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 28صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جلنة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تقوم بجولة تفقدية
على خمتلف امل�شاريع التنموية التي تنفذها مبختلف االمارات

•• ابوظبي-وام:

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سيتي بنك امل�صرفية (وام)

ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سيتي بنك امل�صرفية

حممد بن را�شد :الإمارات �ستظل الواحة الآمنة لال�ستثمارات العاملية
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل يف ق�صر �سموه بزعبيل بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي  ..ال�سيد مايكل
كوربات الرئي�س التنفيذي لـ جمموعة �سيتي بنك امل�صرفية

وم��ق��ره��ا ن��ي��وي��ورك ي��راف��ق��ه ال�سيد عتيق عبدالرحمن
الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .وا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم وال�سيد ك��ورب��ات ع��ددا من الق�ضايا
املالية وامل�صرفية التي تقوم بها جمموعة �سيتي بنك يف
دولة الإم��ارات و املنطقة من خالل مركزها الإقليمي يف
(التفا�صيل �ص)2
مركز دبي املايل.

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الهندي (وام)

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الهندي
العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ام�����س يف مبنى امل��ع��م��ورة ب���أب��وظ��ب��ي معايل
���س��ل��م��ان خ��ور���ش��ي��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ن��دي الذي
ي��زور البالد حاليا .ورح��ب �سمو ويل عهد �أبوظبي

مقتل م�س�ؤول يف البعثة الأوروبية ب�سوريا

ع�شرات القتلى وا�شتباكات وق�صف يف دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت م�صادر من املعار�ضة ال�سورية
ان ق��ت��اال عنيفا ان��دل��ع يف منطقة
ب�ين دم�����ش��ق وم��رت��ف��ع��ات اجل���والن
التي حتتلها ا�سرائيل ام�س فيما
قد ت�صبح جبهة قتال جديدة بني
الطرفني املت�صارعني.
وق�������ال ن���ا����ش���ط���ون �����س����وري����ون �إن
ا����ش���ت���ب���اك���ات ع���ن���ي���ف���ة ج������رت بني
اجلي�ش احلر وقوات النظام ب�شارع
ف��ل�����س��ط�ين يف خم���ي���م ال��ي�رم����وك
ب���دم�������ش���ق والأح�������ي�������اء ال�شرقية
للعا�صمة ،وبدورها �أفادت ال�شبكة
ال�����س��وري��ة حل���ق���وق الإن�������س���ان ب����أن
الع�شرات قتلوا ام�����س -معظمهم
يف حم�ص ودم�شق وريفها -بينهم
�سيدتان وخم�س قتلى من الثوار.
و�أو�������ض������ح ع�������ض���و جم���ل�������س ق���ي���ادة
ال���ث���ورة يف دم�����ش��ق ب����راء ال�شامي
�أن اال���ش��ت��ب��اك��ات ت�ترك��ز يف �أحياء
برزة والقابون وركن الدين وع�ش
ال��������ورور ،ال���ت���ي ت��ت��ع��ر���ض لق�صف
مركز من قوات النظام.
و�أ�ضاف �أن اجلي�ش احلر يتقدم يف
املنطقة ال�صناعية بحي القابون
وح���ي ج��وب��ر ،وحت���دث ع��ن ق�صف
ع��ن��ي��ف ل����ق����وات ال���ن���ظ���ام يف ع����درا
وزم��ل��ك��ا وع�ب�ري���ن ب��ري��ف دم�شق.
ومن جهتها ،قالت الهيئة العامة
للثورة ال�سورية �إن بلدات يف ريف
�إدلب تعر�ضت لق�صف كثيف.a
و�أف��اد نا�شطون ب�أن الق�صف تركز

رجل غا�ضب ي�شري اىل الق�صف اجلوي على احد احياء مدينة الرقة (رويرتز)
ع��ل��ى ب���ل���دات ح��ي�����ش وكفر�سجنة م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ،كما
وح��ا���س ،وذل���ك لتغطية �إم����دادات تعر�ضت بلدة ناحتة للق�صف مما
ق��������وات ال����ن����ظ����ام ال����ق����ادم����ة لفك �أدى �إىل �أ���ض��رار م��ادي��ة ،ومل ترد
احل�������ص���ار ع����ن م���ع�������س���ك���ريْ وادي معلومات عن خ�سائر ب�شرية.
و�أ�ضاف املر�صد �أن مناطق يف حي
ال�ضيف واحلامدية يف �إدلب.
وذك������ر ال���ن���ا����ش���ط���ون �أن الق�صف بابا عمرو مبدينة حم�ص ق�صفت
ا�ستهدف الأح��ي��اء املدنية يف تلك ب��ط��ائ��رة ح��رب��ي��ة م��ن ق��ب��ل القوات
البلدات ،مما �أدى �إىل �سقوط قتلى النظامية.
وجرحى ،و�سط نق�ص حاد يف املواد ويف الأث������ن������اء ،ي���وا����ص���ل اجلي�ش
النظامي حم��اول��ة اق��ت��ح��ام �أحياء
الطبية.
ويف حمافظة درع���ا� ،أف���اد املر�صد بابا عمرو واخلالدية وبقية �أحياء
ال�سوري حلقوق الإن�سان بتعر�ض حم�ص املحا�صرة من عدة حماور
ق����رى وادي ال��ي�رم����وك للق�صف و���س��ط م��ق��اوم��ة ���ش��ر���س��ة م���ن قبل

الثوار ،وفقا ل�شبكة �شام.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى ق���ال���ت كاثرين
�أ�����ش����ت����ون م���������س�����ؤول����ة ال�سيا�سة
اخل���ارج���ي���ة ب����االحت����اد االوروب�������ي
ام�س ان م�س�ؤوال يف بعثة االحتاد
يف �سوريا قتل يف هجوم �صاروخي
على �ضاحية بدم�شق .
وقالت �أ�شتون يف بيان ان م�س�ؤولها
�أح��م��د �شحاده قتل �أث��ن��اء تقدميه
م�ساعدات ان�سانية الهايل �ضاحية
داريا حيث يقيم.
وق��ال��ت �أ���ش��ت��ون �أدع����و جم����ددا كل
االط���راف التخاذ خطوات عاجلة
لوقف العنف ال��ذي �أدى اىل وفاة
نحو مئة �ألف مواطن بريء و�أكرث
م��ن مليون الج��ئ يطلب اللجوء
يف دول جم���اورة .و�سحب االحتاد
االوروب����ي موظفيه االج��ان��ب من
مكتبه يف دم�شق يف دي�سمرب كانون
االول ب�����س��ب��ب ت��ف��اق��م ال��ع��ن��ف يف
�سوريا التي ميزقها �صراع ب�سبب
انتفا�ضة ب���د�أت قبل ع��ام�ين �ضد
نظام الرئي�س ب�شار اال�سد.
وقال م�س�ؤول يف االحتاد االوروبي
ان املوظفني ال�سوريني ما زالوا يف
�سوريا لكنهم ال يذهبون اىل مكتب
البعثة املغلق ب�شكل م�ؤقت.
وقتل �شحادة بينما تزيد بريطانيا
وف��رن�����س��ا ال�����ض��غ��وط ع��ل��ى �أع�ضاء
اخرين يف االحتاد االوروب��ي لرفع
حظر على ام��داد �سوريا بال�سالح
خ��ا���ص��ة م���ع ت���ف���وق ق�����وات اال�سد
ع�سكريا على املعار�ضة.

ب��ال��وزي��ر الهندي ..وب��ح��ث معه ال��ع�لاق��ات الثنائية
بني دولة االمارات والهند و�سبل تعزيزها وتطويرها
يف خمتلف امل��ج��االت مب��ا ي��خ��دم امل�����ص��ال��ح امل�شرتكة
للبلدين ال�صديقني .كما ا�ستعر�ض ال��ل��ق��اء �أوجه
التعاون القائم بني اجلانبني والت�أكيد على �أهمية
موا�صلة التن�سيق والت�شاور يف اجلوانب التي تخدم
م�صالح البلدين ال�صديقني( .التفا�صيل �ص)2

حكومة مر�سي تطعن بحكم
ت�أجيل االنتخابات الت�شريعية

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل ومبتابعة من الفريق اول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�سلحة
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر ���ش���ؤون الرئا�سة قامت
جلنة تنفيذ مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة بجولة تفقدية على
خمتلف امل�شاريع التنموية التي تنفذها اللجنة مبختلف امارات الدولة.
وا�ستهلت اللجنة برئا�سة معايل احمد جمعة الزعابي نائب وزير �ش�ؤن
الرئا�سة جولتها بزيارة وادي القور وتفقد امل�ساكن التي �شيدتها اللجنة
ومت اجنازها .واكد معايل احمد جمعة الزعابي خالل لقائة باملواطنني
من اهايل منطقة القور حر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على تامني اق�صى درج��ات الرخاء
(التفا�صيل �ص)6
للمواطنني وتلبية كافة احتياجاتهم.

الهالل الأحمر يبد�أ توزيع امل�ساعدات الإن�سانية يف مدغ�شقر

•• توليارا-وام:

بد�أ فريق الهالل الأحمر الذي يزور جمهورية مدغ�شقر حاليا توزيع
امل�ساعدات الغذائية االن�سانية على �سكان املناطق املت�أثرة بالعا�صفة
املدارية هارونا .و�أو�ضح �سهيل را�شد القا�ضي رئي�س الفريق يف ت�صريح
ل��ه �إن م���واد امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة واالن�����س��ان��ي��ة ت�شمل امل���واد الغذائية
الرئي�سية وغريها من امل�ستلزمات ال�ضرورية( .التفا�صيل �ص)3

م�ستوطنون يقتحمون الأق�صى و�شهيد ومواجهات بال�ضفة

•• القاهرة-ا.ف.ب:

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ط��ع��ن��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س حممد
م����ر�����س����ي ع����ل����ى احل����ك����م ال���������ص����ادر
م���ن امل��ح��ك��م��ة االداري��������ة بت�أجيل
االن���ت���خ���اب���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ام����ام
املحكمة االدارية العليا التي حددت
االح������د امل���ق���ب���ل  17اذار مار�س
اجلاري لنظر الطعن.
وق�����ال م�����ص��در ق�����ض��ائ��ي ان هيئة
ق�ضايا ال��دول��ة امل�����س���ؤول��ة ع��ن كل
ال�ش�ؤون القانونية للحكومة طعنت
على حكم املحكمة االدارية ال�صادر
يف ال�����س��اد���س م��ن ال�����ش��ه��ر اجل���اري
ب��ت���أج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية
التي دعا الرئي�س امل�صري حممد
م��ر���س��ي اىل اج���رائ���ه���ا ع��ل��ى ارب���ع
مراحل تبد�أ يف  22ني�سان ابريل
وتنتهي يف حزيران يونيو.

اق��ت��ح��م ع�����ش��رات امل��ت��ط��رف�ين ال��ي��ه��ود ،ام�����س الأربعاء،
باحات امل�سجد الأق�صى املبارك من جهة باب املغاربة
و���س��ط ح��را���س��ة م�����ش��ددة م���ن ق��ب��ل ع��ن��ا���ص��ر ال�شرطة
الإ�سرائيلية ،يف حني ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني بنريان
ق��وات االحتالل خ�لال ت�صدي مواطنني ع��زل لقوات
ع�سكرية اقتحمت خميم الفوار جنوب مدينة اخلليل.
وقال م�صدر بالقد�س �إن ع�شرات امل�ستوطنني اقتحموا
م��ن��ذ ال�����ص��ب��اح ب���اح���ات امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى ع��ل��ى �شكل
جمموعات ،وبحماية من ال�شرطة ،وهم يتجولون يف
باحاته وي�ؤدون بع�ض ال�صلوات التلمودية.
و�أ�ضاف �أن ال�شرطة الإ�سرائيلية �أمّنت لهم احلماية،
ون�شرت عنا�صرها عند جنبات امل�سجد حت�سباً لأي رد
فعل فل�سطيني.
و�أ���ش��ار امل�صدر �إىل �أن ال�شرطة الإ�سرائيلية ال تزال
متنع ال��ع��دي��د م��ن ط��ال��ب��ات العلم م��ن دخ���ول امل�سجد
الأق�صى ،كما �سلمتهن ق���را ًرا بالإبعاد عنه� ،إال �أنهن
رف�ضن التوقيع عليه.

يُذكر �أن باحات امل�سجد الأق�صى املبارك قد ا�ستبيحت
ع�����ش��رات امل���رات م��ن قبل الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ،وك���ان �آخرها
�أم�س.
�ش ّيع �آالف الفل�سطينيني بعد ظهر ام�س ،جثمان ال�شاب
حم��م��ود ال��ط��ي��ط��ي ال���ذي ا�ست�شهد ليلة �أم�����س الأول
بر�صا�ص اجلي�ش الإ�سرائيلي خالل مواجهات مبخيم
الفوار يف اخلليل جنوب ال�ضفة الغربية ،فيما �شهدت
املدينة مواجهات جديدة.
ونقل جثمان الطيطي �إىل منزل عائلته يف املخيم لإلقاء
النظرة الأخرية ،قبل ان ينقل �إىل امل�سجد الكبري حيث
�أدي��ت ال�صالة عليه ،ومن ثم انطلقت م�سرية حا�شدة
باجتاه املقربة ملواراة اجلثمان و�سط هتافات غا�ضبة.
ومن جهة ثانية ،اندلعت مواجهات متفرقة يف اخلليل
مع ال��ق��وات الإ�سرائيلية ،التي �أغلقت مداخل املخيم
وانت�شرت بكثافة يف مناطق خمتلفة حوله.
اىل ذلك هدمت جرافات االحتالل الإ�سرائيلي �صباح
ام�س بيوت وخيام �أهايل قرية العراقيب بالنقب املحتل
جنوب الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  48للمرة الـ
 48على التوايل.

