك��ازاخ �� �س �ت��ان يف خم�ت�ل��ف الأ�صعدة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واال�ستثمارية والثقافية وبني
قيادة الدولتني و�شعبيهما.
ون��اق ����ش اجل��ان �ب��ان ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات ال�برمل��ان �ي��ة بني
ال�ب�رمل ��ان�ي�ن ل ��دع ��م ون� �ق ��ل اخل� �ب ��رات وت �ف �ع �ي��ل جلان
ال���ص��داق��ة وتن�سيق امل��واق��ف يف امل���ش��ارك��ات الربملانية
الإ��س�لام�ي��ة وال��دول �ي��ة .و� �ش��دد م�ع��ايل رئ�ي����س املجل�س
الوطني االحتادي على �أن عالقة الإم��ارات وجمهورية
ك��ازاخ �� �س �ت��ان من��وذج �ي��ة و��س�ت�ظ��ل ك��ذل��ك ل �ك��ل ال ��دول
املجاورة  ..م�شريا �إىل �أن الإمارات بدورها تدعم ق�ضايا

جمهورية كازاخ�ستان.
ولفت معاليه �إىل �أن دول االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق بعد
ا�ستقاللها اجتهت نحو ال�شرق الأو�سط والإمارات على
وجه اخل�صو�ص وتعرفت على و�سطية الدين الإ�سالمي
فيها وال�ت��وازن بني �أ�صالة املا�ضي ومعا�صرة احلا�ضر
ب�ك��ل اق �ت��دار ح�ي��ث ق��دم��ت الإم � ��ارات من��وذج��ا للدولة
الإ�سالمية املتقدمة يف جميع النواحي والأ�صعدة.
و�أ�شاد معايل املر بتجربة كازاخ�ستان خالل الع�شرين
ال���س�ن��ة امل��ا��ض�ي��ة وحت��ول�ه��ا م��ن دول ��ة ن��ا��ش�ئ��ة �إىل دولة
متقدمة يف جماالت عدة و�أ�صبحت من الدول املتقدمة
على �أقرانها ممن تت�شابه ظروفها بها  ..مثمنا التعاون
الثقايف ال��ذي �شهده البلدان خ�لال ال�سنوات الأخرية
وما �صاحبه من تنظيم للفعاليات واملعار�ض والأن�شطة
املتعددة .ب��دوره �أ�شاد ال�سفري الكازاخ�ستاين بالتطور
الذي ت�شهده الدولة وعالقتها املتميزة مع خمتلف دول
اجلوار والعامل.

وفد من ا�ست�شاري ال�شارقة يطلع على دور ال�ش�ؤون اال�سالمية يف ن�شر الثقافة اال�سالمية
•• ال�شارقة-وام:

اط�ل��ع وف��د م��ن �أع���ض��اء وع�ضوات
امل �ج �ل ����س اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري لإم � � ��ارة
ال���ش��ارق��ة على �أن�شطة ومبادرات
دائ � � � ��رة ال� � ��� � �ش� � ��ؤون الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة
بال�شارقة وجهودها يف جمال ن�شر
الثقافة الإ�سالمية وتنمية الوعي
ال��دي�ن��ي يف املجتمع وذل ��ك خالل
زيارة الوفد ملقر الدائرة.
وال� �ت� �ق ��ى وف � ��د امل �ج �ل ����س ال�شيخ
ع � �ب� ��داهلل ب� ��ن حم� �م ��د ب� ��ن خالد
القا�سمي مدير فرع الهيئة العامة
ل �ل �� �ش ��ؤون اال� �س�لام �ي��ة بال�شارقة
وال� ��ذي رح ��ب ب��ال��وف��د  ..م�شيدا

بحر�ص املجل�س الدائم على زيارة
ال��دائ��رة واالط�ل�اع على براجمها
وم ��ا ت �ق��دم��ه م ��ن ج �ه��ود مباركة
ون �ق��ل حت �ي��ات ال �� �ش �ي��خ � �ص �ق��ر بن
حم�م��د القا�سمي رئ�ي����س الدائرة
وال� ��دك � �ت� ��ور ح � �م� ��دان ب� ��ن م�سلم
امل ��زروع ��ي رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �� �ش ��ؤون اال� �س�لام �ي��ة والأوق � ��اف
وال��دك �ت��ور حم �م��د م �ط��ر الكعبي
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة للمجل�س
اال�ست�شاري رئي�سا و�أع�ضاء .و�ضم
وف��د املجل�س اال��س�ت���ش��اري لإمارة
ال �� �ش��ارق��ة ب �ط��ي ب��ن خ� ��ادم رئي�س
جل�ن��ة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة و� �س��امل بن
رح�م��ه ال�شام�سي وح�سني املدفع

و�سعيد غ��امن ال�سويدي وحممد
را�شد ر�شود وع�ب��داهلل ال�سجواين
وحم �م��د ال �ظ �ه��وري وع ��و� ��ض بن
��س�ل�ي��م ال�ك�ت�ب��ي و�إح �� �س��ان م�صبح
ال �� �س��وي��دي و� �ش �ي �خ��ه الطنيجي
وفاطمه �سبيعان الطنيجي ومن
االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س حممد
ب��وخ�ل��ف و�إ� �س�ل�ام ال���ش�ي��وي .وقدم
ال�شيخ عبداهلل القا�سمي ومعاونوه
م��ن م� ��دراء ور�ؤ�� �س ��اء االق �� �س��ام يف
دائ��رة ال�ش�ؤون اال�سالمية �شرحا
مف�صال لأع�ضاء وع�ضوات املجل�س
ع �م��ا ت �ق��دم��ه ال � ��دائ � ��رة وفرعها
م��ن �أن �� �ش �ط��ة وم �� �ش��اري��ع خمتلفة
يف �إط � ��ار ر� �س��ال �ت �ه��ا ال��رام �ي��ة �إىل

غ��ر���س ق�ي��م االع �ت��دال والت�سامح
يف املجتمع ب�ج��ان��ب ا�سرتاتيجية
ال��دائ��رة يف جم��ال رع��اي��ة امل�ساجد
وال �ن �ه��و���ض ب�ه��ا وت �ط��وي��ر ق ��درات
ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا .وت �ن��اول ال�شرح
ك��ذل��ك ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي وما
تقدمه فروع الدائرة من خدمات
�� �س ��واء يف امل �ن �ط �ق��ة ال��و� �س �ط��ى �أو
ال�شرقية �أو املكاتب التابعة لها كما
و�أطلعوا املجل�س اال�ست�شاري على
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال ��دائ ��رة يف جمال
ال�ت��وط�ين وا��س�ت�ق�ط��اب املواطنني
ل �� �ش �غ��ل وظ� ��ائ� ��ف �إم� � � ��ام م�سجد
وم ��ؤذن يف خمتلف م�ساجد �إمارة
ال�شارقة والتي يبلغ عددها 671

م���س�ج��دا ي�ع�م��ل ب�ه��ا � 717إماما
وم�ؤذنا  .وبحث �أع�ضاء وع�ضوات
املجل�س يف خمتلف االدوار التي
ت �ق��وم ب �ه��ا ال� ��دائ� ��رة م ��ن �صيانة
للم�ساجد وتلقيها للمقرتحات
وال���ش�ك��وى ب�ج��ان��ب ن�ظ��م الدائرة
امل �ت �ط��ورة يف امل �ج��ال االلكرتوين
والتوا�صل الداخلي وا�ستقبال �أراء
ومالحظات االئمة ورواد امل�ساجد
يف خمتلف �أوجه ال�صيانة  ..ودور
ال��دائ��رة يف جم��ال ال��وع��ظ و�إلقاء
امل �ح��ا� �ض��رات يف خم�ت�ل��ف املدار�س
واجلامعات وامل�شاركة يف فعاليات
املجتمع.
ح�ضر ال�ل�ق��اء م��ن دائ ��رة ال�ش�ؤون

اال�� �س�ل�ام� �ي ��ة ب ��ال �� �ش ��ارق ��ة ح� ��ارب
ال��رم �ي �ث��ي م ��دي ��ر م �ك �ت��ب رئي�س
الدائرة وحممد املطرو�شي مدير
ف��رع ال��دائ��رة باملنطقة الو�سطى

وعمر املغربي مدير ف��رع الدائرة
ب��امل �ن �ط �ق��ة ال �� �ش��رق �ي��ة واملهند�س
عبدالكرمي احلو�سني مدير �إدارة
رع��اي��ة امل�ساجد وع�ب��داهلل اخليال

مدير �إدارة �ش�ؤون امل�ساجد وال�شيخ
ي��و� �س��ف احل � �م� ��ادي رئ �ي ����س ق�سم
ال��وع��ظ وع �ب��داهلل ي �ع��روف مدير
ال�ش�ؤون االدارية واملالية.
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تنفيذي عجمان ي�ست�ضيف م�ؤمتر جودة احلياة يف الإمارات  19مار�س

الإمارات يف املرتبة  17عاملي ًا والأوىل عربي ًا يف تقرير ال�سعادة العاملي
•• عجمان ـ الفجر

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ل�لاحت��اد ح��اك��م �إم ��ارة ع�ج�م��ان ،ينطلق م ��ؤمت��ر ج ��ودة احل �ي��اة يف
الإمارات يوم الثالثاء املوافق  19من مار�س  ،2013يف فندق كمبن�سكي
عجمان وال��ذي ينظمه املجل�س التنفيذي لإم��ارة عجمان وبالتعاون مع
جمل�س الإمارات للتناف�سية  -حيث ي�شكل امل�ؤمتر من�صة للتوا�صل املبا�شر
مع القائمني على و�ضع معايري عاملية لقيا�س ال�سعادة يف خمتلف الدول،
ً
وعر�ضا لأف�ضل املمار�سات وجتارب الدول يف جمال جودة احلياة ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستعرا�ض واقع و�أداء دولة الإمارات يف التقارير العاملية ،وطرق االرتقاء

بها يف ت�صنيف تقرير ال�سعادة العاملي ال�صادر عن معهد الأر�ض يف جامعة
كولومبيا الأمريكية.
وقال �سعادة املهند�س �سعيد �سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي
 ب�إمارة عجمان :ي�سرنا �أن ن�ؤكد اليوم املوعد اجلديد النهائي مل�ؤمتر جودةاحلياة يف الإم��ارات الذي �سي�ست�ضيف نخبة من كبار ال�شخ�صيات والقادة
و�صانعي القرار من �شتى �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث �سيتم
ا�ستعرا�ض جهود وم�ساعي و�إ�سهامات ال��دول��ة يف توفري �أرق��ى م�ستويات
ال��رخ��اء والرفاهية ملواطنيها ،وت�سليط ال�ضوء على م�ب��ادرات و�إجن��ازات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان  -رئي�س دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ،حفظه اهلل  -كخطوة داع�م��ة وراع�ي��ة وحم�ف��زة للجودة

والتميز حمل ًيا و�إقليم ًيا وحتى عامل ًيا .
ومن طرفه علق �سعادة عبداهلل نا�صر لوتاه ،الأمني العام ملجل�س الإمارات
للتناف�سية ي�سلط هذا م�ؤمتر جودة احلياة يف الإم��ارات ال�ضوء على ريادة
ال��دول��ة على امل�ستوى الإقليمي والعاملي يف جم��ال ج��ودة احلياة واجلهود
التي تبذلها م�ؤ�س�سات الدولة وحر�صها الكبري لت�أمني �سبل اال�ستقرار
والعي�ش الكرمي لكل �أفراد املجتمع يف الإمارات ،وي�أتي هذا الإلتزام �ضمن
حر�ص القيادة الر�شيدة و�سعيها ال��د�ؤوب لتحقيق ر�ؤية الإم��ارات 2021
التي حتمل �شعار نريد �أن نكون من �أف�ضل دول العامل  ،بنا ًء على ر�ؤية
م��وح��دة ت��دع��م م�سرية التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف ال��دول��ة .وطب ًقا
للتقرير الذي جاء بعنوان تقرير ال�سعادة العاملي  ،والذي مت ك�شف النقاب

عنه خ�لال م�ؤمتر ل�ل�أمم املتحدة حتت عنوان ال�سعادة ،وال��رف��اه لقائمة
ت�ضمنت  50دول��ة ،منها �أربعة دول عربية فقط ،تبو�أت الإم��ارات املرتبة
 17عاملياً والأوىل عربياً ،ثم ال�سعودية يف املركز  ،26ثم الكويت يف املرتبة
 ،29وقطر يف املركز 31؛ وتقدمت الإمارات يف الرتتيب العاملي على دول
مثل بريطانيا التي جاءت يف املركز  ،18و�أي�سلندا يف املركز .20
وح�سب التقرير ،فقد ح�صلت ال��دمن��ارك على املركز الأول ك�أكرث الدول
�سعادة ،تليها فنلندا والرنويج وهولندا .ويف التقرير مت اال�ستناد على قيا�س
ال�سعادة على ما ي�سمى تقييم درج��ة احلياة  ،وهو القيا�س ال��ذي ي�أخذ يف
االعتبار جمموعة من العوامل مبا فيها ال�ضمان ال�صحي والأ�سرة والعمل،
ف�ضال عن بع�ض العوامل االجتماعية الأخرى.

حاكم عجمان ي�ستقبل امل�شاركني بامل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س للتخطيط العمراين
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد ب��ن را��ش��د النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى ح��اك��م عجمان مبكتبه ب��ال��دي��وان الأم�ي�ري �صباح ام����س بح�ضور
ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمى رئي�س دائرة البلدية والتخطيط �ضيوف
م�ؤمتر عجمان الدويل ال�ساد�س للتخطيط العمراين الذين قدموا لل�سالم
على �سموه مبنا�سبة �أعمال امل�ؤمتر م�ساء ام�س.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم عجمان بال�ضيوف  ..ومتنى لهم طيب االقامة
يف دولة االمارات العربية املتحدة  ..معربا �سموه عن �سعادته بانعقاد هذا
امل�ؤمتر فى �إم��ارة عجمان والتى �شهدت خ�لال ال�سنوات القليلة املا�ضية
تطورا عمرانيا كبريا واكب الطفرة التى �شهدتها الدولة ب�شكل عام.
وعرب �سموه عن �أمنياته ب�أن يخرج م�ؤمتر عجمان للتخطيط العمرانى
بنتائج تنعك�س ايجابيا لي�س فقط على الدولة بل على �سائر دول املنطقة
والعامل اجمع حيث يتميز امل�ؤمتر هذا العام مب�شاركة خليط من خرباء
الأمن واملخططني واملعماريني و�أ�صحاب القرار الذين �سيعر�ضون حلوال
�شمولية ومدرو�سة من جميع النواحي التي تخدم التطور العمراين يف
العامل اجمع.
وتطرق �صاحب ال�سمو حاكم عجمان �إىل طرق البناء والعمران يف الدولة
قدميا وما طر�أ عليها من تطور كبري واكب التقدم التكنولوجي يف العمران
عرب ال�ع��امل .وعقد �سموه مقارنة بني العمران فى دول املنطقة وت�أثري
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الطق�س عليه وبني العمران يف �أوروبا والدول الباردة الآخرى حيث يتميز
العمران لديهم بطول فرتة بقائه وع��دم ت�أثره بالتقلبات اجلوية ب�سبب
برودة اجلو .من جانبهم تقدم ال�ضيوف بال�شكر اجلزيل ل�صاحب ال�سمو
حاكم عجمان على رعايته لهذا احلدث الكبري وح�سن ا�ستقباله وتكرميه
ل�ضيوف امل�ؤمتر الذين ج��اءوا من ق��ارات العامل ليتبادلوا خرباتهم مع
اخل�ب�رات العمرانية التي تذخر بها ال��دول��ة وال�ت��ي �ستتحقق م��ن خالل
اجلل�سات وعقد ور�ش العمل املتخ�ص�صة والتى �سيديرها متخ�ص�صون يف
الأم��ن العمراين للإطالع على املمار�سات املحلية وتطويرها مع �آخ��ر ما
تو�صل �إليه التخطيط الآمن للمدينة.
وفى ختام القاء قدم ال�ضيوف هدية تذكارية ل�سمو حاكم عجمان ثم مت
التقاط ال�صور التذكارية.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة حمد النعيمى مدير دي��وان �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان و�سعادة يحيى ابراهيم احمد مدير بلدية عجمان و�سعادة عبداهلل
امني ال�شرفا م�ست�شار �صاحب ال�سمو حاكم عجمان واملهند�س حممد احمد
بن عمري مدير ادارة التخطيط وامل�ساحة ببلدية عجمان واملهند�س عمر
احمد بن عمري مدير ادارة اخلدمات باليلدية واجنبال برادى رئي�س معهد
اململكة املتحدة امللكى للمعماريني الربيطانيني وهى �أكرب م�ؤ�س�سه معمارية
يف العامل �أن�شئت فى عام  1738وفريدرك جرين املدير اال�سرتاتيجى
للتعليم وامل�شاريع مبجل�س مدينة ولفرهامبتون يف اململكة املتحدة وكبار
املتحدثني يف امل�ؤمتر.

حاكم عجمان يفتتح م�ؤمتر عجمان الدويل للتخطيط العمراين حتت �شعار التخطيط ملدن �آمنة
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افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ل�ل�إحت��اد ح��اك��م عجمان رع��اه اهلل ال ��دورة ال�ساد�سة م��ن م��ؤمت��ر عجمان
الدويل للتخطيط العمراين يف دورته ال�ساد�سة حتت �شعار التخطيط ملدن
�آمنة بتنظيم من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبالتعاون مع جامعة
ولفر هامتون ،ومب�شاركة �أك�ثر من � 50شخ�صية معمارية من خمتلف
دول العامل ،وذلك م�ساء ام�س مبركز زايد للمعار�ض وامل�ؤمترات بجامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا مبنطقة اجلرف.
ح�ضر االفتتاح ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية
ال�سياحية بعجمان وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية
والتخطيط ومعايل الوزير را�شد بن فهد وزير البيئة واملياه وعدد من كبار
ال�شخ�صيات وامل�سئولني بالإمارة واملعنيني بالتخطيط العمراين ومدراء
الدوائر وطلبة الهند�سة املعمارية يف اجلامعات املحلية والإعالميني.
ود�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
للإحتاد حاكم عجمان ،خالل فعاليات االفتتاح احلزمة الأوىل من اخلدمات
الإلكرتونية لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وت�شمل اخلدمات ،خدمة
�إ�صدار رخ�صة بدايات االلكرتونية حيث تتيح هذه اخلدمة االلكرتونية
للمتعاملني الكرام فئة مواطنات دول��ة االم��ارات العربية املتحدة التقدم
بطلب ا��ص��دار رخ�صة ب��داي��ات االقت�صادية وذل��ك �ضمن اخل��دم��ات التي
تقدمها الدائرة لدعم م�شاريع ال�شباب ودعم امل�شاريع التجارية ال�صغرية
يف املنازل ،وخدمة افات ال�صحة العامة االلكرتونية وتتيح هذه اخلدمة
االلكرتونية للمتعاملني الكرام من مواطنني ومقيمني يف امارة عجمان
اال�ستفادة من خدمة مكافحة افات ال�صحة العامة مثل (مكافحة الآفات
ال�صحية للبيوت وال�شقق املنزلية من عناكب ،افاعي ،كالب �ضالة  ،فئران ،
ح�شرات وغريها من الآفات) ،علما �أن هذه اخلدمة جمانية.
وكذلك ت�ضم اخلدمات االلكرتونية ،خدمة التخل�ص من النفايات املنزلية
االل�ك�ترون�ي��ة وتتيح ه��ذه اخل��دم��ة االل�ك�ترون�ي��ة للمتعاملني ال �ك��رام من
مواطنني ومقيمني يف امارة عجمان التقدم خلدمة التخل�ص من النفايات
املنزلية كالأخ�شاب واال�شجار ومواد البناء وغريها من النفايات.
وخدمة طلب تفتي�ش وتتيح هذه اخلدمة االلكرتونية للأفراد وال�شركات
م��ن املتعاملني ط�ل��ب خ��دم��ة تفتي�ش ا��س�ت���ش��ارة م��وق��ع من�شاة لالن�شطة
ال�صحية ،وذل��ك قبل البدء ب��إج��راءات الرتخي�ص وفقا للر�سوم املحددة.
وخدمة �إ�صدار �شهادة ملن يهمه االم��ر وخدمة اال�ست�شارة الفنية (مبنى
جديد) وتتيح هذه اخلدمة االلكرتونية للمتعاملني الكرام طلب خدمة
اال�ست�شارة الفنية ملبنى جديد للموافقة الأولية على املخططات املعمارية
لكافة �أن��واع املباين املزمع �إن�شاءها على الأرا��ض��ي اخلالية للمرة الأوىل،
ذل��ك ح�سب نظم وا�شرتاطات ومعايري الأبنية اخلا�صة ب��دائ��رة البلدية

والتخطيط ب�إمارة عجمان ووفقا للر�سوم املحددة.
وق��ام �سمو راع��ي احلفل بجولة تفقدية ل�صاحب ال�سمو حاكم عجمان
واحل�ضور للمعر�ض امل�صاحب ال��ذي ي�ضم  15جناح م�شارك لكربيات
ال�شركات العقارية وامل�ؤ�س�سات املعنية باال�ست�شارات الهند�سية والتطوير
احل�ضري ومواد البناء والهند�سة املعمارية بالإ�ضافة �إىل م�شاركة جامعة
عجمان وال�شارقة ودبي والقيادة العامة ل�شرطة عجمان والإدارة العامة
للدفاع املدين و�شركة الزوراء املحلية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان
الذي عر�ضت فيها ت�صاميم امل�شاريع التي تنفذها الدائرة مثل ت�صاميم
��س��وق �صالح ال�تراث��ي وم���ش��روع امل��اري�ن��ا على كورني�ش عجمان والقرية
الرتاثية يف املنامة وحديقة الورقاء الرتاثية يف م�صفوت وخرائط امل�شاريع
اخل��ا��ص��ة بالتق�سيمات الإداري� ��ة اجل��دي��دة للمناطق وغ�يره��ا م��ن الأدلة
اخلا�صة با�شرتاطات الدائرة املعمارية ذات العالقة بالتخطيط العمراين.
وبعد �أن ج��ال �صاحب ال�سمو على �أجنحة املعر�ض وتفقد ما مت عر�ضه
م��ن منتجات خا�صة بالت�صاميم املعمارية وم��واد البناء و�أ�ستمع ل�شرح
ح��ول �سالمة امل�ب��اين والعمر االف�ترا��ض��ي للمباين امل�شيدة والت�شريعات
التي حتكمها� ،أثنى على تنظيم املعر�ض و�أبدى �إعجابه مبا مت عر�ضه من
منتجات لها عالقة بالتخطيط ملدن �آمنة مبا يرتجم �شعار امل�ؤمتر ويحقق
�أهدافه.
كما �ضمت فعاليات االفتتاح عر�ض وثائقي لإمارة عجمان ي�شكل ح�صاداً
للم�ؤمتر منذ انطالقته عام  2008عرب م�سريته  ،وما مت تنفيذه من
م�شاريع حيويه �أعتمد يف تنفيذها على التو�صيات التي مت الإتفاق عليها
من قبل امل�شاركني فيه من املخت�صني و�أ�صحاب الإبداع املعماري والأفكار
املبتكرة.
وال �ق��ت �أجن �ي�لا ب ��رادي رئ�ي����س معهد اململكة امل�ت�ح��دة امل�ل�ك��ي للمعمارين
الربيطانيني كلمة �أ�شادت فيها بتنظيم امل�ؤمتر املعماري الهام ،و�أعربت
عن �شكرها ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد من را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى حاكم عجمان رع��اه اهلل ،و�سمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س امل��ؤمت��ر ،رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان على احلفاوة
والتكرمي الذي حظيت به والوفود امل�شاركة معربة عن �إعجابها ملا �شاهدته
من الت�صاميم املعمارية الرائعة والنه�ضة العمرانية التي ت�شهدها �إمارة
عجمان ،مثمنة جهود حكومة عجمان ع��ام ودائ��رة البلدية والتخطيط
ب�شكل خا�ص على اجلهود املبذولة لتوجيه انظار العامل نحوها لت�شهد ما
متيزت به من تقدم وح�ضارة ،معربة عن تطلعاتها وامل�شاركني �أن يكون
لهذا امل�ؤمتر ال��دور االك�بر يف تطوير اخلدمات الأف�ضل لل�سكان والعمل
قدما على تطوير املدينة وتعزيزها �أمنيا ما يجعل منها �أه��م الوجهات
العاملية اجلاذبة لل�سياحة والإ�ستثمار ،كما �أكدت على اعتزازها بامل�شاركة
بامل�ؤمتر و�شكرها للمنظمني له.
والقى الدكتور عادل مغربي رئي�س ق�سم احلا�سب الآيل بجامعة كنتاكي

الأمرييكة كلمة امل�شاركني يف امل�ؤمتر وبني �أهمية املوا�ضيع التي �سيتحدث
بها امل�شاركون فيه حول �أهدافه و�إ�سرتاتيجياته و�أهميتة يف توفري االجواء
الآمنة يف املدن وامل�ساكن قبل ت�شييدها م�شريا �إىل �أن م�شاركة بع�ض اجلهات
املخت�صة بالأمن وال�سالمة �ستعطي اجلل�سات زخما وتدفع به نحو العاملية
املن�شودة ليتحول �إىل مركز تعليمي للمعمارين يف كافة الأمور املتخ�ص�صة
بالتخطيط العمراين م�شريا �إىل �أن وجود  35متحدث من خمتلف دول
ال�ع��امل بالإ�ضافة �إىل امل�شاركات املحلية م��ن داخ��ل ال��دول��ة يجعله مركز
اه�ت�م��ام امل�ع�م��اري��ن ال��ذي �سي�ستفيدون م��ن التو�صيات وامل�ن��اق���ش��ات التي
�ستطرح خالله.
ومن �أهم حماور امل�ؤمتر عدة عناوين هامة �سيتم مناق�شتها خالل الأيام
ال�ث�لاث��ة ل��ه م��ن �أب��رزه��ا امل��دي�ن��ة الآم �ن��ة والت�صميم الأم ��ن والتخطيط
احل�ضري وال�سيا�سات الأمنية والعنف احل�ضري والت�صميم والتنمية
احل�ضرية وال�سيا�سة الأمنية واالجت��اه��ات والنظريات احلديثة للمدن
الآمنة كما �سيتم تنظيم ور���ش عمل وعر�ض لتجارب الآخرين يف الدول
املتقدمة ح�ضاريا يف �أوروب��ا ودول �شرق �آ�سيا بالإ�ضافة �إىل عر�ض لعدة
خربات يف الدولة يف هذا املجال من قبل خمت�صني بال�ش�أن الأمني.
ال�شيخ را�شد النعيمي :امل�ؤمتر يربز املنجزات احل�ضارية والدور
الريادي لعجمان
ويف ت�صريح �صحفي �أكد �سمو ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س امل�ؤمتر
ورئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان  ،حر�ص �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان راع��ي احلفل ،على �ضيوف امل�ؤمتر واحل�ضور الكرمي ليجدوا يف
عجمان ال�صورة امل�شرقة املتوقعة والتعريف بالنه�ضة العمرانية التي
ت�شهدها عجمان وترويج الإمارة وجناحها يف ترجمة �إ�سرتاتيجيات �سياحة
امل�ؤمترات والفعاليات  ،وا�شاد مب�شاركة امل�سئولني املتخ�ص�صني بالتخطيط
العمراين من ر�ؤ�ساء بلديات و�أ�صحاب م�شاريع وا�ست�شاريني وغريهم من
املهتمني بتحقيق تنمية م�ستدامة من خالل املدن الآمنة املخطط لها.
ول �ف��ت ��س�م��وه ب� ��أن ه ��ذا احل ��دث ي���ش�ك��ل حت��دي��ا ت�ن�م��وي��ا ل��دائ��رة البلدية
والتخطيط بعجمان ب�شكل خا�ص ولإم��ارة عجمان ب�شكل عام لأنه ي�شكل
نقطة حتول �إ�سرتاتيجي يف تاريخها احلافل بالإجناز ،وهو فر�صة �سانحة
لتعريف العامل مبنجزاتها احل�ضارية وبدورها الريادي يف توفري �أجواء
ا�ستثنائية من الأم��ن والآم��ان يف حناياها من خالل التعاون الأمثل بني
كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية فيها.
و�أ�شار �إىل جهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يف تنفيذ م�شاريع ريادية
ح�ضارية ت�سهم يف حتقق الآمان والإ�ستقرار لل�سكان من خالل تخطيطها
لتنفيذ م�شاريع ذات عالقة بذلك من م�شروع الرتقيم والعنونة وم�شروع
التق�سيمات الإدارية اجلديدة ملناطق عجمان ،ومن خالل م�شاريعها الهادفة
�إىل توفري متنف�سات �آمنة لل�سكان على �شاطئها الأجمل يف منطقة اخلليج

قاطبة ب�شهادة زوار املدينة من ال�سياح واخلرباء يف ال�سياحة.
و�أك��د ب��أن �إم��ارة عجمان عقدت العزم على مواجهة التحديات كافة يف �أن
حتقق �إمارة عجمان ق�صة جناح تنموية على كافة امل�ستويات وعملنا على
التخطيط لها وف��ق ر�ؤي�ت�ن��ا ل�ل�أع��وام  2020-2013ال�ت��ي ت��رك��ز على
ا�ستمرار حتقيق �أهدافنا التنموية وفق ما خططنا له عرب م�سرية امل�ؤمتر
العامرة منذ �ستة �سنوات م�ضت و�أجنزنا الكثري مما خطط لها وامل�سرية
م�ستمرة بالتعاون مع ال�شركاء و�أ�صحاب اخلربات يف هذا املجال.
وقال �إن تركيز م�ؤمترنا هذا على �أهمية التخطيط ملدن �آمنة يعترب �أمراً
هاما جدا لأن الأمن يعني النمو والبناء مل�ستقبل م�شرق ،و�أنه حني يعر�ض
جت��ارب الآخ��ري��ن يف ذل��ك ف��إن اال�ستفادة منها �ستكون كبرية من خالل
متابعة ما هو خمطط لإماراتنا من قبل اجلهات املعنية بالأمن وال�سالمة
العامة ،ف�سيكون للقيادة العام ل�شرطة عجمان عر�ض لتجاربها يف هذا
املجال و�ستك�شف الإدارة العامة للدفاع املدين عن �إجراءاتها الوقائية يف
احلفاظ على ال�سالمة العامة وما تتخذه من �إج��راءات احرتازية وقائية
يف كافة احلاالت الطارئة.
و�أو�ضح ب�أن امل�ؤمتر �سوف يتناول يف جل�ساته التي �ستمتد على مدى يومني
العديد من املحاور الهامة للتخطيط ملدن �آمنة من خالل خربات الدول
امل�شاركة �سواء على امل�ستوى الإقليمي �أو ال��دويل من �أوروب��ا مثل �أملانيا
و�أ�سبانيا معربا عن �أمنياته �أن يخرج امل�شاركون بتو�صيات هامة تفيد كافة
اجلهات امل�شاركة يف امل�ؤمتر.
م�ؤكدا ب�أن الإمارات هي رمز �آمان وعنوان لال�ستقرار الذي على �أثره تنامى
االقت�صاد وازده��رت املدن بف�ضل القيادة احلكيمة برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل ومبتابعة من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل و�أخيهما �صاحب ال�سمو حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم عجمان رعاه اهلل.
ويف ختام امل�ؤمتر كرم �صاحب ال�سمو راعي احلفل كل من �أجنيال برادي
رئي�س معهد اململكة امل�ت�ح��دة امللكي للمعماريني الربيطانيني ،ورنالد
زمي��ر ال��رئ�ي����س وامل��دي��ر التنفيذي للجمعية ال�ق��اري��ة للمباين امل�ؤمتتة
“كايا”،والربف�سور فيكتور له كوريتا رئي�س الأكادميية العاملية للعمارة
باملك�سيك  ،وف��ري��دي��ك ��ش��ارل��ز ج��ري��ن امل��دي��ر الإ��س�ترات�ي�ج��ي للم�شاريع
والتعليم مبجل�س ولفر هامتون  ،والربف�سور ج��ون الجن �أ�ستاذ العمارة
والتخطيط يف جامعة �سدين ،والربف�سور مايك جينك�س �أ�ستاذ جامعة
�أك�سفور بروك�س  ،وال��دك�ت��ور ن��زار ال�صياد م��دي��ر م��رك��ز درا� �س��ات ال�شرق
الأو�سط – كاليفورنيا،والدكتور عادل مغربي رئي�س ق�سم احلا�سب الآيل
جامعة كنتاكي  ،كما كرم م�ؤ�س�سة الإمارات للإت�صاالت� ،إت�صاالت  ،و�شركة
ال��زوراء لتطوير املحدودة  ،وغرفة التجارة وال�صناعة بعجمان  ،وعقار
العقارية كرعاة للم�ؤمتر.

�إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة عجمان تنظم حما�ضرات توعوية لطلبة املدار�س و�أولياء �أمورهم
•• عجمان ـ الفجر

نظمت �إدارة م�ك��اف�ح��ة املخدرات
ب�شرطة عجمان حما�ضرة توعوية
ح� � ��ول �آف � � ��ة امل � � �خ� � ��درات لطالب
وطالبات مدار�س منطقة عجمان
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة و�أول� � �ي � ��اء �أم� ��وره� ��م.
�أل � �ق ��ى خ�ل�ال �ه��ا ال� ��رائ� ��د خلفان
ن��ا� �ص��ر ال �� �س��وي��دي رئ �ي ����س ق�سم

ال��دع��م الفني  ،والنقيب عبداهلل
احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر ف ��رع التوعية
والرعاية الالحقة  ،وامل�ساعد �أول
فاطمة مبارك مردا�س حما�ضرات
ت ��وع ��وي ��ة ح � ��ول وب� � ��اء امل� �خ ��درات
و�أ� � �ض� ��راره� ��ا و�أ� � �ص ��دق ��اء ال�سوء
ودوره� � ��م يف ان� �ح ��راف ال�شخ�ص
ال�سوي ووقوعه يف م�صيدة الإدمان
وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع ��رف ع �ل��ى املدمن

ومفهوم الإدم ��ان وط��رق الوقاية
منها وو�سائل العالج .كما تطرقوا
خ �ل��ال امل� �ح ��ا�� �ض ��رة �إىل حبوب
الرتامادول املخدرة املنت�شرة بني
ط �ل �ب��ة امل� ��دار�� ��س وت� ��أث�ي�ره ��ا على
املتعاطي لها ودوره ��ا يف الق�ضاء
ع �ل��ى م���س�ت�ق�ب��ل وح� �ي ��اة الطالب
وال �ط��ال �ب��ة ،م�ن��ا��ش��دي��ن ب�ضرورة
الإب �ل��اغ ع��ن �أي ��ش�خ����ص ي�شتبه

يف �أم ��ره ي�ق��وم ب�تروي��ج مثل هذه
احل�ب��وب ب�ين الطلبة  .م�ؤكدين
�أن �إدارة مكافحة املخدرات �ستقدم
الدعم وامل�ساندة لعالج املدمنني
و�إر� � �ش� ��اده� ��م ل� �ي� �ع ��ودوا ملمار�سة
حياتهم الطبيعية م��ع �أقرانهم
دون �أن ت �ق��ام ع�ل�ي�ه��م العقوبات
اجلزائية م�ستندين �إىل املادة رقم
 43من قانون مكافحة املخدرات

الإحت��ادي ال��ذي ين�ص على �أن��ه ال
ت�ق��ام ال��دع��وة اجل��زائ�ي��ة ع�ل��ى من
ي �ت �ق��دم م��ن ت �ل �ق��اء ن�ف���س��ه طالباً
للعالج .موجهني الطلبة ب�ضرورة
التم�سك بتعاليم الدين الإ�سالمي
وال�ت�ح�ل��ي ب��الأخ�ل�اق الإ�سالمية
ال �� �س �م �ح ��ة احل� ��� �ص ��ن احل�صني
م��ن ال��وق��وع يف ب��راث��ن املخدرات
بالإ�ضافة �إىل الإهتمام بدرا�ستهم

العلمية طريقهم �إىل النجاح لنيل
�أعلى املراتب الدنيوية.
كما ن��ا��ش��دوا �أي���ض�اً �أول �ي��اء لأمور
ب � �� � �ض ��رورة م �� �ص��اح �ب��ة �أبنائهم
وحم��اورت�ه��م ك��أ��ص��دق��اء ليك�سبوا
ث�ق�ت�ه��م وع� ��دم �إ� �س �ت �خ��دام العنف
معهم ومراقبة �سلوكهم والتعرف
على نوعية الأ�صدقاء امل�صاحبني
لهم.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معمل
عبا�س طالبي للطابوق رخ�صة رقمCN 1097032:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العرفان للهدايا
رخ�صة رقم CN 1022531:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/العرفان للهدايا
AL ARAFAN GIFTS

اىل/العرفان لل�شيلة والعباية
AL ARFAN SHELA & ABAYA
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رياح ال�شمال للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1061783:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عرفات ح�سن عبداهلل عبدال�صمد ()%50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداملح�سن عبداهلل ح�سن احمد احلمادي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /عبداملح�سن عبداهلل ح�سن احمد احلمادي من  %100اىل %50
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/رياح ال�شمال للنقليات العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برت اليف ل�صيانة املكيفات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1179853:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/برت اليف ل�صيانة املكيفات ذ.م.م

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية (العباءات الن�سائية) ()1410906
تعديل ن�شاط/بيع الهدايا  -بالتجزئة ()4773402
تعديل ن�شاط/حذف بيع احللي واالك�س�سوارات الغري ثمينة  -بالتجزئة ()4771110
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�ستح�ضرات وم�ستلزمات التجميل  -باجلملة ()4649028
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

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/بروف دي �آر �آي ان جي هليموت كرامري ديبل اينغ فرايدهيلم
الربيت�شت انغينييور جي�سيل�ست�شافت ام بي ات�ش و�شركاه كيه جي  -ابوظبي رخ�صة رقمCN 1190585:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �سعيد علي عامر الزيدي من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد �سعيد علي عامر الزيدي من  %0اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة كرامري الربيت�شت انغينييور جي�سيل�ست�شافت ام بي ات�ش و�شركاه كيه جي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بروف دي ار اي ان جي هليموت كرامري ديبل اينغ فرايدهيلم الربيت�شت ان
تعديل ر�أ�س املال/من  50000اىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*30اىل 0.5*0.2
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/بروف دي �آر �آي ان جي هليموت كرامري ديبل اينغ فرايدهيلم الربيت�شت انغينييور
جي�سيل�ست�شافت ام بي ات�ش و�شركاه كيه جي  -ابوظبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

krameralbrecht ingenieurgesellschaft mbh & co.kg

PROF DR ING HELMUT KRAMER DIPL ING FRIEDHELM ALBRECHT INGENIEURGE

اىل/كرامري الربيت�شت للهند�سة ذ.م.م

KRAMERALBRECHT ENGINEERING LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ا�ست�شارات يف الهند�سة املدنية ()7110205
تعديل ن�شاط/حذف ا�ست�شارات يف الهند�سة املعمارية ()7110202
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

NORTH WIND GENERAL TRANSPORT ESTABLISHMENT

اىل/رياح ال�شمال للنقليات العامة ذ.م.م

NORTH WIND GENERAL TRANSPORT ESTABLISHMEN LLC

�إعــــــــــالن

BETTER LIFE AIR CONDTIONER MAINTENANCE LLC

اىل/لينكون�س للمقاوالت العامة ذ.م.م
LINCOLNS GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف �صيانة اجهزة التكييف املركزي ()4329902
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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلطوة اجلديدة للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1170516:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  008*012اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/اخلطوة اجلديدة للمقاوالت العامة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/معر�ض عيون االمارات
لل�سيارات رخ�صة رقم CN 1003689:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ها�شم �سعيد علي حممد العلوي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد عبدالواحد عبداهلل املعينه
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 9*1
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
بناية علي م�صبح علي النيادي اىل ابوظبي ابوظبي ال�شاخمة  36ق  1بناية
�شركة الدار العقارية �ش م ع
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/غالم
ح�سني للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1147636:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

NEW STEP GENERAL CONTRACTING

اىل/اخلطوة اجلديدة لل�صيانة العامة
NEW STEP GENERAL MAINTENANCE
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم مدينة
كوهاث رخ�صة رقم CN 1184823:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة يو�سف حممد �صقر البنعلي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ندرت ندمي �سيد عمر ()%100
تعديل وكيل خدمات/حذف �صالح احمد حممد ال�سعدي امل�صعبني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالواحد عزيز
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/نهار الوثبة
للنقليات العامة رخ�صة رقمCN 1160567:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد عبداملعطي حماد عبداهلل املهري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �صالح علي �سامل ناجع 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ومعجنات روابي ال�شام  -فرع
رخ�صة رقم CN 1025090-5:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حمد �سعيد خلفان �سامل املعويل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مهند علي امني الوهاب ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور حممد اجللم
تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد مرح �سيف العلوي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 6.69*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/مطعم ومعجنات روابي ال�شام  -فرع

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جيه ار
انرتنا�شيونال للديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1196897:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

RAWABI AL SHAM RESTAURANT & PASTY - BRANCH

اىل/مطعم ومعجنات �سباي�سي جاردن

SPICY GARDEN RESTAURANT AND PASTRIES

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع وحت�ضري الفطائر واملعجنات وجتهيزها ()5610006
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الن�سر
اجلارح العمال الطابوق والبال�سرت وال�سرياميك
رخ�صة رقم CN 1156687: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/حمل ال�صفا واملروة
للخ�ضار والفواكه رخ�صة رقمCN 1124265:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فهد ابراهيم علي حممد العفيفي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خلف بخيت �سامل بخيت 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1004680باال�سم التجاري مدر�سة ورو�ضة
الن�شئ ال�صالح 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة حممد ار�شد ندمي لت�صليح
الدراجات النارية رخ�صة رقم CN 1113241:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حممد عبداهلل حممد �سعيد رو�ضة الظاهري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد عبداهلل حممد �سعيد رو�ضة الظاهري من  %0اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ار�شد ندمي حممد
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 2*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ور�شة حممد ار�شد ندمي لت�صليح الدراجات النارية
اىل/ور�شة بنجاب لت�صليح الدراجات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

مغ

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة

�إعــــــــــالن

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة
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ال�صباح االول لل�صيانة العامة وتنظيف املباين ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ال�صباح االول
لل�صيانة العامة وتنظيف املباين ذ.م.م واخلا�ص بت�صفية
ال�شركة املذكورة �أعاله  ,يعلن امل�صفى � /أمري �سعد يو�سف
عن ت�صفية ال�شركة املذكورة اعالة فكل من له مطالبة �أو
حقوق على ال�شركة املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته
مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك �إىل امل�صفى  ,وذلك خالل الدوام
الر�سمي وملدة  45يوم من تاريخ الإعالن  ,وكل من مل يتقدم
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
تليفون امل�صفى  , 02 / 6321546فاك�س  ,02/ 6210478ابوظبى
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ( � ) 6شقة ( ) 17
مكتب الهاملى و �شركاه – حما�سبون قانونيون .

الواحة الزرقاء الدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية الواحة الزرقاء
الدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م واخلا�ص بت�صفية
ال�شركة املذكورة �أعاله  ,يعلن امل�صفى � /أمري �سعد يو�سف
عن ت�صفية ال�شركة املذكورة اعالة فكل من له مطالبة �أو
حقوق على ال�شركة املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته
مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك �إىل امل�صفى  ,وذلك خالل الدوام
الر�سمي وملدة  45يوم من تاريخ الإعالن  ,وكل من مل يتقدم
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
تليفون امل�صفى  , 02 / 6321546فاك�س  ,02/ 6210478ابوظبى
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ( � ) 6شقة ( ) 17
مكتب الهاملى و �شركاه – حما�سبون قانونيون .

الغاء اعالن �سابق

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري
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�إعــــــــــالن

BENJAB MOTOR CYCLE REPAIR WORKSHOP

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (ق�ط��اع النقل
البحري) بان ال�سادة� /سي هور�س ال�شرق الأو�سط
للخدمات البحرية ذ.م.م قد تقدموا بطلب ت�سجيل
ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (ق�ط��اع النقل
ال �ب �ح��ري) ب��ان ال �� �س��ادة /جوجا�س اخلليج للنفط
والغاز قد تقدموا بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة
بياناتها بعد وهي:

ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق العلم ال�سابق

ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق العلم ال�سابق

-

البحرين

ا�س ا�س �( 2306سابقا ا�س ا�س � 394838 )2306سنغافورة

جوجا�س ( 252جي تي او � 2504سابقا)

ع�ل��ى ك��ل م��ن ل��ه اع�ترا���ض ع�ل��ى ت�سجيل ال�سفينة
مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة
اق�صاها  60يوما من تاريخ هذا االعالن.

ع�ل��ى ك��ل م��ن ل��ه اع�ترا���ض ع�ل��ى ت�سجيل ال�سفينة
مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة
اق�صاها  60يوما من تاريخ هذا االعالن.