منح الثقة للحكومة التون�سية اجلديدة:

�أربع �أولويات كربى�..أ ّولها تو�ضيح الر�ؤية ال�سيا�سية
•• الفجر – تون�س  -خا�ص

�صادق �أغلبية �أع�ضاء املجل�س الت�أ�سي�سي يف تون�س،
�أم�س الأربعاء ،على ت�شكيلة احلكومة اجلديدة التي
يقودها علي العري�ض الذي �أكد �أن العمل الأق�صى
حلكومته �سيكون �إىل نهاية عام  ،2013يف انتظار
الإعداد لالنتخابات املقبلة.
ومن بني  197نائبا حا�ضرا بجل�سة ام�س الأربعاء
(من جملة  217نائبا منتخبا وهو ما يعني غياب
 20نائبا) ���ص�� ّوت  139نائبا ل�صالح احلكومة

اجل����دي����دة ،م��ق��اب��ل  13حم��ت��ف��ظ ب�����ص��وت��ه ،و45
معار�ض لها.
وترتكب احلكومة اجلديدة من م�ستقلني و�أحزاب
االئ���ت�ل�اف احل���اك���م ال�����س��اب��ق وه���ي ح��رك��ة النه�ضة
وحزبي امل�ؤمتر والتكتل.
وتتكون م��ن  27وزي���را وع�شرة ك��ت��اب دول���ة .وقد
ت��ع��زّزت ت�شكيلتها ب��ع��دد م��ن امل�ستقلني ال��ذي��ن ّ
مت
تعيينهم على ر�أ�س �أربعة وزارات �سيادية لتحييدها
عن الأحزاب ،وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل
واخلارجية.

ق��ت��ي�لان مب���واج���ه���ات بني
ال�شرطة واحل��راك يف عدن

•• عدن-وكاالت:

�أفاد م�صدر طبي ونا�شطون مبقتل
�شخ�صني ام�س يف مواجهات متجددة
ب�ي�ن ال�����ش��رط��ة ون��ا���ش��ط��ي احل����راك
اجل��ن��وب��ي امل��ط��ال��ب ب��االن��ف�����ص��ال يف
ع����دن ك��ب�رى م����دن ج��ن��وب اليمن،
�إث���ر حم��اول��ت��ه ف��ت��ح ���ش��وارع �أغلقها
احل���راك يف �سياق دع��وت��ه لع�صيان
مدين بعموم املحافظات اجلنوبية.
وذك����ر م�����ص��در ط��ب��ي �أن �شخ�صني
قتال يف هذه املواجهات.
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وزارة اخلارجية تبحث
العالقات الثنائية مع اليابان
•• �أبوظبي-وام:

02

�أخبـار الإمـارات

ا�ستقبل �سعادة الدكتور جا�سم حممد اخللويف مدير �إدارة
ال�ش�ؤون الآ�سيوية ب���وزارة اخلارجية يف مكتبه ب��دي��وان عام
ال���وزارة ام�س �سعادة كوني�شريو موكاي مدير �إدارة ال�شرق
الأو�سط يف وزارة اخلارجية اليابانية.
مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل
تعزيزها يف خمتلف امل��ج��االت .كما مت التطرق �إىل الزيارة
املرتقبة لرئي�س الوزراء الياباين للدولة.

فعاليات م�ؤمتر اجلديد يف عالج �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي تبد�أ يف �أبوظبي اليوم
•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�شيخ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع..تبد�أ اليوم فعاليات م�ؤمتر اجلديد يف عالج
�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف فندق �أبوظبي �شرياتون الذي ي�ستمر يومني
مب�شاركة �أكرث من  300طبيب متخ�ص�ص وك��وادر فنية من خمتلف
امل�ست�شفيات واملن�ش�آت ال�صحية من داخل وخارج الدولة  .ويركز امل�ؤمتر
الذي تنظمه جمموعة م�ست�شفيات النور يف �أبوظبي  ..على اجلديد يف
ت�شخي�ص وع�لاج �أم��را���ض اجل��ه��از اله�ضمي والأورام ال�سرطانية التي
ت�صيب اجلهاز اله�ضمي وتنظري اجلهاز اله�ضمي  .وي�شارك يف �إلقاء
املحا�ضرات خ�لال جل�سات امل�ؤمتر التي متتد �إىل �سبع جل�سات � ..أكرث

من  15حما�ضرا من داخ��ل ال��دول��ة وم��ن ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وك��ن��دا وال�����س��ودان ولبنان وفنلندا وغ�يره��ا م��ن ال���دول  .و�أك���د الدكتور
قا�سم العوم الرئي�س التنفيذي ملجموعة م�ست�شفيات النور يف �أبوظبي
على �أهمية امل�ؤمتر يف مناق�شة كافة املو�ضوعات املت�صلة ب�أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي مبا يف ذلك �أمرا�ض الكبد وا�ستخدام �أحدث التقنيات يف عمليات
الت�شخي�ص والعالج م�شريا �إىل �أن �أق�سام �أم��را���ض اجلهاز اله�ضمي يف
م�ست�شفيات �أبوظبي �شهدت تطورا ملمو�سا ما �أدى �إىل االرتقاء مب�ستوى
اخل��دم��ات املقدمة للمر�ضى وامل��راج��ع�ين  .و�أو���ض��ح ان هيئة ال�صحة يف
�أبوظبي ومب�شاركة خمتلف القطاعات ال�صحية تطبق برامج متطورة يف
جمال الك�شف املبكر عن �أورام القولون ما ي�ساعد يف الت�شخي�ص املبكر
وتوفري العالج يف الوقت املنا�سب م�شريا �إىل �أن الك�شف املبكر ي�ساعد

كثريا يف اكت�شاف احلاالت قبل حدوث امل�ضاعفات  .وتركز جل�سات امل�ؤمتر
�أي�ضا على �آخ��ر امل�ستجدات يف ع�لاج ح��االت التهابات الكبد الفريو�سي
واجلديد يف عالج القنوات ال�صفراوية وعالج حاالت ع�سر اله�ضم و�آالم
البطن و�إ�صابات املعدة والأمعاء و�إ�سعافها �إىل جانب ا�ستعرا�ض جراحات
اجلهاز اله�ضمي عند الأطفال مبا يف ذلك ا�ستخدام املنظار اجلراحي ثم
الرتكيز على الأورام ال�سرطانية التي ت�صيب اجلهاز اله�ضمي والقولون
 .من جانبه ذكر الدكتور �أم��ان الدويني مدير التعليم الطبي امل�ستمر
ملجموعة م�ست�شفيات النور انه تقرر معادلة جل�سات امل�ؤمتر مبا يعادل 5
ر� 12ساعة معتمدة ويقام على هام�ش امل�ؤمتر معر�ض طبي يتم خالله
عر�ض �أحدث التقنيات الت�شخي�صية والعالجية يف جمال �أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي.

ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سيتي بنك امل�صرفية

حممد بن را�شد :الإمارات �ستظل الواحة الآمنة لال�ستثمارات العاملية
•• دبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب
رئ���ي�������س ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جمل�س
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل يف
ق�����ص��ر ����س���م���وه ب��زع��ب��ي��ل بح�ضور
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي
 ..ال�سيد مايكل ك��ورب��ات الرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ـ جم���م���وع���ة �سيتي

بنك امل�صرفية ومقرها نيويورك
يرافقه ال�سيد عتيق عبدالرحمن
الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف
منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�شمال
�إف���ري���ق���ي���ا .وا����س���ت���ع���ر����ض �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم وال�سيد ك��ورب��ات ع���ددا من
الق�ضايا امل��ال��ي��ة وامل�����ص��رف��ي��ة التي
ت���ق���وم ب��ه��ا جم��م��وع��ة ���س��ي��ت��ي بنك
يف دول����ة الإم������ارات و امل��ن��ط��ق��ة من
خ�لال مركزها الإقليمي يف مركز

دب��ي امل��ايل العاملي .و�أث��ن��ى �صاحب
ال�سمو نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي على
دور امل��ج��م��وع��ة يف دع���م اقت�صادنا
ال��وط��ن��ي م��ن خ�ل�ال ا�ستثماراتها
وعملياتها امل�����ص��رف��ي��ة والأن�شطة
ال��ت��ي ت�سهم يف تن�شيط وحتريك
ع��ج��ل��ة اال����س���ت���ث���م���ارات وتنميتها.
و�أك������د ���س��م��وه �أن دول�����ة الإم�������ارات
عموما ودبي على وجه اخل�صو�ص
�ستظل الواحة الآمنة للإ�ستثمارات

العاملية مهما بلغ حجمها وتنوعها
وذل���������ك م������ن خ����ل���ال ت�����وف��ي��ر كل
مقومات جن��اح ه��ذه الإ�ستثمارات
من بنية �أ�سا�سية وقوانني مرنة ذات
معايري دولية وا�ستقرار اجتماعي
وم����ا اىل ذل�����ك .وت���ق���دم الرئي�س
التنفيذي لـ جمموعة �سيتي بنك
بال�شكر والتقدير �إىل �سموه على
م��ا حتظى ب��ه املجموعة بفروعها
وموظفيها من رعاية وت�سهيالت
حكومية قل نظريها على م�ستوى

العامل..معتربا �أن النجاحات التي
حتققها املجموعة يف املنطقة �إمنا
ت��ع��ود ل��ل��ق��وان�ين وال���ت���ع���اون البناء
م���ن اجل���ه���ات امل�������س����ؤول���ة ك���اف���ة يف
دب��ي والتي ت�ؤمن كل ما من �ش�أنه
م�����س��اع��دة جم��م��وع��ت��ه وال�شركات
العاملية كافة على تو�سيع �أن�شطتها
وتكثيف عملياتها و�سط بيئة �آمنة
وم�����س��ت��ق��رة ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س .ح�ضر
اللقاء�..سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية الهندي العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

الرئي�س الأع��ل��ى ملجموعة طريان
الإم����ارات وم��ع��ايل حممد ابراهيم

ال�شيباين مدير عام ديوان �صاحب
ال�سمو ح��اك��م دب��ي و���س��ع��ادة خليفة

���س��ع��ي��د ���س��ل��ي��م��ان م��دي��ر ع���ام دائ���رة
الت�شريفات وال�ضيافة يف دبي.

�سيف بن زايد يلتقي حممد بن نايف يف الريا�ض
•• الريا�ض-وام:

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف مبنى املعمورة ب�أبوظبي معايل
�سلمان خور�شيد وزي��ر اخلارجية الهندي ال��ذي ي��زور البالد حاليا .ورحب
�سمو ويل عهد �أبوظبي بالوزير الهندي ..وبحث معه العالقات الثنائية
بني دول��ة االم��ارات والهند و�سبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت
مب��ا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني .كما ا�ستعر�ض اللقاء
�أوجه التعاون القائم بني اجلانبني والت�أكيد على �أهمية موا�صلة التن�سيق
والت�شاور يف اجلوانب التي تخدم م�صالح البلدين ال�صديقني يف ظل حر�ص
قيادتيهما على االرت��ق��اء بالعالقات القائمة بينها نحو مزيد من التطور
والنمو .وتناول اللقاء الأحداث والتطورات على ال�ساحة الإقليمية والدولية
وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك .ح�ضر
اللقاء �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي
و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية ومعايل خلدون خليفة
املبارك رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل
ديوان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة ام كي لوكي�ش �سفري الهند لدى الدولة.

التقى الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ام�س اخيه �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير
الداخلية ال�سعودي وذلك على هام�ش الدورة الثالثني

الجتماع وزراء الداخلية يف ال��دول العربية التي بد�أت
�أعمالها ام�س يف الريا�ض .ومت خالل اللقاء بحث عدد
م��ن املو�ضوعات ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك ب�ين البلدين
ال�شقيقني ..ورحب وزير الداخلية ال�سعودي بالفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان متمنيا له طيب
الإقامة يف بلده الثاين اململكة العربية ال�سعودية.