قطاع النقل البحري

قطاع النقل البحري

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738

�أخبـار الإمـارات

2013 - Issue No 10738

March

Tuesday 12

�ضمن فعاليات �أ�سبوع �إدارة املعرفة

الدورة الرابعة ملعر�ض الكتاب القانوين مبحاكم دبي
�ضمن فعاليات �أ�سبوع �إدارة املعرفة يف حماكم دب��ي ،الذي
يقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون ،انطلق معر�ض
الكتاب القانوين يف دورته الرابعة ومب�شاركة  12دار ن�شر
على ر�أ�سها املكتبة القانونية مبحاكم دبي.
و�أ� �ش��ارت فاطمة اجل�ل�اف رئي�س �شعبة املكتبة �أن الدورة
الرابعة ملعر�ض الكتاب القانوين �ضمت م�ؤ�س�سات حكومية
ودور ن�شر حملية وعربية متخ�ص�صة يف املجال القانوين،

وه ��ي امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل��وث��ائ��ق وال �ب �ح��وث ب � ��وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة
والنيابة العامة ودائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
و�أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دب ��ي وم�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي ومعهد
الدرا�سات والبحوث القانونية بال�شارقة وم�ؤ�س�سة جمعة
املاجد ودار الباحث القانوين ومكتبة البخاري ودار �صادر
ومكتبة اجلامعة .
بالإ�ضافة �إىل جناح حماكم دبي ،كما �صاحب املعر�ض ركن

لعر�ض املخطوطات القدمية وذل��ك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
جمعة املاجد للثقافة والرتاث.
وذك��رت اجلالف �أن الهدف الرئي�سي من تنظيم مثل هذه
املعار�ض يكمن يف جتميع �أك�بر ق��در ممكن من دور الن�شر
التي تعنى باجلوانب القانونية والق�ضائية لن�شر �أحدث
�إ�صدارتها و�إط�لاع املهتمني عليها عن طريق حماكم دبي،
حيث تويل املحاكم �أهمية بالغة لن�شر املعرفة بني املتعاملني
يف هذا اخل�صو�ص.
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هزاع بن زايد يطلع على اخلطط امل�ستقبلية لتطوير خدمات املناطق ال�سكنية يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

اط�ل��ع �سمو ال�شيخ ه��زاع ب��ن زايد
�آل نهيان م�ست�شار الأم��ن الوطني
ن��ائ��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س التنفيذي
لإم � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي ع �ل��ى اخلطط
امل�ستقبلية ال �ت��ي �أع��دت �ه��ا بلدية
م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي وب �ل��دي��ة مدينة
ال �ع�ين وب �ل��دي��ة امل�ن�ط�ق��ة الغربية
ب��إ��ش��راف دائ ��رة ال���ش��ؤون البلدية
اخلا�صة بتطوير البنية التحتية
ل �ل �م �ن��اط��ق ال �� �س �ك �ن �ي��ة ومرافقها
احليوية يف �إم��ارة �أبوظبي والتي
تهدف �إىل تنمية البنية التحتية

وخ��دم��ات �ه��ا مب ��ا ي��وف��ر ل�سكانها
حياة �أف�ضل ويحقق ر�ؤي��ة حكومة
�أبوظبي للعام .2030
كما ا�ستعر�ض �سموه  -يف اجتماعه
مع جلنة البنية التحتية والبيئة
ل�ل�م�ج�ل����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي والأم ��ان ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل ����س التنفيذي
ودائ ��رة � �ش ��ؤون البلدية  -اخلطة
ال��زم�ن�ي��ة امل�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى الأولويات
واالحتياجات امل�ستقبلية للمناطق
ال�سكنية مب��ا ي�ضمن اال�ستخدام
الأمثل للموارد والأ�صول.
و�أك��د �سموه �أهمية اخلطط التي
من �ش�أنها الإ�سهام يف تنمية البنية

ال�ت�ح�ت�ي��ة وحت��دي��ث خ��دم��ات �ه��ا ملا
ل��ذل��ك م��ن دور �أ�سا�سي يف توفري
ال� �ع� �ي� �� ��ش ال� � �ك � ��رمي للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ين و� �ض �م��ان ا�ستدامتها
ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة �إذ ان تطوير
ق �ط��اع اخل ��دم ��ات ي���س�ه��م ب�صورة
مبا�شرة يف منو املجتمعات وحتقيق
املزيد من الرتابط االجتماعي ..
و� �ش��دد ��س�م��وه ع�ل��ى �أه�م�ي��ة امل�ضي
ق��دم��ا يف تنمية ال�ب�ن�ي��ة التحتية
لإمارة �أبوظبي وحت�سني �أدائها.
و�أ�� �ض ��اف ��س�م��وه �أن جن ��اح عملية
ا�ستدامة تقدمي اخلدمات يتطلب
االط �ل�اع ع�ل��ى �أح� ��دث الدرا�سات

ور�سم اخلطط الدقيقة من قبل
اجل � �ه� ��ات احل �ك��وم �ي��ة بالتعاون
م��ع �شركائها يف ال�ق�ط��اع اخلا�ص
لتحقيق الأهداف املرجوة.
و�أك��د �أن بلديات امل��دن ه��ي اجلهة
امل���س��ؤول��ة ع��ن متابعة احتياجات
امل�ن��اط��ق ال�سكنية وال�ت�ن���س�ي��ق مع
اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب �� �ش ��أن �ه��ا ح�سب
احلاجة والتوا�صل مع املواطنني
ل� �ل� �ت� �ع ��رف ع� �ل ��ى اح �ت �ي ��اج ��ات �ه ��م
ال�ضرورية .ح�ضر االجتماع معايل
ال��دك�ت��ور �أح�م��د امل��زروع��ي الأمني
العام للمجل�س التنفيذي ومعايل
عبداهلل را�شد العتيبة رئي�س دائرة

ال�ن�ق��ل وم �ع��ايل م��اج��د املن�صوري
رئ �ي ����س دائ � � ��رة � � �ش � ��ؤون البلدية
ومعايل اللواء عبيد احلريي �سامل
الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة
�أبوظبي وعدد من م�س�ؤويل قطاع
البنية التحتية والبيئة يف املجل�س
التنفيذي وم�شاريع البنى التحتية
وجل� �ن ��ة ت �ق �ي �ي��م م �ع��اي�ي�ر البنية
التحتية يف �إمارة �أبوظبي وممثلي
ع ��ن ال �ب �ل��دي��ات وم ��رك ��ز �أبوظبي
للأنظمة االلكرتونية واملعلومات
وه �ي �ئ��ة م �ي��اه وك �ه��رب��اء �أبوظبي
وجم �ل ����س �أب ��وظ� �ب ��ي للتخطيط
العمراين.

تد�شني مبادرتي العائلة واملدر�سة الأف�ضل مروري ًا

توا�صل فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي
•• ابوظبي – ف�ؤاد علي :

مرمي الرميثي والعقيد حمد العامري والعقيد خليفة اخليلي

د� �ش ��ن ال �ع �ق �ي��د خ �ل �ي �ف��ة اخلييلي
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا مل� �ب ��ادرة
املدر�سة الأف�ضل مرورياً بالأم�س
يف م��در� �س��ة ال�ظ�ب�ي��ان�ي��ة اخلا�صة
التابعة مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
ف ��رع �أب��وظ �ب��ي مب���ش��ارك��ة جمل�س
اب��وظ �ب��ي ل�ل�ت�ع�ل�ي��م و ه ��ى اح ��دى
املبادرات املجتمعية التي اطلقتها
مديرية املرور والدوريات ب�شرطة
اب��وظ �ب��ي خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ات �أ�سبوع
امل��رور  29ل��دول جمل�س التعاون
اخلليج العربية املوحد .
و�صرح العقيد خليفة اخلييلي �أن
اللجنة العليا قامت بتحديد �أطر
امل �� �س��اب �ق��ات وال �� �ش��روط واملعايري
الواجب توافرها يف م�سابقة �أف�ضل
مدر�سة م��روري�اً و تكون مفتوحة

لكل املدار�س احلكومية واخلا�صة
و� �س �ي �ت��م الإع� �ل ��ان ع ��ن تفا�صيل
امل�سابقة خ�لال ه��ذا الأ�سبوع عرب
امل�ؤمتر ال�صحفي يعقد باملديرية
و�سيتم تطبيق امل�سابقة يف العام
القادم وت�شكل اللجنة من املديرية
املرور والدوريات وجمل�س �أبوظبي
للتعليم و�ستطبق امل�سابقة يف �إمارة
�أبوظبي يف املرحلة الأوىل .
وق� ��ال� ��ت ح �م ��د امل � �ه �ي�ري م ��دي ��رة
م ��در�� �س ��ة ال �ظ �ب �ي��ان �ي��ة �أن� � ��ه قمنا
ب��إط�لاق ا�سبوع ربيع ب�لا حوادث
ق�ب��ل �أ� �س �ب��وع امل ��رور ب��ال�ت�ع��اون مع
مدر�سة الأمني احلكومية و�صقور
امل�ستقبل ورو��ض��ة اجليل اجلديد
احلكومية من اجل تر�سيخ يف ذهن
الطالب مفهوم الأم��ن وال�سالمة
وم � ��ن خ�ل�ال �ه��ا ت �ع �ل �ي��م الطالب
ال�سالمة امل��روري��ة و م��ن هنا �أتت

الفكرة م�سابقة املدر�سة الأف�ضل
مرورياً تقوم بتوعية طالبها على
القوانني وال�سالمة املرورية �أ�سهم
يف تر�سيخ مفهوم الثقافة املرورية
ب�ين ال�ط��ال�ب��ات وت�شجيعهم على
اعداد و ت�صميم برامج الإلكرتونية
يف جمال قوانني املرور .
و تهدف مبادرة املدر�سة الأف�ضل
مرورياً لن�شر الوعي املروري لدى
ال �� �ش��رائ��ح ال �ط�لاب �ي��ة وتثقيفهم
ح ��ول �أه �م �ي��ة ال �ق �ي��ادة ال�سليمة
وت�شتمل امل �ب��ادرة على ح��زم��ة من
الفعاليات والأن�شطة املهمة التي
ت �ت �ن��ا� �س��ب و �أح �ت �ي��اج��ات جمتمع
ال �ط�لاب م�ن�ه��ا درو�� ��س يف العبور
الآم� � ��ن ل �ل �ط��ري��ق وال �ت �ع ��رف �إىل
الإ�شارات ال�ضوئية و ما تعنيه كل
منها �إ��ض��اف��ة �إىل ت�سخري و�سائل
التوا�صل الإجتماعي يف الو�صول

العقيد خليفة اخلييلي
�إىل خمتلف ال�شرائح الطالبية .
وم ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى د� �ش �ن��ت مرمي
حم� �م ��د ال ��رم� �ي� �ث ��ي م� ��دي� ��ر ع ��ام
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية والعقيد
حمد مبارك العامري مدير �إدارة
م ��رور العا�صمة مب��دي��ري��ة املرور
وال� � ��دوري� � ��ات ب �� �ش��رط��ة ابوظبي

م �ب��ادرة العائلة الأف���ض��ل مرورياً
بالأم�س و ذلك مبركز مارينا مول
التجاري حيث تكمن �أهمية اختيار
�أف�ضل عائلة مرورياً يف خماطبتها
لنواة املجتمع واخللية الأوىل فيها
وه��ى الأ��س��رة وت�ه��دف امل�ب��ادرة �إىل
تكري�س ثقافة ال�سالمة املرورية

بني �أفراد الأ�سرة الواحدة وحتفيز
الأ�سر على ن�شر الثقافة املرورية
والإرت �ق��اء بها لت�أخذ ح�ي��زاً مهماً
يف جتمعاتهم اليومية والإ�سبوعية
وت�خ�ل��ق روح ال�ت�ف��اع��ل املجتمعي
وامل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية لل�سالمة
املرورية.

�شرطة �أبوظبي تد�شن مبادرة ال�سائق الأف�ضل مروريا يف تقنية �أبوظبي للطالب
•• �أبوظبي -وام:

د�شن الدكتور طيب كمايل مدير
ك�ل�ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا بح�ضور
العميد املهند�س ح�سني احلارثي
مدير مديرية امل��رور والدوريات
يف القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
� �ص �ب��اح ام� �� ��س م � �ب� ��ادرة ال�سائق
الأف���ض��ل م��روري��ا وذل ��ك يف كلية
�أبوظبي للطالب.
وت� ��أت ��ى امل � �ب� ��ادرة ال �ت��ي �أطلقتها
مديرية املرور والدوريات ب�شرطة
�أب��وظ�ب��ي �ضمن ف�ع��ال�ي��ات �أ�سبوع
املرور اخلليجي املوحد.
وي �� �س �ت �ط �ي��ع ال � � � � ��زوار ال� ��دخ� ��ول
�إىل ب ��رن ��ام ��ج م � � ��رور �أب ��وظ� �ب ��ي
الإل �ك�تروين للحد م��ن احلوادث
املرورية معا عرب موقعي في�سبوك
وت ��وي�ت�ر ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ة الإن�ت�رن ��ت

العاملية للإطالع على الفعاليات
امل��روري��ة امل�ستجدة داخ��ل الدولة
والإر�� �ش ��ادات امل��روري��ة و�سيتم يف
�أ�سبوع املرور �سنويا ال�سحب على
جوائز ثمينة للأع�ضاء امل�شرتكني
يف الربنامج.
وق� ��ام ال��دك �ت��ور ك �م��ايل والعميد
احل � ��ارث � ��ي ي ��راف �ق �ه �م ��ا العقيد
خ �م �ي ����س �إ�� �س� �ح ��ق حم �م ��د نائب
مدير مديرية امل��رور والدوريات
يف �شرطة �أبوظبي واملقدم جمال
ال�ع��ام��ري رئي�س ق�سم العالقات
العامة باملديرية بتفقد معر�ض
ال�ت��وع�ي��ة امل��روري��ة ال ��ذي نظمته
ال �ك �ل �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �شركات
الإمارات لقيادة ال�سيارات وعمري
بن يو�سف وامل�سعود وكارمن.
وتقدم �شركة الإمارات لتعليم قيادة
ال�سيارات جمموعة من الفعاليات

النظرية والعملية ح��ول �أهمية
ا��س�ت�خ��دام ح ��زام الأم� ��ان وتقييم
ال�ق�ي��ادة ب��وا��س�ط��ة ج�ه��از املحاكاة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��وع �ي��ة الطلبة
ب� ��� �ض ��رورة االل � �ت� ��زام بالقوانني
والأنظمة املرورية خ�صو�صا عدم
ال�سرعة وع��دم ا�ستخدام الهاتف
النقال �أث�ن��اء القيادة .كما قامت
وف��ود دول جمل�س التعاون لدول
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة امل �� �ش ��ارك ��ة يف
فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي يف
الإم��ارات بح�ضور تد�شني املبادرة
وزي � ��ارة امل �ع��ر���ض والأط �ل��اع على
�أن�شطته املختلفة  .وثمن الدكتور
طيب كمايل جهود وزارة الداخلية
وم��دي��ري��ة امل� ��روروال� ��دوري� ��ات يف
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
يف توعية خمتلف �شرائح املجتمع
ب�أنظمة ال�سري واملرور واحلد من

احل� ��وادث امل��روري��ة  ..م ��ؤك��دا �أن
الكليات تعد �شريكا ا�سرتاتيجيا
م ��ع � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يف خدمة
املجتمع  .وقال �إن كليات التقنية
ت �ق��وم ب�ت��وع�ي��ة ال�ط�ل�ب��ة ب�أنظمة
ال �� �س�ير وامل � � ��رور ل �ي �ك��ون��وا مثاال
ل �ل �ق �ي��ادة ورح� ��ب ب ��وف ��ود جمل�س
ال�ت�ع��اون امل�شاركة ب�أ�سبوع املرور
ودع ��اه ��م ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى برامج
ال� �ك� �ل� �ي ��ة ودوره � � � � ��ا يف التوعية
املرورية.
من جانبه �أ�شار العميد احلارثي
�إىل ا� �س �ت �خ��دام م��دي��ري��ة امل� ��رور
وال ��دوري ��ات يف ��ش��رط��ة �أبوظبي
�أح � � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات يف التوعية
املرورية ..م�ؤكدا حر�ص املديرية
على ال��و��ص��ول �إىل �أك�بر �شريحة
من ال�شباب والذين ارتكبوا 26
فى املائة من احلوادث املرورية يف

العام املا�ضي.
وع ��ن م� �ب ��ادرة ال �� �س��ائ��ق الأف�ضل
م ��روري ��ا ق ��ال �إن ال �� �ش �ب��اب عماد
الوطن وحا�ضره وم�ستقبله تناط
بهم مهمة البناء والت�شييد لذا
فقد كان لزاما تركيز اجلهود كافة
ال �ت��ي ت���ص��ب يف ج��ان��ب حمايتهم
وتعميق معايري الأمن وال�سالمة
التي حتفظ حياتهم عرب تكري�س
ث�ق��اف��ة م��روري��ة م�ت��وازن��ة حتاكي
جميع الإ� �ش �ك��االت امل��روري��ة التي
قد تواجههم وت�سليحهم بالأدوات
املو�ضوعية التي تكفل فهما عميقا
لأبعاد ال�سالمة املرورية.
و�أ� � �ض� ��اف ان امل �� �س��اع��ي احلثيثة
ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا امل��دي��ري��ة ت���ص��ب يف
دائرة بلورة معادلة طرفها الأول
الثقافة املرورية وطرفها الثاين
ال�سالمة لكل �أب �ن��اء ال��وط��ن و�إن

ه ��ذا الأم � ��ر ل ��ن ي �ت ��أت��ى �إال عرب
توظيف و�سائل وقنوات �إعالمية
حتاكي تطلعات ال�شباب وتتما�شى
مع �أ�سلوب تفكريهم.
وتت�ضمن الأن�شطة �ضمن املبادرة
ع ��ددا م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ت��رك��ز على

مد ج�سور التوا�صل مع ال�شباب
وال��وق��وف ع�ل��ى م��دى معرفتهم
ل�ق��واع��د ال���س�لام��ة امل��روري��ة عرب
تعزيز لغة احلوار الهادف.
وت�شمل �أي�ضا عددا من املحفزات
ال�ت��ي م��ن �ش�أنها ت�شجيعهم على

االن�خ��راط يف منظومة ال�سالمة
امل ��روري ��ة وت�ك��ري���س�ه��ا كممار�سة
عملية يف فكرهم وحياتهم.
ويف خ�ت��ام احل�ف��ل ت�ب��ادل الدكتور
كمايل والعميد احلارثي الهدايا
التذكارية.

�شرطة �أبوظبي تطلق حملة للتوعية مبخاطر التكنولوجيا احلديثة
•• �أبوظبي-وام:

�أط�ل�ق��ت �شرطة �أب��وظ�ب��ي ممثلة يف
�إدارة م��راك��ز ال��دع��م االجتماعي
حملة توعية مبخاطر التكنولوجيا
احلديثة والو�سائط املتعددة حتت
��ش�ع��ار تعلم ق�ب��ل �أن ت �ت ��أمل ت�ستمر
عاما.
وق ��ال ال �ل��واء حم�م��د ب��ن العو�ضي
امل� �ن� �ه ��ايل م ��دي ��ر ع � ��ام العمليات
ال���ش��رط�ي��ة يف ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي �إن
حملة التوعية التي تنظمها �إدارة
م��راك��ز ال��دع��م االج�ت�م��اع��ي جت�سد
النهج احلديث الذي تتبناه القيادة
ال���ش��رط�ي��ة ع�ب�ر ت��ر��س�ي��خ مفاهيم
متطورة للعمل ال�شرطي يف تفاعله
مع املجتمع.
و�أك � � ��د ح ��ر� ��ص � �ش ��رط ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
امل�ستمر على التوا�صل مع قطاعات
وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات و�� �ش ��رائ ��ح املجتمع
املختلفة بو�سائل توعوية معا�صرة
..الفتا �إىل �أن الأحداث والفعاليات
ال�ترب��وي��ة واملجتمعية تعد فر�صة

ثمينة لل�شرطة ال��س�ت�ث�م��اره��ا مبا
يحقق التوا�صل مع اجلمهور وبث
ر�سائل التوعية وتعزيز الوقاية من
املخاطر عرب التخاطب مع خمتلف
ف � �ئ� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��ع م � ��ن م ��واط �ن�ي�ن
ومقيمني وزوار وفقا الهتماماتهم
وميولهم املختلفة.
وذكر �أن احلملة �سيتم تناولها من
ع ��دة حم� ��اور م ��ن ��ض�م�ن�ه��ا ن ��دوات
وحما�ضرات وور���ش عمل ولقاءات
مع امل�س�ؤولني من ذوي االخت�صا�ص
يف ه ��ذا اجل��ان��ب �إ� �ض��اف��ة �إىل ن�شر
الأخ�ب��ار واملعلومات ذات ال�صلة يف
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام امل �ق��روءة وتزويد
امل ��دار� ��س واجل ��ام �ع ��ات بالن�شرات
ال�ت��ي ت���ص��دره��ا الإدارة ح��ول هذه
املو�ضوع.
ول �ف��ت �إىل �أن احل�م�ل��ة ت��رك��ز على
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م ��ع ال �� �ش��رك��اء يف
حتقيق �أهداف الر�سالة وامل�س�ؤولية
املجتمعية م��ن خ�ل�ال ف�ئ��ات طلبة
املدار�س واجلامعات و�أولياء الأمور
واملربني لتعزيز دورهم يف التوعية

وامل �� �س��اه �م��ة يف حت�ق�ي��ق التطلعات
امل ��أم��ول��ة ن�ح��و ت�ع��زي��ز �أم ��ن و�أم ��ان
املجتمع واال�ستفادة من التكنولوجيا
احلديثة يف تر�سيخ املفاهيم والقيم
املجتمعية الهادفة وتوعية الن�شء
باملخاطر والتحديات الكامنة من
ا�ستخدامها  ..مو�ضحا �أن احلملة
تعد ا�ستكماال للنهج ال��ذي اتبعته
� �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يف ن���ش��ر مفهوم
اال�ستخدام الآمن ل�شبكة الإنرتنت
وال ��ذي ي��أت��ي على ر�أ� ��س �أولوياتها
..الف� �ت ��ا �إىل �أن ال �ط��ري �ق��ة املثلى
لتعزيز الوعي باال�ستخدام الآمن
ل�ل���ش�ب�ك��ة ت �ك �م��ن يف ال��و� �ص��ول �إىل
الأطفال وتثقيفهم يف �سن مبكرة.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أو�� �ض ��ح ال �ع �م �ي��د جنم
ع� �ب ��داهلل احل��و� �س �ن��ي م��دي��ر �إدارة
مراكز الدعم االجتماعي ب�شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي �أن احل �م �ل��ة ت�ستهدف
طالب املدار�س واجلامعات بالإمارة
بالتعاون مع �إدارة تقنية املعلومات
واالت �� �ص��االت ب�شر ط��ة �أب��وظ�ب��ي ..
مو�ضحا �أن �أولياء الأمور ير�ضخون

ملطالب �أطفالهم من خالل �شرائهم
�أج � �ه� ��زة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احلديثة
والحظنا �أن �أغلب الأطفال ال�صغار
مي �ل �ك��ون �أج � �ه ��زة �آي � �ب ��اد وه ��وات ��ف
ذك �ي��ة و�أج� �ه ��زة ك�م�ب�ي��وت��ر وغريها
من هذه الو�سائل بغر�ض الت�سلية
ولي�س التعليم وه��ذه م�شكلة تدل
على عدم وعي الوالدين و�إدراكهم
ب�خ�ط��ورة ه��ذه الأج �ه ��زة .و�أ�ضاف
�إن الأطفال م�ستهدفون حيث يتم
ا� �س �ت �غل��ال ب�ع���ض�ه��م ع�ب�ر �شبكات
الإنرتنت بعيدا عن رقابة الأهل..
لهذا الأم��ر �أن�ش�أت وزارة الداخلية
م��رك��زا متخ�ص�صا حلماية الطفل
من االبتزاز واال�ستغالل بالإ�ضافة
�إىل بدالة �أمان  8002626التي
مي�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا ال �ت��وا� �ص��ل مع
�أجهزة ال�شرطة للغر�ض نف�سه.
ولفت احلو�سني �إىل �أن �إدارة مراكز
الدعم االجتماعي ت�ستعني يف هذه
احل �م �ل��ة ب�ن�خ�ب��ة م ��ن املحا�ضرين
لإي���ص��ال الر�سالة و�سيتم التعاون
مع علماء الدين لتخ�صي�ص بع�ض

من فقرات خطب اجلمعة للحديث
ع� ��ن ه � ��ذا امل� ��و� � �ض� ��وع .وق � ��د �أق �ي ��م
حفل يف ن��ادي �ضباط ال�شرطة يف
�أبوظبي بالتعاون مع جامعة زايد
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��احل�م�ل��ة ب�ح���ض��ور عدد
كبري من منت�سبي الإدارة واملعلمني
والرتبويني والطالب والطالبات.
و�أكدت النقيب حنان الري�سي مدير
ف ��رع الأن �� �ش �ط��ة وال�ب�رام ��ج ب � ��إدارة
مراكز الدعم االجتماعي �أن احلملة
تهدف �إىل توعية وتثقيف الطالب
وال�ط��ال�ب��ات ب��الأ� �ض��رار وال�سلبيات
ال�ن��اجت��ة ع��ن اال��س�ت�خ��دام ال�سلبي
للتكنولوجيا احل��دي�ث��ة وت�صحيح
بع�ض االجت��اه��ات ال�سلوكية لدى
ال�شباب وتنمية الوعي لدى النا�شئة
ب �ع��واق��ب � �س��وء اال� �س �ت �خ��دام وبناء
ال���ش�خ���ص�ي��ة امل �ت��وازن��ة ف���ض�لا عن
تب�صريهم ب��الإج��راءات القانونية
امل�ت�ب�ع��ة يف ح ��ال �إ�� �س ��اءة ا�ستخدام
و�سائل التكنولوجيا احلديثة.
و�أ� �ش��ارت امل�ل�ازم �أول عهود الكعبي
االخت�صا�صية االجتماعية مبركز

دع��م ال�ضحايا يف �شرطة �أبوظبي
�إىل حر�ص القيادة ال�شرطية على
ت�ع��زي��ز الأم� ��ن الأ�� �س ��ري والتعاون
م��ع جميع ال�شركاء م��ن امل�ؤ�س�سات
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة التي
ت�سهم ب�شكل كبري يف احلفاظ على
�أم ��ن و��س�لام��ة وا��س�ت�ق��رار املجتمع
الإم��ارات��ي وحمايته .و�أو�ضحت �أن
�إدارة م��راك��ز ال��دع��م االجتماعي
ه��ي �إدارة اج�ت�م��اع�ي��ة متخ�ص�صة
ت �ه ��دف �إىل احل� �ف ��اظ ع �ل��ى كيان
الأ��س��رة وتفعيل ال��دور الوقائي يف
الت�صدي للظواهر الدخيلة على
امل�ج�ت�م��ع وت �ق��دمي ال��دع��م النف�سي
واالج �ت �م ��اع ��ي ال �ل ��ازم لل�ضحايا

وت ��وع� �ي ��ة �أف � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ب ��أه ��م
امل���ش�ك�لات االج�ت�م��اع�ي��ة والأ�سرية
من خالل عقد املحا�ضرات وور�ش
ال �ع �م��ل وال � �ن� ��دوات واملحا�ضرات.
و�إ� �ش �ت �م ��ل ال�ب�رن ��ام ��ج ع �ل��ى ور� ��ش
ع�م��ل ق��دم خ�لال�ه��ا امل���س��اع��د �سعيد
ه�ل�ال اجل�ن�ي�ب��ي ف�ن��ي ك�م�ب�ي��وت��ر يف
�شرطة �أبوظبي و�سهيلة الكندري
اخت�صا�صية اجتماعية حما�ضرة
ح��ول خماطر الإن�ترن��ت والهواتف
الذكية واملعاك�سات الهاتفية.
و�أل � �ق � ��ى ال �� �ش ��اع ��ر ي ��و� �س ��ف عبيد
ال �ك �ع �ب��ي ق �� �ص �ي��دة ح� ��ث خاللها
ال�ط�لاب على ال�شعور بامل�س�ؤولية
�أث �ن��اء ا��س�ت�خ��دام�ه��م للتكنولوجيا

احل��دي�ث��ة .و� �ش��ارك ال�ط��ال��ب ي�سلم
اجل��اب��ري م��ن جامعة زاي��د بفقرة
فكاهية دع��ا م��ن خ�لال�ه��ا ال�شباب
�إىل ال �� �ش �ع��ور ب��اجل��دي��ة والتفكري
ق �ب��ل �أن ي �ق��دم��وا ع �ل��ى �أي خطوة
م��ن منطلق تعلم قبل �أن ت�ت��أمل .
وقدمت مدر�سة املواهب م�سرحية
اج�ت�م��اع�ي��ة ع��ن ��ش�ب�ك��ات التوا�صل
ودوره� ��ا يف الإي �ق��اع بال�ضحايا ما
يتوجب احل��ر���ص واحل ��ذر .و�ألقت
ال� ��� �ض ��وء ع� �ل ��ى خم� ��اط� ��ر ال�ب�ري ��د
الإلكرتوين و�إمكانية اخرتاقه من
قبل الهكرز وكيفية اال�ستيالء على
امل�ع�ل��وم��ات ال�شخ�صية م��ن الربيد
الإلكرتوين.
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امـــــــارة ابـــــوظبــي
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العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/91ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /كانتي الل ليت تاراين كومار اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ
�ضده  :ار�ض اجلنتني للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه:ار�ض اجلنتني للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف
الدعوى رقم  2012/2637عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن احلكم يف الدعوى التجارية الكلية رقم 2012/413م
اىل املدعي عليه� :سعيد عبداهلل �سعيد الغيثي ب�صفته الويل علىابنه القا�صر
عبداهلل العنوان :بالن�شر -نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/3/06قد حكمت
عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح /م�ؤ�س�سة البدع
لتاجري الدراجات النارية ميثلها� /سعيدان م�سفر �سعيدان االحبابي حكمت
املحكمة مبثابة احل�ضوري :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعى
عليه ب�صفته وليا على ابنه القا�صر عبداهلل �سعيد عبداهلل �سعيد الغيثي بان
ي�ؤدي للمدعيى مبلغا اجماليا وقدره  67.000درهم ( �سبعة و�ستون الف درهم
) كما الزمت بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا
امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/3/07م.
القا�ضي/خالد مداوي

حماكم دبي

08
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3618عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3156عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3454عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي/ا�سماعيل العبادي اجلن�سية :املغرب مدعي 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/االمني مبت علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :مدينة اجلنوب
للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه /مدينة اجلنوب للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء
املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19

مدعي/اوهيد ميا موطالب اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :ارت اميج للديكور
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ارت
اميج للديكور اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/19

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

قلم املحكمة

اعالن اجتماع خربة
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اخطارمبوعداجتماعجلنةاخلربةالثالثية

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/61ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ� /شريف ح�سني �شودري ليت ابو الب�شر �شودري اجلن�سية:
بنغالدي�ش املنفذ �ضده � :شركة القرية الذهبية للمقاوالت وال�صيانة العامة
ذ.م.م اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه� :شريف ح�سني �شودري ليت ابو
الب�شر �شودري اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1222
عمايل -م ع� -س� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/3/20
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة
التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ
ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

املدعى  :في�صل حممد احمد عتيق الباكري -املدعى عليها :م�ؤ�س�سة
مرياج هوم لال�ستثمار العقاري /اخلبري احل�سابي ع�ضو اللجنة
ال�سيد/ا�شرف جنينة  -باال�شارة اىل املو�ضوع اعاله ,فقد تقرر
ان يكون يوم االحد املوافق  2013/3/17يف متام ال�ساعة احلادية
ع�شر �صباحا موعدا لعقد اجتماع اخلربة االول وذلك مبقر ادارة
اخلرباء -دائرة الق�ضاء بابوظبي.

حماكم دبي

حماكم دبي

يف الدعوىر قم  2011/2421جتاري كلي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/243جتاري كلي
اىل املدعى عليهما� -1/شركة بايكنج تكنولوجيز �ش م ح � -2شركة �سيماكو ميدل اي�ست
�ش م ح جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /كافترييا لذيذ وميثلها �صاحبها/
احفاد احمد حممد علي الفوال وميثله :را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره  633250يورو او ما
يعادله بالدرهم مبلغ وق��دره ( 3106810دره��م) والفائدة القانونية  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل كون املعاملة جتارية
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/3/31
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15ل��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.

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/1821جتاري كلي

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2011/149ا�ستئناف جتاري

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل املدعي عليه/خالد ومامون للخدمات الفنية (�ش.ذ.م.م)
ا
جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب ��أن املدعيني ق��د اق��ام��و عليكم الدعاوي
العمالية امل��ذك��ورة �أدن ��اه وح ��ددت املحكمة لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق
 2013/3/17ال�ساعة 8:30
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
م رقم الق�ضية
 491/2013/13 1حممد مرياج الدين حممد ازهر مياه  46255درهم �شامل تذكرة العودة
 780/2013/13 2راجو احمد حممد عبدالبارك  44578درهم �شامل تذكرة العودة

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث اي��ام على االقل
باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة
ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2212جتاري كلي
اىل املحكوم عليه� /شركة الراجحي للم�شاريع  -ذ.م.م العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق  2012/12/26قد حكمت
عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اع�لاه ل�صالح � /شركة تابال لل�شرق االو�سط للمقاوالت ذ.م.م بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالت�صديق على حكم التحكيم �سند ال��دع��وى وال�صادر يف ال��دع��وى التحكيمية رقم
 2011/69بتاريخ  2012/10/1عن مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري والقا�ضي مبا يلي :اوال :بالزام ال�شركة
املحتكم �ضدها �شركة الراجحي للم�شاريع -ذ.م.م بان ت�ؤدي اىل ال�شركة املحتكمة �شركة تابال ال�شرق االو�سط للمقاوالت-
ذ.م.م مبلغ وقدره ( 4.100.000درهم ) بالزام ال�شركة املحتكم �ضدها �شركة الراجحي للم�شاريع ذ.م.م بان ت�ؤدي اىل ال�شركة
املحتكمة �شركة تابال ال�شرق االو�سط للمقاوالت -ذ.م.م غرامة تاخريية عن املبلغ املحدد بالبند اوال من احلكم قدرها %9
�سنويا حتت�سب من تاريخ رفع الدعوى لدىمركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومبا ال يتعدى ا�صل املبلغ .ثالثا:
بالزام ال�شركة املحتكم �ضدها �شركة الراجحي للم�شاريع -ذ.م.م بان ت�ؤدي اىل ال�شركة املحتكمة �شركة تابال ال�شرق االو�سط
للمقاوالت -ذ.م.م مبلغ وقدره  300.000درهم ( فقط ثالثمائة الف درهم ال غري) اتعاب وم�صروفات التحكيم) والزمت
املدعى عليها بامل�صاريف و  200درهم مقابل اتعاب املحاماة�. .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/10حكما
قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

القا�ضي/ادري�س بن �شقرون
رئي�س الدائرة التجارية الكلية االوىل

اىل امل��دع��ى عليهم� -1 /شركة �سهول اخلليج لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م -2
ريا�ض عزت ده��ان جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة نافكو لالنظمة
الكهروميكانيكية -ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة
حكمت بتاريخ  2012/10/16احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة ح�ضوريا وقبل
الف�صل يف الدفوع واملو�ضوع بندب اخلبري الهند�سي �صاحب ال��دور باجلدول مامل
يتفق االطراف على ت�سميته خالل ا�سبوع تكون مهمته االطالع على اوراق الدعوى
وم�ستنداتها وم��ا ع�سى ان يقدمه اخل�صوم فيها واالنتقال اىل االع�م��ال حمل عقد
املقاولة �سند ال��دع��وى ,وح��ددت ام��ان��ة خ�برة ق��دره��ا خم�سة ع�شرة ال��ف دره��م كلفت
املدعية ب�سدادها خزانة املحكمة .وح��ددت لها املحكمة جل�سة ي��وم اخلمي�س املوافق
 2013/4/11ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة رقم ch2E.22 .

اىل امل�ست�أنف �ضده � - 1 /شركة اي ان جي اوتدور االمارات ذ.م.م (فرع
من �شركة نيون االمارات ذ.م.م ) جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
� /شركة نيون االم ��ارات -ذ.م.م ق��د ا�ست�أنف ال �ق��رار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2010/508جتاري كلي بتاريخ  2010/6/22وحددت لها
جل�سه ي��وم االح��د امل��واف��ق  2013/3/31ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة
 ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

قلم املحكمة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2543ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /حممد م�صباح الدين ليت عزيز الرحمن اجلن�سية:
بنغالدي�ش املنفذ �ضده  :زين اال�سالم فرقان العمال الرخام والبال�سرت
اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :زين اال�سالم فرقان العمال الرخام
والبال�سرت اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1196عم جز -م
ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر
طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-
الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند
اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

حماكماال�ستئناف

ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

حماكم دبي

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2013/47جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه /حامد يا�سر حممد �صبيح ال�شعار العنوان بالن�شر نعلمك انه
بتاريخ املوافق 2013/2/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم اعاله ل�صالح  /فريونا لتاجري ال�سيارات بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري :بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  16.701درهم
(�ستة ع�شر الفا و�سبعمائة وواحد درهم) والزمته كذلك بامل�صاريف�. .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/11حكما قابال لال�ستئناف
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/علي را�شد احل�ساين
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/472جتاري كلي
اىل املحكوم عليهم� -1/شركة املهد التجارية -ذ.م.م � -2سيد حممد تقي �سيد عبد علي
ها�شمي � -3شركة نور البيان للتجارة العامة ذ.م.م  -4م�ؤ�س�سة المرد للتجارة العامة
ذ.م.م  -5نا�صر جمعة ابراهيم اخلل�صان جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/7/4يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك
��ص��ادرات اي��ران (ف��رع �سوق مر�شد) ب��ال��زام املدعى عليهم بالت�ضامن ب��ان ي ��ؤدوا اىل
املدعي مبلغ  22.493.170درهم والفائدة بواقع � %7سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2011/3/17وحتى متام ال�سداد والزامهم باملنا�سب من امل�صروفات ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2013/8تظلم مدين

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/63ا�ستئناف تنفيذ مدين

اىل املتظلم �ضده -1/يولو �سي�سي جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم  /بن
�شبيب وم�شاركوه (بي ا�س ايه) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وميثله :خالد
حممد �سعيد بوج�سيم ق��د اق��ام عليلكم التظلم امل��ذك��ور اع�لاه ومو�ضوعه
تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي رقم  2013/2مدين والر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة 8.30
���ص بالقاعة  ch1.B.6ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل�ست�أنف �ضده � - 1 /شركة بيلد بال�س للمقاوالت �ش.ذ.م.م وميثلها �سعيد
احمد حممود جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /خالد احمد را�شد
بن �شبيب ب�صفته وكيال عن عبداهلل مريان حممد �صالح البلو�شي وميثله:
را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2011/492تنفيذ مدين بتاريخ  2012/7/17وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني
املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch1A.4وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الطعون

رئي�س الق�سم

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  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2625جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي/م�ؤ�س�سة عبداملنعم الرا�شد لتجارة مواد البناء اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه� :شركة كا�ست لالن�شاءات ذ.م.م واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية  2.590.538درهم فائدة قانونية  %12املطلوب اعالنهما -1/خالد
قطا�ش احلمد اجلن�سية� :سوريا -2ي�سرى �صالح عبداهلل احمد اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد
املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة التجارية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2625جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي/م�ؤ�س�سة عبداملنعم الرا�شد لتجارة مواد البناء اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه� :شركة كا�ست لالن�شاءات ذ.م.م واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية  2.590.538درهم فائدة قانونية  %12املطلوب اعالنهما� -1/شركة كا�ست
لالن�شاءات ذ.م.م اجلن�سية :االمارات � -2صالح الدين خالد احلمد اجلن�سية� :سوريا
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد
املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة التجارية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/223جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي/م�ؤ�س�سة الرا�شد للنقل والتخلي�ص بوكالة �/سعد بن �سعيد بن عبيد الرا�شدي
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :ارجنت للنقليات العامة ميثلها /عبداهلل حممد امني
املال وحممد عبداهلل املال وقي�صر حممود نظري ح�سني اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية  2.846.676درهم املطلوب اعالنه /ارجنت للنقليات العامة
ميثلها /عبداهلل حممد امني املال وحممد عبداهلل املال وقي�صر حممود نظري ح�سني
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة ا لثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية
 الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرةبدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/7
قلم املحكمة التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738

الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738

الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738

الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية MAISON MAATOUK:بيت معتوق  sins 1960منذ By s.Maatook 1960

بتاريخ 2012/2/5:م

املودعة حتت رقم168769 :
با�ســم:بيت النب معتوق .
وعنوانه:ابوظبي � -شارع زايد االول  -بناية ورثة/ثاين خليفة احمد الرميثي بن غميلة  -ابوظبي  -االمارات
العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الدعاية واالعالن واالعمال التجارية واالدارة العامة وادراة توجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة35:
ه��ي ع�ب��ارة ع��ن كلمتي  MAISON MAATOUKمكتوبة ب��احل��روف الالتينية الكبرية باللون
االبي�ض وحتتهما كلمتي بيت معتوق مكتوبة باللون االبي�ض وحتتهم كلمة  since 1960وحتتها كلمة
منذ  1960 -مكتوبة باللون االبي�ض وفوق الكلمات �شعار �صغري مميز باللون الذهبي والكل داخل مربع
ذو خطني وحتته كلمة  By s.Maatookمكتوبة باحلروف الالتينية باللون االبي�ض ب�شكل كتابة مميز
والكل على خلفية �سوداء داكنة اللون ح�سب ال�شكل ملبني اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةKUKKO:

بتاريخ 2012/1/19:م

املودعة حتت رقم168132 :
با�ســم:مطعم الفوزان ذ.م.م .
وعنوانه�:ص.ب - 61095:النهدة  -ال�شارقة  -خلف �شارع النهدة  -حمل رقم  4-3ملك حميد عبد اهلل حميد
ال�شيبة و�شريكه  -ال�شارقة  -االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املطاعم خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات غري الكحولية واالقامة ال�ؤقتة واخلدمات التي يقدمها افراد
و م�ؤ�س�سات غايتهم حت�ضري االطعمة او امل�شروبات لال�ستهالك واخلدمات التي تتيح احل�صول على ماوى
وطعام يف فنادق او بيوت او ايه م�ؤ�س�سات اخرى توفر االيواء امل�ؤقت .
الواقـعة بالفئة43:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة  KUKKOمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون االبي�ض على
خلفية �شريط احمر مميز ال�شكل فوقه ر�سمة ديك مميزة باللون االبي�ض على خلفية مميزة باللون االحمر
والكل على خلفية برتقالية اللون ح�سب ال�شكل اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةiman:

بتاريخ 2012/2/12:م
املودعة حتت رقم169101 :
با�ســم�:شركة اميان لتجارة االدوات املنزلية ذ.م.م .
وع�ن��وان��ه���:ص.ب - 64392:حمل ملك دائ��رة االوق��اف وال�شئون اال�سالمية  -دي��رة  -ال�سوق الكبري  -دبي -
االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
االدوات واالوع�ي��ة املنزلية ال�صغرية(غري امل�صنوعة من معادن نفي�سة او املطالة بها االم�شاط واال�سفنج
الفر�ش اال�سنان(عدا فر�ش التلوين)املواد التي ت�ستعمل يف �صناعة الفر�ش االدوات واالالت التي ت�ستخدم يف
التنظيف(ال�سلك الدقيق امل�ستعمل يف التنظيف)امل�صنوعة الزجاجية وال�صيني والفخار(غري الواردة �ضمن
فئات اخرى) .
الواقـعة بالفئة21:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة  imanمكتوبة باحلروف الالتينية باللون اال�سود واحلرف  iمكتوب
باللون االحمر وفوق احلرف � nشكل مثلث متجه لالعلى مميز باللون االحمر واالبي�ض ويف ا�سفل احلرف
مثلث اي�ضا متجه لال�سفل ح�سب ال�شكل املبني اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةGFL:

بتاريخ 2012/3/14:م

املودعة حتت رقم170577 :
با�ســم�:شركة البوم التجارية ذ.م.م .
وعنوانه:حمل رقم  1ملك �صديق عبد الهادي العجماين  -ديرة  -ال�سبخة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
ادوات واجهزة االنارة والتدفئة والتهوية وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف وتوزيع املياه والرتكيبات
ال�صحية واحلنفيات واخلالطات والثالجات وتكييف الهواء م�صابيح توفري الطاقة ملبات الطوارئ مرواح
ال�سقف واحلائط واملن�ضدة واملرواح القائمة مروحة ال�صندوق واملراوح بكل انواعها الواردة بالفئة  11مثبتات
الطاقة لوازم اال�ضاءة والتهوية ملبات وم�صابيح بكل انواعها ا�ضواء متدفقة ملبات فلور�سنت ملبات كهربائية
قابلة للتحويل اىل وزوايا خمتلفة ملبات ابواب احلدائق وجميع ما �سبق يف حدود وقوعه بالفئة . 11
الواقـعة بالفئة11:
و�صف العالمة:هي عبارة كلمة  GFLمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون الر�صا�صي وفوقها ر�سمة
�شعار مميزة باللون االحمر ومن جهة ال�سفلية نف�س ال�شعار باللون االزرق ح�سب ال�شكل املبني اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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الوطني االحتادي يبحث التعاون الثنائي مع وفد الربملان التايالندي
•• �أبوظبي-وام:

بحث عدد من �أع�ضاء املجل�س الوطني االحت��ادي ام�س مع
�أع�ضاء وفد اللجنة الوطنية للتنمية ال�سيا�سية واالت�صال
اجلماهريي وامل�شاركة العامة مبجل�س ال�شعب التايالندي
ال��ذي ي��زور ال��دول��ة حاليا �سبل تعزيز ع�لاق��ات ال�صداقة
والتعاون الثنائية بني اجلانبني.
ورحب �سعادة را�شد ال�شريقي ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
يف بداية اللقاء الذي عقد مبقر املجل�س يف �أبوظبي بالوفد
ال�برمل��اين التايالندي برئا�سة �سعادة �سوباجتي �سرييالر
رئي�س اللجنة الوطنية للتنمية ال�سيا�سية وو�سائل االت�صال

اجلماهريي وامل�شاركة العامة ملجل�س ال�شعب التايلندي
م�ؤكدا عمق العالقة التي تربط البلدين ال�صديقني.
وق ��دم ال���ش��ري�ق��ي ��ش��رح��ا ع��ن احل �ي��اة ال�برمل��ان�ي��ة والتدرج
يف عملية االن�ت�خ��اب��ات ال�برمل��ان�ي��ة الإم��ارات �ي��ة م���ش�يرا �إىل
التطورات التي �شهدها املجل�س يف �إطار الربنامج ال�سيا�سي
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل منذ �إج��راء �أول انتخابات برملانية عام
 2006لن�صف �أع�ضاء املجل�س ودخ��ول امل��ر�أة �إىل احلياة
الربملانية بعد ح�صولها على حق االنتخاب والرت�شح �إ�ضافة
�إىل االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت ع��ام  2011وتو�سيع قاعدة
الهيئات االنتخابية.

و�أك ��د ��س�ع��ادت��ه ح��ر���ص املجل�س ع�ل��ى �إ� �ش��راك امل��واط�ن�ين يف
مناق�شاته م��ن خ�لال جل��ان��ه ال��دائ�م��ة وم��ا يت�ضمنها من
مناق�شات م��ع ممثلي احل�ك��وم��ة واخل �ب�راء والأكادمييني
وال��زي��ارات امليدانية وع�ق��د ال �ن��دوات واحل�ل�ق��ات النقا�شية
وال �ت��وا� �ص��ل م��ع امل��واط �ن�ين م��ن خ�ل�ال و� �س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي االلكرتونية.
و�شدد اجلانبان خالل جل�سة املباحثات على �أهمية الزيارات
الربملانية ب�ين البلدين يف تعزيز العالقة ب�ين اجلانبني
وت�ع�م�ي��ق احل� ��وار وال�ت�ف��اه��م بينهما يف خم�ت�ل��ف الق�ضايا
وامل��و� �ض��وع��ات ذات االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك ل�ت�ع��زي��ز التعاون
الربملاين يف املحافل الربملانية الدولية وعلى �أهمية تقوية

العالقات الربملانية بني برملانيي البلدين وتعزيز عالقات
التعاون بينهما للإطالع على �أف�ضل التجارب واملمار�سات
وتبادل اخلربات الربملانية.
و�أثنى �أع�ضاء املجل�س على موقف مملكة تايالند الداعم
لق�ضية �إن�ه��اء احتالل �إي��ران للجزر الإم��ارات�ي��ة وت�أييدها
للإجراءات ال�سلمية التي تدعو �إليها الإمارات حلل الق�ضية
من خالل املفاو�ضات املبا�شرة �أو اللجوء �إىل حمكمة العدل
الدولية.
� �ش��ارك يف جل�سة امل�ب��اح�ث��ات ��س�ع��ادة ك��ل م��ن ع �ف��راء را�شد
الب�سطي و�أحمد عبداللملك �أهلي وحميد حممد بن �سامل
و�أحمد عبيد املن�صوري وغريب �أحمد ال�صريدي �أع�ضاء

املجل�س الوطني االحتادي و�سعادة وارواده �شويرو�ش �سفري
مملكة تايالند لدى الدولة من جانبهم �أ�شاد �أع�ضاء الوفد
الزائر مب�ستوى التطور التي ت�شهده الإم��ارات يف خمتلف
امل�ج��االت ال �سيما الربملانية منها ومب��ا و��ص��ل ل��ه املجل�س
الوطني االحتادي من دور ت�شريعي ورقابي و�سيا�سي فاعل
على ال�ساحتني الداخلية واخلارجية.
و�أكدوا �أن م�شاركات املجل�س يف الفعاليات الربملانية الدولية
ومايقدمه من مقرتحات لتعزيز عمل املجال�س الت�شريعية
الربملانية يعك�س اخل�برة التي تراكمت ل��دى املجل�س على
مدى �أكرث من �أربعة عقود مثمنني مواقف دولة الإمارات
العربية يف امل�ساعدات التي يقدمها لل�شعب التايالندي.