�سيف بن زايد ي�ؤكد �أهمية تعزيز التعاون الأمني العربي ملواجهة التحديات امل�شرتكة
•• الريا�ض-وام:

�أك����د 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
�أن الواقع العربي يف هذه املرحلة
ي���واج���ه حت���دي���ات ك���ب�ي�رة تتطلب
زيادة التعاون امل�شرتك بني الدول
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����س�يرة الأم����ن
واال�ستقرار يف املنطقة مبا ي�ضمن
م�ستقبال �أف�ضل للأجيال املقبلة.
جاء ذلك يف كلمة ل�سموه يف الدورة
الثالثني الجتماع وزراء الداخلية
يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وال���ت���ي ب����د�أت
�أع��م��ال��ه��ا ام�����س يف ال��ري��ا���ض حتت
رع��اي��ة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
وفيما يلي ن�ص الكلمة � ..أ�صحاب
ال�سمو وامل��ع��ايل ال����وزراء ..معايل
�أم�ين ع��ام جمل�س وزراء الداخلية

العرب..ال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته.
يطيب يل يف بداية �أعمال الدورة
الثالثني ملجل�س وزراء الداخلية
العرب �أن �أرحب بكم �أجمل ترحيب
و�أدعو اهلل تعاىل �أن يوفقنا �إىل ما
فيه خري دولنا و�شعوبنا.
ك��م��ا ي�����س��ع��دين ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة �أن
�أرف������ع ب��ا���س��م��ي وب��ا���س��م��ك��م �أ�سمى
�آي���ات ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر �إىل خادم
احل������رم���ي��ن ال���������ش����ري����ف��ي�ن امل���ل���ك
ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
وال�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي ال��ك��رمي على
ه���ذه ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة وم�شاعر
الإخوة واحلفاوة ال�صادقة وال�شكر
م��و���ص��ول �أي�����ض��ا �إىل �أخ���ي �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر حم��م��د بن
نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى ج���ه���وده الكبرية

يف عقد ه��ذا اللقاء العربي الذي
ن�أمل جميعا �أن يكون عند م�ستوى
تطلعات قيادتنا و�آمال �شعوبنا.
وم����ن ال����واج����ب ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا يف
ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة �أن ن��ت��ذك��ر ف�ضائل
املغفور ل��ه ب����إذن اهلل الأم�ي�ر نايف
بن عبدالعزيز �آل �سعود طيب اهلل
ثراه و�إ�سهاماته الكبرية يف تعزيز
م�����س�يرة الأم����ن ال��ع��رب��ي امل�شرتك
وع����زم����ه ال���ب���ط���ويل يف مناه�ضة
التطرف والإره����اب ال��ذي اعتربه
�آفة كل ال�شعوب والأزمان.
�إخواين الكرام.
ال يخفى عليكم جميعا �أن الواقع
العربي يف هذه املرحلة من تاريخنا
امل�����ش�ترك ي��واج��ه حت��دي��ات كبرية
تتطلب منا زي��ادة التعاون العربي
امل�����ش�ترك وت��ع��زي��ز م�����س�يرة الأم���ن
والأم�����ان واال���س��ت��ق��رار يف املنطقة
وا�ستحداث �آليات جديدة للتعامل

مع خمتلف املتغريات والتحديات
مب��ا يحقق لنا م��زي��دا م��ن التقدم
واالزدهار.
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل.
�إنني على ثقة تامة ب�أننا �سنعمل
معا و�سن�سعى لبناء م�ستقبل �أف�ضل
لل�شعوب والبلدان و�أطمح �أن يكون
اال�ستقرار والأم��ان ال�سمة الغالبة
يف ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي خ��ل�ال املرحلة
املقبلة ب�إذن اهلل.
والآن ا���س��م��ح��و يل �أن �أدع����و �أخي
����ص���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم��ي��ر
حم��م��د ب��ن ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة باململكة العربية
ال�سعودية �إىل ت�سلم رئا�سة الدورة
الثالثني ملجل�سكم امل��وق��ر ..داعيا
امل�����وىل ع���ز وج����ل �أن ي�����س��دد على
طريق اخلري خطانا ويلهمنا احلق
والعدل وال�صواب.
وال���������س��ل�ام ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل

وبركاته .
و�أ�����ش����اد وزراء ال���داخ���ل���ي���ة العرب
وال��دك��ت��ور حممد ب��ن علي كومان
الأم�����ي����ن ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س وزراء
الداخلية العرب يف كلماتهم التي
�أل��ق��وه��ا ت��ب��اع��ا ب��اجل��ه��ود احلثيثة
ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ال��ف��ري��ق �سمو ال�شيخ
���س��ي��ف ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان خالل
تر�ؤ�سه الدورة التا�سعة والع�شرين
مل��ج��ل�����س وزراء ال��داخ��ل��ي��ة العرب
وال��ت��ي تعترب راف����دا م��ن الروافد
ال���داع���م���ة لأن�����ش��ط��ة امل��ج��ل�����س مبا
ي�صب يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الأمني
العربي امل�شرتك.
وك��ان �سموه و�صل ال��ري��ا���ض ظهر
اليوم على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى
م��ن وزارة الداخلية حيث ك��ان يف
ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه ���ص��اح��ب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم���ي��ر حم��م��د ب���ن نايف
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزي����ر الداخلية

يف امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�سعودية
ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال���دك���ت���ور حم��م��د بن
علي ك��وم��ان الأم�ي�ن ال��ع��ام ملجل�س
وزراء الداخلية ال��ع��رب وع��دد من
امل�س�ؤولني ال�سعوديني.
وي�ضم الوفد املرافق ل�سموه اللواء
نا�صر خلريباين النعيمي الأمني
ال���ع���ام مل��ك��ت��ب ���س��م��و ن���ائ���ب رئي�س

جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر الداخلية
وال�����ل�����واء ال����رك����ن خ��ل��ي��ف��ة ح����ارب
اخل��ي��ي��ل��ي وك��ي��ل ال������وزارة امل�ساعد
ل����ل����م����وارد واخل�����دم�����ات امل�ساندة
وال��ل��واء خمي�س �سيف ب��ن �سويف
م���دي���ر ع�����ام ال�������ش���رط���ة اجلنائية
االحت�����ادي�����ة يف وزارة الداخلية
والعقيد ال�شيخ حممد بن طحنون

بن حممد �آل نهيان مدير مديرية
�شرطة املناطق اخلارجية ب�شرطة
�أب��وظ��ب��ي وال��ع��ق��ي��د ���س��ع��ود م�صبح
ال�ساعدي م��دي��ر �إدارة �سكرتارية
مكتب �سمو وزير الداخلية و�سعادة
حم��م��د ���س��ع��ي��د حم��م��د الظاهري
�سفري الدولة لدى اململكة العربية
ال�سعودية وعدد من ال�ضباط.

برئا�سة من�صور بن زايد

�صندوق �أبوظبي للتنمية يناق�ش حزمة امل�شاريع التنموية املقدمة �إىل البحرين ال�شقيقة
•• �أبوظبي-وام:

من�صور بن زايد ي�ستقبل
ال�سفري الرو�سي
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ام�س يف
مكتبه بق�صر الرئا�سة �سعادة �أندريه �أندرييف �سفري

رو�سيا ل��دى ال��دول��ة .مت خ�لال اللقاء بحث عالقات
ال�صداقة بني البلدين �إىل جانب ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون القائمة و�سبل تعزيزها وتطويرها.
ح�ضر اللقاء �سعادة را�شد العامري وكيل وزارة �ش�ؤون
قطاع التن�سيق احلكومي بوزارة �ش�ؤون الرئا�سة.

ت���ر�أ����س ���س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س
جم��ل�����س ادارة ���ص��ن��دوق �أبوظبي
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة اج���ت���م���اع جم��ل�����س �إدارة
ال�����ص��ن��دوق الأول ل�����س��ن��ة 2013
ال����ذي ع��ق��د مب��ق��ر ب������وزارة �ش�ؤون
ال��رئ��ا���س��ة ب��ح�����ض��ور ���س��م��و ال�شيخ
ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان وزير
اخل���ارج���ي���ة ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س
الإدارة .مت خالل االجتماع مناق�شة
ع���دد م��ن امل��وا���ض��ي��ع امل���درج���ة على
جدول الأعمال حيث مت ا�ستعرا�ض
عدد من طلبات التمويل اخلا�صة
ب��ب��ع�����ض امل�������ش���اري���ع ال���ت���ن���م���وي���ة يف
الدول ال�شقيقة وال�صديقة واتخاذ
القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها وذلك مبا
يتوافق م��ع خطة وميزانية عمل
ال�صندوق بالإ�ضافة �إىل م�صادقة
املجل�س على امليزانية التقديرية
لعام .2013
ك����م����ا ن����اق���������ش االج�����ت�����م�����اع حزمة

امل�شاريع التنموية التي �ستمولها
م��ن��ح��ة دول�����ة الإم���������ارات العربية
امل����ت����ح����دة امل����ق����دم����ة �إىل مملكة
البحرين ال�شقيقة والبالغ قيمتها
 2.5مليار دوالر وذل���ك يف �إطار
برنامج تنمية دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية والذي �أقره

�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دع���م اجلهود
املبذولة لتحفيز النمو االقت�صادي
امل�����س��ت��دام وامل�����س��اه��م��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة يف
تعزيز م�سرية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف مملكة البحرين.
وا����س���ت���ع���ر����ض امل��ج��ل�����س ع������ددا من

امل�����ش��اري��ع التنموية ال��ت��ي تغطيها
امل��ن��ح��ة الإم���ارت���ي���ة بقيمة 1.25
م����ل����ي����ار دوالر وذل��������ك يف �إط�������ار
م�����س��اه��م��ة ال���دول���ة يف م��ن��ح��ة دول
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي �ضمن
م������ب������ادرة ال���������ص����ن����دوق اخلليجي
للتنمية املقدمة للمملكة الأردنية

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وذل����ك ل��دع��م م�سرية
ال��ت��ن��م��ي��ة ف��ي��ه��ا وم�����س��اع��دت��ه��ا على
ت��خ��ط��ى ال��ت��ح��دي��ات االقت�صادية
واملالية وتطبيق خططها الرامية
لتحقيق تنمية م�ستدامة.
ح�ضر االج��ت��م��اع �أع�����ض��اء جمل�س
االدارة ال���ذي ي�ضم م��ع��ايل �أحمد
جمعة الزعابي نائب وزي��ر �ش�ؤون
الرئا�سة و�سعادة �سعيد عيد الغفلي
و����س���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د الكندي
و���س��ع��ادة عي�سى حممد ال�سويدي
و���س��ع��ادة ف���ار����س حم��م��د املزروعي
و�سعادة فوزية حمد املبارك و�سعادة
���س��ع��ي��د حم��م��د امل���زروع���ي و�سعادة
حممد �سيف ال�سويدي مدير عام
�صندوق �أبوظبي للتنمية بالإنابة.
يذكر �أن �إج��م��ايل قيمة القرو�ض
واملنح التي قام ال�صندوق بتمويلها
�أو �إدارت���ه���ا ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن حكومة
�أب���وظ���ب���ي خ��ل�ال ال��ع��ق��ود املا�ضية
بلغت �أك�ث�ر م��ن  35م��ل��ي��ار درهم
من خ�لال متويل  330م�شروعا
تنمويا غطت  60دول��ة نامية يف
جميع �أنحاء العامل.
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�أخبـار الإمـارات

مرور �أبوظبي تد�شن مبادرة جممع العمال الأف�ضل مروريا
•• ابوظبي-وام:

د�شنت مديرية املرور والدوريات ب�شرطة �أبوظبي مبادرة جممع العمال الأف�ضل
مروريا يف �إط��ار ال�شراكة مع الهيئة العليا للمناطق االقت�صادية املتخ�ص�صة
وذلك يف جممع العمال ب�شركة اجلابر ب�أبوظبي.
���ش��ارك يف تد�شني امل��ب��ادرة العقيد حمد نا�صر البلو�شي م��دي��ر �إدارة املناطق
اخلارجية يف مديرية املرور والدوريات ب�شرطة �أبوظبي واملهند�س خادم �صوايح
املهريي املدير التنفيذي خلدمات العمالة بامل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية
املتخ�ص�صة بح�ضور عدد من ال�ضباط وامل�س�ؤولني ب�شركات العمال.
وق��ال العقيد حمد نا�صر البلو�شي �أن امل��ب��ادرة تهدف �إىل الو�صول �إىل جميع
مكونات ال�شرائح املجتمعية يف امل�صانع واملعامل والتجمعات العمالية لرفع
م�ستوى الثقافة امل��روري��ة ب�ين العمال باعتبارهم ج��زءا اليتجز�أ م��ن الن�سيج

االجتماعي ومعاجلة جميع الإ�شكاالت املرورية التي تواجههم.
و�أ�شار البلو�شي �إىل �أن مبادرة جممع العمال الأف�ضل مروريا ت�شمل العديد من
الفعاليات والأن�شطة الهادفة �أبرزها لقاء العمال يف جممعاتهم للوقوف على
مدى وعيهم بالثقافة املرورية وعقد املحا�ضرات التوعوية وتنظيم الزيارات
امليدانية للمجمعات العمالية لتقييمها ف�ضال عن الأن�شطة الأخرى التي تهدف
�إىل تعزيز ال�سالمة املرورية .و�أو�ضح البلو�شي �أن اختيار جممع العمال الأف�ضل
م��روري��ا يت�ضمن معايري ال�سالمة اخلا�صة بنقل العمال ومعايري ال�سالمة
بالبيئة املرورية داخل املع�سكر وعدد �ساعات التوعية املرورية املقدمة للعمال
حما�ضرات ومدى توفر �إر�شادات ومل�صقات للتوعية املرورية وم�ستوى الوعي
املروري لدى العمال والذي �سيتم قيا�سه من خالل اختبارات �أعدتها املديرية
وم�ستوى الوعي املروري لدى امل�شرفني وعدم حدوث �أي حادث مروري حلافالت
نقل العمال التابعة لل�شركة �أو �أي حوادث ده�س لأي عامل.
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بيت اخلري ت�ساعد �أ�سرة �سجينة بـ � 100ألف درهم
•• دبى-وام:

تكفلت جمعية بيت اخلري بدفع � 100أل��ف دره��م كم�ساعدة
عنهم وت��ق��دمي امل�ساعدة �إليهم لتح�سني معي�شتهم بعد �أن
فقدوا دخل معيلتهم.
و�صرح �سعيد مبارك املزروعي نائب مدير عام اجلمعية ب�أننا
ننظر �إىل ق�ضية احلالة كحالة �إن�سانية و�أن امل�ساعدة ت�أتي يف
�إطار املحافظة على دعائم الأ�سرة مبا ي�ضمن لها اال�ستمرار
يف عي�ش كرمي.
وقال ان م�ساعدة �أ�سر ال�سجناء تعد �أحد �أهم م�شاريع اجلمعية

التي تندرج حتت برنامج الأ�سر املتعففة وحمدودة الدخل ملا
يرتكه ال�سجني من �أثر �سلبي على الأ�سرة خا�صة عندما يكون
معيلها الوحيد �أو �أحد م�صادردخلها حيث يتم تقدير امل�ساعدة
ح�سب تو�صيات جلنة البحث االجتماعي التي تكفلت بدرا�سة
احلالة.
ي��ذك��ر �أن العقيد عبدالعزيز القطريي م��ن الإدارة العامة
للإقامة و���ش���ؤون الأج��ان��ب بال�شارقة ق�سم �أذون���ات الدخول
وال��رائ��د جا�سم املظلوم قاما بالتن�سيق والتوا�صل مع نائب
مدير عام اجلمعية بعد �صدور احلكم على احلالة وا�ستئنافه
مرتني مما ي�صعب تغيري القرار وتخفيف احلكم.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الهند

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل بن
زاي����د �آل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخلارجية
مبكتبه بديوان ع��ام ال���وزارة ظهر
ام�������س م���ع���ايل ���س��ل��م��ان خور�شيد
وزي���ر خ��ارج��ي��ة الهند ال���ذي يزور
ال���ب�ل�اد ح��ال��ي��ا .مت خ��ل�ال اللقاء
ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تنميتها وتعزيزها
يف خمتلف املجاالت بال�شكل الذي
يرتقي بتطلعات حكومتي البلدين
ويكفل حتقيق امل�صالح امل�شرتكة
لل�شعبني ال�صديقني .ح�ضر اللقاء
�سعادة ام كي لوكي�ش �سفري الهند
لدى الدولة.

�سرور بن حممد يح�ضر حفل زفاف مواطن
•• �أبوظبي-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ �سرور بن حممد
�آل نهيان م�ساء �أم�س االول احلفل
ال����ذي �أق���ام���ه ال�����س��ي��د ���س��امل حممد
هالل املزروعي يف فندق نادي �ضباط
القوات امل�سلحة مبنا�سبة زفاف جنله
حممد �سامل على كرمية هالل خلف
املزروعي .كما ح�ضر احلفل عدد من
�أع�ضاء املجل�س التنفيذي واملجل�س
اال�ست�شاري لإم��ارة �أبوظبي وبع�ض
الأع���������ض����اء ال�����س��اب��ق�ين يف املجل�س
الوطني االحت���ادي �إ�ضافة �إىل �أهل
العري�سني و�أق��ارب��ه��م��ا واملدعوين.
وت�����ض��م��ن احل���ف���ل ب��ع�����ض الأه���ازي���ج
وال��رق�����ص��ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي �أدتها
�إحدى الفرق املحلية.

امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

ب�����د�أ ف���ري���ق ال���ه�ل�ال الأح���م���ر ال�����ذي ي�����زور جمهورية
مدغ�شقر حاليا توزيع امل�ساعدات الغذائية االن�سانية
على �سكان املناطق املت�أثرة بالعا�صفة املدارية هارونا .
و�أو�ضح �سهيل را�شد القا�ضي رئي�س الفريق يف ت�صريح
ل��ه �إن م���واد امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة واالن�����س��ان��ي��ة ت�شمل
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة وغ�يره��ا م��ن امل�ستلزمات
ال�ضرورية احلياتية للم�ستهدفني من النازحني من
القرى واملناطق املت�ضررة .و�أ�شار القا�ضي �إىل �أن عملية
التوزيع تتم وفق خطة عمل �أعدها الفريق بالتعاون مع

بح�ضور عبداهلل بن زايد ..الإمارات واالحتاد الدويل لنقل اجلوي الأياتا توقعان اتفاقية ثنائية
•• �أبوظبي-وام:

بح�ضور �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخل��ارج��ي��ة ..وق���ع���ت ح��ك��وم��ة دول���ة االم�����ارات العربية
املتحدة والإحت��اد الدويل للنقل اجلوي الأياتا اتفاقية
ثنائية تهدف �إىل �إن�شاء مكتب للأياتا يف الدولة مقره
العا�صمة �أب��وظ��ب��ي مم��ا ي�ساهم يف تطوير ال��ت��ع��اون يف
جمال النقل اجلوي.

وقع االتفاقية ام�س عن جانب الإمارات �سعادة عبداهلل
بن حممد بن بطي ال حامد وكيل وزارة اخلارجية وعن
جانب الإحتاد الدويل ال�سيد �أنتوين تايلر املدير العام
وال��رئ��ي�����س التنفيذي ل�لاحت��اد ال���دويل للنقل اجلوي
الأياتا وذلك يف ديوان عام وزارة اخلارجية ب�أبوظبي.
ومتنح االتفاقية مكتب اياتا الت�سهيالت الالزمة للقيام
مبهامه وح�ضر توقيع االتفاقية ال�سيد جيمز هوجن
رئي�س املجموعة واملدير التنفيذي للإحتاد للطريان.

دورة تخ�ص�صية للعاملني بامل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية يف الداخلية
•• �أبوظبي-وام:

افتتح العميد حمد عديل ال�شام�سي مدير عام امل�ؤ�س�سات
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����ص�ل�اح���ي���ة ب�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال�����دورة
التخ�ص�صية للعاملني اجل��دد يف امل�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية ب�أبوظبي والتي تنظمها الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية بالتعاون مع منظمة
الإ�صالح الأمريكية ايه �سى ايه � .شارك يف الدورة 83
منت�سبا وبح�ضور العميد �سامي ح��ارب املنذري مدير
�إدارة امل��وارد واخل��دم��ات امل�ساندة والعقيد �سعيد عبيد

النقبي من امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية ب�أبوظبي.
و�أك��د العميد ال�شام�سي يف كلمة له فى افتتاح الدورة
حر�ص ال���وزارة وجت�سيدا ال�سرتاتيجيتها فى تطوير
ال����ك����وادر ال��ب�����ش��ري��ة وح��ث��ه��م ع��ل��ى االل����ت����زام واملثابرة
واال�ستفادة من مثل هذه الدورات التي تعقد لأول مرة
من قبل جهات خارجية لديها اخلربة الطويلة يف هذا
املجال .كما قدم ال�شكر �إىل مدير عام منظمة الإ�صالح
الأمريكية مل�شاركتها وتعاونها لتقدمي العون يف ت�أهيل
كوادرنا الب�شرية لتمكينهم من القيام بتنفيذ متطلبات
عملهم ب�صورة مقننة.

ام القويني

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

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

2242999

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

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

ال�شارقة

العني

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة

•• املنطقة الغربية – الفجر:

ق���ام���ت �إدارة اخل�����دم�����ات البيئية
واالج���ت���م���اع���ي���ة و�إدارة احل����دائ����ق
واملرافق الرتفيهية ببلدية املنطقة
الغربية بتنظيم باقة من الفعاليات
والأن�شطة خ�لال �أ�سبوع الت�شجري
بالتعاون مع �إدارة العالقات العامه
واالت�صال وجمل�س �أبوظبي للتعليم
وتهدف الفعاليات �إىل ن�شر الوعي
البيئي والنهو�ض مب�ستوى الثقافة

ينظم الهالل الأحمر فرع العني بالتعاون مع بلدية العني ق�سم ال�صحة
العامة ودائرة التنمية االقت�صادية و�شركة العني للتوزيع والدفاع املدين
و�شرطة العني املعر�ض الت�سويقي لدعم امل�شاريع اخلريية بالهيئة وذلك
اب��ت��داء م��ن ي��وم غ��د اخلمي�س وي�ستمر مل��دة ثالثة �أي���ام يف منطقة املبزرة
اخل�ضراء مبدينة العني.
ويتم باملعر�ض عر�ض املالب�س الرجالية والن�سائية والأح��ذي��ة ومالب�س
الأطفال وال�شنط اليدوية وال�ساعات املقدمة من املحال التجارية بالعني
لتباع ل��ل��زوار ب�أ�سعار رم��زي��ة ي��ع��ود ري��ع��ه ل��ل��ح��االت ال��ت��ي يدعمها الهالل
الأحمر بعطائه اخلريي.
وت�أتي ه��ذه امل��ب��ادرة الإن�سانية لفرع الهالل الأحمر بالعني حتقيقا ملبد�أ
امل�س�ؤولية الإن�سانية واالجتماعية امل�شرتكة ب�ين الهيئة وال��ع��دي��د من
الهيئات الر�سمية واخلا�صة بالدولة الداعمة مل�شاريع الهيئة اخلريية
والتي تعود بالنفع على �شرائح املجتمع ال�ضعيفة والتخفيف من معاناتهم
وتقدمي الدعم امل��ادي لهم ملجابهة متطلبات احلياة ال�صعبة �ضمن خطة
ال��ف��رع اخل�يري��ة وال��ت��ي يتم تنفيذها يف مدينة ال��ع�ين مل�ساعدة املعوزين
واملتعففني والفئات املحتاجة لدعم الهالل الأحمر املادي.

عجمان

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

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

ابوظبى

ختام فعاليات �أ�سبوع الت�شجري يف الغربية

•• العني-وام:

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

ال�شارقة

دبى

حتت �شعار مع ًا فلنزرع الإمارات
ال���ب���ي���ئ���ي���ة م����ن خ���ل��ال الفعاليات
والربامج الفعالة التي ت�صب ثمارها
يف خدمة الفرد واملجتمع.
وا���ش��ت��م��ل ب��رن��ام��ج ال��ف��ع��ال��ي��ات على
تنظيم حم��ا���ض��رات ت��وع��ي��ة ،وور�ش
ع��م��ل ،وم���ع���ار����ض ت��ت��ن��اول الثقافة
ال��زراع��ي��ة ،وم�����س��اب��ق��ات  ،بالإ�ضافة
�إىل توزيع ال�شتالت على املواطنني ،
وزراعة �شتالت يف مركز مت  ،ومركز
تعليم ال��ك��ب��ار  ،وع���دد م��ن مدار�س
املنطقة الغربية م��ن خ�لال �أقامة

املعار�ض واملرا�سم احل��رة واالذاعات
امل��در���س��ي��ة وامل�����س��رح��ي��ات واالنا�شيد
واملج�سمات وال��ع��رو���ض التقدميية
وامل��ح��ا���ض��رات التوعوية ع��ن �أ�سبوع
الت�شجري.
وق��د ب��د �أ ا�سبوع الت�شجري بزراعة
�شجرة االحت���اد مب��رك��ز مت بح�ضور
مدير املركز �سعيد �سهيل املزروعي
وم���دي���ر �إدارة احل����دائ����ق وامل���راف���ق
الرتفيهية �سلطان �سامل املن�صوري
و مب�شاركة ف��ري��ق العمل املهند�س

يا�سر �أحمد وحممد �أحمد املن�صوري
ومبارك ثعيلب املزروعي .
وق���ام املهند�س يا�سر �أح��م��د ب�إلقاء
حما�ضرة عن الزراعة على اجلمهور
امل�شارك  ،ثم قامت كل من مدر�سة
زايد اخلري ومدر�سة الغربية بزراعة
الرقعه املحددة مبركز مت مب�شاركة
اجلمهور ويف اخلتام مت توزيع جملة
�أ���ص��دق��اء احل��دائ��ق والطبيعية على
ال��ط�لاب واجل��م��ه��ور و�أخ����ذ ال�صور
التذكارية لليوم الأول.