حمدان بن حممد ي�ستقبل وفدا �أكادمييا ليبيا
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س جامعة
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د الإلكرتونية
يف ن��ادي زعبيل �صباح ام����س بح�ضور معايل
ال �ف��ري��ق ��ض��اح��ي خ�ل�ف��ان مت�ي��م ال �ق��ائ��د العام
ل�شرطة دب��ي رئي�س جمل�س �أم �ن��اء اجلماعة
 ..وفدا ليبيا برئا�سة الدكتور مربوك �أحمد
باحلاج م�ست�شار هيئة �ش�ؤون املحاربني يف ليبيا

وكيل جامعة طرابل�س .وج��رى خ�لال اللقاء
ب�ح��ث �إم�ك��ان�ي��ة ال�ت�ع��اون ب�ين ج��ام�ع��ة حمدان
ب��ن حم�م��د وه�ي�ئ��ة � �ش ��ؤون امل�ح��ارب�ين الليبية
يف املجاالت الأكادميية كافة خا�صة ا�ستقبال
اجلامعة للطلبة الليبيني الراغبني يف الدرا�سة
واحل�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراة
يف خمتلف التخ�ص�صات التي توفرها اجلامعة
ملنت�سبيها .ورح ��ب �سمو ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم مب�ق�ترح م�سودة
ال�شراكة بني اجلامعة والهيئة التي من �ش�أنها

الت�أ�سي�س ل�شراكة بعيدة امل��دى تعود بالنفع
وال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ال �ط��رف�ين ال��س�ي�م��ا بالن�سبة
للطلبة الباحثني عن العلم والتعلم والو�صول
�إىل درجات عليا يف م�ستوى التح�صيل العلمي.
من جهته �أعرب رئي�س الوفد الليبي عن رغبة
جمل�س وزراء بالده رئي�سا ووزراء يف مد ج�سور
ال �ت �ع��اون الأك ��ادمي ��ي م��ع ج��ام�ع��ة ح �م��دان بن
حممد الإلكرتونية والإ�ستفادة من خربتها يف
جمال التعليم الإلكرتوين وحتقيقها ال�سبق
يف هذا املجال .و�أ�شار الدكتور مربوك باحلاج
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�إىل نحو � 28ألف طالب ليبي يودون الت�سجيل
يف جامعة ح�م��دان ب��ن حممد والإن�ت�ق��ال من
مرحلة الثورة �إىل مرحلة بناء ليبيا اجلديدة
على �أ��س����س علمية وح���ض��اري��ة متينة .ح�ضر
ال�ل�ق��اء ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور من�صور ال�ع��ور مدير
جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية يف دبي
و�سعادة رفعت حممد حداقة م�ست�شار يف هيئة
��ش��ؤون امل�ح��ارب�ين للت�أهيل والتنمية الليبية
و� �س �ع��ادة �أح �م��د ال�سيد ال�ب�ن��وين م��دي��ر �إدارة
امل�سار التعليمي والبعثات يف الهيئة.

زايد للإ�سكان يعتمد �أ�سماء  417مواطن ًا من م�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية
•• دبي-وام:

اعتمد جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان ام�س
برئا�سة معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان وزير
الأ��ش�غ��ال ال�ع��ام��ة رئي�س جمل�س ادارة ال�برن��ام��ج �أ�سماء
 417من املواطنني م�ستحقي امل�ساعدات ال�سكنية ل�شهر
فرباير من العام احل��ايل موزعة بني القرو�ض واملنح يف
ام��ارات ال��دول��ة كافة وبقيمة اجمالية بلغت نحو 208
م�لاي�ين دره ��م .وت��وزع��ت قيمة امل���س��اع��دات املعتمدة بني
القرو�ض ملن جتاوزت رواتبهم ع�شرة �آالف درهم والذين
لديهم القدرة على ال�سداد واملنح املالية ملن رواتبهم �أقل
من ع�شرة �آالف درهم.
و�أكدت �إدارة الربنامج �أن معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك

�آل نهيان وجه بالإعالن عن �أ�سماء م�ستحقي امل�ساعدات
ال�سكنية ب�شكل �شهري وتت�ضمن قوائم من كافة الإمارات
وذلك �ضمن خطة الربنامج اال�سرتاتيجية والتي مت فيها
ر�صد �سبعة �آالف م�ساعدة �سكنية جديدة خالل العام احلايل
والتي �ستوزع على �أ�شهر ال�سنة مبا ي�ضمن اال�ستمرارية يف
الإع�ل�ان ال��دوري لأ�سماء امل�ستحقني وتخفيف ال�ضغط
على �شركاء الربنامج من اجلهات املحلية واالحتادية.
و�أو�ضح �أن الربنامج �سيقوم ب�إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية
للم�ستفيدين كل ح�سب �إمارته وذلك لإبالغهم ب�صدور
امل��واف�ق��ة النهائية لهم حيث ميكن للم�ستفيدين زيارة
امل��وق��ع االل �ك�ت�روين ل�ل�برن��ام��ج للتعرف ع�ل��ى املعلومات
اخلا�صة ب�إجراءات فتح امللف وال�شروط الواجب اتباعها
ملبا�شرة التنفيذ و�ضرورة ا�ستغالل املدة الزمنية املحددة

ب�سنة ميالدية لال�ستفادة من قرار امل�ساعدة .و�أ�شارت �إدارة
الربنامج �إىل �أنها �ستنظم ملتقى للم�ستفيدين لت�سليمهم
ق��رارات امل�ساعدات ال�سكنية اخلا�صة بهم و�سيتم خالله
تقدمي عر�ض عن كافة الإج��راءات والتعليمات اخلا�صة
ب�ق��رار امل�ساعدة وال��رد على كافة اال�ستف�سارات وتقدمي
ال�ع��رو���ض اخل��ا��ص��ة بالتخفي�ضات .و�أك ��د ال�برن��ام��ج �أنه
ميكن للم�ستفيدين اال�ستفادة من مناذج امل�ساكن املجانية
املتوفرة يف الربنامج والتي و�صل عددها �إىل  24منوذجا
وتتمتع ب�أحدث املوا�صفات والت�صاميم وتتنا�سب مع كافة
الأذواق واالح�ت�ي��اج��ات حيث تتوفر ال�ن�م��اذج مب�ساحات
�صغرية ومتو�سطة وكبرية.
ويف ه��ذا الإط� ��ار ط��رح ال�برن��ام��ج ال�ع��دي��د م��ن املبادرات
اخلا�صة بتخفي�ض تكاليف بناء امل�ساكن ومنها مبادرة

توقيع اتفاقيات �شراكة مع جمموعة من �شركات مواد
ال�ب�ن��اء ل�ت�ق��دمي �أ� �س �ع��ار خمف�ضة مل�ستفيدين الربنامج
والتي ت�ضم حوايل � 93شركة حيث تقوم هذه ال�شركات
بتوريد وانتاج املواد الأ�سا�سية اخلا�صة بالبناء فيما بلغت
اخل�صومات التى تقدمها هذه ال�شركات  50باملائة من
القيمة الأ�سا�سية املعرو�ضة يف الأ��س��واق  .و�سيتم تزويد
امل�ستفيدين بقائمة ه��ذه ال���ش��رك��ات مو�ضح فيها ن�سبة
اخل�صومات و�أرقام التوا�صل وامل�ستندات املطلوبة ..يف حني
وف��ر الربنامج خط ات�صال مبا�شرا مع امل�ستفيدين للرد
على كافة ا�ستف�ساراتهم ح��ول كيفية االج��راءات الواجب
اتباعها بعد � �ص��دور امل��واف�ق��ة النهائية م��ن خ�لال مركز
االت�صال الذي يعمل ملدة � 12ساعة يوميا خالل �أيام العمل
الر�سمية.

جدير بالذكر �أن الربنامج �أ��ص��در حتى يناير م��ن العام
اجلاري � 28ألفا و  207م�ساعدات �سكنية مببلغ �إجمايل
بلغ  13مليار دره��م لكافة م��واط�ن��ي ال��دول��ة حيث �شرع
العديد منهم يف تنفيذ م�شاريع امل�ساكن اخلا�صة بهم على
م�ستوى ال��دول��ة فيما بلغ �إج�م��ايل ع��دد امل�ساكن التي مت
ت�سليمها � 14ألف م�سكن والعمل قائم على تنفيذ � 14ألفا
و  207م�سكن حاليا.
كما �أطلق الربنامج يف وقت �سابق خدمة امللف الإلكرتوين
والتي تعترب من �أح��دث اخلدمات الإلكرتونية التفاعلية
والتي يت�شارك فيها جميع الأط��راف املوقعة لعقد ان�شاء
امل�ساكن م��ن امل�ستفيد للم�ساعدة واال��س�ت���ش��اري واملقاول
والربنامج يف نظام �إل�ك�تروين موحد حيث �ساهمت هذه
املبادرة يف الت�سهيل على كافة الأطراف امل�شاركة يف العقد .

خريية حممد بن را�شد تد�شن املرحلة الرابعة من حملة �أعينوهم لدعم ال�صومال والقرن االفريقي
•• دبي-وام:

ب� ��د�أت م��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت ��وم ل�ل��أع� �م ��ال اخل�ي�ري ��ة
والإن�سانية تنفيذ املرحلة الرابعة
م��ن حملة �أعينوهم التي �أقامتها
تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه اهلل و�أخيه
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل بتقدمي م�ساعدات
�إن���س��ان�ي��ة للمت�أثرين م��ن القحط
واجل� �ف ��اف يف ال �� �ص��وم��ال والقرن
الأف ��ري �ق ��ي .وه� ��ذه امل��رح �ل��ة متثل
مرحلة تنفيذ امل�شاريع التنموية
التي ت�ساهم يف حل م�شكلة اجلفاف
وم���س��اع��دة الأه� ��ايل ع�ل��ى ممار�سة
حياتهم املعي�شية ب�صورة طبيعية.
و�شملت هذه امل�شاريع حفر و�إعادة

ت�أهيل و�صيانة  73بئر مياه �شرب
وم�شروع ق�ن��وات ال��ري �إ�ضافة �إىل
مت�ل�ي��ك و� �س��ائ��ل الإن� �ت ��اج املختلفة
للأ�سر وبلغت تكلفتها الإجمالية
�ستة م�لاي�ين و� 900أل ��ف درهم.
�صرح بذلك �سعادة امل�ست�شار �إبراهيم
بوملحه يف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
ع�ق��ده ��ص�ب��اح �أم ����س االول يف مقر
امل�ؤ�س�سة بح�ضور �صالح زاهر �صالح
مدير امل�ؤ�س�سة .وق��ال بوملحه �إن
خطة امل�ؤ�س�سة يف تقدمي امل�ساعدات
الإغ � ��اث� � �ي � ��ة مل� �ت� ��� �ض ��رري القحط
واجل� �ف ��اف يف ال �� �ص��وم��ال والقرن
الأفريقي توزعت على اربع مراحل
�أواله��ا تقدمي امل�ساعدات العاجلة
م ��ن امل� � ��واد الإغ ��اث� �ي ��ة والغذائية
والطبية لل�صوماليني وقت كارثة
اجل �ف��اف يف ح�ين اجت �ه��ت املرحلة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات الإغاثية
للم�ؤ�س�سة �إىل دول القرن الأفريقي
امل �ت �� �ض��ررة يف ج �ي �ب��وت��ي و�أثيوبيا

وك�ي�ن�ي��ا و�إغ ��اث ��ة امل�ت���ض��رري��ن فيها
بينما رك��زت امل��رح�ل��ة الثالثة على
النظر �إىل جذور امل�شكلة التي �أدت
�إىل تفاقم موجة اجلفاف والعط�ش
ونزوح الأهايل من مناطقهم وهي
قلة وجود املياه الكافية للحياة مما
جعل  70يف امل��ائ��ة م��ن ال�سكان ال
يح�صلون على امل��اء ال�ك��ايف للحياة
فاجتهت امل�ؤ�س�سة يف ه��ذه املرحلة
�إىل حل هذه امل�شكلة بتوفري حلول
لإ� �ص�لاح وت ��أه �ي��ل �آب ��ار امل �ي��اه التي
دمرت ب�سبب احلرب الدائرة هناك
 ..م�شريا �إىل �أن التكلفة الإجمالية
للمراحل الثالث بلغت  21مليونا
و� 800أل� ��ف دره � ��م .و�أو�� �ض ��ح �أن
امل��ؤ��س���س��ة ق��ام��ت ب��إ��ص�لاح وت�أهيل
 20ب �ئ��را �إرت ��وازي ��ا يف ال�صومال
موزعة على  7حمافظات �صومالية
ثالث منها من حمافظات ال�شمال
و�إث �ن �ت��ان م��ن حم��اف �ظ��ات الو�سط
�إ�ضافة �إىل حمافظة �شبلي ال�سفلى

وحم��اف �ظ��ة ب ��اي �أك�ث�ر املحافظات
ت �� �ض��ررا ب��اجل �ف��اف وت �� �س��اه��م هذه
الآب� ��ار يف ت�شجيع � 250أل �ف��ا من
ال���ص��وم��ال�ي�ين ع�ل��ى رج��وع �ه��م اىل
مناطقهم الأ�صلية ملوا�صلة حياتهم
و�أعمالهم ب�شكل طبيعى ..و�أ�شار
اىل ان ال�ت�ك�ل�ف��ة الإج �م��ال �ي��ة لهذا
امل�شروع بلغت حوايل ثالثة ماليني
دره ��م .وق ��ال ��س�ع��ادة امل�ست�شار �إن
امل��ؤ��س���س��ة ق��ام��ت يف �أث�ي��وب�ي��ا بحفر
 33ب �ئ��ر � �س �ط �ح �ي��ا م ��وزع ��ة على
عدد من املناطق املت�أثرة باجلفاف
��ش�م�ل��ت � 4آب� ��ار يف حم��اف�ظ��ة ببلي
و � 5آب ��ار يف ه��ارم��اي��ا �إ� �ض��اف��ة �إىل
م�ن��اط��ق ال �ن��ازح�ين ال�صوماليني
يف احل��دود الإثيوبية ال�صومالية
بتكلفة �إجمالية بلغت � 415ألف
دره ��م .ويف جيبوتي مت حفر 20
بئرا �سطحيا توزعت على � 5آبار يف
حمافظة عرتا و� 3آبار يف حمافظة
علي �إ�ضافة �إىل � 5آبار يف حمافظة

ع �ل��ي � �ص �ب �ي��ح ب �ت �ك �ل �ف��ة �إجمالية
ب�ل�غ��ت � 117أل� ��ف دره � ��م� .أم� ��ا يف
كينيا ف�ق��د مت � �ش��راء ��س�ي��ارة لنقل
امل��اء حمولة � 6أط �ن��ان يف منطقة
مدقا�شي لنقل امل��اء من النهر �إىل
خ��زان��ات امل��اء يف ال�ق��رى وخميمات
ال �ن��ازح�ين ..وت��وف�ير  100عربة
ن�ق��ل م ��اء جت��ره��ا ال � ��دواب لتخدم
� �س �ك��ان ه� ��ذه ال� �ق ��رى واملخيمات
وب�ل�غ��ت التكلفة الإج�م��ال�ي��ة لهذه
الأعمال يف كينيا � 350ألف درهم.
ول �ف��ت ب��وم�ل�ح��ه اىل �أن امل�ؤ�س�سة
ن �ف��ذت ب �ه��دف �إع� ��ادة الأه� ��ايل �إىل
مناطقهم الأ��ص�ل�ي��ة يف ال�صومال م�شروعي متليك امل��اع��ز والأبقار
وم�ساعدتهم على ممار�سة حياتهم ح�ي��ث ب�ل��غ ع ��دد الأ� �س��ر امل�ستفيدة
املعي�شية ب�صورة طبيعية م�شروع � 200أ� � �س� ��رة ..ك��ذل��ك مت تنفيذ
مت�ل�ي��ك و� �س��ائ��ل الإن� �ت ��اج املختلفة م�شروع توزيع مكائن اخلياطة على
للأ�سر وذل��ك بالنظر �إىل م�صادر الأ�سر القادرة على الإنتاج كتمليك
ال��دخ��ل الرئي�سية ل�سكان املنطقة ل��و��س��ائ��ل الإن� �ت ��اج ح�ي��ث ت�ستطيع
حيث يعتمد الغالبية على الرعي الأ�سرة فتح حمل للخياطة ويكون
وال� � ��زراع� � ��ة  ..وق� ��ام� ��ت بتنفيذ م���ص��در دخ��ل ث��اب�ت��ا ل�ه��ا وب�ل��غ عدد

الأ�سر امل�ستفيدة من ه��ذا امل�شروع
� 300أ�سرة متوزعة على عدد من
امل�ن��اط��ق ال���ص��وم��ال�ي��ة .ويف جمال
اخلدمات ال�صحية �أو�ضح بوملحه
�أن امل�ؤ�س�سة �ستقوم ببناء وجتهيز
عيادة للن�ساء والوالدة يف حمافظة
ب� ��ايل ح �ي��ث ت �ت �ك��ون ال� �ع� �ي ��ادة من
غ��رف�ت��ي ع�م�ل�ي��ات وغ��رف�ت��ي تنومي

� �س��ري��ري ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل غرفتي
�إنتظار للمر�ضى ومكتب للأطباء
و�آخر للممر�ضني واملرافق الأخرى
وت �� �س��اع��د ه ��ذه ال �ع �ي��ادة يف جمال
��ص�ح��ة الأم��وم��ة وال�ط�ف��ول��ة التي
عانت كثريا �أثناء احلرب واجلفاف
مما �أوجد كثريا من حاالت وفيات
الأطفال حديثي الوالدة.

جهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل يطلق حملة ال�سالمة البحرية بحار 2013
•• �أبوظبي-وام:

ك�شف جهاز حماية املن�ش�آت احليوية
وال �� �س ��واح ��ل ام �� ��س ع ��ن التفا�صيل
ال�ك��ام�ل��ة حل�م�ل��ة ال���س�لام��ة البحرية
بحار  2013التي تعد ثالث حملة
ر�سمية ينظمها من �أج��ل رفع الوعي
ال� �ع ��ام مب� �ب ��ادئ ال �� �س�ل�ام��ة والأم � ��ن
ال �ب �ح ��ري وامل �� �س ��ؤول �ي ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة يف
خمتلف �أرجاء الدولة.
جاء ذلك خالل احلفل اخلا�ص الذي
�أق��ام��ه اجلهاز ام�س الط�لاق احلملة
وذلك بفندق جمريا يف ابراج االحتاد
ب��اب��وظ �ب��ي ب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة ال �ل��واء
ال��رك��ن ط�ي��ار ف��ار���س خ�ل��ف املزروعي
رئي�س جهاز حماية املن�ش�أت احليوية
وال �� �س��واح��ل و� �س �ع��ادة حم�م��د خلفان
الرميثي مدير ع��ام الهيئة الوطنية
لإدارة ال�ط��وارئ والأزم ��ات والكوارث
و�سعادة العميد الركن طيار عبداهلل
� �س �ع �ي��د م � �ب� ��ارك ال �� �ش��ام �� �س��ي مدير
ع��ام ج�ه��از ح�م��اي��ة امل�ن���ش��آت احليوية
وال�سواحل وعدد من ممثلي الهيئات
احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة
بالدولة .وتنطلق حملة بحار 2013
حت��ت �شعار ك��ن واع�ي��ا  ..ك��ن يقظا ..
ا�ستمتع ب ��أم��ان ل�ت��ؤك��د على االلتزام

الدائم جلهاز حماية املن�ش�آت احليوية
وال�سواحل جت��اه بناء �شراكات تدعم
�أمن و�سالمة م�ستخدمي بحار الدولة
بالإ�ضافة �إىل حماية البيئة.
وت �ه��دف احل�م�ل��ة �إىل ت��وع�ي��ة جميع
��ش��رائ��ح اجل�م�ه��ور امل���س�ت�خ��دم للبحر
ح� ��ول م �ف �ه��وم ال �� �س�ل�ام��ة البحرية
والتعريف باللوائح البحرية وتعزيز
�صورة اجلهاز كم�ؤ�س�سة وطنية تهدف
�إىل حماية �أفراد املجتمع.
وال�ق��ى العقيد ��س��امل ال�ك�ن��دي رئي�س
اللجنة العليا املنظمة للحملة كلمة
خالل احلفل �أكد فيها حر�ص اجلهاز
على معادلة االمن وال�سالمة البحرية
با�ستمرار م��ع اجل�ه��ات احلكومية او
املحلية او م�ؤ�س�سات عامة او خا�صة.
وق � ��ال �إن ه� ��ذه احل �م �ل��ة ت�ستهدف
منفعة ورفعة جمتمع دولة االمارات
م� ��ن خ� �ل��ال ن �� �ش��ر وت� �ع ��زي ��ز ثقافة
ال�سالمة البحرية بني افراد املجتمع
وح �م��اي��ة االرواح وامل�م�ت�ل�ك��ات االمر
ال� � ��ذي ي �ح �ق��ق اال�� �س� �ت� �خ ��دام االك �ث�ر
�أم �ن��ا ل���س��واح��ل ال��دول��ة .و�أ� �ض��اف �إن
دول ��ة االم � ��ارات ت �ب��و�أت ال �� �ص��دارة يف
الكثري من امل�ضامري و�أ�ضحت مركزا
رئي�سيا ل�لاق�ت���ص��اد وال���س�ي��اح��ة على
خ��ارط��ة ال �ع��امل ح�ي��ث �أه�ل�ه��ا موقعها

اال�سرتاتيجي و�إطاللتها على اخلليج
ال�ع��رب��ي وب�ح��ر ع�م��ان ب�سواحل متتد
لأك �ث��ر م ��ن �أل � ��ف و 300كيلومرت
وت�ضم �أكرث من  200جزيرة لت�صبح
ج �� �س��را ل �ل �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن احل�ضارات
املختلفة .و�أو��ض��ح الكندي �أن حقول
ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ال �ب �ح��ري��ة وانت�شار
امل��وان��ئ ال�ت�ج��اري��ة وال �ب�ترول �ي��ة على
امتداد �سواحل الدولة جعلها نقطة
و�� �ص ��ل جت ��اري ��ة ا� �س��ا� �س �ي��ة ب�ي�ن دول
ال�شرق والغرب حيث �ساهمت النه�ضة
االق�ت���ص��ادي��ة واال��س�ت�ق��رار االم �ن��ي يف
تن�شيط حركة ال�سياحة البحرية يف
ال��دول��ة انت�شرت على �إث��ره��ا الأندية
البحرية يف جميع �شواطئنا جاذبة
ع�شاق الريا�ضات البحرية من خالل
ا�ست�ضافتها ل�ل�ع��دي��د م��ن االن�شطة
والفعاليات البحرية العاملية يف حني
��س�ت�ب�ق��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى املحميات
البحرية والرثوة ال�سمكية التى تظل
هاج�سا لكافة املعنيني لهذا القطاع .
وقال كان لزاما تطبيق �أف�ضل معايري
الأم ��ن وال���س�لام��ة ال�ب�ح��ري��ة لتحكم
اال�ستخدام االمثل للم�سرح البحري
لدولة االم��ارات وق��د ك��ان مت�سقا مع
ه��ذا املطلب ال��وط�ن��ي ان�ضمام جهاز
حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل

للقوات امل�سلحة لي�صبح �أحد قياداتها
الرئي�سية وذل��ك اعتبارا من فرباير
 2012ليحمل ا� �س��م ج �ه��از حماية
املن�ش�آت احليوية وال�سواحل ولي�أخذ
على عاتقه ك�أحد واجباته الرئي�سية
متابعة وتطبيق الت�شريعات املقننة
واملنظمة لتلك املعايري  .و�أ��ش��ار �إىل
�أن حملة بحار �أب�صرت النور يف العام
 2009وا�ستطاعت �أن تغري العديد
م��ن امل�ف��اه�ي��م النمطية واالجتاهات
ال�سلوكية املتعلقة با�ستخدام الو�سائل
ال�ب�ح��ري��ة وال �� �ش��واط��ئ ع�ل��ى امل�ستوي
امل �ح �ل��ي يف ام � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وجنحت
يف ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال���س�لام��ة البحرية
وال�ت�ع��ري��ف ب��ال�ق��وان�ين ال�ب�ح��ري��ة مبا
ي�ضمن ��س�لام��ة االرواح واملمتلكات
على حد �سواء  ..وقال نحن حري�صون
يف بحار  2013على ا�ستثمار وتعزيز
تلك النجاحات على م�ستوى جميع
ام� � ��ارات ال ��دول ��ة م��ن خ�ل�ال ال�سعي
خل �ل��ق �� �ش ��راك ��ة جم �ت �م �ع �ي��ة ت�ضمن
اال�ستخدام االمثل والآمن لبحر دولة
االم � ��ارات مم��ا ي�ع�ن��ي ات �� �س��اع منطقة
امل���س�ئ��ول�ي��ة وت �ع��دد � �ش��رائ��ح املجتمع
امل�ستهدفة الأم ��ر ال��ذي يتطلب منا
زيادة اجلهود وتكثيفها لتحقق حملة
ه��ذا ال�ع��ام لأه��داف�ه��ا املن�شودة  .ونوه

ال�ك�ن��دي اىل �أن ��ش�ع��ارن��ا ل �ه��ذا العام
ي�ت���ض�م��ن ع ��دة �أه� � ��داف م��ن �ضمنها
ب�ن��اء ��ش��راك��ات ج��دي��دة م��ع امل�ؤ�س�سات
احل � �ك ��وم � �ي ��ة وق � �ط� ��اع� ��ي ال � �ت � �ج ��ارة
وال �� �س �ي��اح��ة ال �ب �ح��ري��ة وا�ستهداف
العديد من قطاعات املجتمع تت�ضمن
منت�سبي اجل�ه��از وال�صيادين وطلبة
املدار�س وباقي افراد املجتمع يف جميع
انحاء االم��ارات ومد ج�سور التوا�صل
م��ع اجل �م �ه��ور وت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ة مع
و��س��ائ��ل االع�ل�ام املختلفة والرتويج
لرقم ال�ط��وارئ  996وزي��ادة الوعي
ب�أهميته لتلقي البالغات عند وقوع
�أي ط� ��ارئ او يف ح��ال��ة اال� �ش �ت �ب��اه او ب��رن��ام��ج اع�لام��ي م��ن خ�لال خمتلف التعليمية يف الدولة حيث �ستتواجد
لال�ستف�سار عن �أي معلومات متعلقة و��س��ائ��ل االع�ل�ام مل �ق��روءة وامل�سموعة احلملة يف عدد من اهم مراكز الت�سوق
بال�سالمة البحرية والرتويج ملراكز وامل� ��رئ � �ي� ��ة ح� �ي ��ث مت اخ � �ت � �ي ��ار تلك ع �ل��ى م���س�ت��وى ال ��دول ��ة وال �ت��ى متثل
الرتاخي�ص املوحدة اخلا�صة بت�سجيل الو�سائل االعالمية بناء على درا�سة واحدة من اهم نقاط التجمع للعديد
الو�سائل البحرية وت��زوي��ده��ا بجهاز م�ي��دان�ي��ة ل �ع��دد ال �ق��راء وامل�ستمعني من �شرائح املجتمع املختلفة  ..الفتا
االمن وال�سالمة البحري .ولفت �إىل وامل�شاهدين .و�أ��ش��ار اىل ان ن�شاطات اىل �أن احلملة �ستحر�ص يف التوا�صل
�أن برنامج حملة بحار  2013مليء احلملة �ستت�ضمن ع��دة زي��ارات لعدد مع �شريحة ال�صيادين للوقوف على
ب��ال�ن���ش��اط��ات وامل �� �ش��ارك��ات والزيارات م��ن امل��دار���س للتفاعل م��ع فئة مهمة �إحتياجاتهم واملعا�ضل التى تواجههم
التي من �ش�أنها خلق التوا�صل املبا�شر يف جم�ت�م��ع االم � ��ارات وه ��ي الطالب وللتوعية بالقوانني املنظمة لأن�شطة
م��ع الفئات امل�ستهدفة م��ن اجلمهور ل �� �ض �م��ان ت �ف �ه��م ال �� �ش �ب ��اب الهمية ال�صيد يف خمتلف ال�سواحل .
يف جميع �أن�ح��اء ال��دول��ة ي�ساعدنا يف احل �ف ��اظ ع �ل��ى ��س�لام�ت�ه��م و�سالمة ومت خ �ل ��ال احل � �ف� ��ل االع � �ل� ��ان عن
ذل��ك ال�شراكة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات االخرين باال�ضافة اىل حماية البيئة �أ� �س �م��اء � �س �ف��راء احل�م�ل��ة ل �ه��ذا العام
التى ن�سعى اىل تعزيزها والبحث عن �ضمن اال�ستخدام البحري ومد ج�سور وه��م امل�ست�شار ع�ل��ي حم�م��د من�صور
�أوج��ه ج��دي��دة للتعاون معها وكذلك التعاون بني اجلهاز وخمتلف الدوائر امل�ن���ص��وري رئ�ي����س االحت ��اد التعاوين

جلمعيات �صيادي الأ�سماك يف الدولة
وع�ل��ي ن��ا��ص��ر ب��احل�ب��ال��ه ب�ط��ل العامل
ل� �ل ��زوارق ال���س��ري�ع��ة وجن ��م املنتخب
الوطني االول لكرة القدم عمر عبد
ال��رح �م��ن  .و � �س�يرك��ز ج �ه��از حماية
امل�ن���ش��آت احل�ي��وي��ة وال���س��واح��ل �أي�ضا
م��ن خ�ل�ال حملة بحار 2013على
التعريف ب��امل��راك��ز امل��وح��دة لت�سجيل
الو�سائل البحرية والتي ا�ستحدثها
اجل �ه��از ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة البيئة
واملياه وهيئة البيئة �أبوظبي ودائرة
ال �ن �ق��ل ل�ت���س�ه�ي��ل ج�م�ي��ع االج� � ��راءات
املتعلقة بت�سجيل الو�سائل البحرية يف
مكان واحد.
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الفروف يتهم ممويل املعار�ضة ال�سورية بعرقلة احلوار
•• مو�سكو-يو بي �أي:

10

ات�ه��م وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال��رو� �س��ي� ،سريغي
الف��روف ،املمولني اخلارجيني للمعار�ضة
ال���س��وري��ة بعرقلة ان �ط�لاق احل ��وار ووقف
العنف يف �سوريا.
ونقلت و�سائل �إع�لام رو�سية عن الفروف،
ق��ول��ه يف ب��داي��ة لقائه وف ��داً م��ن املعار�ضة
ال���س��وري��ة ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة التن�سيق
ال��وط �ن �ي��ة ل �ق��وى ال�ت�غ�ي�ير الدميقراطية
ال�سورية ،هيثم مناع ،ام�س ،يف مو�سكو� ،إن

الو�ضع يف �سوريا ال يتح�سن ،رغ��م ازدياد
�إدراك الأفرقاء ل�ضرورة وقف العنف وبدء
احلوار  .و�أ�ضاف �أن عدد الذين ي�سعون �إىل
منع هذا احل��وار كبري ،ومن بينهم ممولو
املعار�ضة ال�سورية باخلارج .
وت��اب��ع الف � ��روف ن�ع�ت�ق��د �أن اجل �ه��ود التي
تبذلونها لتوحيد املعار�ضة الوطنية على
�أ� �س��ا���س الإ� �س �ت �ع��داد ل �ل �ح��وار م��ع ال�سلطة
ت�ساهم بق�سط ه��ام يف العملية التي نريد
�إطالقها  .وقال �إن قوى املعار�ضة الوطنية
�صاغت ،خالل م�ؤمتر عُقد يف باري�س �أخرياً

بناء على مبادرة من قبلنا ،موقفها الب ّناء
الهادف �إىل ب��دء املفاو�ضات  ،الفتاً �إىل �أن
احلكومة ال�سورية �أب��دت �أي�ضا ا�ستعدادها
للحوار  .ونوه الفروف ب�أن رو�سيا تريد �أن
تت�ضافر وتتوحد هذه اجلهود ،م�شددا على
�ضرورة �أن يحل ال�سوريون ب�أنف�سهم جميع
امل�سائل ل�ي�ق��رروا م�صري ب�لاده��م وم�صري
ال���س�ي��ا��س�ي�ين ،م��ن دون و� �ص �ف��ات خارجية
ومن جانبه� ،أكد مناع مت�سك الهيئة باحلل
ال�سيا�سي الكفيل ب�إبعاد خطر ال�صوملة عن
�سوريا.

ق�صف �آثار ببيال يف ريف دم�شق

•• بريوت-وكاالت:

قال نا�شطون �إن مدينة َب ِّبيال الواقعة يف الريف الغربي للعا�صمة ال�سورية دم�شق ،تتعر�ض لق�صف القوات النظامية،
مما ت�سبب يف ت�ضرر م�ساجدها الأثرية ونزوح الكثري من �أهاليها .وت�شتهر املدينة التي كانت ت�سمى باب �إيبل يف
العهد الكنعاين ب�آثارها الرومانية والإ�سالمية ،وقد بث نا�شطون �صورا تظهر ت�ضرر بع�ض م�ساجدها القدمية
وانهيار �أجزاء منها ومن م�آذنها ,ويف مقدمتها م�سجد يعود تاريخه �إىل الفتح الإ�سالمي الأول .ويقول نا�شطون �إن
بع�ض هذه امل�ساجد ا�س ُتهدف بق�صف جوي ،يف حني ا�س ُتخدم البع�ض الآخر الحتجاز املعتقلني ،كما تك�شف ال�صور
عن دمار كبري يف املرافق العامة واملنازل واملدار�س .وتعاين املدينة التي يبلغ عدد �سكانها نحو � 40ألف ن�سمة من
ح�صار �شديد منذ ثالثة �أ�شهر� ،إذ رغم نزوح معظم �سكانها جراء الق�صف الع�شوائي ،يعاين من تبقى منهم من
انقطاع املاء والكهرباء واالت�صاالت ووقود التدفئة .وقال م�ؤ�س�س ال�شبكة ال�سورية حلقوق الإن�سان ف�ضل عبد الغني
�إن مدينة ببيال خ�سرت خالل الثورة ال�سورية  110قتلى من املدنيني ،بينهم �أربعة �أطفال وثالث ن�ساء وعن�صران
من اجلي�ش احلر ،كما جتاوز عدد املعتقلني من �سكانها  400معتقل.

وا�شنطن :التنظيم يتغلل يف اجلي�ش احلر

�أخبارال�ساعة  :احلوار الوطني يف
اليمن خطوة على طريق اال�ستقرار

القاعدة يف العراق يتبنى قتل  48جندي ًا �سوري ًا
•• بغداد-الريا�ض-وكاالت:

ت� �ب� �ن ��ى ت� �ن� �ظ� �ي ��م دول ال� � �ع � ��راق
اال�سالمية ،الفرع العراقي لتنظيم
ال�ق��اع��دة ،قتل  48جنديا �سوريا
يف االن� �ب ��ار غ ��رب اث �ن��اء اعادتهم
اىل ب�لاده��م ال�ت��ي ف��روا منها اىل
ال� �ع ��راق ،وف �ق��ا ل�ب�ي��ان ن���ش��ر ام�س
االثنني على مواقع تعني باخبار
اجلهاديني بينها حنني .
واو�� �ض ��ح ال �ب �ي��ان مت �ك �ن��ت املفارز
ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف �� �ص� �ح ��راء والي� ��ة
االن� �ب ��ار م ��ن ت��دم�ي�ر واب� � ��ادة رت ��لٍ
كامل للجي�ش ال�سوري مع عجالت
ال�ن�ق��ل امل��راف �ق��ة امل�ك�ل�ف��ة بتهريب
عنا�صر اجلي�ش العراقي و�شبيحة
النظام ال�سوري.
وقتل االثنني املا�ضي  48جنديا
�سوريا وت�سعة جنود عراقيني يف
كمني يف منطقة مناجم عكا�شات
ال�ق��ري�ب��ة م��ن ال��رط�ب��ة  380كلم
غرب بغداد اثناء اعادة نقلهم اىل
ب�ل�اده��م ال �ت��ي ف� ��روا م�ن�ه��ا خالل
ا�شتباكات مع معار�ضني عند منفذ
ربيعة اليعربية احلدودي.
وذك� � � ��رت ح �ي �ن �ه��ا وزارة ال ��دف ��اع
ال �ع��راق �ي��ة ان ��ه ن�ت�ي�ج��ة للمعارك
ال � ��دائ � ��رة يف اجل� ��ان� ��ب ال �� �س ��وري
وقرب احلدود العراقية ال�سورية،
جل ��أ ع��دد م��ن اجل �ن��ود ال�سوريني
اجل��رح��ى وال�ع��زل لغر�ض العناية
الطبية.
وتابعت ان��ه بعد ان تلقوا العالج
الالزم مت نقلهم اىل خمفر الوليد

احل ��دودي لغر�ض ت�سليمهم عرب
ال�ق�ن��وات ال��ر��س�م�ي��ة� ،إث �ن��اء نقلهم
تعر�ضوا اىل عدوان غادر من قبل
جم �م��وع��ة اره��اب �ي��ة م�ت���س�ل�ل��ة اىل
داخ ��ل االرا� �ض��ي ال�ع��راق�ي��ة قادمة
من �سوريا.
واو�ضح بيان تنظيم دول��ة العراق
اال�سالمية ال��ذي حمل ا�سم بيان
عن غزوة عكا�شات املباركة انه بد�أ
االعداد لهذه الغزوة بعد العمليات
امل�ب��ارك��ة ال�ت��ي ق��ام بها اخ��وان�ن��ا يف
ال�شام.
وذك � ��ر اي �� �ض��ا ان ال �ع �م �ل �ي��ة ب� ��د�أت
بتفجري �سل�سلة عبوات نا�سفة على

العجالت املكلفة بحماية احلافالت
التي تقل عنا�صر جي�ش و�شبيحة
النظام ال�سوري يف مقدمة ونهاية
ال ��رت ��ل ،وال� � ��ذي اع �ق �ب��ه الهجوم
ب��الأ��س�ل�ح��ة اخل�ف�ي�ف��ة واملتو�سطة
والقذائف ال�صاروخية .
اىل ذل� � � ��ك ،ق� � ��ال وزي� � � ��ر ال� �ع ��دل
الأمريكي �إريك هولدر ،الذي يزور
ال�سعودية حالياً� ،إن بالده ترف�ض
ت��زوي��د ق ��وات امل�ع��ار��ض��ة ال�سورية
ب��ال �� �س�ل�اح ،لأن ع �ن��ا� �ص��ر تنظيم
القاعدة ي�شكلون ج��زءاً كبرياً من
اجلي�ش ال�سوري احلر .
ونقلت �صحيفة الريا�ض اونالين

ام�س عن هولدر قوله �إن تنظيم
ال�ق��اع��دة ي�شكل ج ��زءاً ك �ب�يراً من
ق � ��وات اجل �ي ����ش احل� ��ر يف �سوريا
 ،م � �ب ��رراً ب ��ذل ��ك م ��وق ��ف ب �ل�اده
ال��راف����ض لإم ��داد ق��وات املعار�ضة
ال�سورية بال�سالح.
وتط ّرق وزير العدل الأمريكي �إىل
احل �ق��وق امل��دن�ي��ة يف دول الثورات
ال�ع��رب�ي��ة م ��ؤك ��داً �أن وا��ش�ن�ط��ن ال
ت��رغ��ب يف �أن ي �ح��ل ن �ظ��ام قمعي
حم ��ل ن� �ظ ��ام ق �م �ع��ي �آخ � � ��ر ،و�أن � ��ه
يجب احلفاظ واح�ترام احلريات
امل��دن�ي��ة ،و�أن اخل�ط��ر وراء تغيري
نظام هنا �أو هناك يكمن يف عدم

ال�ت�ف��اه��م م��ع ال�ت�غ�ي�ير .م��ن جهة
�أخ� � ��رى ،ق ��ال ه ��ول ��در� ،إن احلظ
مل يحالفنا حتى الآن للح�صول
على موافقة الكونغر�س لإغالق
مع�سكر غوانتانامو ،رغ��م توقيع
الرئي�س ب ��اراك �أوب��ام��ا على قرار
بذلك .
و�أ�� �ض ��اف ل �ق��د ات �خ ��ذت ال ��والي ��ات
امل �ت �ح ��دة ،ال ��س�ي�م��ا يف ال�سنوات
الأخ �ي��رة ،خ �ط��وات للعمل ب�شكل
وث �ي��ق م ��ع � �ش��رك��اء ح� ��ول العامل
ملكافحة الف�ساد واجلرمية املنظمة
العابرة ،وتفكيك حلقات االجتار
بالأ�شخا�ص ،ومالحقة ع�صابات
امل �خ��درات ،و�ضمان �سالمة و�أمن
الأ�سواق املالية العاملية .
وح ّذر من �أن الهجمات الإلكرتونية
واالنتهاكات الأخرى لديها القدرة
على تعري�ض النظم املعلوماتية
وال� ��� �س�ل�ام ��ة وال �ب �ن �ي ��ة التحتية
للخطر وحتى �سالمة املواطنني،
م�ع�ت�براً �أن ال�ت�ق�دّم التكنولوجي
�أدّى �إىل ارت �ف��اع جم��ال الإج� ��رام
والإرهاب.
و�أك � ��د �أن من��و ه ��ذه التهديدات،
يجعل �إمكانية �أي منظمة �أو دولة
مواجهتها مبفردها �أم ��راً �صعباً،
وه��و ما ي�ستدعي العمل عن كثب
مع قادة احلكومات وال�صناعات يف
جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل يف التحقيق
يف ه��ذه اجل��رائ��م ومقا�ضاتها مبا
التج�س�س على ال�شركات
يف ذل��ك
ّ
واملرافق االقت�صادية الذي ترعاه
الدول.

اتفاق ال�سالم بني الكونغو واملتمردين  15مار�س
•• كين�شا�سا-رويرتز:

�أو��ض�ح��ت م�سودة ات�ف��اق اطلعت عليها روي�ت�رز ام����س �أن
حكومة جمهورية الكوجنو الدميقراطية وح��رك��ة 23
مار�س املتمردة �ستوقعان اتفاق �سالم يوم  15مار�س اذار.
وي�شن متمردو حركة  23مار�س حربا منذ عام يف �شرق
البالد ووفقا للم�سودة �سي�سلم مقاتلو احلركة �أ�سلحتهم
ق�ب��ل ن���ش��ر ق ��وات ح�ف��ظ � �س�لام ت��اب�ع��ة ل�ل�امم امل�ت�ح��دة يف
ارا��ض�ي�ه��م و��س�ي�ج��ري ��ض��م م��ن ال ي��واج �ه��ون حماكمات
منهم اىل اجلي�ش .ويف املقابل �ست�سرع حكومة الكوجنو
ال��دمي�ق��راط�ي��ة م��ن وت�ي�رة ع��ودة ال�لاج�ئ�ين م��ن روان ��دا.

وي�سعى االت�ف��اق اىل ان�ه��اء ال���ص��راع��ات امل�ت�ك��ررة يف �شرق
الكوجنو حيث ت�ستعر عداوات عرقية وتوترات مع رواندا
منذ نحو عقدين .وت�ع�ثرت حم��ادث��ات يف اوغ�ن��دا النهاء
مت��رد ح��رك��ة  23م��ار���س ال ��ذي ا��س�ت��وىل ف�ي��ه املتمردون
لفرتة وجيزة على بلدة جوما يف العام املا�ضي فيما �سبب
حرجا بالغا للحكومة وقوات حفظ ال�سالم التابعة لالمم
املتحدة .لكن اقتتاال بني املتمردين يف اال�سابيع االخرية
�أدى فيما يبدو اىل انفراجة حيث هم�ش مقاتلون يتزعمهم
�سلطاين ماكينجا اولئك املوالني للقائد املناف�س بو�سكو
نتاجاندا املطلوب امام املحكمة اجلنائية الدولية بتهمة
ارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد االن�سانية.

•• �أبوظبي-وام:

مفتي �سوريا يح ّرم
مقاتلة جي�ش الأ�سد
•• دم�شق-وكاالت:

�أع �ل��ن جمل�س الإف �ت��اء الأع �ل��ى يف
��س��وري��ا �أن ال��دف��اع ع��ن ��س��وري��ا هو
ف��ر���ض ع�ي�ن ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال� ��دول
العربية والإ�سالمية ،يف حني قلل
االئ �ت�ل�اف ال��وط�ن��ي امل �ع��ار���ض من
�أهمية تلك الدعوة باعتبار �أن هذه
امل�ؤ�س�سة مغلوبة على �أمرها .
ودع� ��ا م�ف�ت��ي اجل �م �ه��وري��ة �أحمد
ح�سون ع�بر التلفزيون الر�سمي
�أب�ن��اء ال�شعب ال�سوري �إىل القيام
مب��ا و� �ص �ف��ه ب��واج �ب �ه��م ال�شرعي،
و�أداء فري�ضتهم يف ال��دف��اع عن
وحدة �سوريا .
و�أك��د ح�سون �أن ال��وق��وف يف وجه
اجل �ي ����ش ال� ��� �س ��وري ي �ع��د خيانة،
وا� �س �ت �ه��داف��ا ل�ل���ص�م��ود واملقاومة
التي �أعدت للمعركة الفا�صلة �ضد
ال�صهاينة � .أما االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية
فقد قلل م��ن ��ش��أن تلك الدعوة،
وق ��ال �إن م�ث��ل ه��ذه ال�شخ�صيات
ال��دي �ن �ي��ة جت ��اوزه ��ا ال �� �ش��ارع منذ
وق ��وف� �ه ��ا �إىل ج ��ان ��ب ال� �ن� �ظ ��ام .
و�أع ��رب ع�ضو االئ�ت�لاف املعار�ض
ه���ش��ام م ��روة ع��ن ا��س�ت�ن�ك��اره لهذه
ال ��دع ��وة ،وق� ��ال ك ��ان ي�ن�ب�غ��ي على
م�ؤ�س�سة اال�ستفتاء �أن تكون ل�سان
حق يف مواجهة الطغيان ،طاملا �أن
م�ستندهم الفقهي ه��و �أن �أف�ضل
اجل �ه ��اد ك�ل�م��ة ح ��ق ع �ن��د �سلطان
ج��ائ��ر  .واع �ت�بر �أن دع ��وة ح�سون
تظهر كيف ي�ستخدم النظام هذه
امل ��ؤ� �س �� �س��ة لإع �ل��ان ال �ن �ف�ير العام
وقتل الثوار با�سم الدين وت�ساءل
ع��ن م��وق��ف م��ؤ��س���س��ة اال�ستفتاء
ال �� �س��وري��ة مم ��ا و� �ص �ف��ه بتدني�س
امل�صاحف يف �أح��د م�ساجد درعا،
وق �� �ص��ف امل �� �س��اج��د يف ع� ��دة مدن
�سورية ،والتقارير احلقوقية التي
تتحدث عن املذابح واالغت�صاب.

�أك��دت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �أهمية احل��وار الوطني ال�شامل يف
اليمن كخطوة على طريق اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي والد�ستوري.
وحتت عنوان اال�ستحقاق الأهم يف اليمن قالت �إن اليمن ينتظر
يف الثامن ع�شر من �شهر مار�س اجل��اري ا�ستحقاقا �سيا�سيا هو
الأه��م يف املرحلة االنتقالية التي تعي�شها ال�ب�لاد �ضمن امل�سار
الذي ر�سمته املبادرة اخلليجية عام  2011وهو احلوار الوطني
ال�شامل الذي �ستبد�أ جل�ساته برعاية الرئي�س اليمني عبد ربه
من�صور ه��ادي مب�شاركة ال�ق��وى ال�سيا�سية اليمنية املختلفة.
و�أو��ض�ح��ت الن�شرة ال�ت��ي ي�صدرها م��رك��ز الإم� ��ارات للدرا�سات
والبحوث الإ�سرتاتيجية �أن �أهمية هذا امل�ؤمتر �أنه ميثل خطوة
�أ�سا�سية يف طريق �إع��داد د�ستور جديد دائ��م من ناحية وتهيئة
ال�ب�ي�ئ��ة الن�ت�خ��اب��ات ع��ام  2014ال��رئ��ا��س�ي��ة ال�ت��ي �ست�ضع حدا
للمرحلة االنتقالية ومن ثم تدخل البالد �إىل مرحلة جديدة
من اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي والد�ستوري من ناحية �أخ��رى ولذلك
هناك اهتمام �إقليمي ودويل كبري ب�إجناح فعاليات هذا احلوار
و��ض�م��ان �أك�ب�ر م���ش��ارك��ة ف�ي��ه م��ن ق�ب��ل ال �ت �ي��ارات املختلفة على
ال�ساحة اليمنية .و�أ�شارت �إىل �أنه يف هذا ال�سياق جاء االجتماع
ال��ذي عقد ال�سبت املا�ضي يف دب��ي لقادة م��ن احل��راك اجلنوبي
اليمني برعاية موفد الأمم املتحدة �إىل اليمن جمال بن عمر
بهدف �إقناعهم بامل�شاركة يف احلوار الوطني من منطلق الإدراك
الدويل حلقيقة �أن هذا احلوار هو الإطار الوحيد الذي ميكن من
خالله جتاوز اخلالفات وامل�شكالت التي يعانيها اليمن وحتقيق
االنتقال ال�سيا�سي وفق �آليات يتوافق حولها اجلميع .و�أ�ضافت
�أن قادة يف احلراك اجلنوبي �أيدوا احلوار و�أكدوا رف�ضهم للعنف
خالل اجتماعهم ال�سبت املا�ضي يف دبي وهذه خطوة مهمة على
طريق حلحلة اخلالفات التي تعوق م�سار احلوار الوطني حتى
على الرغم من �أن ممثلي اجلناح املت�شدد يف احلراك قد قاطعوا
االجتماع فال �شك يف �أن م�شاركة القوى املمثلة للجنوب يف احلوار
تعد �أمرا �أ�سا�سيا لإجناحه وحتقيقه للأهداف املرجوة منه ويف
مقدمتها حماية وح��دة اليمن �ضمن �إط��ار �سيا�سي جامع لكل
�أبنائه .وقالت �إن الأزمة التي تعر�ض لها اليمن منذ عام 2011
�أثبتت �أن��ه ال �سبيل لطي �صفحتها ومعاجلة �آث��اره��ا ال�سيا�سية
والأمنية واالقت�صادية �إال عرب طاولة احلوار و�أن البالد تواجه
حتديات معقدة و�صعبة ال ميكن التعامل معها �إال من خالل
توافق وطني وا�سع وجبهة داخلية متما�سكة فعلى الرغم من
�أن هناك التزاما دوليا وا�ضحا بتقدمي امل�ساعدة لليمن ف�إن �أي
م�ساعدة خارجية اقت�صادية كانت �أم �سيا�سية ال ميكن �أن حتقق
�أهدافها �إال �ضمن بيئة مينية مواتية وهنا ت�أتي �أهمية التوافق
الوطني الذي ير�سم خطوات احلا�ضر وم�سارات امل�ستقبل .و�أكدت
�أخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي �أن هناك �إرادة �سيا�سية
لإجناح م�ؤمتر احلوار عربت وتعرب عن نف�سها من خالل �أكرث
من م�ؤ�شر حيث �ستعقد جل�ساته برعاية الرئي�س اليمني نف�سه
ال��ذي دع��ا ال�ق��ادة الع�سكريني والأم�ن�ي�ين �إىل ب��ذل ك��ل اجلهود
حلماية هذا احلوار من حماوالت تخريبه وهدد باتخاذ �إجراءات
�صارمة �ضد من يهدده ويف الوقت نف�سه هناك بع�ض العقبات
التي تعرت�ضه وال �شك يف �أن توافر �إرادة االتفاق والتوافق لدى
ال�ق��وى املختلفة ال�ت��ي �ست�شارك يف احل ��وار كفيل ب�ت�ج��اوز هذه
العقبات مهما كانت �شدتها �أو درجة تعقيدها.

ع�شرات القتلى واجلرحى يف هجمات متفرقة

تزايد التحذيرات من حرب طائفية يف العراق
••بغداد-وكاالت:

ات � �ف � ��ق م � ��راق� � �ب � ��ون �سيا�سيون
وم ��واط� �ن ��ون ع ��راق� �ي ��ون ع �ل��ى �أن
ت�صريحات رئي�س ال� ��وزراء نوري
املالكي ب�أن احلرب الطائفية على
الأب � � ��واب ل�ي���س��ت جم ��رد ت�صريح
�إعالمي ،بل �إنها حتمل يف طياتها
توقعات بح�صول مثل هذه احلرب
الطائفية .وك��ان املالكي ق��د حذر
املتظاهرين وال�سيا�سيني م��ن �أن
احل ��رب ال�ط��ائ�ف�ي��ة ع�ل��ى الأب� ��واب
ول��ن ي�سلم منها �أح��د  ،م��ؤك��دا �أن
جتار احل��روب وبع�ض ال�سيا�سيني
يخدعون الطيبني من املتظاهرين
ويعملون على ت�ضليلهم ويظهرون
�أهدافا ويبطنون �أخرى .
وق��ال املالكي يف كلمة له مبنا�سبة
احتفالية ي��وم امل ��ر�أة العاملي التي
�أق �ي �م��ت يف ال �ث��ام��ن م ��ن ال�شهر
اجل � � ��اري� ،إن ع �ل��ى املتظاهرين
وال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين �أن ي � �ح� ��ذروا من
التهاون مع الأزم��ة احلالية التي
ت�شهدها البالد .
وي ��رى امل�ح�ل��ل ال�سيا�سي ورئي�س
امل �ج �م��وع��ة ال �ع��راق �ي��ة للدرا�سات
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال ��دك �ت ��ور واث ��ق
الها�شمي �أن ت�صريح املالكي فيه
ال�شيء الكبري من ال�صحة.
و�أ�شار �إىل �أن احلمالت االنتخابية
ملجال�س امل�ح��اف�ظ��ات ب ��د�أت ب�شكل

قوي لكنها تعتمد مبد�أ الت�صعيد
الطائفي والتق�سيم القومي وهذه
احلالة خلقت لدى املواطن حالة
م ��ن ال ��رع ��ب م ��ن ال ��و�� �ص ��ول �إىل
االقتتال الطائفي كما حدث عامي
 2006و. 2007
وي�ضيف �أن هذا الت�صعيد الطائفي
والقومي و�صل �إىل حد �أن الكتل
�ضمن التحالف ال��واح��د تعمل به
م��ن �أج��ل الك�سب يف االنتخابات،
وتوقع �أن تكون الأيام املقبلة حبلى

و�أكرث دموية و�ضبابية.
وي�ؤكد �أن ال�شارع العراقي يعي�ش
حالة من القلق والرتقب يف �أكرث
املحافظات وما ح�صل خالل الأيام
امل��ا� �ض �ي��ة م ��ن اغ �ت �ي��االت وتوزيع
م� �ن� ��� �ش ��ورات ت� �ه ��دي ��د يف مناطق
خم�ت�ل�ف��ة م ��ن ب� �غ ��داد ي� ��ؤك ��د هذه
املخاوف .
من جهته يرى امل�ست�شار يف املركز
العراقي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
ال ��دك� �ت ��ور ي �ح �ي��ى ال �ك �ب �ي �� �س��ي� ،أن

ال�ع��راق يعي�ش انق�ساماً جمتمعياً
ح � ��اداً ،وي���ض�ي��ف ن���ش�ه��د ت�صاعداً
يف اخل � �ط� ��اب ال� �ط ��ائ� �ف ��ي ،وه� ��ذه
اخلطابات التي تظهر من �أطراف
عدة غري عقالنية .
ميدانياً ،قتل � 15شخ�صا وا�صيب
ال �ع �� �ش��رات ب �ج��روح ي��وم��ي االحد
واالث � �ن �ي�ن يف ه �ج �م��ات متفرقة
يف ال � �ع ��راق ،ب�ي�ن�ه��م ث�ل�اث��ة قتلى
و 165جريحا هم �ضحايا هجوم
ان �ت �ح��اري وق��ع ام ����س يف كركوك،

وفقا مل�صادر امنية وطبية .وقال
قائمقام ناحية الدب�س �شمال غرب
ك��رك��وك  240ك�ل��م ��ش�م��ال بغداد
عبد اهلل ال�صاحلي لوكالة فران�س
بر�س ان امر�أة واثنني من عنا�صر
ال�شرطة قتلوا يف هجوم انتحاري
ب�ح��اف�ل��ة � �ص �غ�يرة ا� �س �ت �ه��دف مقر
ال�شرطة يف الناحية التي ت�سكنها
غالبية كردية.
واك��د ان الهجوم ا�سفر كذلك عن
ا�صابة مئة �شخ�ص اخر بينهم عدد
ك�ب�ير م��ن ط��ال �ب��ات ث��ان��وي��ة والت
الكردية املجاورة ملركز ال�شرطة ،
م�شريا اىل ان االنفجار ادى اىل
تدمري واحراق نحو ثمانني �سيارة
وت�ضرر ع�شرات املنازل.
ويف وق��ت الح��ق ،اع�ل��ن م��دي��ر عام
�صحة حم��اف�ظ��ة ك��رك��وك �صديق
ع� �م ��ر ر� � �س� ��ول ان م�ست�شفيات
املحافظة تلقت جثث ثالثة قتلى
وع��اجل��ت  165ج��ري�ح��ا ،م�شريا
اىل ان غالبية اجل��رح��ى ه��م من
املدنيني .وه��ذا االنفجار االعنف
ال��ذي ت�شهده ناحية الدب�س منذ
اجتياح العراق عام  ،2003وفقا
لل�صاحلي.
ب � � ��دوره ،ق� ��ال � �ض��اب��ط يف �شرطة
ك ��رك ��وك ان ال �ه �ج ��وم وق� ��ع عند
ح��واىل ال�ساعة ال�ع��ا��ش��رة �صباحا
 07,00ت ��غ م �� �س �ت �ه��دف��ا مقرا
لل�شرطة يف ق�ضاء الدب�س .

مفتي لبنان :نقف مع ثورة ال�شعب ال�سوري
•• بريوت-وكاالت:

�أكد مفتي لبنان ال�شيخ حممد ر�شيد قباين �أن لبنان
يقف م��ع ال�شعب ال���س��وري وث��ورت��ه ولي�س م��ع نظام
الرئي�س ب�شار الأ�سد و�إيران.
وق ��ال ق �ب��اين يف ت���ص��ري�ح��ات �صحفية ن���ش��رت ام�س
االثنني �إن التوا�صل بينه وبني مفتي �سوريا وقياداتها
الدينية مقطوع منذ اغتيال رئي�س ال��وزراء اللبناين
رفيق احل��ري��ري ،و�أ��ض��اف نحن م��ع ال�شعب ال�سوري
وثورته ول�سنا مع النظام وال مع �إيران وخمططاتها
التو�سعية .
و�أك ��د ت ��أي �ي��ده �سيا�سة ال �ن ��أي بالنف�س امل�ع�ت�م��دة من
احلكومة اللبنانية ح�ي��ال الأزم ��ة ال���س��وري��ة ،م�شريا
�إىل ت��آك��ل م�ؤ�س�ســـــات ال��دول��ة اللبنانية م��ا يجعلها

عاجزة عن تقدمي الإغاثة ال�شاملة لآالف النازحني
ال�سوريني.
وردا على � �س ��ؤال ب���ش��أن ت�ق��دمي امل���س��اع��دات لالجئني
ال�سوريني يف لبنان على �أ�سا�س طائفي قال قباين نحن
يف دار الفتوى ال ن�س�أل وال نفرق ،ال ي�صح يف الإ�سالم
ذلك� ،أنت ت�ساعد الإن�سان ما دام حمتاجا ال يجوز يف
الإ�سالم �أن متيز يف العطاء بني النا�س بني املحتاجني
ل�سلوك معني �أو العتقاد معني ،فنحن عندما ن�ساعد
ال نفرق بني �أحد ون�ساعد اجلميع .
و�أع��رب عن �شعوره ب��الأمل واحل��زن ملا ي�صيب ال�شعب
ال�سوري من قتل وتدمري وتهجري داعيا اهلل �أن يحقن
دماء ال�شعب ال�سوري و�أن يحقق هذا ال�شعب ال�شقيق
�آماله يف التغيري ويحقق �سالمة وا�ستقرار ونه�ضة
�سوريا احلديثة .
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اخلرطوم تتفاءل بعالقات طبيعية مع جوبا
•• اخلرطوم-وكاالت:

قال وزير دفاع ال�سودان الفريق عبد الرحيم حممد
ح�سني الذي ير�أ�س وفد بالده ملباحثات �أدي�س �أبابا مع
جنوب ال�سودان �إن االتفاق الذي مت توقيعه اجلمعة
بني الوفدين �سيفتح الباب �أمام عالقة جوار طبيعية
وتعاون بني دولتي ال�سودان .و�أبلغ الوزير ال�صحفيني
ب �ت �ج��اوز اخل ��رط ��وم وج ��وب ��ا ج�م�ي��ع ن �ق��اط اخل�ل�اف
الأ�سا�سية التي كانت تقف حائال دون معاجلة الأزمة،
معتربا نتائج جولة املفاو�ضات بني وفدي الدولتني
ن��اج�ح��ة وم �ه �م��ة .وذك ��ر ح���س�ين �أن ال�ط��رف�ين بحثا

ق�ضايا مل يتم البت ب�ش�أنها يف اتفاق � 27سبتمرب-
�أيلول املا�ضي الذي وقعه رئي�سا الدولتني� ،إىل جانب
االه�ت�م��ام��ات الأم�ن�ي��ة وق�ضية ف��ك ارت �ب��اط اجلي�ش
اجلنوبي مع ق��وات احلركة ال�شعبية-قطاع ال�شمال
ودعم جوبا ملتمردي دارفور .و�أكد �أن قوات الطرفني
�ستبد�أ ان�سحابا فوريا من املنطقة املنزوعة ال�سالح،
على �أن يكتمل ذل��ك خ�لال �سبعة �أي��ام ،بينما منحت
قوات قليلة �أ�سبوعني لإكمال االن�سحاب  .وحدد الوزير
املنطقة املنزوعة ال�سالح مب�ساحة تبلغ  2175كلم2
وبعر�ض  10كلم �شما ًال وجنوباً ،مبا ي�شمل منطقة
 14ميل املتنازع عليها .و�أ�ضاف �أن جلنة للمراقبة

اخلا�صة �ستبد�أ عملها مبراقبة املنطقة بعر�ض 40
كلم �شما ًال وجنوباً .وك��ان الوفدان قد و ّقعا اجلمعة
امل��ا� �ض �ي��ة ع �ل��ى �أرب � ��ع وث��ائ��ق (م �� �ص �ف��وف��ة) يف جمال
الرتتيبات الأمنية ،حيث �أعلن رئي�س جنوب �أفريقيا
ال���س��اب��ق ث��اب��و مبيكي ال ��ذي ي��ر�أ���س جل�ن��ة الو�ساطة
التابعة لالحتاد الأفريقي يف م�ؤمتر �صحفي اجلمعة،
�أن ال�ب�ل��دي��ن واف �ق��ا ع�ل��ى �إ� �ص��دار الأوام� ��ر لقواتهما
باالن�سحاب من املنطقة املنزوعة ال�سالح بحلول 14
مار�س�-آذار اجلاري وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلانبني
عقدا يف املا�ضي عددا من االتفاقيات بخ�صو�ص �أمن
احلدود ،لكنهما مل يلتزما بتنفيذها.

حما�س تتوقع �شطبها من الإرهاب قريب ًا

عقاب جماعي لغزة ومعاملة قا�سية للأطفال
•• غزة-القد�س-وكاالت:

�س ّلط ك ّتاب يف �صحيفتي معاريف
وه��آرت����س الإ�سرائيليتني ال�ضوء
ع �ل ��ى ال� �ع� �ق ��اب اجل� �م ��اع ��ي ال� ��ذي
ي �ت �ع��ر���ض ل ��ه � �س �ك��ان ق �ط��اع غ ��زة،
وامل �ع ��ام �ل ��ة ال �ق��ا� �س �ي��ة للأطفال
ال� �ف� �ل� ��� �س� �ط� �ي� �ن� �ي�ي�ن يف �� �س� �ج ��ون
االحتالل.
فتحت عنوان يقيدون وينددون يف
�صحيفة معاريف ،انتقدت مديرة
منظمة حقوق الإن�سان يري با�شي
ال �ع �ق��اب اجل �م��اع��ي الإ�سرائيلي
ل �� �س �ك��ان غ� ��زة يف ك ��ل م� ��رة ُتطلق
ف�ي�ه��ا � �ص��واري��خ فل�سطينية جتاه
�إ�سرائيل.
و�أ��ض��اف��ت با�شي �أن �إ�سرائيل ردت
ق�ب��ل �أ��س�ب��وع ع�ل��ى �إط�ل�اق �صاروخ
م��ن ال�ق�ط��اع ن�ح��و ع�سقالن بغلق
معرب الب�ضائع ك��رم ��س��امل -وهو
واح ��د م��ن م�ع��اب��ر غ ��زة -و�شددت
القيود على حركة ال�سكان.
وتابعت �أن �إطالق النار املق�صود �أو
الذي يتم بال متييز على املدنيني
يتعار�ض والقانون الدويل وكفيل
ب� � ��أن ُي �ع �ت�ب�ر ج ��رمي ��ة ح � ��رب ،ويف
امل�ق��اب��ل ف ��إن ال�ق�ي��ود على احلركة
التي فر�ضتها �إ�سرائيل مرفو�ضة
رف�ضا باتا.
ووف� �ق ��ا مل� �ع ��اري ��ف ,ب �ق �ي��ت القيود
الإ�سرائيلية على غ��زة �ستة �أيام،
منعت خاللها �سلطات االحتالل
ع�ب��ور �أك�ث�ر م��ن  600م��ن �سكان
غ� ��زة �إىل ال �� �ض �ف��ة امل �ح �ت �ل��ة ,كما

ت�ع�ط��ل دخ� ��ول �أل� ��ف � �ش��اح �ن��ة �إىل
القطاع وخ��روج �شاحنات ت�صدير
م�ن��ه .وق��ال��ت ال�صحيفة �إن ��ه بعد
موافقة �إ�سرائيل على رفع القيود
منعت حركة املقاومة الإ�سالمية
(ح �م��ا���س) � �ش��رك��ة ال���ش�ح��ن التي
تقرها �إ�سرائيل بالو�صول �إىل كرم
�سامل ،ف�سارع ناطقون �إ�سرائيليون
�إىل االح�ت�ج��اج بقولهم �إن املعرب
ي�ؤدي دورا حيويا لل�سكان املدنيني
يف غ��زة  .وهنا ت�ساءلت النا�شطة
الإ�سرائيلية ي��ري با�شي �إذا كانت
�إ��س��رائ�ي��ل ت�ع�ترف بحيوية املعرب
لل�سكان امل��دن�ي�ين ،فلماذا �أغلقته
على م��دى �ستة �أي��ام متوا�صلة؟ .
وق��ال��ت �إن تقييد احل��رك��ة املدنية
ردا على �إط�لاق �صواريخ يناق�ض
لي�س ف�ق��ط ال�ق��ان��ون ال� ��دويل ،بل
�أي�ضا ت�صريحات كبار امل�س�ؤولني
الع�سكريني الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ،التي
جاء فيها �أن التمييز بني املدنيني
وامل �ق��ات �ل�ي�ن ه ��و ح �ج��ر الأ� �س ��ا� ��س
ل�سيا�ستهم.
م ��ن ج��ان��ب �آخ� � ��ر ،اع �ت�ب�ر قيادي
يف ح��رك��ة امل �ق ��اوم ��ة الإ�سالمية
(ح�م��ا���س) �أن �شطب احل��رك��ة مما
ي�سمى قائمة الإرهاب م�س�ألة وقت
 ،م�شريا �إىل جتاوب �أوروبي يف هذا
ال�صدد.
وق ��ال ال �ق �ي��ادي �أح �م��د ي��و��س��ف يف
ت�صريح لوكالة �أن�ب��اء معا ن�شرته
ام ����س االث �ن�ين �إن ث�م��ة ات�صاالت
جت��ري�ه��ا احل��رك��ة مب���س��اع��دة دول
ع��رب �ي��ة و�إ�� �س�ل�ام� �ي ��ة م �ن �ه��ا قطر

وم �� �ص��ر وت��رك �ي��ا لإق � �ن ��اع ال� ��دول
ال �ك�ب�رى والأوروب � �ي� ��ة ب��رف��ع ا�سم
حما�س من قائمة الإرهاب .
و�أ� � � �ش� � ��ار ي ��و�� �س ��ف �إىل �أن تلك
االت���ص��االت الق��ت جت��اوب��ا �إيجابيا
م ��ن ِق �ب��ل دول �أوروب � �ي� ��ة دون �أن
يذكرها ،واعترب �أن زيارات ممثلي
الأح ��زاب وال��دول الغربية لقطاع
غ��زة م ��ؤ� �ش��رات �إي�ج��اب�ي��ة لتحقيق
الهدف.
و�أك � ��د ال �ق �ي��ادي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي �أن
احل��رك��ة ل��ن ت �ع�ترف ب�إ�سرائيل،
رغم �أن ذلك �أح��د �شروط اللجنة
ال��رب��اع �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة (ال ��والي ��ات

مانديال يعاين من فقدان الذاكرة

•• جوهان�سبورغ-ا ف ب:

خرج الرئي�س اجلنوب افريقي ال�سابق نل�سون مانديال  94عاما من امل�ست�شفى حيث
خ�ضع لفحو�صات طبية اظهرت انه ب�صحة جيدة لكنه يعاين من فقدان الذاكرة
بني حني واخر ،ح�سب ما اعلن �صديقه املحامي جورج بيزو�س ام�س  .وقال املحامي
ال�شهري يف حديث لوكالة �آي ويتن�س نيوز بعد ان زار مانديال قبل اي��ام لال�سف
ين�سى احيانا وفاة بع�ض اال�شخا�ص او تبدو على وجهه عالمات التعجب عندما
نقول له ان ولرت �سي�سولو او غريه رحلوا عن هذا العامل .وال يزال مانديال الذي
نا�ضل النهاء الف�صل العن�صري يف جنوب افريقيا ،يتابع بح�سب اقاربه تطورات
احلياة ال�سيا�سية ،لكنه مل يعرب عن �آرائه يف هذا اخل�صو�ص منذ �سنوات.

اعتداءات متزايدة �ضد
امل�سلمات بربيطانيا

•• لندن-يو بي �آي:

ر�� � �ص � ��دت � �ص �ح �ي �ف��ة �أوب � ��زي � ��رف � ��ر
ال�بري �ط��ان �ي��ة ت ��زاي ��د االع � �ت ��داءات
اجل� ��� �س ��دي ��ة وامل� ��� �ض ��اي� �ق ��ات التي
ت� ��� �س� �ت� �ه ��دف غ ��ال� �ب� �ي ��ة امل�سلمني
يف ب��ري �ط��ان �ي��ا ,وق ��ال ��ت �إن �أك�ث�ر
م ��ن ي �ت �ع��ر���ض ل �ت �ل��ك االع � �ت� ��داءات
ول�ل�تره�ي��ب ب�سبب دي�ن�ه��م ه��م من
الن�ساء .وذك��رت ال�صحيفة �أن خط
امل�ساعدة الهاتفي الر�سمي ل�ضحايا
ما يعرب بالإ�سالموفوبيا �أو ظاهرة
اخلوف من الإ�سالم �سجل �أكرث من
 630حادثة خالل الأ�شهر الـ12
م ��ن اع �ت �م��اده م ��ن ق �ب��ل احلكومة
لتحديد حجم وطبيعة العنف �ضد
امل�سلمني يف بريطانيا .و�أ�شارت �إىل
�أن من بني �أفظع احلوادث امل�سجلة،
�إج �ب��ار ع��ائ�ل��ة م�سلمة ع�ل��ى �إخالء
منزلها يف مقاطعة نوتنغهام�شاير،
وق �ي��ام ��س��ائ��ق ��س�ي��ارة ب���ص��دم طفلة
م�سلمة عمرها خم�س �سنوات عمداً،
وو�ضع رج��ل �أبي�ض ب��راز كلب على
ر�أ�س م�سلمة �صومالية بينما كانت
ت�ت���س��وق يف ج �ن��وب ل �ن��دن .وقالت
ال���ص�ح�ي�ف��ة �إن االع � �ت� ��داءات التي
��س�ج�ل�ه��ا خ ��ط امل �� �س��اع��دة الهاتفي
�أظهرت �أن  58%من جميع هذه
احل� � ��وادث ط��ال��ت ن �� �س��اء م�سلمات
ووقعت غالبيتها يف ال�شوارع وكانت
ع�شوائية .كما قالت �إن االعتداءات
طالت م�سلمات بريطانيات ي�شغلن
منا�صب رفيعة ،من بينهن البارونة
�سعيدة وار��س��ي� ،أول م�سلمة ت�شغل
من�صباً وزاري �اً يف تاريخ بريطانيا،
وال �ت ��ي ت �ع��ر� �ض��ت ل �ت �ه��دي��دات عرب
الإن�ترن��ت م��ن قبل راب�ط��ة الدفاع
الإجنليزية اليمينية املتطرفة.

ملتحدة واالحت��اد الأوروب��ي والأمم
امل �ت �ح��دة رو� �س �ي��ا) امل�ع�ن�ي��ة بعملية
ال�سالم ،لرفع حما�س م��ن قائمة
الإرهاب .
وات� �ه ��م ي��و� �س��ف ال� � ��دول الغربية
ب��االن �ح �ي��از لإ� �س��رائ �ي��ل ،وق� ��ال �إن
ال �ك �ف ��اح امل �� �س �ل��ح � �ض��د االح� �ت�ل�ال
تكفله القوانني ال��دول�ي��ة ،م�شريا
�إىل �أن ال���ص��واري��خ ال�ت��ي تطلقها
حما�س على البلدات الإ�سرائيلية
ال ت�ستهدف امل��دن�ي�ين ،ب��ل املواقع
الع�سكرية.
وا��س�ت�غ��رب ال�ق�ي��ادي يف حما�س ما
�سماه دعم الدول الغربية للأنظمة

2013 - Issue No 10738

الإ�سالمية يف تون�س وم�صر ،بينما
توا�صل مقاطعتها حلما�س التي
خ��رج��ت م��ن رح ��م ه ��ذه التيارات
الإ��س�لام�ي��ة وتبقيها ع�ل��ى قائمة
الإره��اب  ،ح�سب تعبريه .وقال �إن
ذلك خط�أ يف املعادلة الدولية .
وتعليقا على الأنفاق التي تهدمها
م �� �ص ��ر ،ق � ��ال ي ��و� �س ��ف �إن م�صر
ت�ه��دم الأن �ف��اق ال�ت��ي ت�شكل خطرا
عليها ول�ي����س جميعها ،مو�ضحا
�أن الأن �ف ��اق ال �ت��ي ي �ج��ري هدمها
خم�ص�صة للتهريب وال�ت�ج��ارة يف
م ��واد مم�ن��وع��ة بع�ضها مب�ساعدة
�إ�سرائيلية.

هجوم �إلكرتوين على بنك �أ�سرتاليا املركزي

•• كانبريا-وكاالت:

ا�ستهدف مت�سللون على الإنرتنت البنك املركزي الأ��س�ترايل �سعيا للح�صول على معلومات
ح�سا�سة تت�ضمن مفاو�ضات جمموعة الع�شرين ،ولكن متحدثا با�سم البنك قال �إنه مل تتم �سرقة
�شيء .وعلى �صعيد �آخر ،اتهمت بكني وا�شنطن مبهاجمتها �إلكرتونيا .ومل يعلق البنك املركزي
الأ�سرتايل على تقرير يف و�سائل الإعالم ذكر �أن فريو�س الكمبيوتر ال�ضار الذي ا�ستخدم يف
الهجوم م�صدره ال�صني .و�أ�صبحت هجمات املت�سللني على احلكومات وال�شركات �أمرا روتينيا
يف الوقت الذي حتوم فيه ال�شكوك حول ال�صني كم�صدر لكثري من هذه الأن�شطة .ونفت بكني
مرارا اتهامات ب�أنها وراء هذه الهجمات قائلة �إنها �ضحية �أي�ضا لعمليات ت�سلل وال�سيما من
الواليات املتحدة .و�أظهرت وثائق ن�شرت مبوجب قانون حرية املعلومات تعر�ض البنك املركزي
الأ� �س�ترايل لهجوم �ضار ع�بر ال�بري��د الإل �ك�تروين يومي  16و 17نوفمرب-ت�شرين الثاين
 2011م�ستخدما فريو�سا ي�صعب على برنامج البنك امل�ضاد للفريو�سات اكت�شافه.

�أمريكا ت�ؤكد ا�ستمرار
دعمها للجي�ش اللبناين
•• بريوت-يو بي �أي:

�أب �ل��غ م �� �س ��ؤول �أم��ري �ك��ي ،الرئي�س
اللبناين مي�شال �سليمان ،ا�ستمرار
دع��م ال��والي��ات املتحدة للجي�ش يف
ب�لاده .وق��ال بيان رئا�سي لبناين،
�إن نائب م�ساعد وزي��ر اخلارجية
الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأدنى،
لورن�س �سيلفرمان ،يرافقه وفد،
اجتمع ام�س الإثنني مع الرئي�س
�سليمان وج��رى عر�ض للعالقات
الثنائية والتعاون بني البلدين.
وا��ض��اف �أن �سيلفرمان ج��دد دعم
بالده للبنان ،وخ�صو�صا بالن�سبة
اىل امل�ساعدات الع�سكرية للجي�ش
ال �ل �ب �ن��اين ،الف� �ت ��ا اىل �أن ب�ل�اده
�ستجري ات���ص��االت اي�ضا يف �ش�أن
ح�ض الدول على تنفيذ التزام ما
مت اقراره يف قمة الكويت الأخرية
امل�ت�ع�ل�ق��ة مب �� �س��اع��دة ال � ��دول التي
ت�ؤوي النازحني من �سوريا  .وا�شار
ال �ب �ي��ان اىل ان ��ه مت خ�ل�ال اللقاء
ع��ر���ض م��و� �ض��وع ال� �غ ��از والنفط
امل �ك �ت �� �ش��ف يف امل � �ي� ��اه الإقليمية
اللبنانية والت�سهيالت التي ميكن
ان ت�ق��دم�ه��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف
هذا املجال .

�أنقرة تعتقل متورطني بتفجري على احلدود

•• �أنقرة-يو بي �أي:

�أعلنت ال�سلطات الرتكية ام�س عن اعتقال عدد من الأ�شخا�ص الذين ي�شتبه ب�ضلوعهم بتفجري �سيارة مفخخة
عند معرب جلوه غوزو املقابل ملعرب باب الهوى بني �سوريا وتركيا ال�شهر املا�ضي.
ونقلت و�سائل �إعالم تركية عن وزير الداخلية معمر غولري قوله �إن �شرطة هاتاي نقلت  5م�شتبه بهم 4 ،منهم
من ال�سوريني �إىل حمافظة �أ�ضنة لتقدمي �شهاداتهم .و�أ�شار املوقع االلكرتوين ل�صحيفة حرييت �إىل �أن��ه مت
اعتقال  8م�شتبه بهم حتى الآن ،ولفت �إىل �أن البحث ال يزال جارياً عن م�شتبه به تا�سع.
ً
يذكر �أن االنفجار الذي ت�سببت فيه �سيارة مفخخة عند معرب جلوه غوزو �أدى �إىل مقتل � 14شخ�صا ،هم 3
�أتراك و� 11سورياً ،و�إ�صابة  ،28منهم  15يف حالة خطرية ،بينما غادر  13امل�ست�شفى نظراً لإ�صابتهم بجروح
طفيفة.

اجلي�ش يحبط تهريب �أ�سلحة ومواد خمدرة

نيابة م�صر متنح املواطنني �ضبطية ق�ضائية
•• القاهرة-وكاالت:

قال امل�ست�شار ح�سن يا�سني رئي�س
امل �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي ل �ل �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام يف
م�صر �إن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة �أعطت
املواطنني احلق يف �ضبط مرتكبي
اجلرائم اجلنائية الذين يف حالة
تلب�س وت�سليمهم �إىل �أق��رب رجل
�شرطة �أو �أح��د م��أم��وري ال�ضبط
الق�ضائي.
و�أك��د يا�سني ،يف مداخلة هاتفية
م��ع �إح ��دى ال�ف���ض��ائ�ي��ات امل�صرية
م�ساء �أم�س الأول� ،أن املادة  37من
قانون الإج��راءات اجلنائية ُتعطي
احل��ق للمواطن ال �ع��ادي �أن يلقي
القب�ض على م��ن ي�خ��رب املن�ش�آت
ال �ع��ام��ة وي���س�ل�م��ه لأق� ��رب م�أمور
�ضبط ق�ضائي.
و�أ� �ض��اف �أن ال���ش��رط��ة �إذا مل تلق
ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى ق��اط �ع��ي الطريق
وعلى م��ن يحرق املن�ش�آت العامة
ف� �ه ��ي ت� �ع ��د ُم� �ق� �� ِّ��ص ��رة ،مطالباً
ب�ضرورة تثقيف املواطنني قانونياً
كي يعرفوا حقوقهم.
وت�ت�م��ا��ش��ى دع ��وة ال�ن�ي��اب��ة العامة
ب�إعطاء املواطنني حق ال�ضبطية
الق�ضائية م��ع م��ا ذك ��ره الرئي�س
امل�صري حممد مر�سي يف مقابلة
م��ع �إح ��دى الف�ضائيات قبل نحو
ع �� �ش��رة �أي � ��ام م ��ن �أن� ��ه ي �ج��ب على
امل��واط��ن �أال يكون �سلبياً ويتدخل
يف ح��ال وج��د �أن ه�ن��اك �أ�شخا�صاً
ي �ق �ط �ع��ون ال� �ط ��ري ��ق ويعطلون

املرور.
و�أث� ��ارت ال��دع��وة ح��ال��ة م��ن القلق
ل��دى �أو� �س��اط �سيا�سية يف البالد
من �أن يتم ا�ستخدامها من جانب
منتمني لقوى الإ�سالم ال�سيا�سي
امل�ؤيدة للنظام لتوقيف معار�ضني،
خا�صة و�أنها جاءت يف وقت تردَّدت
ف �ي��ه ع��ن ت �ق��دمي م �� �ش��روع قانون
يخوِّل �شركات الأمن اخلا�ص حق
ال���ض�ب�ط�ي��ة ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ،يف حني
ت�شهد حمافظات وم��دن م�صرية
عدة قطعاً لطرق و�شوارع رئي�سية
وخ �ط��وط ��س�ك��ك ح��دي��دي��ة �ضمن

م�ظ��اه��ر احتجاجية ع�ل��ى النظام
احلاكم.
ك �م��ا ي ��أت ��ي ه ��ذا الإج � � ��راء يف ظل
ا� �س �ت �م ��رار ح ��ال ��ة م ��ن االن� �ف�ل�ات
الأمني واملواجهات املتوا�صلة بني
الأم��ن وع��دد من امل�شتبه فيهم يف
القاهرة وبور�سعيد واملحلة.
من جهة �أخ��رى ،ا�ستدعى قا�ضي
التحقيقات يف �أعمال العنف التي
�أع�ق�ب��ت � �ص��دور احل �ك��م يف ق�ضية
ملعب بور�سعيد ،وزي��ر الداخلية
اللواء حممد �إبراهيم مع عدد من
القادة الأمنيني ل�سماع �أقوالهم.

وك��ان وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ق��د طالب،
�أم ����س الأول ،ال �ق��وى ال�سيا�سية
ب �ع ��دم زج ال �� �ش��رط��ة يف ال�صراع
ال�سيا�سي ،كما دع��ا املعار�ضة �إىل
�سحب �أن�صارها من املظاهرات.
اىل ذل� ��ك� ،أح �ب �ط��ت ع�ن��ا��ص��ر من
اجلي�ش امل���ص��ري ،ام����س ،حماولة
لتهريب بندقيتان وكمية كبرية
م��ن ال��ذخ�ي�رة وك�م�ي��ات م��ن املواد
امل �خ �دّرة وم��ن ال���س�ل��ع والب�ضائع
املُه َّربة.
وقالت ال�ق��وات امل�س ّلحة امل�صرية،
عرب �صفحتها الر�سمية على موقع

March

Tuesday 12

التوا�صل االجتماعي (في�سبوك)
�إن ع �ن��ا� �ص��ر م ��ن ح��ر���س احل ��دود
ب��امل �ن �ط �ق��ة ال �غ��رب �ي��ة الع�سكرية
مت� � ّك� �ن ��ت م� ��ن �إح� � �ب � ��اط حم ��اول ��ة
الخ�ت��راق ع��رب��ة دف ��ع رب��اع��ي من
دون لوحات ،خط احلدود الدولية
مبنطقة (علم اخليام) بعد تبادل
لإطالق النار مع املت�سللني.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه ع�ثر داخ ��ل العربة
ع �ل��ى ب�ن��دق�ي�ت��ي ق �ن ����ص ،وكميات
كبرية من الذخائر ،كما مت �ضبط
ع��رب�ت�ين حمملتني بكمية كبرية
م��ن الب�ضائع وال�سجائر امله ّربة
غري خال�صة الر�سوم اجلمركية.
و�أ��ش��ار اىل �أن عنا�صر �أخ��رى من
ح��ر���س احل� � ��دود مب�ن�ط�ق��ة �سيوة
(واح� ��ة ��س�ي��وة يف � �ص �ح��راء م�صر
ال �غ��رب �ي��ة) ،مت � ّك �ن��ت م ��ن �إحباط
حم��اول��ة ل�ت�ه��ري��ب �أك�ث�ر م��ن طن
من معدن النحا�س ،فيما متك ّنت
عنا�صر منطقة ��ش��رق التفريعة
(خ ��ارج حمافظة بور�سعيد) قبل
ع�ب��ور ق�ن��اة ال���س��وي����س ،م��ن �ضبط
�شاحنة حمملة ب�أطنان من نبات
البانغو املخدّر.
وت �ن �� �ش��ط ع �ن��ا� �ص��ر خ ��ارج ��ة على
ال� �ق ��ان ��ون ب��امل �ن��اط��ق احل� ��دودي� ��ة،
خ� ��ا� � �ص� ��ة يف � � �ص � �ح � ��راء � �س �ي �ن��اء
وال �� �ص �ح��راء ال�غ��رب�ي��ة ،يف تهريب
امل�خ�دّرات والأ�سلحة والتبغ ،فيما
تقوم عنا�صر من اجلي�ش مدعومة
مب��روح �ي��ات و�آل �ي ��ات مبطاردتهم
عرب الدروب ال�صحراوية.
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عوا�صم
لندن
اتهمت منظمة العفو ال��دول�ي��ة ال�سلطات ال�ع��راق�ي��ة ،بالعجز عن
مراعاة التزاماتها باحرتام حقوق الإن�سان وحكم القانون ،مبواجهة
الهجمات املميتة امل�ستمرة من قبل اجلماعات امل�سلحة التي قالت
�إنها ُتظهر ازدرا ًء جلفاً حلياة املدنيني  ،بعد � 10سنوات على الغزو
الأم�يرك��ي للبالد .وقالت املنظمة يف تقرير ا�صدرته ام�س  ،حتت
عنوان عقد من الإنتهاكات � ،إن العراق ال يزال عالقاً يف حلقة رهيبة
من انتهاكات حقوق الإن�سان ،ومنها الهجمات �ضد املدنيني وتعذيب
املعتقلني واملحاكمات اجل��ائ��رة ،يف حني يتف�شى التعذيب وترتكبه
قوات الأمن احلكومية مع �إفالت مرتكبيه من العقاب وخا�ص ًة �ضد
املعتقلني امل�شتبه يف ارتكابهم جرائم مبوجب قانون مكافحة الإرهاب
�أثناء احتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي ال�ستجوابهم  .وا�ضافت
�أن معتقلني زعموا �أنهم تعر�ضوا للتعذيب لإرغامهم على االعرتاف
ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م خ�ط�يرة �أو لتجرمي �آخ��ري��ن �أث �ن��اء احتجازهم يف
تلك الظروف ،لكن املحاكم قبلت تلك االعرتافات ك�أدلة على �أنهم
مذنبون بدون التحقيق يف مزاعم التعذيب وحكمت عليهم بال�سجن
ملدد طويلة �أو بالإعدام ،رغم تراجع العديد منهم عن اعرتافاتهم
خالل املحاكمات .واو�ضحت املنظمة �أن من بني �أ�ساليب التعذيب
التي ذكرها املعتقلون �صعق الأع�ضاء التنا�سلية وغريها من �أع�ضاء
اجل�سم بال�صدمات الكهربائية ،واخلنق اجلزئي بو�ضع كي�س على
ال��ر�أ���س ورب�ط��ه ب�شدة ،وال���ض��رب �أث�ن��اء تعليق ال�شخ�ص يف �أو�ضاع
ملتوية ،واحلرمان من الطعام واملاء والنوم ،والتهديد باالغت�صاب
�أو بالقب�ض على قريبات املعتقل الإناث واغت�صابهن.
نيودلهي
انتحر املتهم الرئي�سي يف جرمية االغت�صاب اجلماعي التي روعت
الهند يف كانون االول-دي�سمرب وراحت �ضحيتها طالبة جامعية ،كما
اعلن لوكالة فران�س بر�س م�س�ؤولون امنيون م�شريين اىل ان املتهم
انتحر �شنقا داخل زنزانته .وقال م�س�ؤول يف �سجن تيهار يف نيودلهي
نعم لقد م��ات  ،وذل��ك ردا على ��س��ؤال لفران�س بر�س عن رام �سينغ
املتهم بانه ر�أ�س الع�صابة التي ارتكبت جرمية االغت�صاب اجلماعي
بحق الطالبة اجلامعية البالغة  23عاما والتي توفيت بعد ايام
من اجلرمية مت�أثرة باجلروح اخلطرة التي جنمت عن االعتداء
اجلماعي عليها .بدوره قال م�س�ؤول يف ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س
طالبا عدم ذكر ا�سمه ان الرجل البالغ من العمر  35عاما انتحر
يف ال�صباح الباكر قرابة ال�ساعة  23,45( 05,15تغ) يف زنزانته
االنفرادية .وا�ضاف هذا امل�س�ؤول ال��ذي �شارك يف التحقيق يف هذه
الق�ضية ان الدعوى م�ستمرة لي�س هناك اي داع لتعطل الق�ضية
ب�سبب انتحار املتهم يف ه��ذا ال�سجن املو�ضوع حتت حرا�سة امنية
م�شددة ورام �سينغ متهم مع �شقيق له يف هذه الق�ضية ،وهو بح�سب
االتهام كان يقود احلافلة التي اغت�صبت فيها الفتاة.
بكني

��ض��رب زل��زال عنيف ب�ق��وة  6.7درج��ات ام����س االث�ن�ين ب��اب��وا غينيا
اجلديدة ،كما �أفاد املركز الأمريكي للجيوفيزياء ،دون �أن ي�صدر يف
احلال �أي حتذير من خطر حدوث ت�سونامي ،ويف ال�صني تعر�ضت
مدينة �أتوك�س بوالية كيزيل�سو لزلزال بلغت قوته  5.2درجات.
و�أو�ضح املركز الأمريكي �أن مركز الزلزال يقع على عمق  84كلم،
ويبعد  320كلم من العا�صمة بورت موري�سبي ،يف حني �أكد مركز
الإنذار املبكر من الت�سونامي يف املحيط الهادئ �أنه لي�س هناك خطر
ح�صول ت�سونامي مدمر  .وغالبا ما ت�سجل زالزل بهذه القوة يف هذه
املنطقة الواقعة على حزام النار يف املحيط الهادئ ،حيث يلتقي عدد
من ال�صفائح التكتونية التي ي�سبب احتكاك بع�ضها ببع�ض هزات
�أر�ضية وانفجارات بركانية .ويف عام � ،1998أوق��ع مد بحري بعد
ألفي قتيل بالقرب من �إيتيبي ،على
زلزال وقع حتت البحر حوايل � ْ
ال�ساحل ال�شمايل الغربي لبابوا غينيا اجلديدة .ومن ناحية �أخرى،
�ضرب زل��زال بقوة  5.2درج��ات على مقيا�س ريخرت اليوم االثنني
مدينة �أت��وك����س ب��والي��ة كيزيل�سو القرغيزية يف منطقة �سنغيانغ
الأوي�غ��وري��ة �شمال غربي ال�صني وق��ال مركز �شبكة ر�صد الزالزل
ال�صيني �إن مركز الزلزال وقع على عمق  8كيلومرتات تقريبا.

ا�ستقرار كينيا مهم ل�شرق �أفريقيا

•• لندن-وكاالت:

ا�ستهلت �صحيفة غارديان الربيطانية افتتاحيتها يف ال�ش�أن الكيني بعد
انتخابات الرئا�سة التي �أُجريت م�ؤخرا ب�أنه ينبغي على الغرب ،وبريطانيا
ب�صفة خا�صة� ،أن يحذر من توجيه الوعظ و�إلقاء املحا�ضرات لل�شعب الكيني
ب�ش�أن الدميقراطية .وقالت ال�صحيفة �إن كينيا التي متثل املحور املايل
ل�شرق �أفريقيا والبلد الذي يعتمد ا�ستقرار كامل املنطقة عليه يواجه الآن
احتمال �أن يُدار بوا�سطة رئي�س ونائب مطلوبني يف الهاي .فبعد ا�ستحقاقه
ب�أقل انت�صار وعد �أوهورو كينياتا بالتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية،
حيث �إنه هو ونائبه وليام روتو يواجهان اتهامات نا�شئة عن �أعمال عنف
بعد انتخابات عام  .2007وبعد مقتل املئات من قبيلة الكيوكويو التي
ينتمي �إليها كينياتا من قبل جماعات عرقية مناف�سة يُتهم كينياتا بتمويل
ع�صابات ال�شوارع لالنتقام .وقالت ال�صحيفة �إن هذه االنتخابات ،حتى
الآن ،كانت حماولة واعية لتجاوز املا�ضي ومناف�سة ومناظرة حقيقية ،لكن
هذا ال يعني �أن اخلط الفا�صل بني الف�ساد ومتويل احلمالت االنتخابية
ات�ضح فج�أة �أو �أن الوالءات القبلية قد انح�سرت.
و�أ�ضافت �أن ال�س�ؤال الرئي�سي الذي يواجه كينيا الآن هو ما �إذا كان ظهور
طبقة متو�سطة �أ�صيلة ومثقفة �سيجرب النخبة القدمية املتداولة لل�سيا�سة
على التنحي جانبا� ،أو ما �إذا كانت هي بدورها �س ُتدرج يف العمل كاملعتاد؟
وقالت ال�صحيفة �إن هذا ال�س�ؤال يظل مطروحا بعد نتيجة كهذه ،لكن هذا
الأمر مرجعه �إىل ال�شعب الكيني نف�سه ولي�س للم�ستعمر ال�سابق املتمثل يف
بريطانيا الذي ما زال له جرائمه التي يُحا�سب عليها �إبان مترد املاو ماو.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن حتالف �أودينغا حلزب الإ�صالح والدميقراطية قد
اتهم جلنة االنتخابات بال�سماح بالتزوير يف عمليات الت�صويت .وقالت �إن
هذا الأمر رمبا حدث بالفعل لكن هناك احتماال �أي�ضا ب�أن نظام الت�صويت
الإلكرتوين قد حدث فيه خلل فني واحتمال �آخر هو �أن كينياتا فاز لأن
حملته �سجلت ناخبني �أكرث وح�صلت على املزيد من القوة اجلاذبة.
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العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

املحكوم عليها� :شركة با�سكا االم��ارات للمقاوالت العامة ميثلها /عبدالرحمن حممد ح�سني
حزام العنوان :بالن�شر نعلمكم انه يف تاريخ  2013/2/20قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات
االيجارية/ابوظبي حكما مبثابة احل�ضوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له  :م�ؤ�س�سة
متكن العقارية .بف�سخ عقد ايجار عني النزاع واخالئها وت�سليمها للمدعية خالية من ال�شواغل
واال�شخا�ص وال��زام املدعى عليها ب�سداد مبلغ  45700دره��م باقي ايجار ال�سنة االيجارية التي
بدات يف  2011/6/21وانتهت يف  2012/6/20واالجرة املرت�صدة بذمتها اعتبارا من 2012/6/21
وحتى تاريخ االخالء التام باعتباره ان االجرة ال�سنوية �شاملة الزيادة القانونية قدرها 189000
درهم وي�ضاف اىل تلك االجرة الزيادة القانونية اعتبارا من  2013/6/20وتقدمي براءة ذمة املاء
والكهرباء حتى متام االخالء وامل�صروفات ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.حكما قابال لال�ستئناف
خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�ستند� .صدر بتوقيع وختم اللجنة.

املحكوم عليه� :شعيب اال�سالم ابوبكر العنوان :بالن�شر
نعلمكم انه يف تاريخ  2013/1/20قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات
االيجارية /ابوظبي حكما مبثابة احل�ضوري يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح املحكوم له  :البيت ال�شرقي الدارة العقارات .بالزام املدعى عليه
بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  31الف درهم والزمته امل�صاريف ومائتي درهم
حماماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوم اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا امل�ستند.

اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/2661

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي

اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/2923

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
الدائرة املدنية الكلية

حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
الدائرة املدنية الكلية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�شر

اعالن بالن�شر بورود التقرير والالئحة املعدلة
رقم الدعوى  -2012/184كلي
اىل املدعي عليها� :شركة بيور رويال لال�ست�شارات العقارية �ش.م.ح حيث ان املدعي:
الي�سكاندرا بارفينوف قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم  -2012/184مدين كلي
للمطالبة بندب خبري وقد قررت املحكمة احالة الدعوى اىل خبري هند�سي وقد اودع
تقريره بالدعوى وعليه يقت�ضى ح�ضورك اىل املحكمة املدنية (ال��دائ��رة الكلية) يف
القاعة رق��م  2برا�س اخليمة �صباح ي��وم االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة التا�سعة
�صباحا ال�ستالم التقرير والتعقيب عليه والرد على الالئحة املعدلة املقدمة .من وكيل
املدعى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال
وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.

امانة �سر الدائرة الكلية

حماكم دبي

رقم الدعوى  -2012/330كلي

اىل املدعي عليه :امباير لهند�سة ال�صخور ���ش.ذ.م.م حيث ان املدعي:
الفار�س لتاجري املعدات � ��ش.ذ.م.م قد اق��ام عليك الدعوى احلقوقية
رقم  -2012/330مدين كلي للمطالبة مببلغ ( 369.900درهم ) وعليه
يقت�ضى ح�ضورك اىل املحكمة املدنية (ال��دائ��رة الكلية) يف القاعة رقم
 2برا�س اخليمة �صباح يوم االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة التا�سعة
�صباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف
حالة تخلفك عن احل�ضور او ار��س��ال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان
املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا بحقك.
امانة �سر الدائرة الكلية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1453ا�ستئناف جتاري

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/231ا�ستئناف عمايل

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/5111عمايل جزئي

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/117عمايل جزئي

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده  - 1 /ف��زان اح�م��د جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل�ست�أنف � /شركة ام�لاك للتمويل �ش م ع وميثله :عمر ال�شيخ �سيد
احمد ال�شيخ قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2011/62
جتاري كلي بتاريخ  2012/12/16وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق
 2013/4/8ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2D.16وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم
غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /مطعم ومقهى برمانة (���ش.ذ.م.م) جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /حامد عبدالعظيم حامد ع�م��ر قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/893عمايل كلي
بتاريخ  2013/2/11وح��ددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2013/3/17
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل��دع��ى ع �ل �ي��ه -1/ك��اف�ت�يري��ا رب �ي��ع امل��دي �ن��ة جم �ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
ان امل��دع��ي  /فيليل ع�ب��داهلل يف اح�م��د ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 21198دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
 .رقم ال�شكوى ( . )2012/134153وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/21ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على االق ��ل.ويف ح��ال��ة تخلفك ف��ان احلكم �سيكون
مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/كواليتي فور ليف للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /حممد واجد علي حممد حبيب خان قد اقام
عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا (20200
دره��م) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة املرتتبة عليه من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد ال�ت��ام .رق��م ال�شكوى ( . .)2013/134596وح��ددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة النق�ض

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/551عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

مدعي/بريا فيالجنيني راوو اجلن�سية :الهند مدعي عليه� :شركة ا�سرت
ا�سو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه� /شركة ا�سرت ا�سو�شيت تريموا مبيانتي ا�س
بيه ايه اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27

اىل  /ح�سني حرب عوده
ليكن معلوما لديك ب��ان احلكم ال�صادر م��ن حمكمة ا�ستئناف العني بتاريخ /21
ن��وف �م�بر 2012/ب��رق��م  2012/317ق��د مت الطعن فيه بالنق�ض ��ض��دك م��ن طرف
الطاعن /م�ؤ�س�سة فا�ضل الظاهري للنقليات واملقاوالت العامة بوكالة املحامي� /سامل
بن بهيان وقيد له الطعن رقم  2013/2نق�ض جتاري  ,لدى حمكمة النق�ض بامارة
ابوظبي .لذا عليك اي��داع قلم الكتاب مبحكمة النق�ض مذكرة بدفاعك م�شفوعة
ب�سند توكيل املحامي املوكل عنك وبامل�ستندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك تطبيقا لن�ص املادة  180من القانون
االحتادي رقم  11ل�سنة  92يف �ش�أن االجراءات املدنية.

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن �صحيفة الطعن بالن�شر

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/467ا�ستئناف عمايل

العدد  10738بتاريخ2013/3/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/3ا�ستئناف تظلم مدين

اىل امل�ست�أنف �ضده - 1 /عي�سى �سبيل للنقل الربي العام جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /ب��اب��وراج ب��اراب��ورات قد ا�ست�أنف
القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2011/4432عمايل جزئي
ب�ت��اري��خ  2012/3/11وح ��ددت ل�ه��ا جل�سه ي��وم اخلمي�س املوافق
 2013/3/21ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة  ch2D.19وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضدهما  - 1 /حميد حممد ر�ضا االن���ص��اري � -2شركة
ا�سكاندنافيان بيزني�س �سوليو�شن ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /مروان جالل عبداحلكيم النوباين وميثله :فهد �سلطان
علي لوتاه قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2011/150
تظلم مدين بتاريخ  2013/1/9وح��ددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق
 2013/3/18ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch1A.4وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم
غيابيا

رائدة القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�ض للدوائر املدنية

ق�سم الطعون

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

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

ق�سم الطعون

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

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/27مد جز -ب �س -ب� -أظ

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/2مد جز -ب �س -ب� -أظ

القا�ضي/ه�شام توفيق عبدالغني
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل

لقد تقرر يف الدعوى رقم ( 2012/3264ابتدائي) املنظورة امام
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعي عليه/
خليفة جمعة مو�سى فريوز ابراهيم النعيمي ,اعالن ن�شراًَ وقد
حتدد لنظر الدعوى جلل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31يف
متام ال�ساعة  6.00م�سا ًء مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر �آل نهيان
وذلك على نفقة املدعى /حممد خلفان حممد ربيعة العلى.
اجلنة ف�ض املنازعات االيجارية

مدعي/كل �شروب خان ف�ضل خان اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه:
�ستيت اليف اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية 50000
درهم املطلوب اعالنه� /ستيت اليف اجلن�سية :باك�ستان 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 االوىل بـ حمكمة بني يا�س االبتدائية
 الكائنة بني يا�س �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداعمذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10

قلم املحكمة املدنية

مدعي/فهمي عبداهلل حممد احلدي اجلن�سية :اليمن مدعى عليه :حممد
خليل ا�سماعيل ن�صر اهلل اجلن�سية :االردن مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 20000درهم املطلوب اعالنه /حممد خليل ا�سماعيل ن�صر اهلل اجلن�سية:
االردن 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 االوىل بـ حمكمة بني يا�س
االبتدائية  -الكائنة بني يا�س �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 2013/3/10

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعالن حكم يف الق�ضية رقم2012/1692م احوال ال�شخ�صية
اىل املحكوم عليه /ريا�ض علي عبداحل�سني /عراقي اجلن�سية العنوان :بالن�شر-
نعلمكم انه بتاريخ املوافق  11مار�س 2013قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح املدعية� /سهاد حممد ها�شم بالآتي :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري باالتي/1 :تطليق املدعية �سهاد حممد ها�شم من زوجها املدعى عليه
ريا�ض علي عبداحل�سني طلقة بائنة للغيبة ال حتل له اال باذنها وبعقد ومهر جديدين,
وعلى املدعية اح�صاء عدتها على الوجه ال�شرعي من تاريخ �صريورة حكم التطليق
باتا )2 .اثبات حق املدعية يف ح�ضانتها الوالدها من املدعى عليه ( حنني ,فاطمة,
احل�سني ,حوراء ,علي ,حممد)  )3يتحمل املدعى عليه الر�سوم وامل�صاريف .حكما قابال
لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التاىل لت�سلمك هذا امل�ستند�.صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2012/3/11م.
عبدالغفار ح�سن عثمان

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/538عمايل )
اىل امل�ح�ك��وم ��ض��ده /م�ؤ�س�سة ��ض��وء ال�ع�م��ارة الع�م��ال ال�صحية /االم� ��ارات عنوانه
 :بالن�شر حيث ان��ه بتاريخ � 2012/6/19صدر حكم �ضدكم يف الدعوى عمايل رقم
 2012/458ل�صالح املنفذ له/ن�صر حممد ن�صر البلتاجي مبا ان املحكوم له قد تقدم
بتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سوم لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي:
احل�ضور امام قا�ضي التنفيذ ل�سداد مبلغ وقدره  15.633درهم  625+درهم م�صاريف
الدعوى  326 +ر�سو التنفيذ .لذا فانت مكلف باحل�ضور امام هذه املحكمة للجل�سة
املحددة يف ال�ساعة  8.30من �صباحا يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19لتنفيذ ما ذكر
اعاله ,ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ يحقك االج��راءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتايخ 2013/2/21م.

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1022جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه /نا�صر مبارك نا�صر وليد العنوان بالن�شر نعلمك انه
بتاريخ املوافق 2013/2/5م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /امام بخ�ش �شريف خان بالتايل :حكمت
املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ
وقدره ( 33.000درهم) والزمته كذلك بامل�صاريف ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات�. .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/3
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك
هذا امل�ستند.

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/102جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي/مكتب فريونا لتاجري ال�سيارات اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
عبدالرزاق عنايت اهلل خان اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية  6220درهم املطلوب اعالنه/عبدالرزاق عنايت اهلل خان اجلن�سية:
باك�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/31موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/11
قلم املحكمة التجارية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

ق�سم الق�ضايا العمالية

اعالن بالن�شر

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
اعالن وحل وت�صفية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن بالن�شر للم�ست�أنف �ضده الثاين
وا�سعة االنت�شار يف اال�ستئناف رقم  1510ل�سنة 2012م جتاري

�شركة �سامي وعلي ملقاوالت البناء/ذ.م.م

اىل امل�ست�أنف �ضده الثاين :كرامت اهلل حممد زماين را�ستى  -نعلمكم بان
امل�ست�أنف  :ا�سيا عبداهلل زوجة ح�سن ابراهيم ح�سن  -قد ا�ست�أنف احلكم
ال�صادر يف الق�ضية املدنية رقم  101ل�سنة  2012ا�شكال يف التنفيذ ال�شارقة
وقد حتدد لنظره جل�سة 2013/3/19م .يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف
�صباح مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية .لذا يرجى التف�ضل
باحل�ضور او من ميثلكم قانونا لتقدمي مالديكم ويف حالة غيابكم فان
املحكمة �ستبا�شر نظر اال�ستئناف وفقا لأحكام القانون.

جمال لتدقيق احل�سابات

رئي�س قلم الكتاب

نعلن للجميع ب��ان ال�شركة امل��ذك��ورة اع�لاه هي � :شركة �سامي وعلي
ال �ب �ن��اء/ذ.م.م �-شركة ذات م�س�ؤولية حم ��دودة ق��د 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
( )52795وقد قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة.
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ
ن�شر االع�لان وعلى العنوان التايل :ام��ارة عجمان هاتف7447771 :
�ص.ب1131:

�سعيد �سامل الهنائي
رئي�س قلم التنفيذ مبحكمة العني االبتدائية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

قلم املحكمة املدنية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1617ت عام -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ� /سعيد غامن علي حمودة الظاهري اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :م�ؤ�س�سة العنقاء العمال اجلب�س اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
م�ؤ�س�سة العنقاء العمال اجلب�س اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/14موعدا لنظر طلب
التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني
الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله,
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10738بتاريخ2013/3/12

العدد  10738بتاريخ2013/3/12

اعـــــــالن
تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
جمال مراد احمد جا�سم اجلن�سية :االمارات وطلب الت�صديق على حمرر يت�ضمن
:تنازل يف اال�سم التجاري (كافترييا �شاي البلد ) واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  617780ال�صادر بتاريخ  2012/4/4يف
دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/نا�صر علي �سامل نا�صر النيار
اجلن�سية :االمارات وتغيري اال�سم التجاري من كافترييا �شاي البلد اىل كافترييا
دلة ال�شاي 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.

اعـــــــالن

مكتب الكاتب العدل
حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

املرجع  2013/66:ك.ع.ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
عبدال�ستار ح��اج��ي عبدالغفور اجلن�سية :االم� ��ارات وط�ل��ب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (عبدال�ستار خلدمات املعلومات
التجارية/ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان
حتت رقم امللف ( )1935وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل
ال�سيد /ف�ضل �سامل �شايف العامري اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع
بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور
بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738

عربي ودويل

ماالوي تعتقل  4وزراء �سابقني خططوا النقالب

زعيم معار�ضة �أرمينيا ي�ضرب عن الطعام
•• �أرمينيا-رويرتز:

ب� � ��د�أ امل ��ر�� �ش ��ح ال �� �س��اب��ق يف انتخابات
الرئا�سة يف �أرمينيا رايف هوفاني�سيان
�إ� �ض ��راب ��ا ع ��ن ال �ط �ع��ام ودع� ��ا الرئي�س
�سريج �سرك�سيان �إىل اال�ستقالة متهما
�إي ��اه ب�ت��زوي��ر االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي منحته
ف�ترة رئا�سية ج��دي��دة ال�شهر املا�ضي.
وك��ان هوفاني�سيان زعيم ح��زب الرتاث
امل� �ع ��ار� ��ض ح �� �ص��ل ع �ل ��ى  % 37من
الأ� �ص��وات يف االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي �أجريت
يف  18فرباير�-شباط بينما �أعلن فوز

�سرك�سيان بن�سبة  % 58.6واعرت�ض
هوفاني�سيان وتقدم ب�شكوى �إىل املحكمة
الد�ستورية.
وق� ��ال ه��وف��ان�ي���س�ي��ان �أم � ��ام م �ئ��ات من
م ��ؤي ��دي ��ه يف جت �م��ع ح��ا� �ش��د يف �ساحة
احلرية بو�سط العا�صمة يريفان �أم�س
الأول ه ��ذا ل�ي����س جم ��رد �إ�� �ض ��راب عن
ال �ط �ع��ام ول �ك �ن��ه م�ق��اط�ع��ة � �ض��د الكذب
والغ�ش  .و�أ��ض��اف �إذا �أدى �سرك�سيان
ق�سمه ال �ك��اذب يف ال�ت��ا��س��ع م��ن �أب��ري��ل-
ني�سان امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ال��د��س�ت��ور والكتاب
امل �ق��د���س وب � ��ارك ال �ب �ط��ري��رك الأعظم
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املر�شح الذي ي�سخر من النا�س ف�سوف
يحدث ذل��ك على جثتي  .وب��د�أت ام�س
املحكمة ال��د��س�ت��وري��ة النظر يف �شكوى
هوفاني�سيان.
وقالت جلنة االنتخابات املركزية ال�شهر
املا�ضي �إنه مل حتدث انتهاكات قانونية
�أث �ن��اء ال�ت���ص��وي��ت مي�ك��ن �أن ت�ؤثرعلى
النتيجة .وق��دم هوفاني�سيان املولود
يف الواليات املتحدة وهو وزير خارجية
�سابق �سبعني �شكوى للجنة االنتخابات
التي ردت بقولها �إن الوثائق ال ت�ستند
�إىل حقائق �أو �أدلة قانونية.

•• ليلوجنوي-رويرتز:

قالت ال�شرطة يف م��االوي انها اعتقلت �أرب�ع��ة وزراء �سابقني
ام����س لال�شتباه يف ت��ام��ره��م ل�لاط��اح��ة باحلكومة بعد وفاة
الرئي�س بينجو وا موثاريكا يف ابريل ني�سان من العام املا�ضي.
و�أظ�ه��ر حتقيق ر�سمي �أن االرب�ع��ة وم��ن بينهم بيرت ال�شقيق
اال�صغر ملوثاريكا الراحل �أنهم حاولوا منع جوي�س باندا نائب
الرئي�س من تويل ال�سلطة وفقا لن�ص الد�ستور.
وقالت رودا ماجولو املتحدثة با�سم ال�شرطة �ألقي القب�ض
على �أرب�ع��ة وزراء �سابقني اج�م��اال ال�ستجوابهم فيما يتعلق
بالتحريات حول وفاة الرئي�س كما ك�شفت مذكرة التحقيق.
وت��وىل باندا م�س�ؤولية البالد بعد الوفاة املفاجئة ملوثاريكا

الذي �أم�ضى اخر �سنوات يف من�صبه يف اتخاذ اجراءات م�شددة
�ضد املعار�ضني وحماربة الدبلوما�سيني.
وعلقت الواليات املتحدة ودول غربية �أخرى مانحة امل�ساعدات
ع��ام  2011بعد �أن قتلت ال�شرطة بالر�صا�ص  20حمتجا
على االق��ل كانوا يتظاهرون �ضد حكم موثاريكا و�أم��ر باندا
الذي وقعت خالفات بينه وبني موثاريكا قبيل وفاته باجراء
حتقيق يف امل�لاب���س��ات املحيطة ب��ال��واق�ع��ة ب�ع��د ورود تقارير
مت�ضاربة موعد وقت وفاته .و�أظهرت نتائج التحقيقات التي
�أعلن عنها يف اال�سبوع املا�ضي �أن موثاريكا تويف اثر �أزمة قلبية
وهو يف طريقه اىل م�ست�شفى يف ليلوجنوي يف اخلام�س من
ابريل ني�سان ولي�س يف ال�سابع من ابريل يف جنوب افريقيا كما
زعمت احلكومة و�أ�سرة موثاريكا يف بادئ االمر.

تتّجه نحو �آفاق �أخرى

13

ال�صني تك�شف �أولوياتها اال�سرتاتيجية اجلديدة

تظهر بكني اهتمام ًا بالدول ال�صاعدة والبلدان العربية
ال�صراع ي�سم العالقة مع وا�شنطن  ..وخيبة �أمل يف �أوروبا
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

�ستكون ال�صني يف الأي��ام القادمة
حت��ت املجهر والأ� �ض��واء الكا�شفة
م ��ن ق �ب��ل الأ�� �ص ��دق ��اء والأع� � ��داء
واخل �� �ص��وم ،و��س�ت�ك��ون ل�ك��ل كلمة،
ول �ك��ل ح��رك��ة �أه� ّم�ي�ت�ه��ا وداللتها
يف ال�برمل��ان ال�صيني ،ال��ذي يعقد
دورت� ��ه ال���س�ن��وي��ة مل ��دة �أ�سبوعني
مار�س اجلاري.
امل�سكوت عنه �أي�ضا �سوف ال يقل
�أه �م � ّي��ة ع ��ن امل �� �ص � ّرح ب ��ه خا�صة
يف ه ��ذا ال �ع��ام ال ��ذي ت�ك�ت�م��ل فيه
نهاية عمل ّية االنتقال ال�سيا�سي
وراء الكوالي�س .وملا كان اجلميع
يت�ساءل عن نوايا الفريق القيادي
اجلديد الذي تبد�أ واليته ال�سبت
 16م� ��ار�� ��س� � ،س �ع��ى املراقبون
ب��ان �ت �ب��اه وع �ن��اي��ة �إىل ف��ك رم��وز
امل��ؤمت��ر ال�صحفي الأخ�ي�ر لوزير
اخل��ارج �ي��ة ال ��ذي �سيتخلى على
حقيبته بعد �ست �سنوات ّ
ق�ضاها
يف ه � ��ذا امل �ن �� �ص ��ب ،وي� �ت ��وق ��ع �أن
ي�صبح ي��ان��غ جيه ت�شي امل�ست�شار
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ل�ل��رئ�ي����س اجلديد
�شي جينبينغ.
ال�ل�اف��ت يف ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا امل�ؤمتر
ال�صحفي �أنّ ال�بروت��وك��ول و�ضع
�أولويات �إ�سرتاتيجية جديدة!
ف �ق��د ج� ��رت ال � �ع� ��ادة م �ن��ذ �أوائ � ��ل
ت �� �س �ع �ي �ن��ات ال� �ق ��رن امل ��ا�� �ض ��ي� ،أن
ت �ط��رح �أ��س�ئ�ل��ة ال���ص�ح�ف�ي�ين وفق

ترتيب ال يتغري .تعطى الكلمة
�أوال مل�م�ث��ل ع��ن و� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
الر�سمية ال�صينية وك��ال��ة �أنباء
ال �� �ص�ي�ن اجل ��دي ��دة �آو �صحيفة
ال���ش�ع��ب ال�ي��وم�ي��ة �أو التلفزيون
ال�صيني يليه �أمريكي ثم و�سيلة
�إعالم ر�سمية �صينية ،ثم �صحفي
�أوروب� ��ي ،فو�سيلة �إع�ل�ام �صينية
ر�سمية ثم �إعالمي ياباين ،ومرة
�أخ� � ��رى و� �س �ي �ل��ة �إع �ل ��ام �صينية
ر��س�م�ي��ة يليها �صحفي رو�سي..
ومي�ك��ن ملرا�سلي ع��دد م��ن الدول
الأوروبية طرح �أ�سئلتهم .و�أخريا،
ي�أتي يف ذي��ل القائمة دور ممثلي
ال�ع��امل ال�ن��ام��ي  ،ال ��دول العربية
و�أف��ري �ق �ي��ا و�أم ��ري� �ك ��ا الالتينية
وبقية �آ�سيا واملحيط الهادئ.
وهذا التنظيم والرتتيب مدرو�س،
وو� �ض��ع ب��د ّق��ة م��ن اج ��ل اح�ت�رام
ميزان القوى ،مبا يرتجم وب�شكل
ج ّيد ر�ؤي��ة ال�ق��ادة ال�صينيني �إىل
العامل.
الح امل�ؤمتر ال�صحفي يف البداية
وك�أنّه يحرتم التقليد املت ّبع وذلك
مبنح التلفزيون ال�صيني الر�سمي
فر�صة ال�س�ؤال الأول ،ولكن ويف
رده الأول ،ح� �دّد ال��وزي��ر امل�شهد
والديكور قائال :من وجهة نظر
القادة ال�صينيني� ،شهدت ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية تغيريات كبرية
على ال�ساحة الدولية وااله ّم منذ
نهاية احل��رب ال�ب��اردة ..و�سي�شهد

ال � �ع ��امل ب �ي�ن اخل �م ����س والع�شر
�سنوات ال�ق��ادم��ة ،حت � ّوالت دولية
مهمة جدا ،وهي حتتاج �إىل قراءة
�صائبة ور�ؤية �إ�سرتاتيجية.
م �ب��ا� �ش��رة ،مت اخ �ت �ي��ار ال�صحفي
ّ
ا�ستغل
الرو�سي ليطرح �س�ؤاله .وقد
الوزير ال�صيني الفر�صة ليعلن �أن
�أوىل الرحالت اخلارجية للرئي�س
ال�صيني اجلديد �ستكون لدولتني
�صاعدتني رو�سيا وجنوب �أفريقيا،
وهذه الأخرية �ست�ست�ضيف القمة
املقبلة �شهر �أفريل القادم لبلدان
ال ب��ري�ك����س (ال�ب�رازي ��ل ورو�سيا
والهند وال�صني وجنوب �أفريقيا)
وت �� �ش �ك��ل ه� ��ذه ال� � ��دول اخلم�س،
على ال��رغ��م م��ن بعدها جغرافيا
وثقافيا واقت�صاديا ،ما يقرب من
ن�صف ال�سكان والنمو العاملي.
وع�ّب�رّ ي��ان��غ جيه ت�شي ع��ن رغبة
ب �ك�ين يف ت �ط��وي��ر � �ش��راك �ت �ه��ا مع
ه ��ذه ال� ��دول  ،ويف ن�ف����س الوقت
ت�شجيعها الندماج هذه املجموعة
ال���ص��اع��دة وال �ت��ي م��ازال��ت ن�سبيا
��ش�ك�ل�ي��ة وم� � ��ازال ال�ت���ض��ام��ن بني
مكوناتها �ضعيفا.
فعلى غ��رار ال�صني� ،صعدت دول
الربيك�س الأرب��ع الأخ��رى خالل
الأزم� ��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي وف ��رت لها
ف��ر���ص التنمية ،يف ال��وق��ت الذي
�أ�صاب الركود اقت�صاديات الدول
الغربية التي �سيطرت على العامل
ط�ي�ل��ة خ�م����س ق � ��رون .وق ��د �شدد

احتجاجات يف �أذربيجان �ضد انتهاكات اجلي�ش
•• باكو-رويرتز:

اعتقلت ال�شرطة يف اذربيجان ع�شرات املحتجني الذين
جتمعوا احتجاجا على العنف يف اجلي�ش وا�ستخدمت
خراطيم امل�ي��اه والر�صا�ص املطاطي لتفريق احل�شود.
وكان هذا االحتجاج �ضمن �سل�سلة من االحتجاجات التي
اث��اره��ا م��وت جمند يف ال�سابع م��ن يناير ك��ان��ون الثاين
بثكنة ع�سكرية .وا�ضيف م��وت ه��ذا املجند اىل �سل�سلة
من وفاة جنود اخرين ال�سباب غري قتالية يف مالب�سات
غام�ضة يف اجلي�ش يف ال�سنوات االخرية.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع يف ب��ادئ االم��ر ان املجند جيهون
ج��وب��ادوف ت��ويف نتيجة ازم��ة قلبية ولكن عائلته تعتقد
انه تعر�ض لل�ضرب حتى امل��وت ومت اعتقال اربعة جنود

بعد فتح حتقيق .وجتمع نحو � 500شخ�ص معظمهم
ن��ا� �ش �ط��ون م �ع��ار� �ض��ون � �ش �ب��ان يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ب��اك��و وهم
يهتفون ال للموت يف اجلي�ش ورفع بع�ضهم �صور اجلنود
املتوفني.
و�سارعت ال�شرطة اىل قمع هذه املظاهرة التي مل حت�صل
على موافقة ويف غ�ضون دقائق اطلقت ال�شرطة قنابل
دخان على املتظاهرين وبد�أت يف اعتقال املحتجني.
وقال حمتج رفع ثالث �صور جلنود متوفني ال ا�ستطيع
اال ابايل بحقيقة ان جنودا �شبانا ميوتون يف جي�شنا كل
ا�سبوع تقريبا وتتهم احلكومات الغربية وجماعات حقوق
االن�سان الرئي�س االذربيجاين الهام علييف ال��ذي خلف
والده يف عام  2003بتزوير االنتخابات وبقمع املعار�ضة
وغالبا ما تقوم قوات الأمن بف�ض االحتجاجات ب�سرعة.

•• كراكا�س-وكاالت:

ي��ان��غ ج�ي��ه ت�شي ع�ل��ى �أنّ النظام
املتعدد الأط ��راف للقرن احلادي
والع�شرين يجب �أن ي�ك��ون �أكرث
متثيال وع��دال��ة مب��ا يعك�س هذه
ال� �ت� �ط ��ورات  .وع �ن��دم��ا �أعطيت
الكلمة �أخريا �إىل �صحفي �أمريكي،
عبرّ الوزير عن �أمله يف �إقامة نوع
ج��دي��د م��ن ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن بكني
ووا�شنطن .فقد ات�سمت ال�سنوات
الأخ � �ي� ��رة مب �ن��اف �� �س��ة م� �ت ��زاي ��دة
اقت�صاديا وبعودة الواليات املتحدة
�إىل منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ
وال���ش�ك��وك امل�ت�ب��ادل��ة ع�ل��ى خلفية
احل��رب االل�ك�ترون�ي��ة والتحديث
الع�سكري البحري والف�ضائي.
وذ ّك � ��ر ي��ان��غ ج �ي��ه ت���ش��ي ان ��ه منذ
�أربعني �سنة ،فتح اجليل القدمي
من ال�ق��ادة الطريق للعالقات يف
ظرف ّية �أك�ثر �صعوبة  ،يف �إ�شارة
�إىل زي� � ��ارة وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة يف
حينها ه�ن�ري كي�سنجر ،وكانت
ال���ص�ين وق�ت�ه��ا غ��ارق��ة يف الثورة
الثقافية والربوبغندا املناه�ضة
للإمربيالية .
وق� ��د � �س �م��ح ال �ل �ق��اء ال � ��ذي جمع
كي�سنجر برئي�س جمل�س الدولة
ال���ص�ي�ن��ي ت���ش��و ان الى ،يف قلب
احل ��رب ال� �ب ��اردة وح ��رب فيتنام،
ت�ن�ظ�ي��م ل �ق��اء ال��رئ�ي����س نيك�سون
م��ع الزعيم م��او يف ال�ع��ام التايل،
و�إر� �س��اء ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ت��دري �ج �ي��ا .وق ��ال

مرحب
يانغ �إن الواليات املتحدة ّ
ب �ه��ا يف م�ن�ط�ق��ة امل �ح �ي��ط الهادئ
ال� �ت ��ي ت �ت �ق��اط��ع ف �ي �ه��ا م�صالح
كربى ،ولكن يجب عليها احرتام
م�صالح ال�صني وهواج�سها يجب
علينا ان نتعاون من �أجل ال�سالم
واال�ستقرار يف ه��ذه املنطقة وهو
بهذا الت�صريح يرتجم �إىل �أيّ ح ّد
�أ��ص�ب�ح��ت ال�ع�لاق��ة م��ع وا�شنطن
مت �ث��ل م���ش�ك�ل��ة ب��ال�ن���س�ب��ة لبكني،
ومع ذلك ،تبقى عالقة �ضرور ّية
وحيو ّية.
حم � � ّم�ل��ا م� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة الأزم � � � ��ة
ب �خ �� �ص��و���ص ج � ��زر دي � ��اوي � ��و �إىل
ال �ي��اب��ان ،وم��دي �ن��ا جت��رب��ة كوريا
ال�شمالية النووية يف  12فيفري
امل��ا��ض��ي ،م��ع ال��دع��وة �إىل الهدوء
واحل � ��وار وال �ت �ف��او���ض م��ع بيونغ
يانغ� ،أكد الوزير ال�صيني الأهمية
ال�ت��ي متنحها ال�صني �إىل �آ�سيا،
التي تقيم معها �أك�ثر من ن�صف
مبادالتها التجار ّية.
و�أكد يانغ جيه ت�شي انه ال يعتقد
�أن �آ�سيا �ستتجاوز يوما ما �أوروبا
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة (يف امليزان
التجاري لل�صني) كل بلد يجب �أن
يرى �أين توجد م�صاحله  ،م�شريا
�إىل �أهم ّية منطقة التجارة احلرة
ال�شا�سعة التي �أقامتها ال�صني عام
 2010م��ع جريانها يف �آ�سيان
وت ��اي ��وان .و�أ�� �ض ��اف الآ�سيويون
ل �ي �� �س��وا �أق� ��ل ذك� ��اء وم��وه �ب��ة من

•• الفجر – تون�س  -خا�ص

كانت ج��ري��دة ال���ش��روق التون�سية
قد ن�شرتها وتتع ّلق ب�إلقاء القب�ض
على من ّفذ عملية االغتيال كمال
الق�ضقا�ضي من طرف ال�سلطات
اجلزائرية وت�سليمه �إىل ال�سلطات
التون�سية منذ � 6أيام دون �أن يت ّم
�إع �ل��ام ق��ا� �ض��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق املكلف
بق�ضية �شكري بلعيد.
و�أ�� �ش ��ار ع���ض��و امل �ك �ت��ب ال�سيا�سي
ل�ل�ح��زب زي ��اد خل���ض��ر �إىل �أن ما
�أ�صدرته جريدة ال�شروق يف عددها
ال�صادر �أم�س حول اعتقال القاتل
ّ
احلقيقي ل�شكري بلعيد ك��ان قد
ورد عليهم منذ �أي��ام م��ن م�صادر
جديرة بالثقة ،وفق تعبريه.
م��ن ج�ه�ت��ه ق��ال حم�م��د ج �م��ور يف
يخ�ص اغتيال بلعيد� ،إن عميد
ما ّ
وج� ��ه ر�سالة
�د
�
ق
�ان
�
ك
�ن
امل �ح��ام�ي
ّ
�إىل وزارة ال �دّاخ �ل �ي��ة ي�ع�ل��م فيها
ت�ق��دمي ��ش�ك��وى م��ن ق�ب��ل املرحوم
ح� ��ول وج � ��ود ع �ن��ا� �ص��ر م�شبوهة
تالحقه ومطالبا �إي��اه��م بتوفري
احلماية �إال �أن الوزارة مل ت�ستجب
ل �ه��ذا امل �ط �ل��ب .و�أك� ��د اجل �م��ور �أن
جرمية االغتيال جت��اوزت مفهوم
اجل��رمي��ة ال�سيا�س ّية �إىل جرمية
دولة خ�صو�صا بعد اعرتاف رئي�س
احل �ك��وم��ة امل �ك � ّل��ف ع �ل��ي لعري�ض
خ �ل ��ال ال � � �ن� � ��دوة ال � �ت� ��ي عقدها
للإعالن عن القاتل ب�أن بلعيد كان
تر�صد قبل خم�سة �أيام من
حمل ّ
اغتياله .وح� ّم��ل ح��زب الوطنيني
�وح��د (الوطد)
الدميقراطيني امل� ّ
ح��زب النه�ضة ورئي�س احلكومة
احلايل،علي العر ّي�ض امل�س�ؤولية

قيادة جديدة
��س�ك��ان امل�ن��اط��ق الأخ� ��رى  ،ولعله
�أراد ب��ذل��ك �أن ي� �غ ��ازل جريانه
ويبدو ط ّيبا �أمامهم ،ولكنه عك�س
يف ن�ف����س ال ��وق ��ت ،وغ���ص�ب��ا عنه،
ال�شعور بالتفوق والعظمة الذي
كثريا ما يعاب على ال�صينيني يف
ه��ذه املنطقة التي ظلت معقلهم
لقرون عدّة.
ث��م � �ش��دد ال ��وزي ��ر ال���ص�ي�ن��ي على
�أه �م �ي��ة ال �ق ��ارة الإف��ري �ق �ي��ة التي
حققت ال�صني معها �أع�ل��ى ن�سبة
تطور يف العالقات خالل الأزمة،
وك ��ان ��ت ب �ك�ي�ن الأك� �ث ��ر انفتاحا
وتق ّبال لفكرة التعاون الدويل من
�أجل ال�سالم والتنمية يف �أفريقيا
و�أمريكا اجلنوبية.
وا�ست�شهد يانغ مبثل �إفريقي يقول
�إذا كنت تريد �أن تذهب ب�سرعة،
فاذهب وحدك ،و�إذا كنت تريد �أن
تذهب بعيدا ،اذهب مع الآخرين
ك �م��ا دع ��ا رئ �ي ����س الدبلوما�سية
ال�صينية �أي���ض��ا ،ال ��دول العربية
�إىل احلوار وال�سالم واال�ستقرار،
م ��و� �ض �ح ��ا �أن ب� �ك�ي�ن �ستحرتم
اخليارات ال�سيا�سية لهذه البلدان،

جّ
جرمية اغتيال املعار�ض التون�سي بلعيد :خطوة �أوىل باتاه تدويل الق�ضية

قال �أم�س االثنني نائب رئي�س حزب
الوطنيني الدميقراطيني املوحد
حم�م��د ج �م��ور يف ن ��دوة �صحفية
�إنه وقع االت�صال الأ�سبوع املا�ضي
ر�سميا باملفو�ضية العليا حلقوق
الإن�سان بجينيف لتكليفها مبلف
اغ�ت�ي��ال ال�ق�ي��ادي ب��احل��زب �شكري
ب�ل�ع�ي��د وق� ��ال ب� ��أ ّن ��ه مت �إ�شعارهم
مب �خ��اوف �ه��م و حت �ف �ظ��ات �ه��م على
طريقة تعامل اجل�ه��از الق�ضائي
والأمني يف تون�س مع هذا امللف.
وق��ال ج�م��ور �إن املفو�ضية العليا
حل� �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان ق ��د التزمت
مبتابعتها مللف ال�سيا�سي �شكري
بلعيد عرب مكتبها الدائم بتون�س
و هياكلها املتواجدة بجنيف.
وك�شف نائب الأم�ين العام حلزب
املوحد،
الوطنيني الدميقراطيني ّ
ع� ��ن وج� � ��ود ح ��اج ��ز ب �ي�ن قا�ضي
التحقيق املتعهّد بق�ضية اغتيال
� �ش �ك��ري ب �ل �ع �ي��د وب�ي��ن املعطيات
احل�ق�ي�ق�ي��ة .وق� ��ال جمور:هناك
�شكوكا حول بع�ض الأطراف التي
ت �ف��ر���ض ع �ل��ى ق��ا� �ض��ي التحقيق
عدم التحدّث �إىل و�سائل الإعالم
وه�ن��اك �أط��راف��ا �أي�ضا ت�سعى �إىل
م �دّه مب��ا ت��ري��د ه��ي م��ن معطيات
ح ��ول ال�ق���ض�ي��ة و�إخ� �ف ��اء البع�ض
الآخر منها .ويف �سياق متّ�صل� ،أكد
جمور �أنه ال وجود �إىل ح ّد ال�ساعة
لت�صريح ر�سمي لقا�ضي التحقيق
�سواء كان بالنفي �أو الت�أكيد فيما
يتع ّلق باملعلومات الأخ�يرة والتي

الراحل �شكري بلعيد

القانونية يف اغتيال الأمني العام
للحزب�،شكري بلعيد.
وق ��ال حم�م��د ج�م��ور :،م�س�ؤولية
علي العري�ض وحزبه لي�س فقط
�أخالقية و�سيا�سية و�إمنا قانونية
�أي �� �ض��ا ،ح �ي��ث �أن� �ن ��ا �إزاء جرمية
��س�ي��ا��س�ي��ة وج ��رمي ��ة دول� ��ة وقعت
بتواط�ؤ من هذه الأطراف.
ول� �ف ��ت ج� �م ��ور �إىل ت� �ه ��اون علي
العري�ض ملا كان ي�شغل خطة وزيرا
للداخلية يف ملف ق�ضية اغتيال
� �ش �ك��ري ب�ل�ع�ي��د م��ن ذل ��ك جتاهل
الر�سالة التي كان قد وجهها �إليه
عميد املحامني التون�سيني مفادها
�أن بلعيد ك��ان م�ستهدفا غ�ير �أن

�سباق رئا�سة فنزويال بني مادورو وكابريلي�س

قالت م�صادر يف املعار�ضة الفنزويلية
�إن زعيمها هرنيك كابريلي�س وافق
على تر�شيحه من قبل املعار�ضة خلو�ص �سباق الرئا�سة ،وذلك بعد �ساعات
م��ن �إع�ل�ان اللجنة العليا لالنتخابات حت��دي��د ي��وم � 14أبريل-ني�سان
القادم موعدا لإجراء االنتخابات الرئا�سية املبكرة الختيار خلف للرئي�س
الراحل هوغو �شافيز .وحت��دث م�صدران يف املعار�ضة لوكالة روي�ترز �أن
كابريلي�س واف��ق على متثيل املعار�ضة يف االنتخابات ،وذل��ك بعد �ساعات
من �إع�لان الأم�ين العام الئتالف طاولة الوحدة الدميقراطية املعار�ض
رامون غيريمو �أفيليدو �أن االئتالف قرر بالإجماع الطلب من حاكم والية
مرياندا هرنيك كابريلي�س �أن يكون مر�شحه لالنتخابات.

مبا يف ذلك �سوريا.
ويف ختام ه��ذه ال�ن��دوة ال�صحفية
ال �ت��ي ا��س�ت�م��رت ��س��اع�ت�ين ،تط ّرق
يانغ �إىل عالقة ب�لاده مع �أوروبا
يف �أع �ق��اب الأزم � ��ة ال �ت��ي ع�صفت
مبنطقة ال �ي��ورو .حيث ذ ّك��ر بان
تلك العالقات كانت من �أه��م ما
يربط ال�صني بالعامل اخلارجي،
م ��ؤك��دا ثقته يف امل�ستقبل� ،آمال
�أن ي �ح � ّول الأوروب� � �ي � ��ون الأزم� ��ة
�إىل ف��ر� �ص��ة ،م �ع�ّبارّ ا ع��ن رف�ضه
لل�سيا�سات احل�م��ائ� ّي��ة �أو تدابري
ال�سوق.
مكافحة �إغراق ّ
وك� ��ان� ��ت ت� �ل ��ك ط ��ري� �ق ��ة مهذّبة
ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن ال �� �ص ��ورة ال�سيئة
ال�ت��ي حتملها ال���ص�ين ال �ي��وم عن
�أوروب��ا ،والتي ترى �أنها عالقة يف
�شباك خطط التق�شف ،و د ّوامة
الركود والبطالة ،و�أين تعرت�ضها
�أك �ث��ر ال �� �ص �ع��وب��ات لال�ستثمار،
وح �ي��ث ال � ��ر�أي ال �ع��ام ال يح ّبها.
ومع ذلك فقد �آمنت ال�صني ملدة
ط��وي�ل��ة ب ��أوروب ��ا وراه �ن��ت عليها،
�آم�ل��ة �أن تتهيكل �سيا�سيا لتلعب
دور ال �ت��وازن يف عالقتها الأكرث

ا�ضطرابا و�صداما م��ع الواليات
املتحدة الأمريكية.
�إنّ ال���ص�ين ،وق��د �أ�صيبت بخيبة
�أم��ل م��ن �شريك ت��رى ان��ه بطيء
للغاية يف خ��و���ض غ�م��ار لإ�صالح
ويتم ّلكها �إح�سا�س �أن��ه يرف�ضها،
ب ��د�أت حت � ّول وج�ه��ة نظر عينيها
�إىل �آف ��اق ج��دي��دة .وف�ع�لا ،بد�أت
ب � �ك �ي�ن ت �ت��راج � ��ع �إىل منطقة
ال �ت �ج��ارة احل ��رة ال���ض�خ�م��ة التي
تبا�شر �إن�شاءها يف �آ�سيا واملحيط
ال �ه��ادئ ،وت�ط�م��ح بتو�سيعها �إىل
دول جمموعة بريك�س و �شركائها
الأف � ��ارق � ��ة و �إىل دول �أمريكا
اجل �ن��وب �ي��ة ال� ��ذي� ��ن �سيجذبهم
نفوذها اجلديد.
وح �ت��ى ال جت��د �أوروب� � ��ا ،وغريها
م��ن ال�ت�ج�م�ع��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة ،مبا
فيها العربية ،نف�سها على هام�ش
العوملة اجل��دي��دة م��ا بعد مرحلة
ال ��رك ��ود ،ع�ل�ي�ه��ا �أن ت�ن�ت�ب��ه لهذا
التح ّول اال�سرتاتيجي ،وت�ستوعب
ال ��در� ��س وت �ع��ي �أب� �ع ��اده وتدركها
ب���س��رع��ة وت���س�ت�ف�ي��ق ..و�إ ّال فاتها
القطار!.

وقال �أفيليدو لقد �أدركنا جميعا �أن هرنيك كابريلي�س هو ال�شخ�ص الذي
�سيج�سد هذا اخليار للتغيري الدميقراطي البديل واتفقنا على �أن نطرح
هرنيك كابريلي�س كمر�شح رئا�سي للوحدة .
و�ستنح�صر املناف�سة بني الرئي�س امل��ؤق��ت نيكوال�س م��ادورو مر�شحا عن
احلزب اال�شرتاكي املوحد احلاكم ،وبني كابريلي�س الذي خ�سر االنتخابات
الرئا�سية �أمام �شافيز يف �أكتوبر-ت�شرين الأول املا�ضي.
وك��ان م ��ادورو ق��د �سعى لإج ��راء انتخابات مبكرة م��ع انت�شار م��وج��ة من
التعاطف حلزبه �إث��ر وف��اة �شافيز ،حيث �أظهرت اال�ستطالعات الأخرية

ال��وزارة �أجابته ب��أن العملية لي�س
لها �أ�سا�س من ال�صحة.
و�أ�ضاف �أن احلكومة اجلديدة مل
ت�ضع �صلب �أولوياتها الك�شف عن
القاتل احلقيقي ل�شكري بلعيد و
اجلهات التي تقف ورائها.
من جهة �أخرى ك�شف نائب رئي�س
ح��زب الوطنيني الدميقراطيني
امل ��وح ��د �أن رئ �ي ����س اجلمهورية
حم �م��د م �ن �� �ص��ف امل� ��رزوق� ��ي نفى
ع �ل �م��ه امل �� �س �ب��ق ب �ع �م �ل �ي��ة اغتيال
ال���س�ي��ا��س��ي ��ش�ك��ري بلعيد و ذلك
�أث�ن��اء ا�ستنطاقه م��ن قبل قا�ضي
التحقيق الأ�سبوع املا�ضي .
وق� ��ال حم �م��د ج �م��ور �إن اجل� ��ر�أة

�أن ��ه يحظى بفر�صة �أك�ب�ر ل�ل�ف��وز يف
االن�ت�خ��اب��ات على ح�ساب كابريلي�س
املعار�ض املنتمي �إىل الو�سط.
وقد بد�أت املعركة بني الرجلني حتى
قبل �أن تبد�أ احلملة االنتخابية ،فمادورو �أدى اجلمعة اليمني الد�ستورية
�أمام اجلمعية الوطنية رئي�سا م�ؤقتا للبالد ،يف �إج��راء طعنت بد�ستوريته
املعار�ضة م�ؤكدة �أن رئي�س اجلمعية الوطنية هو من يجب �أن يتوىل هذه
امل�س�ؤولية ح�سب الد�ستور� .أم��ا كابريلي�س فخاطب م��ادورو عرب الإعالم
مبا�شرة قائال له نيكوال�س ..مل ينتخبك �أحد رئي�سا ..النا�س مل ي�صوتوا
ل��ك ي��ا فتى مم �أن��ت خ��ائ��ف؟  .و�أق ��ر �أح��د امل���ص��ادر يف مع�سكر كابريلي�س
لرويرتز ب�أن املناف�سة �ستكون �صعبة ،قائال �إن هناك الكثري من ال�سلبية ،
م�ضيفا �أن مر�شح املعار�ضة قد قرر خو�ض ال�سباق و�أنه لن يرتاجع.

ال�سيا�سية ملن�صف املرزوقي كانت
ت�ق�ت���ض��ي �أن ي� ��ر ّد م �ب��ا� �ش��رة على
ت�صريحاتي ال�ت��ي ق�ل��ت فيها �أنه
ك� ��ان ع �ل��ى ع �ل��م م �� �س �ب��ق بحادثة
اغتيال ال�شهيد �شكري بلعيد .
و�أ�� �ض ��اف ق��ائ�ل�ا :ك �ن��ا ن�ع�ت�ق��د انه
الزال ف �ي��ه ب� ��ذرة م ��ن احلقوقي
و�أن يخرج عن �صمته و لكنه ك ّذب
ت���ص��ري�ح��ات��ي و ف ��ّ��ض��ل م�صاحله
ال�ض ّيقة.
ع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر � �ص � ّرح املحامي
ن��زار ال�سنو�سي الناطق الر�سمي
ب��ا� �س��م ه�ي�ئ��ة ال ��دف ��اع ع��ن �شكري
بلعيد �أن ق��ا��ض��ي التحقيق ك ّذب
ال ��رواي ��ة ال �ت��ي ن���ش��رت�ه��ا جريدة
ال � �� � �ش� ��روق ب �خ �� �ص��و���ص ت�سليم
ال�سلطات اجلزائرية لقاتل �شكري
بلعيد امل��دع��و ك�م��ال الق�ضقا�ضي
لل�سلطات التون�سية و�أنه ال �أ�سا�س
لهذا اخلرب من ال�صحة.
وقال ال�سنو�سي �إنّ الهيئة �أمامها
رواي�ت��ان الأوىل جلريدة ال�شروق
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ق ��ا� �ض ��ي التحقيق
يف ان � �ت � �ظ� ��ار م � ��ا � �س �ت �� �س �ف��ر عنه
التحقيقات.
ونفى ال�سنو�سي �أن تكون الهيئة
ق � ��د اع � �ت� ��زم� ��ت ت � �ق� ��دمي تقرير
لقا�ضي التحقيق بغر�ض ا�ستدعاء
را�� �ش ��د ال �غ �ن��و� �ش��ي ل �� �س �م��اع��ه بعد
�أن وق ��ع اال� �س �ت �م��اع �إىل احلبيب
ال�ل��وز القيادي يف حركة النه�ضة
م�لاح�ظ��ا �أنّ ال�ل�ج�ن��ة القانونية
� �ص �ل��ب ال �ه �ي �ئ��ة ال زال � ��ت ب�صدد
جت�م�ي��ع ك��ل امل �ع �ط �ي��ات يف ق�ضية
�شكري بلعيد.