حملة توعية مبخاطر ال�سكر و�ضغط الدم بالغربية
•• املنطقة الغربية  -الفجر:

�أط���ل���ق م���رك���ز ت��ع��ل��ي��م ال���ك���ب���ار �إن����اث
مب��دي��ن��ة زاي����د يف امل��ن��ط��ق��ة الغربية
املرحلة الثانية من احلملة التوعوية
مل���ر����ض ال�����س��ك��ر و���ض��غ��ط ال�����دم حتت
����ش���ع���ار( ل�����س�لام��ة ال���ق���ل���ب اح������ذروا
االبي�ضني ) بهدف توعية الدار�سات
وامل��ج��ت��م��ع اخل����ارج����ي �إىل خطورة
ه���ذي���ن امل���ر����ض�ي�ن ال���ذي���ن ي�شكالن
خ���ط���ورة ك��ب�يرة يف امل��ن��ط��ق��ة نتيجة
انت�شارهم ب�شكل كبري بني ال�سكان .
ت�����ش��ت��م��ل ه�����ذه امل���رح���ل���ة ع���ل���ى عدة
فعاليات متنوعة منها ن�شر لوحات
ون�شرات توعوية يف املجتمع املحلي
للتعريف باملر�ضني وكيفية جتنب
الإ�صابة بهما � ،إىل جانب جمموعة
م��ن امل��ح��ا���ض��رات املتنوعة لدار�سات
املركز فالأوىل تتعلق بخطر الإ�صابة
مب���ر����ض���ي ال�������س���ك���ري و����ض���غ���ط ال����دم
على الأم واجلنني  ،قدمتها مديرة
خدمات ال�صحة املدر�سية باملنطقة

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

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

جمعية ال�صليب الأحمر وع��دد من اجلهات املعنية يف
مدغ�شقر ومتطوعي جمعيات النفع العام .و�أكد حر�ص
فريق الهالل الأحمر على و�صول هذه امل�ساعدات �إىل
م�ستحقيها م�شريا �إىل �أن عمليات التوزيع �ستتوا�صل
ب�صورة يومية حتى يتم ت�سليمها جلميع الأ�سر النازحة
ب���إ���ش��راف �أع�����ض��اء ال��ف��ري��ق .م��ن جانبها �أع��رب��ت الأ�سر
املت�ضررة عن �سعادتها بهذه اللفته االن�سانية التي تخفف
عن معاناتهم جراء الظروف ال�صعبة التي ميرون بها
موجهة �شكرها لهيئة الهالل الأحمر على تقدمي هذه
امل�ساعدات التي ت�أتي يف وقت هم يف �أم�س احلاجة لها
حيث ت�ساعدهم على حتمل �أعباء معي�شتهم.

الهالل الأحمر فرع العني ينظم املعر�ض
الت�سويقي اخلريي باملبزرة اخل�ضراء

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

دبى

الهالل الأحمر يبد�أ توزيع امل�ساعدات االن�سانية يف مدغ�شقر
•• توليارا-وام:

03

الغربية ال�سيدة �أمل عبد اهلل ،والتي
�أك���دت فيها على ���ض��رورة االكت�شاف
امل��ب��ك��ر ل��ل��أم احل��ام��ل مل��ر���ض ال�سكر
ن���ظ���راً مل�����ض��اع��ف��ات��ه اخل���ط�ي�رة على
اجلنني واملتمثلة يف حدوث �إجها�ض
�أوت�������ش���وه���ات �أو ���ض��خ��ام��ة يف حجم

اجلنني مع احتمالية الوفاة .
ث���م او���ض��ح��ت ام���ل ع���ب���داهلل مفهوم
م��ر���ض ال�����ض��غ��ط وب��ي��ن��ت �آث�����اره على
اجلنني يف ع��دم اكتمال من��وه داخل
ال��رح��م �،أو قلة وزن���ه م��ع احتمالية
ح������دوث ال��������والدة امل���ب���ك���رة  ،وت����أث���ر

الكليتني لدى الأم احلامل  ،وبينت
�أهمية املتابعة الدورية للأم احلامل
يف احل��ال��ت�ين ال�سابقتني م��ع جتنب
عوامل ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم �أو
�ضغط الدم من خالل الأكل ال�صحي
والبعد ع��ن التوتر وال��ق��ل��ق .ونظراً

لأن املركز ي�ضم �سيدات دار���س��ات يف
خمتلف الأعمار  ،فقد متت التوعية
ح��ول �صحة ال��ث��دي وط���رق للوقاية
م��ن ام���را����ض ���س��رط��ان ال���ث���دي .من
جانبها �أك���دت م��دي��رة امل��رك��ز حمدة
امل���ن�������ص���وري �أن ال��ت��ث��ق��ي��ف ال�صحي
واال���س��ت��ث��م��ار يف �صحة الأف����راد على
ر�أ���س �أول��وي��ات الدولة وم��ن الركائز
التي ت�ضمن بناء جمتمع �سليم من
الأمرا�ض  ،وان احلفاظ على �صحة
�أبناء الوطن م�س�ؤولية م�شرتكة بني
الأف��راد وخمتلف م�ؤ�س�سات الدولة،
وما يرتتب على ذلك من وقف لهدر
ال���ط���اق���ات الإن��ت��اج��ي��ة االقت�صادية
واالجتماعية والتي ميكن �أن ت�ستثمر
ل��ل�ارت����ق����اء ب��امل��ج��ت��م��ع  .وتوجهت
املن�صورى بال�شكر اىل �إدارة ال�صحة
امل��در���س��ي��ة وم��رك��ز ال��ظ��ف��رة ال�صحي
حلر�صهما على تزويد دار�سات املركز
باملعارف واملهارات التي تعينهن على
ت�صحيح ع��ادات و�سلوكيات حياتهن
الأ�سرية نحو الأف�ضل.

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

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

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

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999
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هيئة كهرباء ومياه دبي تبد�أ تطبيق املرحلة الثانية من نظام الفاتورة اخل�ضراء
•• دبي -وام:

04

�أعلنت هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي ان��ط�لاق املرحلة الثانية م��ن تطبيق
نظام الفوترة الإل��ك�تروين ال�لاورق��ي الفاتورة اخل�ضراء ال��ذي بد�أته
الهيئة خ�لال �شهر �أغ�سط�س ع��ام  .2012و الفاتورة اخل�ضراء هي
عبارة عن ن�سخة �إلكرتونية من الفاتورة الورقية التقليدية يت�سلمها
املتعاملون عن طريق ح�سابات الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بهم حيث
ت�شجع الهيئة متعامليها على اال�ستفادة م��ن اخل��دم��ات الإلكرتونية
التي تقدمها لهم والتعرف على �سبل ا�ستخدامها  .وكانت الهيئة قد
ب��د�أت تطبيق املرحلة الأوىل بعد حتليل ردود الأف��ع��ال على الإطالق
الناجح للفاتورة اخل�ضراء العام املا�ضي فيما تهدف من اعتماد هذا

النظام �إىل املحافظة على امل��وارد الطبيعية وتعزيز ر�ضى املتعاملني.
و�أك��د �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي�..أن �إطالق الفاتورة اخل�ضراء ي�أتي انطالقا
م��ن تنفيذ م��ب��ادرة اق��ت�����ص��اد �أخ�����ض��ر لتنمية م�ستدامة ال��ت��ي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي بهدف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف
�إمارة دبي..كما ت�أتي ان�سجاما مع ر�ؤيتها لتكون م�ؤ�س�سة م�ستدامة على
م�ستوى عاملي .و�أ�ضاف �أن الهيئة اعتمدت خالل املرحلة الثانية على
ت�شجيع املتعاملني الختيار نظام الفاتورة اخل�ضراء وايقاف التعامل
بنظام الفاتورة الورقية عن طريق �إدراج خيار الفاتورة اخل�ضراء يف
كافة الأن�شطة الت�سويقية التي تقوم بها الهيئة .وقال �إن الهيئة تعتمد

على �أحدث احللول التقنية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات املمكنة ملتعامليها
ويعترب التزام الهيئة ب�أف�ضل املمار�سات العاملية للمحافظة على البيئة
خطوة متقدمة يف �سبيل حتقيق ر�ؤي���ة وا�سرتاتيجية الهيئة يف دعم
امل��ب��ادرات اخل�ضراء يف املنطقة حيث يعترب نظام ال��ف��ات��ورة اخل�ضراء
يف مرحلته الثانية من �أح��دث نظم خدمة املتعاملني الذي ي�ضمن لنا
ر�ضى دائ��م من قبل متعاملينا مع املحافظة على مواردنا الطبيعية .
ويف هذا ال�سياق قال عبداهلل الهاجري النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع
خدمات املتعاملني لدى الهيئة�..إن املرحلة الثانية من نظام الفاتورة
اخل�ضراء تعترب امتدادا للنجاح ال��ذي حققته املرحلة الأوىل وتهدف
مبادرتنا لتطبيق الفاتورة اخل�ضراء يف مرحلتها الثانية �إىل املحافظة
على املوارد الطبيعية وتعزيز الكفاءة الإنفاقية ور�ضى املتعاملني..حيث

مت االتفاق على �سبيل املثال مع �شركة ط�يران الإم���ارات والتي تعترب
واح��دة من �أكرب متعاملينا يف �أن تقوم الهيئة ب�إيقاف �إر�سال الفواتري
الورقية ب�شكل نهائي لطريان الإمارات وا�ستبدالها بالفاتورة اخل�ضراء
 .و�أ�ضاف الهاجري �أن الفاتورة اخل�ضراء ت�سهم يف املحافظة على الرثوة
الطبيعية وذلك من خالل ت�ضافر اجلهود من قبل القاعدة العري�ضة
للمتعاملني من خالل التوقف عن ا�ستالم الفواتري الورقية التقليدية.
ونحن نتطلع قدما لال�ستفادة من خدماتنا الإلكرتونية اجلديدة التي
ت�ضمن حتقيق �أهداف وقيم �أجندة اال�ستدامة اخلا�صة بالهيئة  .يذكر
�أن الهيئة قامت ب�إطالق نظام الفاتورة الإلكرتونية مل�ساعدة املتعاملني
يف احل�صول على املعلومات وتنفيذها �إلكرتونيا عن طريق مراعاة �أف�ضل
املمار�سات البيئية ل�ضمان حتقيق اال�ستدامة البيئية لأجيال امل�ستقبل.

حاكم عجمان :املر�أة االماراتية حققت �إجنازات نوعية وجناحات كربى بف�ضل دعم الكبري من القيادة الر�شيدة للدولة
•• عجمان-وام:

�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
االع����ل����ى ح���اك���م ع���ج���م���ان بدعم
ورع���اي���ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال�����دول�����ة ح��ف��ظ��ه اهلل و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن را�شد
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
رع�����اه اهلل واخ���وان���ه���م���ا ا�صحاب
ال�����س��م��و اع�����ض��اء امل��ج��ل�����س االعلى
حكام االمارات للمر�أة الإماراتية
حتى �أ�صبحت بف�ضل هذا الدعم
ركنا �أ�سا�سيا ت�ساهم فى بناء هذا
الوطن وتقوم بدورها فى خدمته
جنبا اىل جنب الرجل االماراتي.
وق���ال ���س��م��وه  -خ�ل�ال ا�ستقباله
�صباح ام�س مبكتبه فى الديوان

االم����ي����ري ب���ع���ج���م���ان وتكرميه
الدكتورة مرمي حممد مطر بن
اح��م��د امل���ؤ���س�����س ورئ��ي�����س جمعية
االم����ارات ل�لام��را���ض اجلينية -
�أن��ه فخور مبا �أجن��زت��ه الدكتورة
مرمي مطر على ال�صعيد املحلي
والعاملي يف جمال االبحاث ورفع
ال����وع����ي يف امل��ج��ت��م��ع م����ن خالل
متكني الفئة امل�ستهدفة باملعلومة
الطبية املب�سطة ولإتخاذ القرار
املنا�سب للوقاية م��ن االمرا�ض
ال���وراث���ي���ة ل�����ض��م��ان اج���ي���ال �أكرث
�صحة وعطاء.
و�أ�ضاف �سموه ان املر�أة االماراتية
حققت وبكل فخر �إجنازات نوعية
وجناحات كربى ما كانت لتتحقق
لوال الدعم الكبري والرعاية التي
�أولتها قيادتنا الر�شيدة للمر�أة
يف ك���ل م��ن��اح��ي احل���ي���اة ..منوها
���س��م��وه ف��ى ه���ذا ال�����ص��دد بالدعم

ال����ذى �أواله امل��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان طيب
اهلل ث���راه ل��ل��م��ر�أة وال���ذي حر�ص
منذ اللحظة االوىل لقيام دولة
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على
�أن ت���ك���ون امل���������ر�أة ج������زءا فاعال
وم�ؤ�س�سا يف عملية بناء املجتمع
الوليد و�شريكا ا�سا�سيا يف م�سرية
التنمية التى قادها ال�شيخ زايد
رحمه اهلل  ..وا�ستمر هذا الدعم
مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ح��ف��ظ��ه اهلل االم�����ر ال�����ذى اثمر
بح�صول امل��ر�أة على اعلى املراتب
وال�����ش��ه��ادات العلمية وف���ى كافة
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات مم����ا اه���ل���ه���ا لكي
ت��ت��ب��و�أ ارق���ى امل��ن��ا���ص��ب يف احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
واالجتماعية والعلمية.
ودعا �صاحب ال�سمو حاكم عجمان

امل���ر�أة االم��ارات��ي��ة اىل ب��ذل املزيد
م��ن اجل��ه��د وم��ت��اب��ع��ة التح�صيل
العلمى حتى يتم حتققق املزيد
من االجنازات وفى كافة املحافل
املحلية والعاملية ..م�شريا �سموه
اىل ان ذل���ك ه��و ���ش��رف وم�صدر
فخر لنا جميعا  ..كما دعا �سموه
امل��راة االماراتية اىل ال�سعى نحو
ال��دخ��ول اىل ك��اف��ة التخ�ص�صات
وف����ى ���ش��ت��ى جم����االت التح�صيل
العلمى ل��ل��وف��اء بحاجة ال���دو لة
ف��ى خمتلف التخ�ص�صات وعدم
الرتكيز على تخ�ص�صات بعينها.
و�أث����ن����ى ����ص���اح���ب ال�����س��م��و حاكم
ع��ج��م��ان ب��ج��ه��ود م��ع��ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك ال نهيان وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
الذي يويل �أن�شطة اجلمعية كافة
انواع الدعم املادى واملعنوى والذى
ي�ساهم اىل حد كبري جدا فى دعم

ك��اف��ة ج��ه��ود اجل��م��ع��ي��ة للق�ضاء
على االم��را���ض ال��وراث��ي��ة ا�ضافة
اىل دعمه للدرا�سات والن�شاطات
التى تقوم بها اجلمعية فى �سبيل
حتقيق اهدافها النبيلة .و�أ�شادت
ال���دك���ت���ورة م����رمي حم��م��د مطر
ب��ج��ه��ود ���ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
ع��ج��م��ان ودع�����م ورع����اي����ة �سموه
ل��ل��م��ر�أة االم��ارات��ي��ة مم��ا ادى اىل
حتقيق ه��ذة االجن����ازات الكبرية
التى حققتها املراة االماراتية فى
�شتى املجاالت.
وق��دم��ت ال��دك��ت��ورة م��رمي �شرحا
ع���ن اجن������ازات ج��م��ع��ي��ة االم�����ارات
لالمرا�ض اجلينية وجهودها يف
الوقاية ع��ن االم��را���ض الوراثية
املنت�شرة لدينا بالتعاون مع وزارة
ال�����ص��ح��ة وامل���ؤ���س�����س��ات الر�سمية
فى الدولة حيث تقدم خدماتها
امل��ج��ان��ي��ة الج������راء الفحو�صات

ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ى ت�����س��اه��م اىل حد
ك��ب�ير ف���ى ال���وق���اي���ة واحل�����د على
االم�����را������ض ال����وراث����ي����ة يف دول����ة
الإمارات.
و�أ�شادت الدكتورة مرمي فى هذا
ال�������ص���دد ب��ج��ه��ود م���ع���ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك ال نهيان وزير

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع.
يذكر �أن الدكتورة م��رمي حممد
م��ط��ر ح�صلت ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
اجلوائز والتكرمي و�آخرها تقدير
املجتمع العربي لها ك�أقوى عاملة
يف الإمارات والرابعة على الوطن
ال���ع���رب���ي .ح�����ض��ر ال���ل���ق���اء معاىل

ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد
النعيمى رئي�س الديوان االمريى
بعجمان و �سعادة حمد النعيمى
م��دي��ر ال��دي��وان و���س��ع��ادة عبداهلل
ام�ي�ن ال�����ش��رف��ا م�ست�شار �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان وع��دد من
امل�س�ؤولني.

عجمان ت�ست�ضيف م�ؤمتر جودة احلياة يف الإمارات الثالثاء القادم
•• عجمان ـ الفجر

حاكم عجمان وويل عهده يح�ضران حفل زفاف مواطن
•• عجمان-وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان و�سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد النعيمي ويل عهد عجمان
الليلة قبل املا�ضية..حفل الع�شاء الذي �أقامه املواطن حمد حمدان العود
املطرو�شي مبنا�سبة زف��اف جنله حمدان على كرمية جمعة مطلق �سعيد

الظاهري .كما ح�ضر احلفل ال��ذي �أقيم يف مركز الإم���ارات لل�ضيافة يف
عجمان ال�شيخ �أح��م��د ب��ن حميد النعيمي ممثل احل��اك��م لل�ش�ؤون املالية
والإداري����ة وال�شيخ عبدالعزيز ب��ن حميد النعيمي رئي�س دائ���رة التنمية
ال�سياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط
ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س الديوان الأمريي و
عدد من ال�شيوخ و�أعيان البالد وامل�س�ؤولني و�أقارب و�أهل العرو�سني.

م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد وجمعية دار الرب بعجمان يوقعان مذكرة تفاهم

جمعية دار الرب ت�صرف نحو  6ماليني درهم كنفقات عالج للمر�ضى يف عجمان خالل 2012
•• عجمان ـ حممد بدير

�أ���ش��اد �سعادة حمد ت��رمي ال�شام�سي
م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان الطبية
بالتعاون املثمر بني املراكز ال�صحية
ب��ع��ج��م��ان وامل����ؤ����س�������س���ات اخل�ي�ري���ة ،
والتعاون بتوفري العديد من الأجهزة
الطبية التي مت ادخالها يف اخلدمة
الطبية ،كما �أثنى على اجلهود التي
ت��ق��وم ب��ه��ا جمعية دار ال�ب�ر يف دعم
املر�ضى املحتاجني وقيامها بتقدمي
دع���م ت��ك��ال��ي��ف ع�لاج��ه��م  ،وت�سهيل
ح�صولهم على اخلدمات العالجية
التي يحتاجونها.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ت��وق��ي��ع م�ست�شفى
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د بعجمان
وج��م��ع��ي��ة دار ال��ب�ر م���ذك���رة تفاهم
م�������ش�ت�رك���ة ب���ي���ن���ه���م���ا ب����ه����دف دع����م
اخلدمات ال�صحية وت�شجيع العمل
اخل�يري ب�ين �أف���راد املجتمع  ،حيث
وق���ع امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب امل�ست�شفى
حمد ترمي ال�شام�سي مدير منطقة
ع��ج��م��ان ال��ط��ب��ي��ة م��دي��ر م�ست�شفى
ال�شيخ خليفة بن زايد  ،فيما وقعها
م��ن ج��ان��ب جمعية دار ال�بر حممد
�سهيل املهريي ع�ضو جمل�س االدارة
رئي�س ق�سم قطاع ال�ش�ؤون املحلية.
و�أك����دت امل��ذك��رة �أن��ه��ا ت���أت��ي يف اطار
دع������م م�������س�ي�رة ال���ع���م���ل االن�������س���اين
االجتماعي بالدولة  ،وحتقيق �أكرب
ق��در م��ن التكافل يف املجتمع  ،كما
ن�����ص��ت االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى اال�ستفادة
م��ن الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة لبع�ضهما
البع�ض يف املجال الإعالمي من �أجل
تنفيذ �أعمال كل منهما  ،من خالل
�إفراد م�ساحة يف موادهما الإعالمية
لت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى الن�شاطات
والت�سويق لفعاليات الطرف الآخر
 ،وتنظيم و�إعداد وت�سويق احلمالت

ت�ست�ضيف ام��ارة عجمان م�ؤمتر ج��ودة احلياة يف الإم���ارات الثالثاء القادم
حتت رعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم عجمان مب�شاركة ما يزيد على  250من �أهم �صانعي
القرار ونخبة من كبار ال�شخ�صيات من �شتى �أنحاء دولة الإم��ارات حيث يف
فندق كمبن�سكي عجمان .وتنظيم امل�ؤمتر املجل�س التنفيذي لإمارة عجمان
بالتعاون مع جمل�س الإم���ارات للتناف�سية وال��ذي ي�شكل من�صة للتوا�صل
املبا�شر مع القائمني على و�ضع معايري عاملية لقيا�س ال�سعادة يف خمتلف
ال���دول وعر�ضا لأف�ضل املمار�سات وجت���ارب ال���دول يف جم��ال ج��ودة 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 .وي�أتي ا�ست�ضافة االم��ارات لهذا امل�ؤمتر بعد
التقرير العاملي ال�����ص��ادر ع��ن م���ؤمت��ر الأمم املتحدة حت��ت ع��ن��وان ال�سعادة
والرفاه ومت من خالله ك�شف النقاب لقائمة ت�ضمنت  50دولة منها �أربعة
دول عربية تبو�أت الإمارات املرتبة االوىل عربيا و 17عامليا ثم ال�سعودية يف
املركز  26ثم الكويت يف املرتبة  29وقطر يف املركز  31وتقدمت الإمارات
يف الرتتيب العاملي على دول مثل بريطانيا التي جاءت يف املركز  18و�أي�سلندا
يف املركز  .20وتفوقت دولة االمارات على العديد من الدول املتقدمة يف
هذا املجال من خالل �سعيها تقدمي احتاد قوي وامن يخطو بالإمارتني بثقة
وطموح مت�سلحني باملعرفة والإبداع لبناء اقت�صاد تناف�سي منيع يف جمتمع
متالحم متم�سك بهويته ينعم ب�أف�ضل م�ستويات العي�ش يف بيئة معطاءة
م�ستدامة .كما ت�سعي الدولة بتوفري �أرق��ى م�ستويات الرخاء والرفاهية
ملواطنيها وذلك من خالل طرح مبادرات وخطط لتعزيز م�ستويات التعليم
واال�ستثمار يف ال��ك��وادر املواطنة وت��وف�ير فر�ص العمل وال�سكن والرعاية
الطبية جلميع الأف���راد بالإ�ضافة �إىل دع��م املجتمعات الفقرية واملحتاجة
يف توفري البنى التحتية الأ�سا�سية مثل املدار�س وامل�ست�شفيات وغريها وان
القيادة الر�شيدة واملتمثلة ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س الدولة حفظه اهلل مل تدخر جهدا يف تطوير اخلطط اال�سرتاتيجية
والت�شغيلية التي من �ش�أنها تعزيز مكانة الدولة كمركز اقت�صادي ولوج�ستي
وخدماتي مهم �إقليميا وعامليا وبناء على ر�ؤية موحدة للجهات احلكومية
واخل��ا���ص��ة لتحقيق التنمية ال�شاملة وامل�����س��ت��دام��ة .وق��ال �سعادة املهند�س
�سعيد �سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي ب�إمارة عجمان انه
مت اختيار امارة عجمان لعقد امل�ؤمتر بناء على طلب من املجل�س التنفيذي
ليكون �سباقا يف ت�سليط ال�ضوء على ما ح�صدته الإم��ارات العربية املتحدة
من نتائج م�سح الأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة والر�ضا لدى �شعوب العامل
يف تقرير ال�سعادة العاملي وذلك ملا جاء به من نتائج �إيجابية حيث تفوقت فيه
الإم��ارات بكونها الأوىل عربيا وال�سابعة ع�شر عامليا م�شريا اىل ان املجل�س
التنفيذي �سيقوم خالل امل�ؤمتر بتوزيع التقرير العاملي مل�ؤمتر الأمم املتحدة
وال�صادر عن معهد الأر����ض يف جامعة كولومبيا الأمريكية .وا���ض��اف ان
هذه املبادرة تنطلق من �إمياننا الرا�سخ باحتاد دولتنا العريقة واملتما�سكة
ولت�سليط ال�ضوء على النجاح الذي حققته الإم��ارات من �إجن��ازات لتحظى
بر�ضا و�سعادة املجتمع الإماراتي ب�إر�ساء �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية
لتوفري الرفاهية وت�سهيل احلياة وخلق الفر�ص للمواطنني ليكونوا �أكرث
�سعادة .وح��ول تعريف ج��ودة احلياة او�ضح �سعادته انه م�صطلح ي�ستخدم
نوعية احلياة لتقييم الرفاه العام للأفراد واملجتمعات و ي�ستخدم امل�صطلح
يف جمموعة وا�سعة م��ن ال�سياقات مب��ا يف ذل��ك جم��االت التنمية الدولية
وال��رع��اي��ة ال�صحية والعلوم ال�سيا�سية وان��ه ال ينبغي اخللط ب�ين مفهوم
نوعية احلياة وبني مفهوم م�ستوى املعي�شة والذي ي�ستند �أ�سا�سا على الدخل
بدال من ذلك ال ت�شمل م�ؤ�شرات قيا�س جودة احلياة فقط ال�ثروة وفر�ص
العمل ولكن �أي�ضا البيئة العمرانية وال�صحة البدنية والعقلية والتعليم
والرتفيه وق�ضاء وقت الفراغ واالنتماء االجتماعي وان دولة االمارات ت�سعى
بتحقيق �سعادة املجتمع الإماراتي ب�إر�ساء �أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية
لتوفري الرفاهية وت�سهيل احلياة وخلق الفر�ص للمواطنني ليكونوا �أكرث
�سعادة وذلك بناء على نتائج م�سح الأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة والر�ضا
لدى �شعوب العامل والذي جاءت فيه الإمارات الأوىل عربيا.