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738
2013 - Issue No 10738

March

Tuesday 12

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

14
حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3576 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :دلتا ال�سعودية للمقاوالت /العنوان را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 34375.82درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 34375.82درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-J-83442دبي  /خ�صو�صي) من نوع (ميت�سوبي�شي الن�سر� -صالون) طراز- 2007 :لون املركبة:
ف�ضي ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )34375.82درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3565 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :طارق حممود علي �صقر -م�صر اجلن�سية /العنوان را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 54785.35درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 54785.35درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( -H-46332دبي/خ�صو�صي ) من نوع (تويوتا ك��وروال� -صالون) طراز 2008 :لون املركبة:
ابي�ض ل�ؤل�ؤى  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )54785.35درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
الرقم 2013/3574 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :علي حميد ابراهيم/عراقي اجلن�سية  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 117572درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (117572
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
(-4904الربج -را�س اخليمة /خا�صة ) من نوع (تويوتا الندكروزر -ا�ستي�شن ) طراز- 2006:لون املركبة:
ذهبي ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )117572درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
اعالن بالن�شر� -إخطار عديل
الرقم 2013/3581 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :كومان مانويل/روماين اجلن�سية  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 34623درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (34623
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - G-45029دبي خ�صو�صي) من نوع (كيا بيكانتو� -صالون ) طراز- 2006 :لون املركبة :ا�سود ,,واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )34623درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل
الرقم 2013/3567 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :النجالء لالقم�شة ذ.م.م  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 71386درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (71386
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
(-12239ابي�ض  -ال�شارقة  /خ�صو�صي) من نوع (هوندا اكورد �صالون ) طراز- 2008 :لون املركبة :ا�سود,
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )71386درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3568 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :اركان لت�أجري ال�سيارات  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 39204.50درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 39204.50درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-54612رم��ادي -ابوظبي خ�صو�صي) من نوع (ميت�سوبي�شي جاالنت� -صالون ) طراز2009 :
لون املركبة :ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )39204.50درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3583 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :كر�شنا كومار كامباالت بانكاجاك�شان/هندي اجلن�سية  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 65225.50درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 65225.50درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( -C-51257دبي خ�صو�صي) من نوع (تويوتا كوروال� -صالون ) طراز- 2007 :لون املركبة:
ابي�ض ل�ؤل�ؤي ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )65225.50درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3585 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :عبدالرزاق احمد حممود عجور -فل�سطيني اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 64257.13درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 64257.13درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-41379الفئة  - 6ابوظبي  /خ�صو�صي) من نوع (هايونداي �سوناتا� -صالون ) طراز2009 :
لون املركبة :ا�سود ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )64257.13درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3582 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :املدينة لتنقية مياه ال�شرب  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 59587.47درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 59587.47درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( -L-43480دبي  /خ�صو�صي) من نوع (اي�سوزو  -بيك اب ) طراز- 2009 :لون املركبة :ابي�ض,
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )59587.47درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3578 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :براهاالداها راه اناتا كري�شنان -هندي اجلن�سية العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 31442درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (31442
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
(-H-37225دبي  /خ�صو�صي) من نوع (بيجو � - 407صالون) طراز- 2007 :لون املركبة :ذهبي ,واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )31442درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
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اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3580 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :ني�شا رودريجيو�س بنت او�سكار-هندي اجلن�سية العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 39786درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (39786
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( -A-69176الفجرية / -خ�صو�صي) من نوع (هوندا �سي ار يف ) طراز- 2007 :لون املركبة :ف�ضي ,واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )39786درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3572 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه� :سونيت كومار روى -هندي اجلن�سية  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 23274.34درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 23274.34درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( -A-16475دبي /خ�صو�صي ) من نوع (تويوتا ايكو� -صالون ) طراز- 2005 :لون املركبة:
رمادي ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )23274.34درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
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اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3603 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :حممد احمد عبدال�ستار �شحاته م�صري اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 48398.50درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 48398.50درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-37396رم��ادي -ابوظبي /خ�صو�صي) من نوع (ميت�سوبي�شي الن�سر� -صالون) طراز2006 :
لون املركبة :احمر ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )48398.50درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3571 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :الربج االخ�ضر للمقاوالت �ش.ذ.م.م  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 84065درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (84065
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( F-34756دبي  /خ�صو�صي) من نوع (تران�س مارك  - 1با�ص ) طراز- 2006 :لون املركبة :ابي�ض ,واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )84065درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
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املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل
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املخطر

الرقم 2013/3577 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه� :شركة روك�سي لالطارات وقطع غيار ال�سيارات/العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 55729درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (55729
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
(-37857برتقايل  -ال�شارقة  /خ�صو�صي) من نوع (اي�سوزوان بي ار -بيك اب ) طراز- 2008 :لون املركبة:
 :ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )55729درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3566 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :اخالق ح�سني بن الطاف ح�سني باك�ستاين اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 34434درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (34434
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
(-43394الفئة الثانية  -ال�شارقة  /خ�صو�صي) من نوع (ميت�سوبي�شي الن�سر� -صالون) طراز- 2009 :لون
املركبة :ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )34434درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املخطر
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املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل
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�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

اعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3563 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه� :سيد حمبوب حيدر رزوي  -هندي اجلن�سية  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 18376درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
(18376درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة
رقم (-62932الفئة -5ابوظبي  /خ�صو�صي) من نوع (ني�سان �صني � -1.3صالون ) طراز- 2004 :لون املركبة:
ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )18376درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3588 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :نيكوليتا مو�سى ايطايل اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 33241.89درهم
نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 33241.89درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( -J-50291دبي  /خ�صو�صي) من نوع (ني�سان تيدا� -صالون ) طراز- 2006 :لون املركبة:
ا�سود ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )33241.89درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3570 :اليوم :االثنني 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :م�صنع احلياة للبال�ستيك  /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره () 51775درهم
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لتنبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (51775
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( -C-54791دبي  /خ�صو�صي) من نوع (تويوتا هايلوك�س  -بيك اب ) طراز- 2007 :لون املركبة :ابي�ض,
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )51175درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

الرقم 2013/3591 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :علي ح�سني اعجاز جعفر/باك�ستاين اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )75487.50درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 75487.50درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رق��م ( - A -79591دبي/خ�صو�صي) م��ن ن��وع (هيونداي تو�سان  -ا�ستي�شن) ط��راز- 2009 :لون
املركبة :ا�سود  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )75487.50درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر
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حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
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�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3596 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :انزار �شاه جهان نيناز/هندي اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )23297درهم

نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (23297
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - K-46252دبي  /خ�صو�صي) من نوع (هوندا �سيفيك � -صالون) ط��راز- 2006 :ل��ون املركبة :ابي�ض ,
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )23297درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر

الرقم 2013/3598 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :حممد �سهيل �صادق حممد �صادق /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

الرقم 2013/3569 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :امين حممد عبداملنعم عيد حممد /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )51478.50درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 51478.50درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( - G-89259دبي  /خ�صو�صي) من نوع (تويوتا ياري�س � -صالون) طراز- 2008 :لون املركبة:
ا�سود  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )51478.50درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر

الرقم 2013/3589 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :تريد ماونت/هندي اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )150270.37درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 150270.37درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( -54895ابي�ض  -ابوظبي) من نوع (جيب �شريوكي  -ا�ستي�شن) طراز- 2008 :لون املركبة:
ا�سود  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )150270.37درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )45709درهم

نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (45709
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - I-95793دبي/خ�صو�صي) من نوع (هوندا �سيفيك � -صالون) طراز- 2008 :لون املركبة :ابي�ض  ,واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )45709درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر
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ً
نادي �أبوظبي للريا�ضات ينظم �سباق دملا للقوارب ال�شراعية املحلية فئة ً 60
قدما ال�سبت طالب اخلدمات الإن�سانية يح�صدون عددا من امليداليات يف الأوملبياد اخلا�ص
ينظم ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت املناف�سات والفعاليات املتنوعة �سواء لفئة القوارب 60
ال�سبت املقبل �سباق دملا للقوارب ال�شراعية املحلية فئة قدما �أو  22قدما و 43قدما �إ�ضافة �إىل البواني�ش
 60قدما.
وال�شواحيف وغريها من ال�سباقات �سواء الرتاثية �أو
وو�صل عدد املحامل التي �أكدت م�شاركتها يف ال�سباق احلديثة والتي �شهدت تفاعال كبريا على مدار املو�سم.
حتى ام�س �إىل  92حممال يبحر على منت كل منها وقال �أحمد ثاين مر�شد الرميثي رئي�س جمل�س �إدارة
 16بحارا وم��ن املقرر �أن ينطلق ال�سباق يف ال�ساعة ن ��ادي �أب��وظ �ب��ي ل�ل��ري��ا��ض��ات ال���ش��راع�ي��ة وال �ي �خ��وت �أن
الثانية بعد ظهر ال�سبت على �أن ينتهي حوايل الرابعة �سباق دمل��ا للقوارب ال�شراعية املحلية فئة  60قدما
م�ساء.
ميثل حلقة جديدة يف �سل�سلة ال�سباقات التي ينظمها
ي�أتي ال�سباق �ضمن �أجندة النادي التي ت�شهد عددا من النادي والتي تنوعت لتلبي كافة الطموحات والأذواق

و�أن ه��ذه ال�سباقات كلها ت�صب يف �صالح تطور هذه
الريا�ضات والك�شف ع��ن مواهبها وتوا�صل الأجيال
ف�ي�ه��ا وت �� �س��اه��م يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ال �ت��راث البحري
باعتباره غاية ت�سعى �إليها الدولة وتوفر لهذا الهدف
وجوه الدعم كافة .جتدر الإ�شارة �إىل �أن ختام �سباقات
املو�سم املا�ضي للمحامل ال�شراعية فئة  60قدما حمل
ا�سم �أبو الأبي�ض و�أقيم يف منت�صف مار�س املا�ضي على
كورني�ش العا�صمة �أبوظبي و�شهد ف��وز املحمل براق
باملركز الأول .

�شارك طالب مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية فرع
املنطقة الو�سطى بالذيد يف املهرجان الأول للأوملبياد
اخلا�ص الإماراتي الذي نظمه احتاد الإم��ارات لريا�ضة
املعاقني بنادي الثقة للمعاقني مب�شاركة �أندية ومراكز
املعاقني بالدولة.
وجرت املناف�سات يف �ألعاب الري�شة الطائرة وتن�س الطاولة
حيث فاز طالب فرع املدينة بالذيد بـ  9ميداليات ملونة
منها  4ذهبيات و 4ف�ضيات وميدالية برونزية واحدة.
و�أكد عامر �أحمد �إبراهيم امل�شرف على فريق فرع مدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية بالذيد ومدر�س الرتبية
الريا�ضية �أن هذه امل�شاركة ت�أتي يف �إط��ار احلر�ص على

�صقل مواهب وقدرات طلبة املدينة يف املجاالت الريا�ضية
كافة واكت�شاف املوهوبني منهم ولتحقيق مبد�أ الدمج
مع �أقرانهم من باقي املراكز والأندية الك�سابهم املزيد
من التجارب واخلربات.
وق ��ال ان امل��ؤ��س���س��ات التعليمية ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص املعاقني
كمدينة ال���ش��ارق��ة ل�ل�خ��دم��ات الإن���س��ان�ي��ة تعترب منبعا
للمواهب والطاقات املختزنة التي ترفد �أندية املعاقني
بالدولة بالطاقات واملواهب ال�شابة لريفد بها املنتخب
الوطني لريا�ضة املعاقني منوها ب�أن الكثري من ه�ؤالء
ا�ستطاعوا حتقيق العديد من االجنازات لبلدهم يف �أكرث
من م�شاركة وحمفل عربي وعاملي.

تكرمي الفائزين ب�أو�سكار ال�شيخة فاطمة وداريل اوورد يف فئات اخليول العربية

�أق�ي��م ام����س حفل ت�ك��رمي الفائزات
ب ��أو� �س �ك��ار ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة فاطمة
ب� �ن ��ت م � �ب� ��ارك يف ال� �ف� �ئ ��ات ال�ست
ال�ت��ي ا�شتملها الأو� �س �ك��ار يف جمال
الفرو�سية املتعلقة باخليل العربي
والفائزين باجلوائز يف ال ��دورة الـ
 26جلائزة داريل اوورد الأمريكية
ل�ل�م�ت�ي��زي��ن يف جم� ��ال الفرو�سية
يف الفئات ال �ـ  11ال�ت��ي ا�شتملتها
اجل��ائ��زة .ون�ظ��م االح�ت�ف��ال برعاية
ودعم مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
بن زاي��د �آل نهيان العاملي للخيول
ال �ع��رب�ي��ة و� �س�م��و ال���ش�ي�خ��ة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
ال �ع��ام ال��رئ�ي���س��ة الأع� �ل ��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ� �س��ري��ة رئي�سة املجل�س
الأع� �ل ��ى لل��أم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة يف
فندق جي دبليو ماريوت بهيو�سنت
يف والية تك�سا�س الأمريكية  .ح�ضر
احلفل عبدالرحمن اجلابر ممثل
�سفارة الدولة يف الواليات املتحدة

الأمريكية وعبد املح�سن الدو�سري
الأم �ي ��ن ال� �ع ��ام امل �� �س��اع��د ل�ش�ؤون
الريا�ضة يف الهيئة العامة لرعاية
ال�شباب والريا�ضة والدكتورة ودودة
ب ��دران م�ست�شارة امل�ج�ل����س الأعلى
ملنظمة امل��ر�أة العربية والرا �صوايا
م��دي��رة مهرجان من�صور ب��ن زايد
�آل نهيان العاملي للخيول العربية
رئ �ي �� �س��ة ال �� �س �ب��اق��ات ال �ن �� �س��ائ �ي��ة يف
االحت��اد ال��دويل ل�سباقات اخليول
العربية و�سامي البوعينني رئي�س
الإحت ��اد ال��دويل ل�سباقات اخليول
ال�ع��رب�ي��ة و ع�ل��ي م��و��س��ي اخلمريي
م� ��دي� ��ر ن� � � ��ادي دب � � ��ي للفرو�سية
وديني�س جاليت رئي�سة جائزة ك�أ�س
ال���س�ب��اق��ات ال�ع��رب�ي��ة  .ك�م��ا ح�ضره
ممثلو ال�شركات الراعية ملهرجان
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان العاملي
للخيول العربية واللذين تناوبوا
على توزيع اجلوائز على الفائزين
�إ�ضافة �إىل جمع غفري من املهتمني

باخليول العربية من معظم �أرجاء
العامل من مربني ومالك ومدربني
وفر�سان وفار�سات .وف��ازت بجائزة
�أو�سكار ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
لأف�ضل مربية ..الفرن�سية مريي
�آجن ��ي ب��وردي �ي��ت وب �ج��ائ��زة �أف�ضل
م��ال �ك��ة ..ال �ه��ول �ن��دي��ة ك ��اري ��ن فان
دي��ر ب��و���س وج��ائ��زة �أف���ض��ل فار�سة
 ..ال�ه��ول�ن��دي��ة ج ��ادي بيرتوي�سكي
وج��ائ��زة �أف �� �ض��ل �إجن� ��از ..الأملانية
�سو�سانا �سانتي�سون وجائزة �أف�ضل
م �ه��رة ..امل � �ه� ��رة ال �ق �ط��ري��ة مكيفا
وجائزة �أف�ضل مدربة ..الهولندية
دي��ان��ا درون � �ب �ي�رج .وب �� �ش ��أن جوائز
الدورة ال�ساد�سة والع�شرين للداريل
اوورد الأمريكية يف الفئات الـ 11
التي ا�شتملتها اجلائزة..فقد فاز يف
فئة اخليول ثالث �سنوات ..اجلواد
�سموك ه��او���س لكاترين وب��ول جي
ي �� �س �م��وك..ويف ف�ئ��ة امل �ه��رات ثالث
� �س �ن��وات ف ��از ب��ال�ل�ق��ب امل �ه��رة ويكد

ملزرعة روزب ��روك..ويف فئة اخليول
�أرب � ��ع � �س �ن��وات ن ��ال ال �ل �ق��ب اجل ��واد
ف��ال�ي��ان��ت ب ��وى جل��ي ن�ي�ف�ن����س� .أما
يف ف�ئ��ة امل �ه��رات �أرب ��ع ��س�ن��وات فقد
ف ��ازت باللقب امل �ه��رة م����س ديك�سي
ل�ك��ارت��ر م� ��ون..ويف فئة �أك�ب�ر جواد
..ن � ��ال ال �ل �ق��ب اجل � ��واد � �س��و ب �ي��ج �إذ
ب�تر ل�ك��وارت��ر م��ون ووارن �شيلي..
ويف فئة �أكرب مهرة ..ف��ازت باللقب
امل�ه��رة �ساند ب��اي�بر لبيل وال ��درون
ويف فئة �أف�ضل ف��ار���س فقد ح�صل
ع�ل��ى ال�ل�ق��ب ال �ف��ار���س جريجوريو
ري �ف�ي�را ..ويف ف �ئ��ة �أف �� �ض��ل مدرب
..فاز للعام الثاين على التوايل رون
مارتينو ..ويف فئة �أف�ضل مولد نال
اللقب بيل والدرون .ويف فئة �أف�ضل
مالك فاز باللقب للعام الثاين على
ال �ت��وايل � �س��ام ف�ي���س�ك�ي����س..ويف فئة
ج��واد العام فقد ح�صل على اللقب
اجلواد فاليانت بوى جلي نيفي�س.
وك��ان��ت ديني�س جاليت �أل�ق��ت كلمة
يف بداية احلفل وجهت فيها ال�شكر
�إىل مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
بن زاي��د �آل نهيان العاملي للخيول
العربية لرعاية احلفل..م�ؤكدة �أن
دعم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة للخيل العربي
�أع ��اد ل��ه مكانته يف �أم�يرك��ا و�أورب ��ا
و�أ��ص�ب��ح ح��اف��زا للمهتمني باخليل
ال �ع ��رب ��ي ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف �سباقات
املهرجان..كما توجهت بال�شكر �إىل
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
ع �ل��ى رع��اي �ت �ه��ا جل ��ائ ��زة الأو�سكار
ال��ذي يحمل ا�سم �سموها..م�ؤكدة
�أن تلك اجلائزة تعد �إ�ضافة جديدة
ل���ص�ن��اع��ة اخل �ي��ل ال�ع��رب�ي��ة �سيكون
لها مردودها الإيجابي علي جميع
الفئات التي ت�شملها اجلائزة وتكون

داف� �ع ��ا ل ��زي ��ادة االه �ت �م ��ام باخليل
العربي منوهة بجهود الرا �صوايا
مديرة مهرجان من�صور بن زايد .
من جانبه �أكد عبدالرحمن اجلابر
�أن رع��اي��ة م �ه��رج��ان ��س�م��و ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان جلائزة
داريل اوورد ال �ع��امل �ي��ة للفرو�سية
ال �ت��ي �أط �ل �ق��ت خ�ل�ال ع ��ام 1987
..و�أو� �س �ك��ار �سمو ال�شيخة فاطمة
ب �ن��ت م � �ب ��ارك ه �م��ا م �� �ص��در فخر
و�إع ��زاز وت�شريف ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة كما يعززان عالقات
ال� ��دول� ��ة م� ��ع ال � �ع� ��امل وال� ��والي� ��ات
املتحدة الأم�يرك�ي��ة خا�صة تنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  .وقال
�إن رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك للأو�سكار الذي يحمل ا�سم
��س�م��وه��ا ي ��ؤك��د ح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى دعم
امل� ��ر�أة ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي عامة
والعربي واخلليجي خا�صة بهدف
�إت��اح��ة الفر�صة للمر�أة الإماراتية
ل�لان�ط�لاق واالح�ت�ك��اك م��ع �أف�ضل
اخل�برات العاملية الكت�ساب خربات
جديدة ت�سهم يف االرتقاء مب�ستواها
للو�صول �إىل ال�ع��امل�ي��ة..م��ؤك��دا �أن
�أو�سكار �سمو ال�شيخة فاطمة �سيكون
ل��ه م � ��ردود �إي �ج��اب��ي ع �ل��ى �صناعة
اخليل العربي وجميع املهتمني به
 .بدوره �أكد عبداملح�سن الدو�سري
�أن تلك املبادرات لي�ست غريبة على
�سمو ال�شيخة فاطمة �إنطالقا من
حر�صها على االرتقاء باملر�أة ب�شكل
ع��ام وامل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة واخلليجية
ب���ص�ف��ة خ��ا� �ص��ة يف ��ش�ت��ي املجاالت

وثمن الدو�سري دع��م �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان للخيول
العربية من خالل مهرجان �سموه
العاملي الذى اكت�سب �سمعة عاملية..
كما �شكر �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك على رعايتها جلائزة داريل
اوورد ال�ع��امل�ي��ة و�أو� �س �ك��ار �سموها .
وق��ال��ت الرا � �ص��واي��ا �إن مهرجان
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي ��د �آل
نهيان جنح يف جتميع حمبي اخليل
العربي ووح��د �أهدافهم يف �ضرورة
االه �ت �م��ام ب��اخل�ي��ل ال�ع��رب��ي و�أك ��دت
�أن �أو��س�ك��ار ال�شيخة فاطمة �أ�صبح
ح ��اف ��زا ق��وي��ا ل �ل��إب� ��داع وال ��دخ ��ول
يف امل �ن��اف �� �س��ة ع �ل��ى ف �ئ��ات اجلائزة
املختلفة..ووجهت ال�شكر �إىل �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك على
رعايتها اجلائزة التي و�صفتها ب�أنها
�إ�ضافة �إيجابية ل�سباقات اخليول
العربية �ست�سهم �إىل ح��د كبري يف
زي ��ادة االه�ت�م��ام ب��اخل�ي��ول العربية

و�سيكون لها مردودها الإيجابي يف
امل�ستقبل يف تطوير �سباقات اخليول
العربية.
من ناحيتها �أك��دت الدكتورة ودودة
ب � ��دران �أن ج ��ائ ��زة ��س�م��و ال�شيخة
ف��اط�م��ة ب��ن م �ب��ارك ل�ل�ف��رو��س�ي��ة يف
جمال ال�سيدات ت�ؤكد حر�ص �سموها
على ت�شجيع املر�أة يف دولة الإمارات
خ��ا��ص��ة وامل � ��ر�أة ال�ع��رب�ي��ة والعاملية
عامة للت�ألق والإب ��داع يف جماالت
م �ت �ع��ددة م �� �ش�يرا �إىل ان اجلائزة
تهدف �إىل تبادل اخلربات وتوطيد
العالقات وخلق �صداقات بني ن�ساء
ال �ع ��امل  .وق� ��ال م��دي��ر ن� ��ادى دبي
للفرو�سية �إن �أو�سكار �سمو ال�شيخة
ف��اط �م��ة ب �ن��ت م� �ب ��ارك للفرو�سية
يف جم ��ال اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة �أ�سعد
املهتمني باخليول العربية يف جميع
فئاته ..م�ؤكدا �أن اجلائزة �ستكون
حافزا قويا لهم ملوا�صلة االهتمام
باخليل العربيى بهدف الدحول يف
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املناف�سة علي نيل جائزة من جوائز
الفئات ال�ست التي ي�شملها الأو�سكار
حاليا  .و�أ��ض��اف �أن مهرجان �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ال �ع��امل��ي �أ� �ص �ب��ح ع�ل�ام ��ة ب� � ��ارزة يف
جم��ال ري��ا��ض��ة ال�ف��رو��س�ي��ة العاملية
مب��ا يحققه م��ن م �ب��ادرات ويقدمه
من دعم ل�سباقات اخليول العربية
وان رع��اي��ة � �س �م��وه جل��ائ��زة داريل
اوورد يعد �إ��ض��اف��ة ج��دي��ة ومبادرة
رائعة للجائزة من جانب كما تعد
تلك ال��رع��اي��ة دع��اي��ة عاملية لدولة
الإم � � ��ارات وت ��أك �ي��دا ع �ل��ى ال�سمعة
العاملية التي اكت�سبتها  .وعقب ختام
م��را��س��م ت�ت��وي��ج ال �ف��ائ��زات بجوائز
�أو�سكار ال�شيخة فاطمة والفائزين
بجوائز ال��داريل �أوورد ..مت تكرمي
الفار�سات ال �ـ  12ال�لات��ي �شاركن
يف اجل��ول��ة الثانية لبطولة العامل
ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
لل�سيدات ابفهار .

 6مواجهات يف انطالق اال�سبوع الثالث لدوري �سفن �آب للم�ؤ�س�سات احلكومية
تتوا�صل على مالعب ن��ادي �ضباط
�شرطة دب��ي مناف�سات دوري �سفن
�أب مل�ؤ�س�سات حكومة دبي لكرة القدم
 ، 2013التي ينظمها جمل�س دبي
ال��ري��ا��ض��ي و��ش��رك��ة دب��ي للمرطبات
مب �� �ش ��ارك ��ة وا�� �س� �ع ��ة للم�ؤ�س�سات
والهيئات والدوائر احلكومية و�شبه
احلكومية بدبي ميثلها  41فريقا
تتناف�س حتى � 13أب��ري��ل املقبل يف
ف�ئ�ت��ي حت ��ت  37ع��ام��ا وف� ��وق 38
عاما  ،حيث �سي�شهد اليوم الثالثاء
 12مار�س انطالق اال�سبوع الثالث
ب�إقامة  6مباريات �ضمن فئة حتت
 37ع��ام��ا � ،إذ ي�ل�ت�ق��ي يف ال�ساعة
اخل��ام���س��ة وال�ن���ص��ف ف��ري��ق القيادة
العامة ل�شرطة دب��ي مع فريق دبي
ل�ل�أمل �ي �ن �ي��وم (دوب � � ��ال) ع �ل��ى امللعب
رق��م  1فيما ي�شهد امل�ل�ع��ب رق��م 2

يف ال��وق��ت ذات��ه اق��ام��ة م�ب��اراة جتمع
ف��ري��ق ج��ام �ع��ة ح �م��دان ب��ن حممد
االلكرتونية مع فريق حماكم دبي،
ويلتقي يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
على امللعب رقم  1فريق هيئة الطرق
واملوا�صالت مع بلدية دب��ي ويلتقي
يف الوقت ذاته يف امللعب رقم  2فريق
دائ ��رة ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة م��ع م�ؤ�س�سة
الإمارات للعلوم والتقنية املتقدمة، ،
وتعقبهما يف ال�ساعة الثامنة والربع
مباراة جتمع فريق جمارك دبي مع
دناتا على امللعب رقم  1ويف الوقت
ذات��ه يلتقي فريق م�ؤ�س�سة مطارات
دبي مع دائرة التنمية االقت�صادية.
وتتوا�صل فعاليات اال�سبوع الثالث
يوم غد الأربعاء ب�إقامة  5مباريات
يف م�ن��اف���س��ات ف�ئ��ة ف ��وق  38عاما،
تنطلق ال�ساعة اخلام�سة والن�صف

م���س��اء مب �ب��اراة ب�ين ف��ري��ق م�ؤ�س�سة
م � �ط � ��ارات دب � ��ي م� ��ع ف ��ري ��ق دائ � ��رة
الأرا� � �ض� ��ي والأم� �ل ��اك ع �ل��ى امللعب
رقم  1فيما يلتقي على امللعب رقم
 2فريق دائ��رة ال�ش�ؤون اال�سالمية
وال�ع�م��ل اخل�ي�ري م��ع ف��ري��ق ديوان
�سمو احل��اك��م ،على �أن يلتقي فريق
جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي م��ع فريق
حماكم دبي ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
على امللعب رق��م  ،1فيما يلتقي يف
الوقت ذاته على امللعب رقم  2فريق
هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي م��ع فريق
الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
الأج��ان��ب ،على �أن تختت املباريات
مب��واج�ه��ة ب�ين ف��ري��ق هيئة الطرق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات م ��ع ال �ق �ي��ادة العامة
ل�شرطة دبي ال�ساعة الثامنة والربع
م�ساء على امللعب رقم .1

وكانت مناف�سات الدوري قد توا�صلت
و�شهدت فئة حت��ت  37عاما تفوق
فريق هيئة ال�صحة بدبي على فريق
طريان الإمارات بنتيجة  4-6وفوز
م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام على ديوان
��س�م��و احل��اك��م ب�ه��دف�ين نظيفني يف
املجموعة الرابعة ،فيما تغلب فريق
دائ��رة ال���ش��ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل�ي�ري ع�ل��ى ف��ري��ق م��ؤ��س���س��ة دبي
خل��دم��ات الإ� �س �ع��اف بنتيجة 2-3
وف ��ري ��ق الإدارة ال �ع��ام��ة للإقامة
و�ش�ؤون الأجانب على فريق النيابة
العامة  1-2يف املجموعة اخلام�سة،
فيما تفوق فريق هيئة كهرباء ومياه
دب� ��ي ع �ل��ى ف��ري��ق دب� ��ي للمرطبات
بنتيجة  1-2وفريق الإدارة العامة
ل �ل��دف��اع امل� ��دين ع �ل��ى ف��ري��ق دائ ��رة
الأرا�ضي والأم�لاك بثمانية �أهداف

ختام اجلولة الرابعة للإمارات للدرفت
و�أداء مميز ل�شباب اخلليج
اختتمت مناف�سات اجلولة الرابعة من بطولة
الإم � ��ارات ل�ل��درف��ت  ،وال �ت��ي � �ش��ارك ف�ي�ه��ا 23
مت�سابقا على حلبة دب��ي �أت��ودروم  ،والتي قدم
فيها �شباب اخلليج �أداء رائعا  ،ونال املركز الأول
املت�سابق البحريني �سلمان عبد اهلل ب�سيارته
الني�سان ال�سلفيا ،وتعد تلك امل�شاركة للمت�سابق
البحريني  ،املرة الأوىل يف فئة الدرفت املزدوج ،
وتاله باملركز الثاين الإماراتي احمد العامري
بطل املو�سم املا�ضي لفريق الإم ��ارات للدرفت
ب�سيارته الـ تويوتا  ، 86فيما كان املركز الثالث
م��ن ن�صيب املت�سابق ال���س�ع��ودي ع�ب��د الهادي
القحطاين من فريق ف��ورد اجلزيرة ب�سيارته
املميزة ف��ورد مو�ستنج ،و�شهد ال�سباق مناف�سة
�شر�سة مليئة بالت�شوق والتحدي والإثارة �ساهم

فيها تفاعل اجلمهور وت�شجيعه مل�سابقيه .
كما ف��از البحريني �سلمان عبد اهلل �أي���ض��ا يف
فئة �سيارات املوديفايد  ،وه��ي الفئة التي كان
ي�ت�ن��اف����س ع�ل�ي�ه��ا م�ن��ذ ب��داي��ة امل��و� �س��م ،ت�ل�اه يف
امل��رك��ز ال�ث��اين الإم��ارات��ي في�صل ال��زع��اب��ي ويف
املركز الثالث اللبناين جهاد ح�سان  ،وكالهما
مت�أهالن يف بطولة ردبل كاربارك درفت.
�أم� ��ا يف ف �ئ��ة ال �� �س �ي��ارات ال �� �س�تري��ت  ،ف �ق��د فاز
الإم� ��ارات� ��ي �أح �م��د ال��رم �ي �ث��ي ب��امل��رك��ز الأول ،
مب�شاركته ب�سيارته املر�سيد�س �سي ، 63تاله
يف املركز الثاين الكرواتي ديجان �ستوجانوفيك
ب���س�ي��ارت��ه ن�ي���س��ان ��س�ك��اي�لاي��ن  ،وج ��اء باملركز
ال�ث��ال��ث الإم ��ارات ��ي م��ر��ش��د ال��رم�ي�ث��ي ب�سيارته
املر�سيد�س �سي  ،63وت�ع��د م�شاركته الأوىل

يف هذه البطولة ،وبختام اجلولة الرابعة من
بطولة الإم��ارات للدرفت ،يظل ال�سعودي عبد
ال�ه��ادي القحطاين مت�صدرا للبطولة بفارق
النقاط  ،يليه زميله يف الفريق معاذ العي�سى
و م��ن ث��م ح��امت نتو يف امل��رك��ز الثالث ،و �سامر
خ�ضرا يف املركز الرابع.
�أما برتتيب الفرق في�أتي فريق فورد اجلزيرة
باملركز الأول  ،يليه فريق قوة الإمارات للدرفت
باملركز الثاين  ،ويف املركز الثالث فريق قرا�صنة
الدرفت ويلتقي �أبطال بطولة الإمارات للدرفت
 ،ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة لل�سيارات
امل�ع��دل��ة  ،وال� ��ذي ��س�ت�ق��ام ف�ع��ال�ي��ات��ه يف �إك�سبو
ال�شارقة ال�ساد�سة م��ن م�ساء �أي��ام 14مار�س
اجلاري 16-منه.

نظيفة يف املجموعة ال�ساد�سة ،وحقق
فريق جمل�س دب��ي الريا�ضي الفوز
ع �ل��ى ف��ري��ق دائ � ��رة امل��ال �ي��ة بنتيجة
 1-10فيما ت �ع��ادل ف��ري��ق ال�سوق
احلرة مع مكتب �سمو ويل عهد دبي
بدون �أهداف يف املجموعة ال�سابعة.
ي��ذك��ر �أن ي��وم ال���س�ب��ت امل��ا��ض��ي جاء
حافال و�شهد �إقباال الفتا خ�صو�صا
يف ظ��ل ال�ف�ع��ال�ي��ات امل���ص��اح�ب��ة التي
يتم �إقامتها ا�سبوعيا وم��ن �أبرزها
�� �س� �ح ��وب ��ات ل �ل �ج �م��اه�ي�ر وال � �ف� ��رق
احلا�ضرة على العديد من اجلوائز
ال �ق �ي �م��ة ،ح �ي��ث مت ت ��وزي ��ع العديد
ومنها :الهواتف ذكية املقدمة من
�شركة دب��ي للمرطبات وتلفزيونات
ب�لازم��ا م��ن �شركة ب��و���ش جمموعة واي �ل��د وادي ،ف �ن��دق روت ��ان ��ا ،فندق وح� �ل ��وي ��ات احل �ل ��اب وم �ط �ع��م دار والأن���ش�ط��ة لل�صغار ،و�سيتم �إقامة
حممد ب��ن ح��ارب � ،إىل ج��ان��ب عدد �أتالنتي�س ،فندق دو�سيت ثاين دبي ،القمر ،علما بانه قد مت تخ�صي�ص ��س�ح��ب ع �ل��ى � �س �ي��ارة ��ش�ي�ف��رول�ي��ه يف
م ��ن اجل� ��وائ� ��ز امل� �ق ��دم ��ة م ��ن من :فندق م�ي��دان ،رام��ادا ب�ل�ازا ،مطعم منطقة للأطفال لتنظيم الفعاليات اليوم اخلتامي.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةMR.MANSAF:

بتاريخ 2012/3/12:م

املودعة حتت رقم170467 :
با�ســم:م�سرت من�سف .
وعنوانه�:ص.ب 21415:حمل رقم  - 3ملك فاطمة عبد اهلل العوي�س  -ديرة  -هور العنز .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات غري الكحولية واالق��ام��ة امل�ؤقتة  ,واخل��دم��ات التي يقدمها اف��راد او
م�ؤ�س�سات غايتهم حت�ضري االطعمة وامل�شروبات لال�ستهالك واخلدمات التي تتيح احل�صول على ماوى وطعام
يف فنادق او بيوت او اية م�ؤ�س�سات اخرى وتوفر االيواء امل�ؤقت .
الواقـعة بالفئة34:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة مطعم م�سرت من�سف مكتوبة باللون اال�سود وحتتهما كلمة
 MR.MANSAFمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون اال�سود وعلى ميني الكلمات ر�سمة �سنبلتني
مميزتني باللون الذهبي كما هو مبني اعاله.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةMAXWELL:

بتاريخ 2012/2/13:م
املودعة حتت رقم169167 :
با�ســم:حممد حمبوب عامل عبد العزيز .
وعنوانه�:ص.ب - 90812:دبي  -االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
االجهزة واالدوات العلمية  ,اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي  ,اجهزة وادوات لو�صل اوفتح او حتويل
او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية  ,اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�صوت او ال�صورة ,
اجهزة االت�صال ال�سلكية و الال�سلكية كالتليفون او الهاتف املتحرك او االلكرتونيات مثل الراديو او التلفاز و
الفيديو و الـــ يف�.سي.دي  ,الدي.يف.دي  .و اال�س.يف�.سي.دي و االم.بي.ثريب بالير ,وجميعا واقعة يف الفئة)9
البطاريات  ,االالت احلا�سبة  ,االجهزة والعدد العلمية والبحرية اخلا�صة مب�سح االرا�ضي واالجهزة العدد
الكهربائية (مبا يف ذلك الال�سلكية)وكذلك االجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�سينماتوغرافية واالجهزة
اخلا�صة ب�صناعة النظارات وعمليات الوزن والقيا�س واعطاء اال�شارات وال�ضبط(املراقبة)واالنقاذ والتعليم
واالجهزة االتوماتيكية والتي تعمل بو�ضع قطعة من النقود  -اخلزائن الرا�صدة للنقود  -االالت احلا�سبة
,اجهزة اطفاء احلريق .
الواقـعة بالفئة09:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة  MAXWELLمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون االحمر.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةSUPERSLEEP:

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةRT TOP COPPER:

بتاريخ 2012/1/19:م
املودعة حتت رقم168129 :
با�ســم:حممد حمبوب عامل عبد العزيز .
وعنوانه�:ص.ب - 90812:دبي  -االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
بطانيات لال�سرة  ,اغطية الفرا�ش واملوائد  ,اال�صناف املن�سوجة غري الواردة �ضمن فئات اخرى .
الواقـعة بالفئة24:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة  SUPERSLEEPمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون
االحمر .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/1/31:م
املودعة حتت رقم168604 :
با�ســم:ريال لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م .
وعنوانه�:ص.ب 42395:حمل ملك �سعيد حممد لوتاه  -ديرة  -النخيل  -دبي  -االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الكابالت الكهربائية واال�سالك الكهربائية .
الواقـعة بالفئة09:
و�صف العالمة:هي عبارة عن احلرفني  RTمكتوبني باحلروف الالتينية الكبرية ب�شكل وطريقة كتابة
مميز داخل دائرة �صغرية باللون االرجواين على خلفية �شفافه وعلى ميينهما كلمات TOP COPPER
مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون اال�سود .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12
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�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3587 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :تراك ما�سرت للنقل الربي العام /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةPODIUM:

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةPODIUM:

بتاريخ 2012/2/26:م
املودعة حتت رقم169819 :
با�ســم:جمموعة عبد الوهاب عبد اهلل القرعاوي للتجارة .
وعنوانه�:ص.ب 41122:الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املالب�س مبا يف ذلك االحذية واغطية الرا�س .
الواقـعة بالفئة25:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة بوديوم مكتوبة باللون اال�سود وحرف الياء مكتوب ب�شكل مميز عليه
نقطة حمراء اللون وحتتها كلمة  PODIUMمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون اال�سود
واحلرف  Iمكتوب ب�شكل مميز وعليه نقطة حمراء اللون ح�سب ال�شكل املبني اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/2/26:م
املودعة حتت رقم169818 :
با�ســم:جمموعة عبد الوهاب عبد اهلل القرعاوي للتجارة .
وعنوانه�:ص.ب 41122:الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
اجللود املدبوغة وامل�صقولة الطبيعية واجللود ال�صناعية واال�صناف امل�صنوعة منها غري الواردة �ضمن فئات
اخرى  ,واجللود اخلام ال�صناديق واحلقائب  ,ال�شما�سي واملظالت والع�صي وال�سياط واطقم اخليل وال�سروج.
الواقـعة بالفئة18:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة بوديوم مكتوبة باللون اال�سود وحرف الياء مكتوب ب�شكل مميز عليه
نقطة حمراء اللون وحتتها كلمة  PODIUMمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون اال�سود
واحلرف  Iمكتوب ب�شكل مميز وعليه نقطة حمراء اللون ح�سب ال�شكل املبني اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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الثالثاء  12مار�س  2013العدد 10738

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةADLER:

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/افنان لال�ست�شارات واخلدمات االدارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية wanasah:ونا�سه

الرقم 2013/3579 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :اق�صى انرتنا�شيونال /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( ) 69779.75درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 69779.75درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-2660نقل عام  -دبي) من نوع (اي�سوزو � -NPRشاحنة �سيارات) طراز- 2008 :لون املركبة:
ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )69779.75درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

بتاريخ 2012/3/14:م
املودعة حتت رقم170576 :
با�ســم:فرانكفورت برتوليوم �ش.م.ح .
وعنوانه�:ص.ب - 50529:مبنى مكاتب التاجري رقم  11املنطقة احلرة باحلمرية ال�شارقة  -االمارات العربية
املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الدراجات الهوائية  ,ال�سيارات  ,اجهزة النقل الربي او اجلوي او املائي وقطع غيارهما واجزا�ؤهم اال�سا�سية
ولواحقهم �ضمن وقوعها يف الفئة . 12
الواقـعة بالفئة12:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة  ADLERمكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون اال�سود الداكن
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

وزار العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

املودعة حتت رقم177914 :
با�ســم:ونا�سة للحفالت .
وعنوانه:مكتب رقم  505ملك حممد عبد اهلل القاز  -ديرة  -املرقبات �ص.ب  - 78176دبي  -االمارات العربية
املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
تنظيم احلفالت  ,الرتبية والتعليم والرتفيه  ,الن�شاطات الثقافية .
الواقـعة بالفئة41:
و�صف العالمة:هي عبارة عن كلمة ونا�سه مكتوبة باللون االحمر وحتتها كلمة  wanasahمكتوبة
باحلروف الالتينية باللون االحمر والكلمتني على خلفية �سوداء داكنه اللون ب�شكل مميز ح�سب ال�شكل املبني
اعاله .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

اعالن حكم بالن�شر
فى الدعوى رقم  2012/2757مدين -كلي

املرفوعة من املدعي /ان�س ح�سن احلجلي � -ضد املحكوم عليه /ملهم
�صالح اوعا�صي نعلمك انه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها
القرار املبني ادناه -حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى
عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  191000درهم مائة وواحد وت�سعون
الف درهم) وبامل�صروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما غري قابال لال�ستئناف و�ستتخذ
بحقكم االجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم.
قلم الكتاب

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/436جتاري جزئي
اىل املدعى عليه -1 /ار دي كيه � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي /
ماركيتنج اي منطقة حرة ذ.م.م قد اق��ام الدعوى املذكورة اع�لاه وعليه نعلنكم بان
املحكمة حكمت بتاريخ  2012/12/31وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري احل�سابي
املخت�ص �صاحب الدور باجلدول ما مل يتفق االطراف على ت�سمية غريه خالل ا�سبوع
من تاريخه وذلك لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما قد يقدمه
اليه اخل�صوم منها واالنتقال اىل مقر ال�شركة املدعية وال�شركة املعى عليها لالطالع
على مابها من م�ستندات وح��ددت امانة وقدرها  6000دره��م كلفت املدعية ايداعها
خزينة املحكمة .وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/8ال�ساعة
� 8.30صباحا يف القاعة رقم ch1A.1 .

ق�سم الق�ضايا التجارية

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 38833.12درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-71206ابي�ض  -ال�شارقة  /خ�صو�صي) من نوع (هوندا �سيتي� -صالون) طراز- 2006 :لون
املركبة :ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )38833.12درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل
الرقم 2013/3600 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :درة العليان للمقاوالت /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

الرقم 2013/3573 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه� :شما للديكور �ش.ذ.م.م /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )35541درهم

نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (35541
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - B-81422دبي/خ�صو�صي) من نوع (تويوتا هاي ا�س -با�ص) طراز- 2006 :لون املركبة :ابي�ض ,واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )35541درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( ) 38402درهم

نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (38402
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - H-66273دبي  /خ�صو�صي) من نوع (هيونداي اك�سنت� -صالون) طراز- 2006 :لون املركبة :ابي�ض,
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )38402درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

العدد  10738بتاريخ 2013/3/12

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3593 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :نارميان منر حممد العب�سي/اردنية اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )76143.37درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 76143.37درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم (-53442الفئة  - 6ابوظبي/خ�صو�صي) من نوع (كيا موهايف  -ا�ستي�شن) طراز- 2009 :لون
املركبة :ف�ضي  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )76143.37درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

الرقم 2013/3594 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :تامر حافظ فتحي حافظ/م�صري اجلن�سية /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )77305.30درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 77305.30درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( - J-48539دبي/خ�صو�صي) من نوع (هوندا اكورد � -صالون) طراز- 2008 :لون املركبة :ا�سود
 ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )77305.30درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
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�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3601 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :كنك للنقل الربي العام /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

الرقم 2013/3599 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه� :صالون الرونق لل�سيدات /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )44031.10درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 44031.10درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( - D-71692دبي/خ�صو�صي) من نوع (تويوتا ياري�س � -صالون) طراز- 2006 :لون املركبة:
ابي�ض  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )44031.10درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( )41867.50درهم

نحن يف م�صرف االم ��ارات اال��س�لام��ي ن��وج��ه ه��ذا االخ�ط��ار اليكم لننبهكم اىل �سرعة ��س��داد مبلغ وقدره
( 41867.50درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل
ال�سيارة رقم ( - F-3172دبي/خ�صو�صي) من نوع (فولك�س واجن � -صالون) طراز- 2004 :لون املركبة:
ا�سود  ,واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )41867.50درهم الينا
وذلك موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع
ال�سيارة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
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�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

�إعالن بالن�شر� -إخطار عديل

الرقم 2013/3597 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االم��ارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية العنوان :را�س
اخليمة ت 050770098 :املنذر اليه :االف�ضلية االوىل لنقل امل��واد العامة بال�شاحنات الثقيلة � ��ش.ذ.م.م/
العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)
نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (62199
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - I-84568دبي ) من نوع (تويوتا ها ا�س  -با�ص) طراز- 2009 :لون املركبة :ابي�ض ,واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )62199درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.

ت اعالنتغيريا�سم
انا ابوبكر �صديق فاداكيكارا اب
حممد �شاي�ش منزل فاداكيكارا
�ص.ب كومارانيلور باالكاد -دي
تي يحمل جواز �سفر هندي رقم
(�� )G9707933ص��ادر من
م� ��االب� ��ورام ق ��د غ �ي�رت بتغيري
ا�سم ابني لي�صبح حممد �سهل
فاداكيكارا وهذاللعلم.
ت فقدانجواز�سفر
ف�ق��دت امل��دع��وة /ارا���س بت
�سوما ننزا نا�صر -اندون�سية
اجلن�سية  -ج��واز �سفرها
رق��م (� )426459صادر
من اندوني�سيا  .من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/7309876

املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل
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املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل
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املخطر

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( ) 62199درهم

بتاريخ 2012/8/13:م

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( ) 38833.12درهم
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم -الكاتب العدل

املخطر

الرقم 2013/3575 :اليوم :االثنني التاريخ 2013/3/11
املنذر  :م�صرف االمارات اال�سالمي  :وميثله :حممد كمال �سرحان /فل�سطيني اجلن�سية
العنوان :را�س اخليمة ت050770098 :
املنذر اليه :درة العليان للمقاوالت /العنوان :را�س اخليمة (اجلزيرة احلمراء)

املو�ضوع :اخطار ب�سداد مبلغ وقدره ( ) 27143درهم

نحن يف م�صرف االمارات اال�سالمي نوجه هذا االخطار اليكم لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ وقدره (27143
درهم) قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاخر يف �سداد االق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارة رقم
( - H-66259دبي /خ�صو�صي) من نوع (هيونداي ماتريك�س  -ا�ستي�شن) طراز- 2006 :لون املركبة :ابي�ض,
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر.
لذا :وحر�صاً منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )27143درهم الينا وذلك
موعد اق�صاه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا االخطار واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ اجراءات بيع ال�سيارة
املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
					

املخطر

ت اعالنتغيريا�سم
انا ابوبكر �صديق فاداكيكارا اب
حممد �شاي�ش منزل فاداكيكارا
�ص.ب كومارانيلور باالكاد -دي
تي يحمل جواز �سفر هندي رقم
(�� )G9888935ص��ادر من
م� ��االب� ��ورام ق ��د غ �ي�رت بتغيري
ا�سم ابني لي�صبح حممد �شييز
فاداكيكارا وهذاللعلم.

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /حممد حمي�ض
ف ��دا حممد-افغان�ستاين
اجلن�سية - -جواز �سفره
رق��م (� )910924صادر
من افغان�ستان  .من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/9176444

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /ديالور ح�سني
�سابني -باك�ستاين اجلن�سية
 ج� � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م(� � )6898901ص ��ادر
م��ن باك�ستان  .م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/7728831

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /عبداجلبار
ك� ��ادوث ب��وراي �ي��ل  -هندي
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
(� � )2704462ص ��ادر
م��ن االم ��ارات  .م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/4434599

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر
ف�ق��د امل��دع��و /ع�ل��ي حممد
ج� �م� �ع ��ة حم� � �م � ��د -م�صر
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
(� )7715816صادر من
م �� �ص��ر  .م ��ن ي �ج��ده عليه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
050/3163275

ف �ق��د امل� ��دع� ��و /عبداجلليل
ت � �� � �ش � ��وراث ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ان
ت � � � � �� � � � � �ش� � � � ��وراث  -ه � � �ن � ��دي
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
( . )1914465من يجده
ب ��رج ��اء ت���س�ل�ي�م��ه اىل اق ��رب
م��رك��ز � �ش��رط��ة او ال�سفارة
الهندية م�شكوراً.
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البيئة واملياه ت�شارك يف مهرجان �سلطان بن زايد للفرو�سية
ت�شارك وزارة البيئة واملياه يف رعاية مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زاي��د �آل نهيان ال�سابع للفرو�سية  2013ال��ذي تقام فعالياته خالل
ال�ف�ترة م��ن  28ف�براي��ر املا�ضي حتى  16م��ن �شهر م��ار���س اجلاري
يف ا�سطبالت بوذيب للفرو�سية وقرية بوذيب العاملية للقدرة .و�صرح
املهند�س مبارك �سامل ما�ضي مدير �إدارة املنطقة الغربية يف الوزارة
�أن��ه انطالقا من حر�ص ال��وزارة على حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية
لرفع م�ع��دالت الأم��ن احل�ي��وي و�ضمان �سالمة ال��دول��ة م��ن املخاطر
البيولوجية الناجمة عن الأم��را���ض التي ت�صيب احليوانات وخا�صة
امل�شرتكة بني الإن�سان واحليوان �أو قد تهدد واق��ع ال�ثروة احليوانية
يف الدولة فقد مت اتخاذ كل التدابري الالزمة والتجهيزات وتقدمي
الت�سهيالت للم�شاركني يف املهرجان من خالل توفري الطاقم الفني

من الأطباء البيطريني و�أدوات الفح�ص واملواد الت�شخي�صية الالزمة
وتطبيق �شروط اال�سترياد املحددة والتحقق من �أن اخليول امل�شاركة
حتمل امل�ستندات الثبوتية م��ن ال��دول��ة امل���ص��درة بجانب خلوها من
الأمرا�ض املعدية والوبائية مع �أخذ عينات من الدم للفح�ص يف منفذ
الدخول .و�أكد مدير املنطقة الغربية حر�ص وزارة البيئة واملياه على
الإلتزام مببادئ ال�صحة احليوانية واالهتمام بقوانني الرفق باحليوان
وبرامج الإر�شاد والرعاية البيطرية مما حقق �أمنا حيويا بالإعالن
ع��ن خ�ل��و ال��دول��ة م��ن ال�ع��دي��د م��ن الأم ��را� ��ض ال��وب��ائ�ي��ة احليوانية.
و�أ�شار املهند�س مبارك �إىل �أنه يتم �إ�صدار �أذون��ات اال�سترياد للخيول
امل�شاركة من خارج الدولة امل�ستوفية ل�شروط اال�سترياد التي حددتها
ال��وزارة ويتم فح�صها عند دخولها �إىل الدولة من املنافذ احلدودية

ومن ثم متابعتها ملدة �ستة �أيام يف املحاجر املعتمدة والإفراج عنها بعد
انتهاء ف�ترة احلجر للم�شاركة يف ال�سباقات وبعد الت�أكد من خلوها
من الأمرا�ض ويتم كذلك �إ�صدار ال�شهادات ال�صحية لإع��ادة ت�صدير
اخليول بعد انتهاء ال�سباقات .و�أ�ضاف �أن هذه املراحل تتم من خالل
الأط �ب��اء البيطريني مب��راك��ز احل�ج��ر ال�ب�ي�ط��ري ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��وزارة يف
املنافذ احلدودية ثم متابعة اخليول ب�صفة يومية بوا�سطة الأطباء
البيطريني يف مكتب اخل�ي��ل يف �أب��وظ�ب��ي �أث �ن��اء ف�ت�رة احل�ج��ر وخال
امل�شاركة يف الفعاليات حتى انتهاء امل�سابقات و�إع��ادة ت�صدير اخليول.
وقال مدير املنطقة الغربية يف الوزارة �إن �إجمايل عدد اخليول امل�شاركة
يف املهرجان بلغ حوايل �ألف و  300خيل دخلت �ضمن م�سابقات جمال
اخليول العربية و�ألعاب الفرو�سية وقفز احلواجز وال�ق��درة .و�أو�ضح

�أنه �ضمن الت�سهيالت التي قدمتها ال��وزارة �أنها وفرت للجنة املنظمة
�أرق��ام هواتف الأطباء البيطريني املناوبني ليتم التوا�صل معهم على
مدار ال�ساعة لتقدمي �أية خدمات بيطرية طوال فرتة �إقامة املهرجان
�إ�ضافة �إىل تواجد الأطباء البيطريني ب�شكل يومي يف مقر املهرجان
ملتابعة اخليول امل�شاركة يف الفعاليات .و�أ�شار ما�ضي �إىل �أن مهرجان
�سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ال�سابع للفرو�سية يعد حدثا
ريا�ضيا فريدا ويحظى مب�شاركات ومناف�سات قوية من اخليول املقيمة
يف ال��دول��ة واخل�ي��ول ال��واردة من ال��دول الأخ��رى ويحت�ضن املهرجان
العديد من الفعاليات وامل�سابقات التي تعك�س ت��راث الآب��اء والأجداد
ومنها م�سابقات جمال اخليول العربية الأ�صيلة وتروي�ض اخليول..
�إ�ضافة �إىل بطولة قفز احلواجز و�سباقات القدرة.

توا�صل فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد ال�سابع للفرو�سية
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ح�ضور ن�سائي وم�شاركات حملية وخليجية وا�سعة يف مناف�سات �سباق ك�أ�س �سلطان بن زايد للقدرة
بتوجيهات ورعاية كرمية من �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي
تراث االمارات تتوا�صل يف قرية ابو ذيب للقدرة فعاليات
مهرجان �سلطان بن زايد الدويل ال�سابع للفرو�سية التي
ت�ستمر حتى ال�ساد�س ع�شر من مار�س� -آذار اجل��اري ، ،
وبالتعاون والتن�سيق مع �إحتاد االمارات للفرو�سية .

وقد �أكمل نادي تراث االمارات ا�ستعداداته الفنية واالدارية
النطالق �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان
للقدرة مل�سافة  240كم  ،يف قرية بوذيب العاملية للقدرة
مبدينة اخلتم ،فجر اخلمي�س املقبل ،وذلك يف �إطار
وي�شهد يوما غد وبعد غد �إج ��راءات الفح�ص البيطري
جلميع اخليول امل�شاركة يف مناف�سات �سباق الـ  240كم

وال��ذي ينظم على ت�سع مراحل ،و�سباق القدرة للخيول
ذات امللكية اخلا�صة (امل��واط�ن��ون) مل�سافة  120كم على
خم�س مراحل  ،و�سباق القدرة الدويل لل�شباب والنا�شئني
مل�سافة  120ك��م امل�صنف دول �ي��ا بنجمتني ع�ل��ى خم�س
مراحل ،و�سباق القدرة الن�سائي املفتوح مل�سافة  120كم،
على خم�س مراحل �أي�ضاً ،وال��ذي ينظم لأول م��رة بهذه

امل�سافة الطويلة ت�شجيعا وتطويرا للريا�ضة الن�سائية يف
جمال القدرة والتحمل ،كما �سي�شهد يوم الأربعاء املقبل
�أي�ضا انطالقة ال�سباق الت�أهيلي مل�سافة  80ك��م ،على
ثالث مراحل.
وذك ��رت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة �أن جميع ال�ل�ج��ان ال�ع��ام�ل��ة يف
امل�ه��رج��ان ا�ستكملت جتهيز جميع م��راف��ق ق��ري��ة بوذيب

العاملية للقدرة ،ا�ستعداداً النطالق ال�سباقات ،و�ضمان
تنظيمها ب�صورة تليق مبكانة و�أهمية امل�ه��رج��ان ،الذي
ا��ص�ب��ح ت�ق�ل�ي��دا ��س�ن��وي��ا ي �ق��ام يف ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل عام
مب�شاركة حملية وعربية ودولية وا�سعة ،حيث يجتمع يف
املناف�سات كوكبة من عمالقة وريا�ضة القدرة ممن �سجلوا
�أ�سماءهم يف ال�سجل الذهبي لهذه الريا�ضة.

ختام مناف�سات الدوري الأول لدوريات ال�شطرجن

ال�شــــــارقـــــة ودبـــــــي يـقـتـ�سمـــــان �صـــــدارة الــــــــدوري

اختتمت مرحلة الذهاب من بطوالت
دوري � ��ات ال���ش�ط��رجن ال �ت��ي ينظمها
احتاد الإمارات لل�شطرجن مب�شاركة
 192الع �ب �اً والع �ب��ة م��ن الأندية
ال�شطرجنية م��ن �أب��وظ�ب��ي والعني
ودبي وال�شارقة وعجمان والفجرية
وف �ت �ي��ات ال �ع�ي�ن ودب � ��ي وال�شارقة
ورا� ��س اخليمة وت�ستمر مناف�سات
ال�ب�ط��ول��ة �أ��س�ب��وع�ي��ا ك��ل ي��وم جمعة
ح�ت��ى ي ��وم  27م��ن ال���ش�ه��ر القادم
،ح�ي��ث انطلقت يف ال��راب�ع��ة والربع
م��ن م���س��اء ي��وم اجل�م�ع��ة مناف�سات
اجلولة اخلام�سة واخلتامية لدور

الأول لدوريات ال�شطرجن للمراحل
العمرية والتي �أقيمت مبدن العني
وال�شارقة وعجمان ور�أ���س اخليمة
ح�ي��ث �أ��س�ف��رت ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى النحو
التايل:
ف �ف��ي دوري اال�� �ش� �ب ��ال حت� ��ت 10
� �س �ن��وات ف �ع �ل��ى � �ص��ال��ة ال� �ث ��اين من
دي�سمرب باملرخانية ب�شطرجن العني
التقا فريقا �أ�شبال العني و�أبوظبي
لل�شطرجن وان�ت�ه��ى ال�ل�ق��اء بتعادل
الفريقني بنتيجة  ،2-2و�أدار اللقاء
احلكم املحلي من�صور التميمي.
ويف م��دي �ن��ة ع �ج �م��ان ال �ت �ق��ا فريقا

�أ� �ش �ب��ال ن� ��ادي ع �ج �م��ان والفجرية
لل�شطرجن وان�ت�ه��ى ال�ل�ق��اء بتعادل
الفريقني بنف�س النتيجة واقت�سام
نقطة امل �ب��اراة ،و�أدار اللقاء احلكم
الدويل عمر العو�ضي.
ويف امل��دي�ن��ة البا�سمة ال���ش��ارق��ة فاز
فريق �أ�شبال نادي ال�شارقة الثقايف
ل�ل���ش�ط��رجن ع �ل��ى ف��ري��ق ن� ��ادي دبي
لل�شطرجن والثقافة بنتيجة 0-4
ب�صالة ال�شارقة و�أدار اللقاء احلكم
الدويل وليد �أبوعبيدة.
ويف ختام مناف�سات الدور الأول من
دوري اال� �ش �ب��ال حت��ت � 10سنوات

ت�صدر فريق نادي ال�شارقة الثقايف
لل�شطرجن بر�صيد  9ن�ق��اط وجاء
ب ��امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين وال� �ث ��ال ��ث فريقا
ن��ادي��ي ال�ع�ين و�أب��وظ�ب��ي لل�شطرجن
بر�صيد  7نقاط على التوايل بفرق
الطاوالت.
ام � ��ا دوري ال �� �ش �ب�ل�ات حت� ��ت 10
�سنوات اقيمت مباراة واحدة جمعت
بني فريقا نادي فتيات را�س اخليمة
وفتيات الفجرية وانتهى اللقاء بفوز
ف��ري��ق ن ��ادي را� ��س اخل�ي�م��ة بنتيجة
 0-4و�أدارت اللقاء احلكم املحلي
ميثاء املا�س.
م� ��ع خ� �ت ��ام ال � � ��دور االول ل � ��دوري
ال�شبالت حتت � 10سنوات يت�صدر
ف��ري��ق ف �ت �ي��ات دب ��ي ب� �ف ��ارق طاولة
واح� ��دة ع��ن ف�ت�ي��ات ال���ش��ارق��ة حيث
ر�صيد ك��ل منهما  6ن�ق��اط وهناك
م� �ب ��ارة م ��ؤج �ل ��ة � �س �ت �ح��دد �� �ص ��دارة
البطولة وي��أت��ي فريق فتيات نادي
ال �ع�ين ب��امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ب��ر��ص�ي��د 4
نقاط.
ويف دوري النا�شئني حتت � 14سنة
التقى يف دار الزين فريقا نا�شئني
ن ��ادي ال �ع�ين و�أب��وظ �ب��ي لل�شطرجن
وانتهى اللقاء بفوز فريق العا�صمة
ابوظبي بنتيجة  1-3و�أدار اللقاء
احل �ك��م ال � ��دويل ه �� �ش��ام االده� �م ��ي.
ويف االم� � ��ارة ال �ب��ا� �س �م��ة ف ��از فريق
ن��ادي ال�شارقة على دب��ي لل�شطرجن

بنتيجة  1.5-2.5وادار اللقاء
احلكم الدويل جمال قا�سم.
ويف خ� �ت ��ام ال � � ��دور الأول ل � ��دوري
النا�شئني حتت � 14سنة جاء فريق
ن ��ادي ال���ش��ارق��ة لل�شطرجن باملركز
الأول بر�صيد  7نقاط فيما جاءا
ف��ري �ق��ا دب ��ي و�أب��وظ �ب��ي باملركزين
الثاين والثالث على التوايل بفرق
 3.5ال �ط��اوالت ،ح �ي��ث ر��ص�ي��د كل
منهما  5نقاط
ويف مناف�سات دوري النا�شئات حتت
� � 14س �ن��ة ال �ت �ق��ىا ف��ري �ق��ا فتيات
ن��ادي ر�أ���س اخليمة مع فتيات نادي
الفجرية وانتهى اللقاء بفوز فريق
فتيات نادي الفجرية بنتيجة 3.5
مقابل ن�صف نقطة و�أدارت اللقاء
احلكم املحلي �آمنة النعيمي.
ويف االم � � ��اراة ال �ب��ا� �س �م��ة ال �ت �ق��ا كل
م��ن ف��ري��ق ف �ت �ي��ات ن� ��ادي ال�شارقة
ل�ل���ش�ط��رجن م��ع ف�ت�ي��ات ن ��ادي دبي،
وانتهى اللقاء بفوز فتيات ال�شارقة
بنتيجة  1.5-2.5و�أدارت اللقاء
حكم االحتاد الدويل هند النعيمي.
ويف خ �ت��ام ال� ��دور الأول م��ن دوري
ال�ن��ا��ش�ئ��ات حت��ت � 14سنة يت�صدر
ف��ري��ق ف�ت�ي��ات ال���ش��ارق��ة لل�شطرجن
بر�صيد  6نقاط ويليه فريق نادي
فتيات دب��ي باملركز ال�ث��اين بر�صيد
 4ن �ق��اط ث ��م ف��ري��ق ف �ت �ي��ات ن ��ادي
الفجرية لل�شطرجن باملركز الثالث

وبر�صيد نقطتني.
ويف مناف�سات دوري ال�شباب حتت
� 18سنة يف ب��االم��ارة البا�سمة ويف
�صالة نادي ال�شارقة �أقيم لقاء هام
على �صدارة البطولة يف الدور االول
ج�م��ع ب�ي�ن ف��ري�ق��ي ن� ��ادي ال�شارقة
ودبي لل�شطرجن وانتهى اللقاء بفوز
ف��ري��ق دب��ي ع�ل��ى ال���ش��ارق��ة بنتيجة
 ،1.5-2.5وادارة ال�ل�ق��اء احلكم
الدويل حممد عبداهلل ،وبعد انتهاء
م�ن��اف���س��ات ال ��دور الأول م��ن دوري
ال�شباب حتت  18جاء فريق �شباب
دبي باملركز الأول بر�صيد  4نقاط

ف�ي�م��ا ج ��اء ف��ري��ق � �ش �ب��اب ال�شارقة
ب��امل��رك��ز ال �ث��اين ب��ر��ص�ي��د نقطتني
وف� ��ري� ��ق ن � � ��ادي ع� �ج� �م ��ان باملركز
الثالث.
ويف مناف�سات دوري ال�شابات حتت
� 18سنة �أقيمت مباراة واحدة وهامة
على �صالة نادي فتيات ال�شارقة حيث
انتهى اللقاء بفوز فريق �شابات دبي
على �شابات ال�شارقة بنتيجة ،0-4
وق��ام ب ��ادارة ال�ل�ق��اء احل�ك��م الدويل
مرمي الفالحي.
ويف خ �ت��ام ال� ��دور الأول م��ن دوري
ال �� �ش��اب��ات ج ��اء ف��ري��ق ف �ت �ي��ات دبي

باملركز الأول بر�صيد  4نقاط وجاء
فريق فتيات ال�شارقة باملركز الثاين
بر�صيد نقطتني وجاء فتيات العني
باملركز الثالث.
تقام دوريات ال�شطرجن بنظام دوري
ك��ام��ل م��ن م��رح�ل�ت�ين ذه ��اب واي ��اب
وي�ت���ش�ك��ل ال �ف��ري��ق م ��ن  6العبني
حيث ي�ت�ب��ارى ك��ل ف��ري��ق م��ع االخر
على �أربع طاوالت .ويح�صل الفريق
ال�ف��ائ��ز مب�ج�م��وع ن�ق��اط الطاوالت
على نقطتني فيما حت�صل الفرق
امل � �ت � �ع� ��ادل� ��ة ع� �ل ��ى ن� �ق� �ط ��ة واح � � ��دة
واخلا�سرة على �صفر.

ديوكوفيت�ش وموراي ب�صعوبة للدور
الثالث يف �إنديان ويلز

اليوم ..ختام دور الـ  16لبطولة العني للأحياء
ال�سكنية ل�سباعيات كرة القدم

تختتم اليوم الثالثاء مواجهات دور ال  16يف
بطولة العني للأحياء ال�سكنية ل�سباعيات كرة
ال�ق��دم التي تقام حت��ت ا��ش��راف وتنظيم جمل�س
اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب�ل��دي��ة العني
قطاع و�سط املدينة ونادي العني الريا�ضي .
ومت �ك��ن ف��ري �ق��ا ال �ظ��اه��ر و� �ش �ع��اب اال� �ش �خ��ر من
الت�أهل اىل ال��دور الربع نهائي اثر فوزهما يوم
�أم�س االول يف مواجهات دور ال  ، 16حيث حقق

االول فوزا �صعبا على فريق حي منازف بخم�سة
�أهداف لأربعة ،فيما جنح الثاين من الفوز على
ف��ري��ق ال�ساد بثالثة �أه ��داف ل�ه��دف  ،يف املباراة
التي �شهدت حتديا و�صراعا كبريا.
�سجل �أهداف فريق الظاهر احمد جوهر الكعبي
( �سوبر هاتريك ) و�سلطان النعيمي  ،فيما جاءت
�أهداف حي منازف عن طريق يحيى حممد رهان
( هدفني) ومهند مبارك الربيكي واحمد عبد

اهلل احلب�شي  .ويف امل�ب��اراة الثانية �أح��رز لفريق
�شعاب اال�شخر خلفان الكعبي ( هدفني) وخمي�س
�سلطان ال��زع��اب��ي  ،يف ح�ين �سجل لفريق ال�ساد
هدفهم الوحيد نا�صر ي�سلم العامري .
وجت ��ري ال �ي��وم ع�ل��ى م�ل�ع��ب ح��دي�ق��ة ال � ��وادي يف
مدينة العني مباراتني �ضمن املواجهات اخلتامية
للدور الثاين جتمع بني فريقي اخلبي�صي وا�سود
املنا�صري ورديف اليحر مع البطني .

عانى ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
امل���ص�ن��ف اول وال�بري �ط��اين اندي
م��وراي الثالث كثريا قبل الت�أهل
اىل الدور الثالث من دورة انديان
وي �ل��ز االم�ي�رك �ي��ة ل �ك��رة امل�ضرب
البالغة جوائزها 408ر030ر5
ماليني دوالر.
واح �ت��اج دي��وك��وف�ي�ت����ش اىل ثالث
جم�م��وع��ات للفوز على االيطايل
ف��اب�ي��و فونييني �-6صفر و7-5
و ،2-6وم �ث��ل ف�ع��ل م� ��وراي على
ح�ساب الرو�سي يفغيني دون�سكوي
 7-5و 2-6و.2-6
يذكر ان ال�سوي�سري روجيه فيدرر
ال�ث��اين وح��ام��ل اللقب واال�سباين
راف��اي��ل ن� ��ادال اخل��ام����س والعائد
منذ نحو �شهر اىل امل�لاع��ب بعد
غ �ي��اب ن �ح��و ��س�ب�ع��ة ا� �ش �ه��ر حققا
ف��وزي��ن �سهلني يف طريقهما اىل
الدور الثالث.
يذكر ان ديوكوفيت�ش بطل 2008
و 2011وم��وراي قد يلتقيان يف
ن�صف النهائي يف حال ت�أهلهما اىل
هذا الدور.
ومي��ر ديوكوفيت�ش ب�ف�ترة رائعة
اذ خرج فائزا من املباريات ال13
ال �ت��ي خ��ا��ض�ه��ا ه ��ذا امل��و� �س��م وتوج
ب �ط�لا يف م���ش��ارك�ت�ي��ه يف ملبورن

ودورة دب� ��ي ،يف ح�ي�ن مل ي�شارك
م ��وراي يف اي دورة منذ خ�سارته
نهائي البطولة اال�سرتالية امام
ال�صربي .وق��ال ديوكوفيت�ش كان
ال�ت�ح��دي �صعبا م��ن دون ��ش��ك يف
ه��ذه امل�ب��اراة  ،م�ضيفا فابيو لعب
بطريقة جيدة يف نهاية املجموعة
الثانية ،لكنني احتمل امل�س�ؤولية
النني كنت متقدما  2-4ومن ثم
لعبت ب�شكل �سيىء جدا .
وخ�لاف��ا لديوكوفيت�ش وم ��وراي،
ح�ق��ق االرج�ن�ت�ي�ن��ي خ ��وان مارتن
دل بوترو ال�سابع فوزا �سهال على
الرو�سية نيكوالي دافيدنكو 3-6
و ،4-6يف ح�ين واج ��ه الفرن�سي
ج ��و وي �ل �ف��ري��د ت �� �س��ون �غ��ا الثامن
� �ص �ع��وب��ة ك� �ب�ي�رة يف ال � �ف ��وز على
االم�ي�رك��ي جيم�س ب�لاي��ك 6-7
( )6-8و.4-6
ويف املباريات االخرى �ضمن الدور
ال� �ث ��اين اي �� �ض��ا ،ف� ��از اال�� �س�ت�رايل
م��اري �ن �ك��و م��ات��و� �س �ي �ف �ي �ت ����ش على
االرجنتيني خ��وان م��ون��اك��و 5-7
و�-6صفر ،وال� �ك ��روات ��ي مارين
�سيليت�ش ع�ل��ى اال� �س �ب��اين الربت
رام ��و� ��س  )7-9( 6-7و،2-6
وال � �ك � �ن� ��دي م �ي �ل��و���ش راونيت�ش
ع �ل��ى ال �ف��رن �� �س��ي م �ي �ك��اي��ل ل� ��ودرا

ب��االن���س�ح��اب ،واالم�ي�رك��ي ماردي
في�ش على مواطنه بوبي رينولدز
 3-6و 6-3و ،4-6والتايواين
ل��و ي��ن-ه���س��ون ع�ل��ى ال�سلوفاكي
م ��ارت ��ن ك� �ل� �ي ��زان )5-7( 6-7
و ،)5-7( 6-7واالمل ��اين بيورن
بو على الفرن�سي جريميي �شاردي
 2-6و 6-2و ،4-6واالرجنتيني
كارلو�س بريكوك على االوكراين
ال �ك �� �س �ن��در دول� �غ ��وب ��ول ��وف 3-6
و )7-5( 7-6و.3-6
كما فاز اي�ضا اال�سباين نيكوال�س
املاغرو على مواطنه دانييل خيمينو
ت ��راف ��ر  5-7و ،1-6واالمل � ��اين
طومي ها�س على اال�سباين بابلو
اندوخار  3-6و�-7( 6-7صفر)،
وال �ي��اب��اين ك�ي��ي ن�ي���ش�ي�ك��وري على
االمل � � ��اين ف �ي �ل �ي��ب ب �ي �ت �� �ش�نر 3-6
و ،2-6واالم�ي�رك��ي ��س��ام كويري
على ال�ك��روات��ي اي�ف��و كارلوفيت�ش
 3-6و ،4-6والبلغاري غريغور
دمييرتوف على اال�سرتايل ماتيو
ابدين  4-6و.4-6
ول��دى ال�سيدات ،تابعت الرو�سية
م��اري��ا � �ش��اراب��وف��ا امل���ص�ن�ف��ة ثانية
طريقها اىل الدور الرابع بفوزها
على اال�سبانية ك��ارال���س �سواريز
نافارو  5-7و.3-6

وق��ال��ت � �ش��اراب��وف��ا ك��ان��ت املباراة
�صعبة الن مناف�ستي العبة جيدة
ق � � ��ادرة ع �ل��ى ت� �ق ��دمي اداء عايل
امل�ستوى ،و�سبق ل��ه ان ف��ازت على
ع ��دد م��ن ال�لاع �ب��ات االول� �ي ��ات يف
العامل يف بطوالت الغراند �سالم .
يف املقابل ،عانت البولندية انيي�سكا
رادفان�سكا الثالثة كثريا قبل ان
ت�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ال��روم��ان �ي��ة �سورانا
�سري�ستيا  )7-3( 7-6و3-6
و.4-6
وت��أه�ل��ت اىل ال ��دور ال��راب��ع اي�ضا
الت�شيكية برتا كفيتوفا اخلام�سة
ب �ف��وزه��ا ع �ل��ى االوك ��ران� �ي ��ة ليزيا
ت�سورنكو  2-6و.)5-7( 6-7
ك� �م ��ا ف� � � ��ازت ال �ت �� �ش �ي �ك �ي��ة ك �ل��ارا
زاك ��وب ��ال ��وف ��ا ع �ل��ى ال�سلوفاكية
دومينيكا �شيبولكوفا  4-6و،5-7
وال��رو��س�ي��ة م��اري��ا كرييلنكو على
االمريكية مالوري بورديتي 3-6
و6-4و ،2-6واالي�ط��ال�ي��ة �سارة
اي��راين ال�ساد�سة على ال�سويدية
ج ��وان ��ا الر� � �س� ��ون  3-6و،1-6
واال� �س �ب��ان �ي��ة الرا ف�ي���س�ي�ن��و على
االي�ط��ال�ي��ة روب��رت��ا فين�شي 6-2
و 4-6و ،4-6والفرن�سية ماريو
ب��ارت��ويل على ال��رو��س�ي��ة �سفتالنا
كوزنت�سوفا  4-6و.3-6
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م�ؤ�س�سة زايد العليا تنظم ملتقى العني الدويل لألعاب قوى املعاقني  19مار�س
حتت رعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية رئي�س جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
تنظم م�ؤ�س�سة زاي��د العليا للرعاية االن�سانية وذوي
االحتياجات اخلا�صة ممثلة يف ن��ادي العني للمعاقني
ال �ت��اب��ع ل �ه��ا خ �ل�ال ي��وم��ي  19و 20م ��ار� ��س احل ��ايل

مناف�سات ملتقى العني ال��دويل ال�سابع لأل�ع��اب القوى
للمعاقني  2013وذل��ك على امللعب الرئي�سي للنادي
مبنطقة فلج هزاع مبدينة العني.
وتعقد امل�ؤ�س�سة قبل ظهر اليوم الثالثاء م�ؤمترا �صحفيا
ب�ف�ن��دق هيلتون ال�ع�ين ل�ل�إع�لان ع��ن ت��رت�ي�ب��ات تنظيم
امللتقى والك�شف عن امل�شاركني واملفاج�آت التي اعدتها

اللجنة املنظمة العليا.
وقال را�شد الهاجري رئي�س اللجنة الإعالمية �إن امللتقى
يعد من �أهم املنا�سبات الريا�ضية التي تنظمها م�ؤ�س�سة
زايد العليا للرعاية الإن�سانية حيث �أن البطولة مدرجة
على �أجندة اللجنة الباراملبية الدولية خا�صة مع م�شاركة
ال �ع��دد ال�ك�ب�ير م��ن ال �ف��رق ال�ع��امل�ي��ة الأم ��ر ال ��ذي يك�سب

امللتقى �أهمية كبرية تزايدت مع اعتماد نتائجه للت�أهيل
للبطوالت العاملية حتت مظلة اللجنة.
و�أ�ضاف �إن اللجنة الإعالمية تعمل من خالل التوا�صل
مع كافة �أجهزة وو�سائل الإعالم املحلي والدويل لت�سليط
ال�ضوء على امللتقى و�إبراز اجلهود التي تبذلها كافة �أجهزة
الدولة لتقدمي الدعم والرعاية الكاملني لفئات ذوي

الإعاقة التي �أثبتت قدرات و�إمكانيات كبرية وجنحت يف
ت�شريف الدولة بالعديد من املحافل الريا�ضية العاملية.
و�أو�ضح �أن امللتقى �شهد على مدار �سنواته ال�ست ال�سابقة
ارتفاعا تدريجيا ملحوظا يف �أع��داد ال��دول والالعبني
والالعبات امل�شاركني يف املناف�سات وال�سيما مع حتطيم
العديد من االرقام القيا�سية العاملية خالل مناف�ساته.
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انطــــالق بطولــــة قائــــد عام �شرطــــة ر�أ�س اخليمــــة لكـــــرة القـــــــدم

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ال �ل ��واء ال���ش�ي��خ ط��ال��ب ب��ن �صقر
القا�سمي قائد ع��ام �شرطة ر�أ���س اخليمة �شهد
العميد عبد اهلل خمي�س احل��دي��دي مدير عام
العمليات ال�شرطية نيابة عن �سموه م�ساء �أم�س
االول بنادي �ضباط ال�شرطة انطالق بطولة
ك�أ�س �سمو قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة لكرة
القدم بن�سختها ال�ساد�سة .
وت�ضم الفرق امل�شاركة يف البطولة  11فريقا

ميثلون خمتلف الإدارات بال�شرطة وموزعة
على جمموعتني ت�ضم الأوىل حامل اللقب ،
�إدارة الإعالم والعالقات العامة  ،و�إدارة املوارد
الب�شرية � ،إدارة العمليات � ،إدارة املهام اخلا�صة ،
�إدارة اخلدمات امل�ساندة ومعهد تدريب ال�شرطة
فيما ت�ضم املجموعة الثانية �إدارة الدفاع املدين
و�إدارة املنافذ واملطارات و�إدارة ترخي�ص الآليات
وال�سائقني و�إدارة ال�شرطة املجتمعية و�إدارة
امل ��رور وال ��دوري ��ات ،وحت�ظ��ى البطولة برعاية
هيئة ميناء �صقر و�شركة �ستيفن روك و�شركة

�أحجار ر�أ�س اخليمة.
ب ��د�أ االح �ت �ف��ال ب��و��ص��ول راع ��ي ال�ب�ط��ول��ة حيث
ع��زف��ت ف��رق��ة مو�سيقى ��ش��رط��ة ر�أ� ��س اخليمة
ال �� �س�لام ال��وط �ن��ي ،ب�ح���ض��ور ع ��دد م��ن م ��دراء
الإدارات و ر�ؤ�ساء الأق�سام بقيادة �شرطة ر�أ�س
اخليمة وعدد من اجلماهري.
بعد ذل��ك �أل�ق��ى النقيب �أح�م��د جابر العو�ضي
م��دي��ر ف��رع الأن���ش�ط��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة ك�ل�م��ة رحب
فيها بال�سادة احل�ضور و الفرق امل�شاركة يف هذه
البطولة الهامة التي تقام �سنوياً حتت رعاية و

دعم �سمو قائد عام ال�شرطة.
كما نقل للم�شاركني حتيات �سمو القائد العام و
متنياته جلميع الفرق بالتوفيق و ق�ضاء وقت
مميز و ممتع يف ج��و م��ن التناف�س ال�شريف و
الأل�ف��ة و املحبة  ،و �شكر النقيب �أح�م��د جابر
ال�شركات الراعية وثمن �شعورها بامل�س�ؤولية
اجتاه املجتمع و ال�شرطة.
ومن ثم انطلقت مباراتي االفتتاح بلقاء قوي
ومثري جمع �إدارة الإع�ل�ام والعالقات العامة
وف��ري��ق �إدارة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ومت�ك��ن حامل

اللقب فريق �إدارة الإع�لام والعالقات العامة
من الفوز بنتيجة �أربعة �أهداف مقابل هدفني،
و��س�ج��ل �أه� ��داف الإع�ل��ام ع�ب��د اهلل ال�شهياري
ه��ات��ري��ك و�أح �م��د ��س��وي��دان فيما �سجل حممد
البزي هديف املوارد الب�شرية .
ويف اللقاء الثاين واملثري فاز فريق �إدارة املهام
اخل��ا��ص��ة ع�ل��ى ف��ري��ق معهد ت��دري��ب ال�شرطة
بنتيجة �ستة �أهداف مقابل خم�سة �أهداف ملعهد
ال�ت��دري��ب ،حيث �سجل �أه ��داف امل�ه��ام اخلا�صة
حم �م��ود رم �� �ض��ان ه��ات��ري��ك و��س�ع�ي��د اخل ��رازي

هدفني وحمد الراوي فيما �سجل �أهداف معهد
تدريب ال�شرطة حممد عبد الرحمن الهيا�س
هاتريك وعمر املناعي وخالد عبد العزيز ،و�أدار
لقائي االفتتاح احلكم يو�سف عبد الرحمن.
وتقام اليوم الثالثاء ثالث لقاءات جتمع املباراة
الأوىل معهد تدريب ال�شرطة و�إدارة اخلدمات
امل�ساندة فيما يلتقي يف امل �ب��اراة الثانية �إدارة
املوارد الب�شرية و�إدارة املهام اخلا�صة �أما املباراة
الثالثة لليوم جتمع �إدارة الإع�لام والعالقات
العامة و�إدارة العمليات.

وجه ب�إقامة املباريات يف مدينة خليفة والرفاع

نا�صر بن حمد يعتمد � 6أرا�ضي يف بريطانيا و� 4سيارات كيا وجوائز مالية كبرية للفرق وللجماهري يف (نا�صر )6
•• تغطية – اللجنة الإعالمية:

دخلت بطولة �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
لكرة القدم (نا�صر � )6أجواء البطولة حيث �ستنطلق
يوم اخلمي�س  14مار�س اجلاري ب�إقامة �أربع مباريات
فيما تقام املباراة النهائية يوم  31مار�س اجلاري.
ه��ذا وق��د وج��ه �سموه اللجنة التنفيذية على اعداد
وجتهيز اجلوائز القيمة للفرق امل�شاركة يف البطولة
واجل�م��اه�ير ال�ت��ي حت��ر���ص على متابعة امل�ج��ري��ات .
م��ن جانبه رئي�س اللجنة التنفيذية م��دي��ر املكتب
االع�لام��ي وم��رك��ز امل�ع�ل��وم��ات ل�سمو ال�شيخ نا�صر
بن حمد ،توفيق ال�صاحلي ور�ؤ�ساء اللجان العاملة
بالبطولة وب �ن��اء ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��وه �ستحر�ص
اللجنة على االه�ت�م��ام ب��ال��رع��اة الر�سميني والفرق
امل�شاركة بالبطولة ،ف�ضال عن احل�ضور اجلماهريي
ملتابعة املباريات ،م�ؤكدا �أن اللجنة �ستقوم بتخ�صي�ص
ج ��وائ ��ز ق �ي �م��ة ومم� �ي ��زة ل�ل�ج�م�ي��ع ت �ق��دي��را للدعم
وامل�ساندة خا�صة كانت لها ال��دور ال�ب��ارز يف اجناح
البطولة وا�ستمراريتها لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل.
و�أو�ضح ال�صاحلي �أن ال�شركات الراعية قدمت الدعم
والرعاية للجنة� ،إىل جانب تخ�صي�ص العديد من
اجلوائز القيمة منها �ستة �أرا�ضي متتاز مب�ساحات
كبرية وجيدة مقدمة من �شركة �أميون �أند كو و�أربع
�سيارات مقدمة من �سيارات بن هندي وه��ي عبارة
عن �سيارات كيا موتورز ،ف�ضال عن اجلوائز النقدية
واملالية القيمة.
اجتماع تن�سيقي مع تلفزيون البحرين
و�أو� �ض��ح ت��وف�ي��ق ال���ص��احل��ي �أن ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
عقدت اجتماعا مع مدير التلفزيون بهيئة �شئون
االعالم نبيل بوهزاع ورئي�س العمليات حمد بوحدود
ورئ�ي����س ال�ق�ن��اة ال��ري��ا��ض�ي��ة ف ��واز �شم�سان يف هيئة

�شئون االعالم مت خالله االتفاق على و�ضع اخلطة
اخلا�صة لتغطية فعاليات البطولة من قبل القناة
الريا�ضية ،حيث �أكد نبيل بوهزاع حر�ص وم�ساهمة
تلفزيون البحرين وع�بر قناة البحرين الريا�ضية
على امل�ساهمة يف اجناح فعاليات البطولة وتغطيتها
بال�صورة التي تليق با�سم البطولة وامل�ستوى الفني
ال��ذي و�صلت �إل�ي��ه .و�أو� �ض��ح ب��وه��زاع ح��ر���ص القناة
الريا�ضية على تغطية جميع الفعاليات الريا�ضية
التي تقام خالل نف�س فرتة اقامة بطولة نا�صر ، 6
م�شريا �إىل �أن القناة الريا�ضية �ستقوم بنقل فعاليات
بطولة الأندية اخلليجية لكرة اليد التي ت�ست�ضيفها
مملكة البحرين خ�لال ال�شهر اجل��اري� ،إىل جانب
تغطية فعاليات مناف�سات بطولة نا�صر ب��ن حمد
الكروية وتغطية جميع الفعاليات امل�صاحبة لها.
و�أك��د ب��وه��زاع �أن القناة الريا�ضية �ستحر�ص على
ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ال���ص�ع��وب��ات ال �ت��ي ق��د ت��واج��ه النقل ومواعيد امل�سابقات املختلفة و�ضمان عدم تعار�ضها
التلفزيوين ،وال�سعي البراز البطولة ب�أف�ضل �صورة .مع مباريات ومناف�سات نا�صر ، 6ومت درا�سة جداول
ويذكر �أن القناة الريا�ضية �ستقوم بعمل ر�سالة يومية امل�سابقات واملباريات وو�ضع اجلدول اخلا�ص ل�ضمان
للبطولة باللغتني العربية واالجن�ل�ي��زي��ة ،واقامة التغطية املنا�سبة جلميع الفعاليات وخا�صة من قبل
ا�ستوديو حتليلي للمباريات وتواجد حمللني دائمني قناة البحرين الريا�ضية.
باال�ستوديو� ،إىل جانب التغطية اخلا�صة لربنامج
�سوالف نا�صر  6وهي ال�سهرة الكروية اخلا�صة التي �أبرز احلكام يف نا�صر 6
حتر�ص على تغطية البطولة واحلديث عنها ودورها كعادتها حتر�ص جلنة احل�ك��ام ب��االحت��اد البحريني
من قبل �ضيوف الربنامج.
ل �ك��رة ال �ق ��دم ع �ل��ى ت �ق��دمي ك ��ل ال ��دع ��م واالهتمام
مبناف�سات البطولة تنفيذا لتوجيهات رئي�س االحتاد
التن�سيق مع احتاد الكرة
ال�شيخ �سلمان بن ابراهيم �آل خليفة الذي يحر�ص ال�ت��ي بلغوها بف�ضل ت�ألقهم يف خمتلف امل�شاركات
حر�صت اللجنة التنفيذية على التن�سيق مع االحتاد دائما على تقدمي كل الدعم للبطولة وت�سخري كافة واملحافل الدولية واالقليمية ،ف�ضال عن امل�سابقات
البحريني لكرة القدم بعد االجتماع الذي عقد بني امكانات االحتاد يف �سبيل اجناح الفعالية.
واملباريات املحلية.
توفيق ال�صاحلي وبح�ضور مدير البطولة حممد و�ستقوم جلنة احلكام بالتن�سيق مع اللجنة التنفيذية
قا�سم وح�سن ا�سماعيل رئي�س اللجنة الفنية ورئي�س للبطولة على تخ�صي�ص �أبرز وخرية حكام الكرة يف امل���وق���ع االل����ك��ت�روين وو����س���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل
القناة الريا�ضية فواز �شم�سان ،ومت خالل االجتماع البحرين من �أجل ادارة املباريات ،وذلك لت�أكيد الدور االجتماعي
االت �ف��اق ع�ل��ى التن�سيق ب�ين ف�ع��ال�ي��ات احت ��اد الكرة البارز لكفاءة احلكام املحليني وامل�ستويات الكبرية �سيعلن قريبا عن عنوان املوقع االلكرتوين اخلا�ص

جت�ه�ي��ز و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي م��ن خالل
ان���ش��اء احل���س��اب��ات اخل��ا��ص��ة ع�بر ال�ت��وي�تر الر�سمي
للبطولة وح���س��اب االن���س�ت�ج��رام ،ك�م��ا ت�ك��ون هناك
خدمة الر�سائل الن�صية التي تزود الفرق والالعبني
واجل�م��اه�ير بنتائج امل�ب��اري��ات �أوال ب ��أول وذل��ك عن
طريق الوات�س �أب  .وعادة ي�شهد املوقع االلكرتوين
التفاعل الكبري من زوار املوقع كما ك��ان يف الن�سخ
وال �ب �ط��والت ال�سابقة ح�ي��ث زار امل��وق��ع الآالف من
البحرين وخ��ارج اململكة ملتابعة الأخبار واال�ستفادة
م��ن ال���ص��ور .وع�ل��ى �صعيد مت�صل تبا�شر اللجنة
التنفيذية اعداد امل�سابقات اخلا�صة للموقع الر�سمي
وم ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ح �ي��ث تخ�ص�ص
البطولة م�سابقات للجماهري واملتابعني يف خمتلف
الو�سائل ،وتقدم للفائزين جوائز نقدية قيمة.