غرفة عجمان تناق�ش كيفية اال�ستفادة من القمة احلكومية للخدمات
•• عجمان ـ الفجر

امل�������ش�ت�رك���ة ب���غ���ر����ض دع�����م وتنمية
م����وارد امل�����ش��اري��ع امل�����ش�ترك��ة  ،وعقد
دورات ون���دوات توعوية ع��ن العمل
اخل��ي�ري  ،م��ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق
ال���رب���ط الإل����ك��ت�روين م�����س��ت��ق��ب�لا يف
امل��وق��ع الإل��ك�تروين لكال الطرفني
ب���ه���دف اال����س���ت���ف���ادة م���ن اخلدمات
التي يقدمها الطرفني وفق املوارد
املتاحة.
وح�����ش��د وت��وح��ي��د اجل���ه���ود للإفادة
ال��ق�����ص��وى م���ن خ�ب�رة ال��ط��رف�ين يف
امل��ج��االت املختلفة ال�سيما يف ن�شر
ال����وع����ي ب����أه���م���ي���ة ال���ع���م���ل اخل��ي�ري
مب��خ��ت��ل��ف �أن�����واع�����ه ح�����س��ب و�سائل
االت�صال املنا�سبة.
كما ن�صت امل��ذك��رة كذلك على قيام
جمعية دار ال�بر بتوفري ح�صاالت
جل���م���ع ال����ت��ب�رع����ات ع���ل���ى نفقتها
وت��وزي��ع��ه��ا ���ض��م��ن م��ب��اين ومرافق
م�ست�شفى ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زايد
بح�سب االتفاق بني الطرفني ،والتي
ت�سهم يف ���س��داد ر���س��وم ع�لاج الأ�سر

املتعففة وف��ق الإج����راءات املتبعة يف
امل�ست�شفى ،ون�صت املذكرة على قيام
ج��م��ع��ي��ة دار ال�ب�ر بتخ�ص�ص مبلغ
ع�شرة �آالف درهم تقدم للم�ست�شفى
�شهريا  ،دعما منها يف عالج املر�ضى
وامل�ستفيدين من اخلدمات الطبية
بامل�ست�شفى.
واو�����ض����ح م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة عجمان
الطبية �أن هذه االتفاقية هي ثمرة
ت��ع��اون م�شرتك ب�ين ال��ط��رف�ين بد�أ
منذ وقت طويل  ،و�أكد مدير طبية
عجمان �أن هذه االتفاقية من �ش�أنها
امل�ساهمة الفاعلة يف دع��م �صندوق
املر�ضى يف امل�ست�شفى  ،ال��ذي يقوم
ب���دور ب���ارز يف حت��م��ل تكاليف عالج
املر�ضى املحتاجني ودع���م للحاالت
امل��ع�����س��رة وغ�ي�ر ال���ق���ادرة ع��ل��ى �سداد
الر�سوم املقررة على عالجهم  ،حيث
�أن العالج �أ�صبح مكلفا لهم وخا�صة
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����الأم����را�����ض املزمنة
وامل�ستع�صية.
من جهته قال حممد �سهيل املهريي

رئي�س ق�سم قطاع الزكاة يف جمعية
دار ال�ب�ر� :إن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ت�أتي
ل��ف��ت��ح �آف����اق �أو����س���ع ب�ين جمعية دار
ال�بر وم�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن
زايد يف دعم اخلدمات التي يقدمها
امل�ست�شفى لأف����راد املجتمع  ،حيث
ت��رك��ز اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى دع���م املر�ضى
امل���ح���ت���اج�ي�ن ل���ل���خ���دم���ات الطبية
ول���ك���ن مت��ن��ع��ه��م ظ���روف���ه���م امل���ادي���ة
م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ه���ذه اخلدمات
 ،ل��ذل��ك ت��رك��ز اجلميعة م��ن خالل
ال���ت���ع���اون امل�����ش�ترك م���ع م�ست�شفى
خليفة يف دفع تكاليف العالج عنهم.
و�أ�ضاف املهريي �أن جمعية دار الرب
قامت خالل ال�سنة املا�ضية ب�صرف
نحو  6ماليني درهم كنفقات عالج
للمر�ضى يف ع��ج��م��ان ح��ي��ث �شملت
ه��ذه النفقات حتمل تكاليف عالج
الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية لعدد
م��ن احل���االت داخ��ل ام���ارة عجمان ،
حيث مت عالج ه���ؤالء املر�ضى داخل
الدولة .

ن���ظ���م���ت غ����رف����ة جت��������ارة و�صناعة
ع����ج����م����ان ح���ل���ق���ة ن���ق���ا����ش���ي���ة حتت
عنوان كيفية اال�ستفادة من القمة
احلكومية للخدمات ال��ت��ي �أقيمت
م����ؤخ���را ب��رع��اي��ة وح�����ض��ور �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ،و�أدار
���س��ع��ادة املهند�س ع��ب��داهلل املويجعي
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة احللقة
التي قدمها اال�ستاذ الطيب عثمان
ي��و���س��ف م��ن�����س��ق ال��ت��م��ي��ز امل�ؤ�س�سي
ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان ،وح�����ض��ره��ا �سعادة
���س��امل ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع���ام غرفة
عجمان بالإنابة واملدراء التنفيذيون
وم���دراء الإدارات ور�ؤ���س��اء الأق�سام
واملوظفون بالغرفة.
ورح���ب رئ��ي�����س جمل�س �إدارة غرفة
عجمان يف بداية احللقة باحل�ضور
م�������ش�ي�راً �إىل �أن ه�����ذه احل��������وارات
النقا�شية تعمل على زي���ادة املعرفة
وت��ب��ادل اخل��ب�رات ال��ت��ي ه��ي �أ�سا�س
ال���ع���م���ل ال����ن����اج����ح ،ب���الإ����ض���اف���ة اىل
اال���س��ت��ف��ادة م���ن اف�����ض��ل املمار�سات
العاملية يف جمال تطبيق اخلدمات،
م�شريا اىل �ضرورة ان تكون الغرفة
���س��ب��اق��ة يف ت��ب��ن��ي اف�����ض��ل املمار�سات
التي مت ا�ستعرا�ضها يف القمة.
ويف البداية او�ضح اال�ستاذ الطيب
عثمان �أهمية القمة بكونها االوىل
يف امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��ي ���ض��م��ت ع���دد من
اخل��ب�راء ،ح��ي��ث ال��ق��ت ال�����ض��وء على
اف�������ض���ل امل���م���ار����س���ات يف اخل���دم���ات

احل��ك��وم��ي��ة ،م�����ش�يرا اىل ان القمة
���ض��م��ت ال��ع��دي��د م��ن �أه����م املنظمات
العاملية املتخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن مثل
االمم املتحدة ،والتناف�سية الدولية،
وم���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون االق���ت�������ص���ادي
ال��دويل .كما ا�ستعر�ض موقع دولة
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة احلايل
ب�ي�ن دول ال���ع���امل (جن����وم �صاعدة)
وفقا لنموذج الت�صنيف الذي اعدته
�شركة �أي ت��ي ك��رين ،وال���ذي او�ضح
امل��ك��ان��ة العاملية ل��دول��ة .وب��ع��ده��ا مت
ا�ستعرا�ض جت��ارب ع��دد م��ن الدول
التي تطورت خدماتها وح��ازت على
م��راك��ز متقدمة عامليا مثل جتربة
املك�سيك وهولندا وج��ن��وب افريقيا
والبحرين .ثم ق��دم الطيب �شرحاً
عن كيفية قيا�س التنمية من خالل
ا�ستعرا�ض كافة االج��اب��ات للدكتور

غوردن براون رئي�س وزراء بريطانيا
���س��اب��ق��ا ،وال���دك���ت���ورة ج��ن��ف��ر بالنك
رئي�سة �شبكة التناف�سية الدولية،
والدكتور ايف ليرتم رئي�س منظمة
التعاون االقت�صادي الدويل.
ثم مت ط��رح كيفية ا�ستفادة الغرفة
م���ن اه���م ه���ذه امل���م���ار����س���ات ،م�شريا
اىل اه�����م ال���ت���و����ص���ي���ات ال���ت���ي متت
�صياغتها اث��ن��اء ال��ن��ق��ا���ش ال���ذي مت
يف احل��ل��ق��ة ب��ال��غ��رف��ة وك�����ان اهمها
ال�ترك��ي��ز ب�شكل اك�بر على العميل،
وفهم احتياجاته ب�صورة اكرب ليتم
ترجمتها اىل م���ب���ادرات وم�شاريع،
ب��اال���ض��اف��ة اىل م��راج��ع��ة العمليات
بالغرفة لتلبي ت��وق��ع��ات عمالءها،
وا���ش��راك��ه��م يف ال����ق����رارات االداري�����ة
املرتبطة ب��اخل��دم��ات ،والعمل على
تثقيفهم وتوعيتهم ب�أهمية �أدوارهم

يف تطوير اخلدمات.
و�أ�شار بعدها �سامل ال�سويدي مدير
عام الغرفة اىل �ضرورة ا�ست�صحاب
ا�����س����ت����دام����ة وا�����س����ت����م����راري����ة النمو
االقت�صادي واحلوكمة وال�شفافية
ك�أ�سا�س لقيا�س التنمية يف بلد ما
مي��ك��ن ا���س��ق��اط ه����ذه امل��ع��اي�ير على
ق��ي��ا���س االداء ب��ال��غ��رف��ة واال�ستفادة
من خمرجات القيا�س يف التطوير
وال��ت��ع��ل��م .ويف اخل���ت���ام وج���ه �سعادة
الرئي�س اىل �ضرورة دعم املوظفني
بالتنوع امل��ع��ريف لتمكينهم م��ن اداء
اع��م��ال��ه��م ب��ال�����ص��ورة ال���ت���ي تر�ضي
عمالء الغرفة بالإ�ضافة للربامج
التدريبية املعتمدة ،و�ضرورة ت�شكيل
فريق عمل للتوا�صل مع العمالء ،
م�شريا اىل ان جناح ور�ضا عمالئنا
ميثل اهم اهدافنا.
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وكاالت الأنباء وال�صحف وحمطات التلفزيون العاملية ت�شيد مبهرجان الظفرة يف �صون الرتاث والتقاليد الأ�صيلة
•• �أبوظبي-وام:

وا���ص��ل��ت وك���االت الأن��ب��اء وال�صحف وحم��ط��ات التلفزيون العاملية ن�شر
تقاريرها الإخبارية حول مهرجان الظفرة الذي اختتمت دورته ال�ساد�سة
نهاية دي�سمرب املا�ضي وت�شرف عليه جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�إمارة �أبوظبي.
وابدت و�سائل االعالم �إعجابها وتقديرها لدور املهرجان يف تطبيق خطط
�صون ال�تراث الثقايف للدولة ..م���ؤك��دة �أهمية ه��ذا احل��دث يف الرتويج
ال�تراث��ي والثقايف وال�سياحي لإم���ارة �أبوظبي ودوره الرئي�س يف �صون
الرتاث والعادات والتقاليد الأ�صيلة لأهل املنطقة.
و�أع��دت قناة نا�شيونال جيوغرافيك ع��دة تقارير مميزة ح��ول مهرجان
الظفرة تناولت فيه تاريخ وق�صة املهرجان وفكرة ت�أ�سي�سه وب��دء توافد

امل�شاركني م��ن دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي و�آل��ي��ات ال��ف��رز والتقييم
والتحكيم مل�سابقة مزاينة الإبل ف�ضال عن الفعاليات الرتاثية امل�صاحبة
ك�����س��ب��اق��ات ال��ه��ج��ن وال�����س��ل��وق��ي وال�����ص��ق��ور امل��ك��اث��رة يف الأ����س���ر وم�سابقة
احلالب.
وبثت قناة �سي ان ان الأمريكية الدولية يومي اجلمعة وال�سبت املا�ضيني
تقريرا مميزا عن فعاليات الدورة ال�ساد�سة من مهرجان الظفرة �أبرزت
فيه ا�سرتاتيجية ور�ؤية املهرجان يف املحافظة على جوانب الرتاث الثقايف
حلياة البداوة الأ�صيلة والإقبال الكبري ال��ذي ي�شهده من خمتلف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ..و�أبرزت دور املهرجان يف �صون �سالالت الإبل
و�إحياء احلرف التقليدية ..كما �أبرزت القناة املعايري الدقيقة التي تتبعها
جلنة التحكيم لت�صنيف وفرز وتقييم الإبل امل�شاركة يف املزاينة.
و�أ���ش��ادت القناة بجمال املنطقة الغربية ب���إم��ارة �أب��وظ��ب��ي حيث �أقيمت

فعاليات مهرجان الظفرة على ع�شرات الكيلومرتات املربعة من �صحراء
املنطقة م�ستقطبة �أك�ثر م��ن  1500م��ن م�لاك الإب���ل ال��ذي��ن توافدوا
لبوابة الربع اخلايل للم�شاركة يف فئات و�أ�شواط امل�سابقة مبا يزيد عن
� 25ألف ناقة .و�أبرزت قناة �سي ان ان �إعجابها بدور مهرجان الظفرة يف
�صون الرتاث والتقاليد يف بلد �سريع النمو والتطور لكنه ما زال يحتفظ
للجمل مبكانة خا�صة وهامة وذلك �ضمن جهوده املتوا�صلة للحفاظ على
الأ�صالة والرتاث العريق.
وكانت فعاليات الدورة ال�ساد�سة من مهرجان الظفرة قد �أقيمت يف مدينة
زاي��د باملنطقة الغربية ب���إم��ارة �أب��وظ��ب��ي خ�لال ال��ف�ترة م��ن  15ولغاية
 29دي�سمرب  2012وحازت منذ اليوم الأول على ر�ضا و�إعجاب جميع
امل�شاركني والزوار وال�سياح.
وجت���اوزت قيمة جوائز املهرجان بكافة م�سابقاته ال��ـ  47مليون درهم

وفاق عدد ال��زوار الـ � 75ألف �شخ�ص من ال��زوار وال�سياح الذين �أبدعوا
�إعجابهم با�سرتاتيجية احل��ف��اظ على ال�ت�راث العريق لإم���ارة �أبوظبي
بالتوازي مع القفزات احل�ضارية املرموقة التي حققتها دولة الإمارات يف
كافة املجاالت.
وحظي �سوق ال�صناعات اليدوية الإماراتية الذي �ضم  180من املحالت
التي مت ت�أثيثها من الطني واخل�شب و�سعف النخيل ب�إقبال وا�سع من
اجلمهور وخا�صة من الأ�سر املواطنة والأجانب.
وحظيت فعاليات املهرجان بتغطية �إعالمية وا�سعة ومميزة حيث �شارك
يف التغطية �أك�ثر م��ن  500جهة �إعالمية حملية و�إقليمية وعاملية..
وحر�صت اللجنة العليا املنظمة على ا�ستقطاب الوفود الإعالمية من
داخ���ل وخ���ارج دول���ة الإم������ارات ..وه��ي���أت لهم م��رك��زا �إع�لام��ي��ا وف��ر كافة
الت�سهيالت لتغطية هذا احلدث الرتاثي وال�سياحي املميز.