للبطولة وال ��ذي م��ن خ�لال��ه �سيكون اجلميع على
ت��وا��ص��ل دائ��م م��ع فعاليات ون�ت��ائ��ج البطولة و�آخر
الأخ�ب��ار والأح��داث امل�صاحبة والتعرف على الفرق
والنتائج واالح�صائيات و�أرق��ام البطولة� ،إىل جانب
اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن اخل ��دم ��ات االع�ل�ام �ي��ة م ��ن �صور
واح�صاءات للفرق واملدربني واالعالميني.
كما حت��ر���ص اللجنة التنفيذية على االن�ت�ه��اء من

اال�شادات تتوا�صل حلفل قرعة نا�صر 6
ن��ال حفل قرعة نا�صر  6اال��ش��ادة الكبرية من قبل
اجل �م �ي��ع� � ،س��واء اع�لام �ي�ين وم �ت��اب �ع�ين واحل�ضور
اجلماهريي بعد مرا�سم حفل القرعة ال��ذي �شهده
ح�ضور جماهريي غفري يف منتزه الأمري خليفة بن
�سلمان ال��ذي ك��ان م�سرحا الحت�ضان احلفل الذي
حتول �إىل مهرجان مميز ترك االنطباع الكبري لدى
كل من ح�ضره وتابعه عرب القناة الريا�ضية.
وك��ان م��را��س��م ال�ق��رع��ة �شمل على م�ه��رج��ان غنائي
خ��ا���ص مب���ش��ارك��ة ال�ف�ن��ان��ة امل��وه��وب��ة ال ��واع ��دة حال
الرتك �إىل جانب م�شاركة فرقة الليوة ال�شعبية والـ
دي ج��ي  DJوف��رق��ة �سعدون وم�شاركة االعالمي
عمار البناي عريف وم�ق��دم احل�ف��ل .و�شهد احلفل
توزيع اجلوائز النقدية للح�ضور من خالل ال�سحب
على �أرق��ام الدخول مما ترك االنطباع الرائع حيث
ف��از الكثريون باجلوائز النقدية املخ�ص�صة حلفل
القرعة.
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ميامي هيت يف البالي �أوف وليكرز يوا�صل الت�سلق
وا� �ص��ل م�ي��ام��ي ه�ي��ت ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ان�ت���ص��ارات��ه بتحقيقه
ف��وزه الثامن ع�شر على ال�ت��وايل وج��اء على ح�ساب �ضيفه
ان��دي��ان��ا بي�سرز  91-105على ملعب �أم�يرك��ان ايرالينز
وام ��ام  20219متفرجا يف دوري ك��رة ال�سلة االمريكي
للمحرتفني .و�ضمن مياين هيت ت�أهله اىل ال�ب�لاي اوف
ووجه انذارا �شديد اللهجة اىل مناف�سيه بعدما ح�سن رقمه
القيا�سي يف ع��دد االنت�صارات املتتالية وب��ات �صاحب �سابع
اف�ضل رقم يف تاريخ الدوري االمريكي للمحرتفني.
يذكر ان اط��ول �سل�سلة م��ن االنت�صارات يف ت��اري��خ الدوري
يحملها لو�س اجنلي�س ليكرز منذ مو�سم 1972-1971
مع  33فوزا متتاليا.
وي��دي��ن م�ي��ام��ي ه�ي��ت ب �ف��وزه ال 47يف  61م� �ب ��اراة ،اىل

الثالثي ماريو ت�شاملرز ودواين وايد وكري�س بو�ش الذين
�سجلوا لوحدة  78نقطة حيث حقق االول  26نقطة مع 7
متابعات وا�ضاف الثاين  23نقطة مع  3متريرات حا�سمة
والثالث  24نقطة م��ع  4مت��ري��رات حا�سمة ،فيما اكتفى
امللك لوبرون جيم�س ب 13نقطة مع  7متريرات حا�سمة
و 6متابعات وهي �أقل ن�سبة له هذا املو�سم.
وث�أر ميامي هيت من انديانا �صاحب اف�ضل دفاع يف الدوري
حتى االن هذا املو�سم ،وحقق ف��وزه االول عليه هذا املو�سم
بعدما خ�سر امامه مرتني  78-77يف  9كانون الثاين-يناير
املا�ضي و 102-89يف الثاين من �شباط-فرباير املا�ضي.
وت�ألق ديفيد و�ست يف �صفوف انديانا بي�سرز بت�سجيله 24
نقطة مع  5متابعات لكنها مل تكن كافية لتجنيب فريقه

اخل�سارة ال 24يف  63مباراة حتى االن هذا املو�سم.
وت��اب��ع لو�س اجنلي�س ليكرز �صحوته وحقق ف��وزه الثالث
على التوايل وال 33يف  64مباراة عندما تغلب على �ضيفه
�شيكاغو ب��ول��ز  81-90على ملعب �ستيبلز �سنرت وامام
 18997متفرجا .وارتقى لو�س اجنلي�س لريكز اىل املركز
ال�ث��ام��ن يف املنطقة الغربية وه��و اخ��ر امل��راك��ز امل��ؤه�ل��ة اىل
البالي اوف بعدما كان يحتل املركز الثاين ع�شر يف �أواخر
كانون الثاين يناير املا�ضي .وت�ألق �أكرث من العب يف �صفوف
لو�س اجنلي�س ليكرز دون ان ينجح احدهم يف تخطي حاجز
 20نقطة وك��ان ابرزهم النجم كوبي براينت �صاحب 19
نقطة و 9مت��ري��رات حا�سمة و 7متابعات ،وامل��وزع الكندي
�ستيف نا�ش �صاحب  16نقطة و 4متريرات حا�سمة ،ودوايت

ه��اوارد �صاحب  16نقطة و 21متابعة .يف املقابل ،وا�صل
�شيكاغو بولز معاناته يف غياب جنمه و�صانع العابه ديريك
روز اف�ضل العب مو�سم  ،2011-2010ب�سبب اال�صابة،
ومل يتخط اي العب يف �صفوفه اي�ضا حاجز  19نقطة التي
كانت من ن�صيب نات روبن�سون ،وا�ضاف الفرن�سي يواكني
نوا  18نقطة .وحقق اوكالهوما �سيتي ثاندر و�صيف بطل
املو�سم املا�ضي فوزه اخلام�س على التوايل عندما تغلب على
�ضيفه بو�سطن �سلتيك�س  79-91على ملعب ت�شيزبيك
ايرنجي ارينا وامام  18203متفرجني وعزز اوكالهوما
�سيتي ثاندر موقعه يف و�صافة املجموعة الغربية ب 47فوزا
و 16خ�سارة .وفر�ض كيفن دوران��ت نف�سه جنما للمباراة
بت�سجيله  23نقطة مع  7متابعات ،فيما برز بول بري�س يف

�صفوف اخلا�سر بت�سجيله  20نقطة مع  6متريرات حا�سمة
وق��اد الثنائي باليك غريفني وكري�س ب��ول فريقهما لو�س
اجنلي�س كليربز اىل الفوز على �ضيفه ديرتويت بي�ستونز
 97-129ع�ل��ى م�ل�ع��ب �ستيبلز ��س�ن�تر وام� ��ام 19344
متفرجا و�سجل غريفني  22نقطة مع  8متابعات ،وبول
 20نقطة مع  14متريرة حا�سمة .ويف باقي املباريات ،فاز
تورونتو راب�ت��ورز على �ضيفه كليفالند كافاليريز -100
 ،96واورالن � ��دو م��اج�ي��ك ع�ل��ى �ضيفه ف�ي�لادل�ف�ي��ا �سفنتي
�سيك�سرز  ،91-99ون�ي��و اورل�ي��ان��ز هورنت�س على �ضيفه
بورتالند ترايل باليزرز  ،96-98وداال�س مافريك�س على
م�ضيفه ميني�سوتا متربوولفز  ،77-100وميلووكي باك�س
على م�ضيفه �ساكرامنتو كينغز .113-115
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خالد القا�سمي يحث ال�سائقني ال�شباب يف فريق �أبوظبي لل�سباقات بالتحلي بال�صرب وعدم الت�سرع خالل م�شاركاتهم املقبلة

القا�سمي :العمل الد�ؤوب هو املفتاح لتحقيق النتائج يف الراليات
وجه ال�شيخ خالد القا�سيمي ن�صيحة لل�سائقني
الإماراتيني ال�شباب امل�شاركني يف بطولة ال�شرق
الأو�سط للراليات �ضمن فريق �أبوظبي لل�سباقات
ب� ��أن ي�ت�ح�ل��وا ب��ال���ص�بر و�أن ال ي�ت���س��رع��وا باتخاذ
ال � �ق� ��رارات خ�ل�ال حت �� �ض�يرات ال �ف��ري��ق خلو�ض
اجلولة الثانية لل�سل�سلة الإقليمية يف الكويت.
وحث القا�سمي كال من ال�سائق حممد ال�سهالوي
وزم�لائ��ه حممد امل�ط��وع وب��در اجل��اب��ري وماجد
ال�شام�سي للرتكيز ب�شكل �أكرب على انهاء الرايل
�أوال وحم ��اول ��ة اك �ت �� �س��اب اخل �ب��رات خ�ل�ال هذه
العملية وعدم االكرتاث بتحقيق الألقاب.
وق � ��ال :ن �ق��وم ب �خ �ل��ق ف��ر���ص ح�ق�ي�ق�ي��ة لل�شباب

الإم��ارات�ي�ين يف ريا�ضة ال�سيارات العاملية ،و�أحد
�أه ��م ال��درو���س ال��واج��ب تعلمها ه��و �أن ��ه يتوجب
عليك �أن العمل جاهدا حتى تتمكن من حتقيق
النتائج ،و�أن النجاح ال ي�أتي بيوم واحد ،واملثابرة
وع��دم ف�ق��دان الأم ��ل م��ن �أه��م ال�صفات الواجب
التحلي بها .
و�أ�ضاف :كل �سائق يجل�س خلف املقود يف �سباقات
ال��رال �ي��ات ي��رغ��ب ب��ال �ف��وز .ل�ك��ن ع�ل�ي��ك التحلي
بال�صرب والتقدم خطوة فخطوة يف هذه الريا�ضة.
والأول��وي��ة يجب �أن تكون باالعتياد على حماية
مركبتك وحماولة انهاء ال�سباق بدون �أعطال .
ويف الوقت ال��ذي يتطلع فيه القا�سمي لتحقيق

ف��وز �صريح يف �سباق الكويت يف ال�ف�ترة م��ا بني
 23-21م��ار���س اجل� ��اري ب�ع��د �أن ح�ق��ق املركز
ال�ث��اين يف ق�ط��ر ،يناف�س ال��واف��دون اجل��دد على
ال� ��رايل حم�م��د ال �� �س �ه�لاوي وحم �م��د امل �ط��وع يف
فيئة ال�سائقني ال�شباب وفئة ال�سيارات الثنائية
ال��دف��ع ،يف حني يناف�س اجل��اب��ري وال�شام�سي يف
فئة املجموعة ن .
وبعد �صعوبات واجهها يف اجلولة الأوىل للبطولة
يف قطر ،حيث تعر�ضت �إط��ارات مركبته ل�سل�سلة
من الثقوب مما �أجربه على التوقف عن املناف�سة،
�إال �أن ال �� �س �ه�لاوي ا��س�ت�ف��اد م��ن ق��اع��دة ال ��رايل
اخلا�ص والتي متكنه من �إعادة ال�سباق يف املرحلة

الثانية ومتكن من ت�صدر فئتي ال�سائقني ال�شباب
وال�سيارات ثنائية الدفع.
وق��ال ال�سهالوي ،امل�شارك يف ال�سباق �إىل جانب
املالح الآيرلندي �أالن هارميان على منت �سيارة
� �س�تروي��ن ث�ن��ائ�ي��ة ال ��دف ��ع :ارت �ب �ك��ت ال�ك�ث�ير من
الأخ �ط��ار يف ال�ي��وم الأول ن�ظ��را لأن�ن��ي مل �أنتبه
للحجار احلادة املتواجدة يف امل�سار .
وت��اب��ع :يف ال �ي��وم ال �ث��اين ق�م��ت ب�ت�غ�ي�ير �أ�سلوب
قيادتي ومل �أتعر�ض لأي ثقب يف الإط��ارات .لقد
تعلمت من �أخطائي ،و�أنا �أتطلع قدما الآن لرايل
الكويت .لن يكون �سهال �أبدا ،وما زال علي القيام
بالكثري من الأ�شياء لتح�سني مهاراتي القيادية

والتمكن من الت�سارع بثبات .
وب �ع��د ت �� �ص��دره ل�ف�ئ��ة ال���س��ائ�ق�ين ال �� �ش �ب��اب وفئة
ال�سيارات الثنائية الدفع يف نهاية املرحلة الأوىل
للرايل يف قطر ،تعر�ض املطوع حلادث ب�سياراته
ال�سرتوين �أخرجه من ال�سباق �صباح اليوم التايل.
وحل�سن احلظ �أنه وم�ساعده �ستيفني ماك اويل
مل يتعر�ضا ل �ل��أذى ،و��س��رع��ان م��ا و��ض��ع املطوع
خيبة �أمله خلف ظهره .وقال� :أعلم كيف ا�سيطر
على ال�سيارة ،وال�شيء الأك�ثر �صعوبة بالن�سبة
يل ،خا�صة و�أنني قدمت من �سباقات احللبات �إىل
�سباقات الراليات ،هو تلقي التعليمات وتنفيذها
بال�شكل ال�صحيح .

و�أ�ضاف :مل �أمتكن من تنفيذ توجيهات ال�سائق
امل�ساعد بال�شكل ال�صحيح يف قطر وا�سرعت على
�أحد املطبات املخفية على �أحد املنعطفات انحرفت
ال�سيارة يف الهواء وهبطت على العجل الأمامي
من جهة اليمني وتدحرجت �أربع مرات .لقد كان
ذلك خميبا للآمان لأن اليوم الأول �سار ب�شكل
جيد علي التعلم من �أخطائي و�س�أفعل ذلك .
وك ��ان ال���س�ه�لاوي وامل �ط��وع ق��د متكنا م��ن حجز
مقعد لهما �ضمن فريق �أبوظبي لل�سباقات بالفوز
يف ب��رن��ام��ج اخ �ت �ب��اري م�ك�ث��ف ع�ق��دت��ه �سرتوين
لل�سباقات يف دي�سمرب املا�ضي على �أر���ض حلبة
مر�سى يا�س.

�شالكه ي�ست�ضيف غلطة �سراي

قمــــة الرب�شـــــا وامليـــــــالن يف �أر�ض الكتــــــالن اليـــــــــــــوم
يواجه بر�شلونة اال�سباين خطر الغياب عن ال��دور ربع
النهائي مل�سابقة دوري ابطال اوروب��ا لكرة القدم للمرة
االوىل يف امل��وا��س��م ال�ستة االخ�ي�رة ع�ن��دم��ا ي�ست�ضيف
ميالن االيطايل اليوم الثالثاء على ملعب كامب نو يف
اياب الدور ثمن النهائي.
وكان الفريق الكاتالوين مني بخ�سارة قا�سية امام ميالن
�صفر 2-ذهابا يف � 20شباط-فرباير املا�ضي على ملعب
�سان �سريو ،وهو بحاجة اىل ثالثية نظيفة او بفارق 3
اهداف اذا ما اراد موا�صلة م�سعاه باحراز الثالثية كما
فعل قبل مو�سمني ال��ذي ك��ان االف�ضل يف تاريخه بعد
ان فاز ب�ستة القاب هي باال�ضافة اىل اللقب االوروبي
واللقبني املحلني ،الك�أ�س ال�سوبر االوروب �ي��ة والك�أ�س
ال�سوبر املحلية وبطولة العامل لالندية ،وكذلك ا�ستعادة
اللقب بعد ان تنازل عنه املو�سم املا�ضي مل�صلحة ت�شل�سي
االنكليزي واالن�ضمام اىل مواطن االخري ليفربول يف
املركز الثالث من حيث الفرق االكرث فوزا باللقب (5
مرات).
واع �ت �ق��د اجل �م �ي��ع ان ال �ط��ري��ق � �س �ت �ك��ون مم �ه��دة ام ��ام
بر�شلونة الذي خا�ض املو�سم املا�ضي غمار دور االربعة
للمرة اخلام�سة على التوايل وع��ادل االجن��از القيا�سي
امل�سجل با�سم غرميه ريال مدريد بني  1956و1960
قبل ان يخرج على يد ت�شل�سي ،من اجل ت�أكيد بلوغ ربع
النهائي نظرا اىل الفارق الكبري يف امل�ستوى الفني بينه
وبني ميالن ،لكن الفريق االيطايل جنح ومن فر�صتني

نادرتني يف توجيه �ضربة قا�سية للنادي الكاتالوين الذي
�سيطر على اللقاء ميدانيا لكنه عجز عن فك �شيفرة
الدفاع اللومباردي ومل يهدد مرمى احلار�س كري�ستيان
ابياتي.
ثم ازداد و�ضع النادي الكاتالوين حراجة بعد ان تنازل
عن اللقب الوحيد الذي احرزه املو�سم املا�ضي بخروجه
من ال��دور ن�صف النهائي مل�سابقة الك�أ�س املحلية على
ي��د غ��رمي��ه االزيل ري ��ال م��دري��د ب��ال���س�ق��وط ام��ام��ه يف
معقله ( 3-1لقاء الذهاب انتهى بالتعادل  ،)1-1قبل
ان ينجح ال�ن��ادي امللكي يف جتديد تفوقه على غرميه
الكاتالوين بعد خم�سة ايام بالفوز عليه  1-2يف الدوري
هذه املرة.
وب� ��دا وا� �ض �ح��ا يف ال �ف�ت�رة االخ �ي��رة ان غ �ي��اب امل ��درب
تيتو فيالنوفا ع��ن بر�شلونة ق��د اث��ر على اداء النادي
الكاتالوين الذي يقوده حاليا جوردي رورا.
وي �ت ��واج ��د ف �ي�لان��وف��ا ال � ��ذي ح ��ل ب� ��دال م ��ن جو�سيب
غوارديوال يف نهاية املو�سم املا�ضي ،يف الواليات املتحدة
من اجل موا�صلة العالج بعد خ�ضوعه لعملية جراحية
من اجل ا�ستئ�صال ورم متجدد يف الغدة اللعابية.
وق��ال بو�سكيت�س عندما ي�ك��ون امل ��درب غ��ائ�ب��ا ،اجلميع
يفتقده  ،م�ضيفا اجلميع ي�شعر بغيابه واالم��ر يزداد
�صعوبة يف العمل اليومي .على اجلميع تقدمي جمهود
ا� �ض ��ايف( .ال �ف ��وز ع�ل��ى م �ي�ل�ان) ��س�ي�ك��ون ��ش�ي�ئ��ا جميال
بالن�سبة ل��ه� ،سيكون ام��را ايجابيا بالفعل .لكن االمر

االهم بالن�سبة لتيتو او اي زميل هو ال�صحة .
واك��د بو�سكيت�س ان��ه وزم�ل�اءه م�ؤمنون بقدرتهم على
تعوي�ض خ�سارة الذهاب ام��ام ميالن ،م�ضيفا الفريق
مل يتغري االم��ر الوا�ضح هو ان��ك تخترب احيانا بع�ض
الكبوات ،وكبوتنا جاءت يف م�سابقتني مهمتني جدا �ضد
فريقني رائعني (ريال وميالن) .لكن يجب ان نوا�صل
م�شوارنا وان ن�صحح االخطاء .انا وائق من ان الفريق
�سيخرج من هذه الكبوة .
ويدرك الفريق الكاتالوين ان املهمة امام ميالن ال�ساعي
اىل لقبه الثامن يف امل�سابقة القارية ،لن تكون �سهلة
خ�صو�صا وان الفريق اللومباردي يدخلها مبعنويات
عالية بعد فوزه على م�ضيفه جنوى �-2صفر يف الدوري
املحلي حيث مل يخ�سر يف مبارياته الع�شر االخرية.
انها مباراة مهمة كثريا بالن�سبة الينا ،نحن نعرف بان
ميالن لن ي�أتي للنزهة و�سنكون جاهزين لالطاحة به
هذا ما قاله رورا عقب الفوز على ديبورتيفو ال كورونيا
�-2صفر يف ال��دوري املحلي حيث ف�ضل اراح��ة العديد
م��ن جن��وم ال�ف��ري��ق يف مقدمتهم االرجنتيني ليونيل
مي�سي الذي دفع به يف ال�شوط الثاين.
وا�ضاف رورا نحتاج اىل فعالية اك�ثر يف خط الهجوم،
نحن نعمل بطريقة جيدة و�سنبذل كل ما يف و�سعنا من
اجل قلب نتيجة املواجهة يف �صاحلنا ،لقد حتدثت اىل
الالعبني وهم �سيقدمون كل ما لديهم من اجل ذلك .
يف امل�ق��اب��ل ،ي��دخ��ل م�ي�لان ال��ذي حقق �صحوة متميزة

بعد بداية متعرثة يف مطلع املو�سم احل��ايل من خالل
احتالله احد املراكز الثالثة االوىل يف ال��دوري بفريق
متجدد جله من العنا�صر ال�شابة ،امل�ب��اراة بثقة كبرية
على الرغم من غياب جنمه ماريو بالوتيلي غري امل�ؤهل
خلو�ض املابقة بعدما �شارك فيها مع مان�ش�سرت �سيتي،
وجانباولو باتزيني امل�صاب يف ركبته.
وق ��ال الع ��ب و� �س��ط م �ي�لان ال�ف��رن���س��ي ال���س��اب��ق ماتيو
ف�لام�ي�ن��ي :ن�ح��ن ن�ث��ق يف م��ؤه�لات�ن��ا ويف ق��درت�ن��ا على
الت�أهل اىل ربع النهائي .لن تكون مباراة �سهلة� ،سنلعب
من �أجل الدفاع عن تفوقنا ذهابا و�سنحاول تقدمي كرة
قدم جيدة وهز ال�شباك خ�صو�صا واننا نعلم ان ت�سجيلنا
لهدف �سيزيد من �صعوبة مهمة بر�شلونة .
وي �ع��ول م�ي�لان ع�ل��ى ه��داف��ه امل���ص��ري اال� �ص��ل �ستيفان
ال���ش�ع��راوي �صاحب و��ص��اف��ة الئ�ح��ة ه��داف�ي��ه الكال�شيو
بر�صيد  16هدفا اىل جانب الغانيني كيفن برين�س
بواتنغ وعلي �سليمان مونتاري.
يذكر انها امل��رة ال�ساد�سة التي يلتقي فيها العمالقان
اال� �س �ب��اين واالي� �ط ��ايل يف اق ��ل م��ن ع��ام�ين يف مباراة
كال�سيكية التينية بامتياز .والتقى الفريقان العريقان
 16مرة يف امل�سابقة القارية العريقة ويتفوق الفريق
الكاتالوين بفارق �ضئيل ( 6انت�صارات 5 ،ه��زائ��م5 ،
تعادالت) كما انه خ�سر مرة واحدة يف �آخر ثمان مباريات
�ضد ميالن ( 4انت�صارات 3 ،ت�ع��ادالت) وك��ان ذل��ك يف
مباراة الذهاب.

ريـــال ينتــــزع و�صافـــة الليغــــا بثنائيــــة لــــرونالــــــدو
قاد ال��دويل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
ف��ري�ق��ه ري ��ال م��دري��د �إىل ف��وز �صعب على
م�ضيفه �سلتا فيغو التا�سع ع�شر قبل الأخري
 ،1-2انتزع بف�ضله الو�صافة من �أتلتيكو
مدريد الذي انقاد �إىل هزمية مفاجئة �أمام
�ضيفه ريال �سو�سييداد �صفر 1-يف املرحلة
الـ 27من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
ف�ع�ل��ى م�ل�ع��ب ب��االي��دو���س و�أم � ��ام � 28ألف
م�ت�ف��رج ،م�ن��ح ال�برت �غ��ايل رون��ال��دو التقدم

ل�ف��ري�ق��ه ( .)61ورد ��س�ل�ت��ا ف�ي�غ��و ب�سرعة
عرب مهاجمه ال�شاب �أياغو �أ�سبا�س (،)63
م�سجال هدفه العا�شر هذا املو�سم .وح�صل
الربازيلي كاكا على ركلة ج��زاء ان�برى لها
رون��ال��دو و�سجل منها ه��دف فريقه الثاين
( )72وه��دف��ه الـ 26يف ال � ��دوري ،معززا
و� �ص��اف �ت��ه ع �ل��ى الئ �ح��ة ت��رت �ي��ب الهدافني
بفارق  14هدفا عن املت�صدر جنم بر�شلونة
الأرجنتيني ليونيل مي�سي.

ورف��ع النادي امللكي ر�صيده �إىل  58نقطة
وت� �ق ��دم ب� �ف ��ارق ن �ق �ط��ة واح � ��دة ع �ل��ى ج ��اره
يف ال�ع��ا��ص�م��ة �أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د ال ��ذي مني
بخ�سارة ثالثية �إث��ر �سقوطه �أم ��ام �ضيفه
ريال �سو�سييداد بهدف وحيد �سجله ت�شابي
برييتو من ت�سلل وا�ضح ( )53على ملعب
في�سنتي كالديرون.
و�إ�ضافة �إىل خ�سارة �أتلتيكو املركز الثاين
على الئحة الرتتيب� ،أوقف ريال �سو�سييداد

م�سل�سل انت�صارات م�ضيفه على ملعبه عند
 14ف ��وزا (ف ��وز واح ��د م��ن امل��و��س��م املا�ضي
و 13م ��ن احل � ��ايل) ح�ق�ق�ه��ا الأخ �ي��ر بعد
تعادله مع الفريق البا�سكي نف�سه  1-1يف
مو�سم .2012/2011
وعالوة على ذلك� ،أوقف جيالردينو بدوره
الزمن الذي بقيت خالله �شباك البلجيكي
تيبو كورتوا عذراء منذ � 28أكتوبر-ت�شرين
الأول املا�ضي حتى اليوم عند  819دقيقة،

لكنه رقم قيا�سي بالن�سبة �إىل حرا�س مرمى
�أتلتيكو متخطيا ال��رق��م القيا�سي ال�سابق
وهو  800دقيقة.
ترتيب فرق ال�صدارة
 -1بر�شلونة  71نقطة من  27مباراة
 -2ريال  58من 27
� -3أتلتيكو  57من 27
 -4ملقا  44من 27
 -5بيتي�س  43من 27

ويف املباراة الثانية ،ي�أمل �شالكه يف موا�صلة م�شواره الرائع يف امل�سابقة وبلوغ
الدور ربع النهائي عندما ي�ست�ضيف غلطة �سراي الرتكي على ملعب ملعب
فيلتينز ارينا يف غيل�سنكري�شن.
ويعترب �شالكه احد اربعة فرق مل تهزم يف الن�سخة احلالية من دوري االبطال
كما انه مل يخ�سر �سوى مرة واحدة يف ت�سع مباريات خا�ضها خارج ملعبه وقد
جنح يف حتقيق الفوز على ار�سنال االنكليزي على ملعب االخ�ير يف لندن يف
دور املجموعات .ويدخل �شالكه الذي بلغ دور االربعة املو�سم قبل املا�ضي املباراة
مبعنويات عالية بعدما  3انت�صارات متتالية حمليا اخرها عندما ح�سم دربي
الرور امام بورو�سيا دورمتوند حامل لقب الدوري املحلي يف العامني االخريين
يف �صاحله  1-2اول من ام�س ال�سبت ،لكنه �سيفتقد خدمات هدافه الدويل
الهولندي كال�س-يان هونتيالر ب�سبب ا�صابة يف اربطة الركبة تعر�ض لها
ال�سبت و�ستبعده عن املالعب حتى نهاية املو�سم.
وقال مدرب �شالكه اجلديد ين�س كيلر الذي حل بدال من يوب �ستيفن�س الذي
اقيل من من�صبه يف كانون الأول-دي�سمرب املا�ضي ،الذي تنف�س ال�صعداء بفوزه
على دورمت��ون��د :الفوز على بطل املانيا ال يحدث كل ي��وم وه��و ي�شجعنا على
امل�ضي قدما ،كما انه ح�صل بف�ضل ت�شجيعات اجلماهري التي نعول عليها غدا
امام الفريق الرتكي .
يف امل�ق��اب��ل ،ي��دخ��ل غلطة � �س��راي ال�ل�ق��اء مب�ع�ن��وي��ات م �ه��زوزة ب�ع��د ف�ق��دان��ه 5
نقاط حمليا بتعادله مع ا�سكي�سهري �سبور �صفر�-صفر وخ�سارته امام �ضيفه
جنكلربريليجي �صفر 1-يف ال��دوري املحلي ،وهو ما دفع امل��درب فاحت تريمي
اىل انتقاد العبيه ومطالبتهم بال�صحوة امام �شالكة.
وقال تريمي ال �أريد �أن ا�شاهدكم على هذه احلالة امام �شالكه .
وي�ع��ول الفريق ال�ترك��ي على جنميه اجل��دي��دي��ن الهولندي وي�سلي �شنايدر
والعاجي ديدييه دروغبا وهما مل ينجحا حتى االن يف و�ضع ب�صمتيهما على
ا�سلوب لعب الفريق ،بيد ان خربتهما كبرية وبامكانهما قلب نتيجة املباراة يف
اي وقت ،كما ان غلطة �سراي ميلك يف �صفوفه العبني متميزين يف مقدمتهم
جنم م�ب��اراة ال��ذه��اب ب��وراك يلماظ �صاحب �ستة اه��داف يف �ستة مباريات يف
امل�سابقة القارية حتى االن ،وحميد التينتوب ال��ذي لعب ل�شالكه بالذات من
 2003اىل  ،2007واح��د خم�سة العبني من غلطة �سراي ول��دوا يف املانيا
ابرزهم العب الو�سط حميد التينتوب.
ويامل غلطة �سراي يف حتقيق ف��وزه الثالث خ��ارج القواعد يف امل�سابقة هذا
املو�سم يف �سعيه اىل بلوغ ربع النهائي للمرة االوىل منذ عام .2001

فوز قاتل ليوفنتو�س وخ�سارة نابويل بالكالت�شيو
حقق يوفنتو�س املت�صدر وحامل اللقب فوزا �صعبا للغاية يف الوقت بدل ال�ضائع
على �ضيفه كتانيا �-1صفر ،وق��دم له كييفو خدمة كبرية بفوزه على �ضيفه
نابويل �صاحب املركز الثاين �-2صفر يف املرحلة الـ 28من الدوري الإيطايل
لكرة القدم.
على ملعب يوفنتو�س �ستاديوم ،ا�ستع�صت �شباك كتانيا على فريق ال�سيدة
العجوز  ،وكاد ير�ضى بنقطة واحدة قبل �أن ينجح �إميانويلي جاكرييني الذي
نزل بديال للغاين ك��وادوو �أ�سامواه يف الدقيقة  ،75يف ك�سر التعادل ال�سلبي
وت�سجيل هدف املباراة الوحيد (.)1+90
ورفع يوفنتو�س ر�صيده �إىل  62نقطة وتقدم بفارق ت�سع نقاط على مطارده
نابويل ال��ذي خ�سر �أم��ام م�ضيفه كييفو بهدفني نظيفني على ملعب مارك
�أنطونيو بنتيغودي.
وه��ز كييفو فريونا �شباك ال�ضيوف مبكرا عرب الفرن�سي من �أ�صل �سنغايل
بوكاري دراميه ( )12و�صعب كييفو مهمة �ضيفه بعدما �سجل الهدف الثاين
عرب �سرييل ترييو (.)43
وعلى ملعب جوزيبي مياتزا ،خ�سر �إن�تر ميالن �أم��ام �ضيفه بولونيا بهدف
نظيف �سجله �ألربتو جيالردينيو ( )57رافعا ر�صيده ال�شخ�صي �إىل  11هدفا
هذا املو�سم ،ليتوقف ر�صيد �إنرت عند  47نقطة ويفقد املركز الرابع مل�صلحة
فيورنتينا ال��ذي ح�سم القمة مع م�ضيفه الت�سيو بفوزه عليه �-2صفر على
امللعب الأوملبي يف العا�صمة.

الثالثاء  12 -مارس  2013م  -العـدد 10738

بانوراما

حذاء متكلم ًا
غوغل تخرتع
ً

2013 - Issue No 10738

March

Tuesday 12

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي
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طائر نافق �أُخيط بحذاء

تبيع ولديها لإخراج حبيبها من ال�سجن
�ألقي القب�ض على ام��ر�أة يف والي��ة �أوك�لاه��وم��ا الأمريكية
ملحاولتها بيع ولديها البالغني من العمر �سنتان و� 10أ�شهر
لتدفع كفالة حبيبها وتخرجه من ال�سجن .و�أفادا �صحيفة
"ذي �أوكالهوما �سيتي �أوكالهومان" ان مي�ست�س فانهورن
كانت ت�أمل ببيع ولديها �إىل امر�أة يف �أركن�سا�س مقابل � 4آالف
دوالر� ،أو �أن تقب�ض �ألف دوالر فقط مقابل بيع الولد الأكرب
لأنها بحاجة لهذا املبلغ كي تدفع كفالة حبيبها امل�سجون.
و�ألقي القب�ض على االمر�أة وحددت كفالتها بـ� 40ألف دوالر،
فيما نقل الولدان �إىل ق�سم اخلدمات الإن�سانية.

يف حادثة غريبة من نوعها ،ده�ش رجل بريطاين لعثوره على
طائر نافق متت خياطته داخل حذاء ا�شرتاه من �أحد متاجر
البالد.
ونقلت �صحيفة ال�صن الربيطانية عن جوناثان غريغوري 27
عاماً ،قوله �إنه ارتدى احلذاء ملدة �شهر قبل �أن يكت�شف وجود
الطائر النافق فيه.
و�أو�ضح �أنه �شعر ب�شيء يحتك بقدمه يف �إحدى فردتي احلذاء،
فاعتقد يف ب��داي��ة الأم��ر �أن��ه قطعة م��ن البال�ستيك ،غ�ير �أنه
اكت�شف بعدئذٍ وجود منقاد مو�صول بر�أ�س لطائر نافق .وقام
غريغوروي بق�ص فردة احلذاء ليعرث على ج�سم كامل للطائر
النافق.
و�أ��ض��اف "ارتديت ه��ذا احل��ذاء بعد ا�ستحمامي" ،م��ؤك��داً �أنه
بد العثور على الطائر ،قمت بغ�سل قدمي بوا�سطة مطهّر"،
مت�سائ ً
ال "من يعلم ب�أنواع الأمرا�ض التي قد يكون هذا الطائر
يحملها؟".
و�أ�شار �إىل �أن��ه �أع��اد احل��ذاء �إىل املتجر حيث ا�شرتاه ،ليح�صل
على تعوي�ض قدره  6دوالرات فقط.
وقال "ال �أ�صدق �أن املتجر �أعطاين  6دوالرات فقط كتعوي�ض"،
وا�صفاً هذه املعاملة "بامل�شينة" .وتابع �أن "امل�س�ؤولني يف املتجر
يحاولون الإدع��اء ب�أنني ا�شرتيت احل��ذاء منذ عام" ،غري �أنه
�أ ّك��د �أنني "كنت لأت��ذك��ر لو ا�شرتيته منذ عام" .وم��ن جهته،
ق��ال م�ت�ح��دث ب��ا��س��م امل�ت�ج��ر �إن ��ه "يويل �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة لراحة
صال وطارئاً
زبائنه" ،الفتاً �إىل �أن "املتجر يجري حتقيقاً مف� ً
يف احلادثة".

ابن الثامنة يتزوج �ستينية
تزوج �صبي يف الثامنة من العمر بجنوب �إفريقيا بامر�أة
�ستينية ول��دي�ه��ا � 5أوالد ك��ي ي��ر��ض��ي �أج � ��داده .و�أف ��ادت
�صحيفة "�صن" الربيطانية ان �سانيلي ما�سيليال (8
�سنوات) تزوج هيلني �شابانغو (� 61سنة) ،وهي �أم لـ� 5أوالد
يف حفل �أقيم بح�ضور حوايل � 100شخ�ص .و�أ�شارت �إىل
ان "الزوجني" تبادال اخلوامت والقبل يف احلفل مبدينة
ت�شاواين ،وق��د زع��م ال�صبي ان �أج��داده �أم��روه بالإقدام
على هذه اخلطوة .و�أنفقت عائلة ال�صبي حوايل � 3آالف
دوالر على الزفاف ،لكنها �أو�ضحت انه جمرد طق�س ديني،
وال��زواج غري ملزم �إذ مل يتم توقيع �أي��ة �أوراق قانونية.
وقال ال�صبي "�أبلغت �أمي �أنني �أري��د ال��زواج ،و�أن��ا �سعيد
لأنني تزوجت هيلني ،وعندما �أك�بر �س�أتزوج ام��ر�أة من
عمري" .فيما ذكرت والدة ال�صبي البالغة من العمر 46
�سنة "طلب جد �سانيلي منه �أن يتزوج قبل وفاته واختار
هيلني لأنه يحبها" .و�أ�ضافت ان "بهذه اخلطوة �أ�سعدنا
الأج��داد ،ولو مل نفعل ذلك حل�صل �أمر �سيء يف عائلتنا
"وقالت العرو�س ان "هذا ما �أراده الأجداد".

حيوان يع�ض ً
العبا باملباراة

ن��زل ح�ي��وان ب��ري �صغري ي�شبه ال�سنجاب ار���ض امللعب وع�ض
العبا حاول االم�ساك به خالل مباراة يف دوري �سوي�سرا لكرة
القدم بني تون وزوريخ .
وب�ع��د ذل��ك جن��ح الع��ب اخ��ر يف االم���س��اك ب��ه و�سلمه مل�س�ؤويل
اال� �س �ت��اد .وق ��ال م��داف��ع زوري ��خ ل��وري����س بنيتو ب�ع��د ان ع�ضه
احليوان رمبا كنت مت�سرعا بع�ض ال�شيء ..رمبا يكون حامال
لبع�ض االمرا�ض .كانت م�ؤملة.

�سجن ملكة ال�سرقة ل�سرقتها ً
�سلعا فاخرة

�أ��ص��درت حمكمة بريطانية ،حكماً بال�سجن � 18شهراً،
بحق امر�أة يف الـ 51من العمر ُتعرف بلقب ملكة ال�سرقة
 ،بعد ادانتها ب�سرقة �سلع فاخرة قيمتها � 24أل��ف جنيه
ا��س�ترل�ي�ن��ي م��ن خم� ��ازن ه � ��ارودز و� �س��ط ل �ن��دن .وقالت
�صحيفة ديلي اك�سربي�س  ،ام�س �إن �أنيت دانيال� ،سرقت
خ�لال �شهري �أي��ار-م��اي��و وت�شرين الثاين-نوفمرب من
العام املا�ضي الع�شرات من احلقائب واملالب�س الن�سائية
من متجر هارودز ال�شهري على م�ستوى العامل .وا�ضافت
�أن حمكمة التاج يف منطقة �آيزلوورث غرب لندن ا�ستمعت
�إىل �أن �أنيت� ،سافرت من غال�سكو �إىل لندن ل�سرقة �سلع
ف��اخ��رة م��ن متجر ه� ��ارودز يف ت�شرين الثاين-نوفمرب
امل��ا� �ض��ي ،و�ضبطها ح��را���س الأم ��ن ح�ين ح��اول��ت �إخفاء
ال�سلع داخل �أكيا�س بال�ستيكية .وا�شارت ال�صحيفة �إىل �أن
املحكمة ا�ستمعت �أي�ضاً �إىل �أن ملكة ال�سرقة من املخازن
زارت لندن يف �أي��ار-م��اي��و م��ن ال�ع��ام املا�ضي م��ع توما�س
�شرير ( 33ع��ام��ا) ،وج�ين دون�ل��ي ( 46ع��ام�اً) ،وجوليان
توملني ( 34عاماً) بق�صد الإغارة على متجر هارودز.

ذيل ا�صطناعي لتم�ساح

�أ�صبح التم�ساح "م�سرت �ستاب�س" � ،أول مت�ساح يح�صل على ذيل
ا�صطناعي بعدما فقد ذيله قبل �أكرث من � 8سنوات.
و�أف��ادت �صحيفة "ذي �أري��زون��ا ريبابليك" ال�صادرة يف �أريزونا
ان "م�سرت �ستاب�س" البالغ م��ن العمر � 11سنة وامل��وج��ود يف
مدينة فينك�س ح�صل على ذيل ا�صطناعي م�صنوع من املطاط
و�سي�ستغرق تعليمه كيفية ا�ستخدامه عدة �أ�شهر ،م�شرية �إىل
انه مو�صول ب�أربطة من النايلون.
وق��ال را���س جون�سون رئي�س اجلمعية التي تعنى بالتم�ساح ان
"حقيقة انه ال ي�سعى لق�ضم ذيله تعد �إ�شارة �إيجابية" ،لكنه
اعرتف ب�أن تدريبه على ا�ستخدامه �سيتطلب بع�ض الوقت.
ممثلة بوليوود الهندية بيبا�شا با�سو خالل ح�ضورها مباراة بدوري الكريكيت يف بنغالور( .ا ف ب)

اكت�شاف ً 14
متثاال من الغرانيت
لإلهة احلرب عند الفراعنة �سخمت

خطوبة ماكفري�سون
بامللياردير �سوفر
�أ�صبحت مقدمة الربامج الأ�سرتالية
�إي ��ل م��اك�ف�ير��س��ون ام� ��ر�أة خمطوبة
بعدما قبلت طلب امللياردير جيفري
��س��وف��ر ال� ��زواج ب �ه��ا .و�أف � ��ادت جملة
�أك�سي�س هوليوود الأمريكية انه بعد
انف�صالهما يف �آذار مار�س املا�ضي �إثر
عالقة ا�ستمرت �سنتني ،عادت الأمور
اىل جم ��اري �ه ��ا ب�ي�ن ماكفري�سون
و�سوفر ،وقد �أقدما على �أول خطوة
على طريق ال��زواج وه��ي اخلطوبة.
ونقل ع��ن م�صدر مقرب منهما ان
م��اك�ف�ير��س��ون � 49سنة وامللياردير
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر � 43سنة والذي
يتخذ من ميامي مقراً له م�صممان
على الزواج ،م�شرياً �إىل انها �ستنتقل
�إىل ف �ل ��وري ��دا ل �ت �ك��ون ق��ري �ب��ة من
خطيبها .ي�شار �إىل ان ه��ذا �سيكون
الزواج الثاين ل�سوفر وماكفري�سون
ال�ت��ي �سبق وت��زوج��ت بامل�صور جيل
بن�سيمون ب�ين الـ 1986و 1989
ول��دي�ه��ا ول ��دان م��ن زوج�ه��ا ال�سابق
�أرباد بو�سون.

اكت�شفت البعثة الأث��ري��ة الأمل��ان �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف م���ص��ر ،ام����س االثنني،
جت�سد �إلهة احل��رب عند
جمموعة متاثيل من حجر الغرانيت الأ�سود ِّ
الفراعنة (�سخمت).
و�أعلن وزير الدولة امل�صري ل�ش�ؤون الآث��ار حممد �إبراهيم ،يف ت�صريح
�أم�س �أن البعثة الأملانية العاملة مبنطقة كوم احليتان يف الرب الغربي من
حمافظة الأق�صر (جنوب البالد) ،اكت�شفت �أثناء �أعمال احلفائر التي
جتريها مبعبد �أمنحتب الثالث 14 ،متثا ًال من حجر الغرانيت الأ�سود
جت�سد الإلهة �سخمت.
ِّ
وق��ال �إبراهيــــم �إن الك�شــــف عن هذا الكـــم من متاثيل الإلهة �سـخمت
داخ��ل املعبد اجلنائزي للملك (�أمنحتب الثالث) ،ي�ؤكــد ال��دور البارز
الذي لعبته يف ع�صر (�أمنحتب الثالث  1372-1410ق.م) ،الذي حر�ص
جت�سدها بغر�ض احلماية باعتبارها �إل�ه��ة احلرب
على �إق��ام��ة متاثيل ّ
والدمار.
و�أ�ضاف �أن البع�ض يعتقد �أن (�أمنحتب) الثالث قد جل�أ �إىل �إقامة متاثيل
للإلهة (�سخمت) ،نظراً ملر�ض ما كان يعانيه �أثناء فرتة حكمه معتقداً يف
قدرتها على ال�شفاء ،الفتاً �إىل �أنه مت نقل التماثيل على الفور ت�أميناً لها،
ومتهيداً للبدء يف �أعمال الرتميم.
و ُيعرف امللك (�أمنحتب) الثالث ب�أنه �أحد �أعظم ملوك الأ�سرة الثامنة
ع�شرة الفرعونية التي � ّأ�س�سها امللك (�أح�م����س) ط��ارد ال�غ��زاة ،ويتحدر
منها امللكة (حت�شب�سوت) ،وامل�ل��وك (حتتم�س) الأول وال�ث��اين والثالث
و�أ(منحتب) الرابع املعروف با�سم (�إخناتون) والفرعون ال�شهري (توت
عنخ �آمون).

جنم وادي الذئاب يخ�ضع لقثطرة
خ�ضع جنم م�سل�سل وادي الذئاب  ،املمثل الرتكي ،جناتي �شا�شماز ،لقثطرة
�شريانية ،ولكن تبني �أنه ب�صحة جيدة ويحتاج للراحة فح�سب.
وذكر املوقع االلكرتوين ل�صحيفة حرييت الرتكية ام�س �أن �شا�شماز ،الذي
ا�شتهر ب�شخ�صية مراد علم دار يف م�سل�سل وادي الذئاب �شعر بتوعك خالل
ت�صوير �أحد امل�شاهد الأ�سبوع املا�ضي ،فتم نقله �إىل امل�ست�شفى .و�أظهرت
القثطرة �أن و�ضع �شا�شماز ال يدعو للقلق .ومن املتوقع �أن يعود املمثل �إىل
العمل بعد �أن يرتاح لفرتة من الوقت.

انف�صال بويل وداو�سون
انف�صل املخرج الربيطاين داين بويل ،الذي
يف ر�صيده جمموعة م��ن الأع�م��ال الباهرة
مثل حفل افتتاح الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة وفيلم
املليونري املت�شرد احلائز على جوائز �أو�سكار
عدة ،عن حبيبته املمثلة الأمريكية رو�ساريو
داو�سون.
وذكرت �صحيفة ديلي �ستار الربيطانية انه
فيما ت�شهد حياة بويل املهنية جناحات عدة
لدرجة خولته رف�ض عر�ض ملكة بريطانيا
منحه لقب ف��ار���س ،ف ��إن حياته ال�شخ�صية
ت�شهد تقلبات ع��دة و�آخ��ره��ا انف�صاله عن
حبيبته.
ونقلت ال�صحيفة ع��ن �أح��د �أ��ص��دق��اء بويل
(� 56سنة) ت�أكيده انتهاء العالقة بينه وبني
داو�سون.
و�أ�ضاف ان الأمر حمزن ولكن لطاملا مل يكن
متوقعاً �أن ي�شكال ثنائياً .ي�شار �إىل ان بويل
تعرف على داو�سون التي ت�صغره � 23سنة،
خالل م�شاركتها يف فيلمه تران�س.

خريطة تفاعلية لر�صد
�أن�شطة قرا�صنة الإنرتنت

ك���ش�ف��ت � �ش��رك��ة "دويت�شه تليكوم" الأملانية
لالت�صاالت النقاب عن موقع �إلكرتوين جديد
ل��ر��ص��د ه�ج�م��ات ال�ق��ر��ص�ن��ة الإل �ك�ترون �ي��ة حول
العامل وق��ت حدوثها ،با�ستخدام جمموعة من
وحدات اال�ست�شعار التابعة لل�شركة.
ويحمل امل��وق��ع ا�سم زي�شرهايت�س ت��ا��ش��و�.إي يو
وي�سعى لتقدمي ر�ؤي��ة عامة لأن�شطة القر�صنة
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ج �م��ع بيانات
القر�صنة من خالل  97وح��دة ا�ست�شعار تعرف
با�سم �أنظمة هاين بوت ،قامت ال�شركة بن�شرها
حول العامل.
وح �� �س��ب امل��وق��ع الإل � �ك �ت�روين الأم�ي�رك ��ي �إنفو
ورل��د املعني ب�أخبار التكنولوجيا ،ف ��إن وحدات
اال�ست�شعار تقوم بدور �شِ راك خداعية الجتذاب
هجمات القر�صنة التي ت�ستهدف نقاط ال�ضعف
يف ال���ش�ب�ك��ات الإل �ك�ترون �ي��ة وم��واق��ع الإنرتنت

و�أجهزة الهواتف الذكية وغريها.
وي �ع��ر���ض امل��وق��ع امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ي �ت��م جمعها
ع��ن �أن���ش�ط��ة ال�ق��ر��ص�ن��ة ع�ل��ى خ��ري�ط��ة تفاعلية
حت ��دد ن��وع �ي��ة ال �ه �ج��وم وم �� �ص��دره والأه� � ��داف
التي يهاجمها ،وت�ستخدم دويت�شه تليكوم هذه
املعلومات حلماية �أنظمتها وحت��ذي��ر عمالئها
عند وجود خماطر معينة ،كما �أنها تقدم البيانات
التي جتمعها �إىل ال�سلطات املعنية و�شركات �أمن
ال�شبكات.
ويقدم املوقع اجلديد درا�سات �إح�صائية �شهرية
عن �أن�شطة القر�صنة حول العامل ،حيث ك�شف
�أن �أكرث دولة جاءت منها هجمات ال�شهر املا�ضي
كانت رو�سيا بواقع  2.5مليون هجوم ،ثم تايوان
ب��واق��ع � 907آالف ه�ج��وم ،تليها �أمل��ان�ي��ا بر�صيد
� 780ألف هجوم ،بينما جاءت الواليات املتحدة
يف املرتبة ال�ساد�سة بر�صيد � 355ألف هجوم.

�أديل وبيون�سي تغنيان يف عيد مي�شيل �أوباما
اختارت ال�سيدة الأمريكية الأوىل مي�شيل �أوباما النجمتني الأمريكية بيون�سي والربيطانية �أديل لتغنيا
يف حفل تقيمه ملنا�سبة عيد ميالدها الـ 50يف  17كانون الثاين يناير املقبل.
ونقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية عن م�صدر مطلع قوله ان ال�سيدة �أوب��ام��ا �ستقيم يف البيت
الأبي�ض العام املقبل حف ً
ال كبرياً تدعو اليه امل�شاهري ملنا�سبة بلوغها اخلم�سني من العمر،
ومبا انها معجبة جداً ببيون�سي و�أديل طلبت منهما الغناء فيه.
و�أ�ضاف امل�صدر ان �أديل وافقت وتخلت عن �أجرها املعتاد ..و�سوف تغني جمموعة من �أكرث
�أغانيها �شهرة لل�سيدة الأوىل و�أ�صدقائها.
وتابع ان عائلة �أوباما �ستدفع �أجر �أديل باعتبار انها غنت يف حفل خا�ص ولي�ست
يف منا�سبة ر�سمية .وذكرت م�صادر �أخرى ان �أوباما لطاملا كانت معجبة ب�أديل
(� 24سنة) وهي تتوق لكي تت�شارك مواهب املغنية الربيطانية مع �أقرب و�أعز
النا�س �إليها يف عيدها.

بيرب يلغي ً
حفال يف الربتغال
ي� �ب ��دو �أن ح ��ظ ال �ن �ج��م الكندي
ال���ش��اب ،ج��ا��س�تن ب�ي�بر ،ال يبت�سم
ل��ه يف �آذار م��ار���س ،فبعد �أن نقل،
الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� ،إىل امل�ست�شفى،
بعد �إحيائه حف ً
ال يف لندن جراء
معاناته م��ن م�شكلة يف التنف�س،
ا��ض�ط��ر ال�ن�ج��م �إىل �إل �غ��اء �إحدى
حفالته يف الربتغال ب�سبب ظروف
طارئة .وذكر �إعالن للموقع الذي
كان ير ّوج حلفل بيرب يف الربتغال
�أن ج��ا��س�تن ب�ي�بر ا��ض�ط��ر لإلغاء
حفله ال �ث��اين يف ال�برت �غ��ال الذي
ك ��ان م� �ق ��رراً يف � 12آذار مار�س
احلايل ،ب�سبب ظروف طارئة.
غري �أن الإعالن �أ�شار �إىل �أن املغني
ال�ك�ن��دي متحم�س لأداء �أغنياته
�أمام جمهوره.
و�أ� �ض��اف الإع �ل�ان �أن الأ�شخا�ص
الذين ا�شرتوا تذاكر للحفل الثاين
ميكنهم االت���ص��ال باملتجر الذين
ا� �ش�تروا منه ال�ت��ذاك��ر ال�سرتجاع
نقودهم يف غ�ضون  30ي��وم�اً من
موعد احلفل� ،أي يف مهلة تنتهي
يف  11ني�سان �أبريل اجلاري.