�سلطان القا�سمي يفتتح فعاليات الدورة  11لبينايل ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

اف���ت���ت���ح ����ص���اح���ب ال�����س��م��و ال�شيخ
ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان ب�����ن حممد
ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة �صباح ام�س فعاليات
بينايل ال�شارقة احلادي ع�شر التي
تنطلق حتت �شعار نهو�ض  ..نحو
خ��ارط��ة ثقافية ج��دي��دة بح�ضور
���س��م��و ال�����ش��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد
ب��ن �سلطان القا�سمي ويل العهد
نائب حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ
عبداهلل بن �سامل القا�سمي نائب
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة وذل����ك يف املباين
الفنية احلديثة مل�ؤ�س�سة ال�شارقة
للفنون ال�صديقة للبيئة الواقعة
�ضمن ���س��اح��ة ح��م��دان ب��ن مو�سى
مبنطقة ال�تراث يف قلب ال�شارقة
والتي د�شنت بالتزامن مع انطالقة
الدورة احلالية للبينايل.
وك��ان يف ا�ستقبال �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة  -ل���دى و�صوله
ملوقع الفعاليات  -ال�شيخ في�صل
ب���ن خ���ال���د ب���ن حم��م��د القا�سمي
وال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل ب���ن حم��م��د ال
ثاين رئي�س دائرة الطريان املدين
وال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي
رئ���ي�������س دائ�������رة امل���ال���ي���ة املركزية
وال�شيخ ع�صام بن �صقر القا�سمي
رئي�س مكتب �سمو احلاكم وال�شيخ
خالد بن عبد اهلل القا�سمي رئي�س
دائ��رة املوانئ البحرية واجلمارك
وال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي
رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإعالم
وال�������ش���ي���خ���ة ب������دور ب���ن���ت �سلطان

ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال�شارقة
ل�لا���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ط���وي���ر �شروق
وال�����ش��ي��خ��ة ح���ور ب��ن��ت ���س��ل��ط��ان بن
حممد القا�سمي رئي�سة م�ؤ�س�سة
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون وال�����ش��ي��خ خالد
ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة
الأ����ش���غ���ال ال��ع��ام��ة وال�����ش��ي��خ �سامل
بن عبد الرحمن القا�سمي مدير
مكتب �سمو احلاكم وال�شيخ زايد
بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان.
ح�������ض���ر ح���ف���ل االف����ت����ت����اح معايل
عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س
وزي������ر ال�����ص��ح��ة و����س���ع���ادة حممد
جمعة ب��ن ه��ن��دي رئ��ي�����س املجل�س
اال����س���ت�������ش���اري الم��������ارة ال�شارقة
و����س���ع���ادة ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن علي
اجل������روان امل�����س��ت�����ش��ار يف ال���دي���وان
الأم�يري و�سعادة را�شد �أحمد بن
ال�شيخ رئ��ي�����س ال���دي���وان الأم�ي�ري

و���س��ع��ادة �أح��م��د ب��ن حم��م��د املدفع
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة ال�شارقة و�سعادة اللواء
حميد الهديدي قائد عام �شرطة
ال�������ش���ارق���ة و����س���ع���ادة ����س���امل عبيد
احل�صان ال�شام�سي رئي�س املجل�س
ال��ب��ل��دي مل��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة و�سعادة
حممد ذي���اب امل��و���س��ى امل�ست�شار يف
الديوان الأمريي والدكتور عمرو
ع��ب��داحل��م��ي��د م�����س��ت�����ش��ار �صاحب
ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ل�ش�ؤون
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وه�����ش��ام املظلوم
مدير ادارة الفنون بدائرة الثقافة
والإعالم وعدد من كبار املدعوين
م����ن ر�ؤ������س�����اء وم����دي����ري ال����دوائ����ر
و�أع�������ض���اء ال�����س��ل��ك الدبلوما�سي
املعتمدين لدى الدولة وعدد من
الفنانني واملهتمني.
وقام �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة

واحل�ضور بجولة تفقدية �شملت
امل���ع���رو����ض���ات يف خم��ت��ل��ف �أق�سام
و�أج��ن��ح��ة ال��ب��ي��ن��ايل وال��ت��ي �ضمت
ال��ك��ث�ير م��ن الأع���م���ال الت�شكيلية
وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت����دور ح���ول �شعار
البينايل لهذا العام نهو�ض  ..نحو
خارطة ثقافية جديدة والذي من
خ�لال��ه ي��ت��م �إع����ادة تقييم املعرفة
يف الع�صر احلديث و�إع���ادة النظر
يف ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ع��امل العربي
و�آ���س��ي��ا وال�����ش��رق الأق�����ص��ى و�شمال
�أفريقيا و�أمريكا الالتينية.
وا���س��ت��م��ع ���ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
ال�شارقة خ�لال اجلولة �إىل �شرح
م����ن ق���ي���م ب���ي���ن���ايل  11الفنانة
ي����وك����و ه���ا����س���ي���ك���اوا ق���ي���م متحف
ال��ف��ن امل��ع��ا���ص��ر و�أ����س���ت���اذة نظرية
ال��ف��ن يف ج��ام��ع��ة ت��ام��ا ل��ل��ف��ن��ون يف
ط��وك��ي��و ح���ول الأع���م���ال امل�شاركة

يف ال���ب���ي���ن���ايل وال����ت����ي ا�ستلهمت
م���ن م��ف��ه��وم ال���ف���ن���اء �أو ال�ساحة
يف ال���ع���م���ارة الإ���س�لام��ي��ة كف�ضاء
يحت�ضن ذاك����رة ال��ث��ق��اف��ة املحلية
وي�سهم يف �إن��ت��اج م��ع��رف��ة جديدة
من خالل التبادل واللقاءات التي
ي�ست�ضيفها وعلى وجه اخل�صو�ص
ال��ف��ن��اء وال�����س��اح��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف
ال�شارقة حيث تت�شابك عنا�صر من
احلياة اخلا�صة والعامة وتتداخل
مو�ضوعية ال��ع��امل ال�سيا�سي مع
اال���س��ت��ق��راء ال��ذات��ي يف ف�����ض��اء من
اال�ستقرار والعبور.
ومي���ك���ن �أن مي��ث��ل ال���ف���ن���اء ف�ضاء
لإن��ت��اج ال��وع��ي وامل��ع��ارف اجلديدة
و����س���اح���ة ل�ل�اخ���ت���ب���ار والتجريب
تعك�س �إم�����ارة ال�����ش��ارق��ة كمنطقة
حيوية ت��وف��ر مناخا م��ن التحول
والتطور والإبداع.
وي�ضم بينايل ال�شارقة � 11أكرث
م��ن  100م�����ش��ارك م��ن  41بلدا
من الفنانني واملبدعني واملهند�سني
املعماريني واملخرجني واملو�سيقيني
وف���ن���اين الأداء وال����ذي����ن حتاكي
�أعمالهم ثيمة البينايل ..تعقيدات
وت����ن����وع ال���ث���ق���اف���ات واملجتمعات
وال�������ص�ل�ات امل��ك��ان��ي��ة وال�سيا�سية
واملفاهيم اجلديدة لأ�شكال احلوار
والتوا�صل والتبادل والإن��ت��اج من
خ�لال الفن واملمار�سات املعمارية
ال��ت��ي تعك�س ط��رائ��ق ج��دي��دة من
املعرفة والتفكري وال�شعور.
ك��م��ا يت�ضمن ال��ب��ي��ن��ايل برناجما
ح���اف�ل�ا م���ن ال���ع���رو����ض والأف���ل��ام
املو�سيقية وعرو�ض الأداء والندوات

ال��ت��ي ي��ق��دم ال��ف��ن��ان��ون الدوليون
والإقليميون من خاللها �سل�سلة
م��ن الأع��م��ال املو�سيقية وعرو�ض
الأداء  ..وكجزء من هذا الربنامج
ف���إن فنان ال�صوت اللبناين طارق
ع��ط��وي ���س��وف ين�سق �سل�سلة من
التكليفات الفنية اجلديدة لأكرث
من ع�شر مو�سيقيني عامليني مبا
يف ذلك عازف الإيقاع الذي �سيقدم
ع���ر����ض �أداء يف �أع����ل����ى الأ�سطح
امل��ت�����ص��ل��ة ع��ل��ى ام���ت���داد امل�ساحات
ال��ف��ن��ي��ة اجل���دي���دة يف امل�ؤ�س�سة..
بالإ�ضافة �إىل عر�ض الأداء املنفرد
ل��ل��ف��ن��ان امل�������ص���ري ح�����س��ن خ�����ان...
كما �سيت�ضمن الربنامج عرو�ض
�سكايب الراق�صة للثنائي التون�سي
ال��راق�����ص �سلمي و���س��ف��ي��ان وي�سي
واحلفل ال�سمعي الب�صري لفنان
ال�صوت الياباين ريوجي �إكيدا.
ي���ذك���ر �أن ب��ي��ن��ايل ال�����ش��ارق��ة 11
���س��ي��م��ت��د خ��ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن 13
مار�س حتى  13مايو القادم من
ال���ع���ام اجل�����اري  ..وي��ع��د م���ن �أهم

ال���ت���ظ���اه���رات ال��ث��ق��اف��ي��ة يف العام
ال��ع��رب��ي  ..وم��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه عام
 1993ا����س���ت���ط���اع ال���ب���ي���ن���ايل �أن
ي�شكل ج�سرا ثقافيا بني الفنانني
وامل�ؤ�س�سات الفنية على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.
وي��ت�����ض��م��ن ال��ب��ي��ن��ايل ال����ذي ميتد
طيلة �شهرين العديد من الربامج
ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��م��ل معار�ض
الفنون الب�صرية وعرو�ض الأفالم
وامل��و���س��ي��ق��ى �إىل ج��ان��ب الندوات
التخ�ص�صية والربامج التعليمية..
ويف ال���دورة ال�سابقة ع��ام 2011
وال��ت��ي تزامنت م��ع م��رور عقدين
من الزمن على انطالقة البينايل
ب���ل���غ ع������دد ال�����������زوار ح��������وايل 80
ال���ف زائ����ر م��ن خم��ت��ل��ف ال�شرائح
االجتماعية وم��ن كافة الثقافات
واجلن�سيات م��ن فنانني وجمهور
ومقتني وممار�سي الفن.
ويتخلل البينايل ه��ذا ال��ع��ام لقاء
مار�س  2013وهو جتمع �سنوي
عاملي ي�ضم الفنانني والعاملني يف
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قطاع الفنون الب�صرية وامل�ؤ�س�سات
املعنية ب�إنتاج ون�شر الفنون على
ال�����ص��ع��ي��د ال�����دويل والإق��ل��ي��م��ي يف
منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط و�شمال
�إفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وك���ان ل��ق��اء م��ار���س  2012حول
ال��ع��م��ل م���ع ال��ف��ن��ان�ين واجلمهور
ع��ل��ى م��و���ض��وع ال���دع���م والإق���ام���ة
�أم�����ا ل���ق���اء م���ار����س  2013الذي
ينعقد خالل �أ�سبوع افتتاح بينايل
ال�شارقة � 11سوف يتم فيه دعوة
امل�شاركني ل�لان��خ��راط يف �سل�سلة
م��ن احل�����وارات وج��ل�����س��ات النقا�ش
التي حت��اول ت�أطري املفاهيم التي
يتناولها البينايل.
ويقام لقاء مار�س يف ه��ذه الدورة
مبعهد ال�شارقة للفنون امل�سرحية
ويف منطقة الرتاث و�سوف يت�ضمن
كلمة ترحيبية من ال�شيخة حور
ب���ن���ت ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س
م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون وكلمة
لقيم بينايل ال�����ش��ارق��ة  11يوكو
ها�سيكاوا.

ويل عهد �أم القيوين ي�شارك يف حملة تنظيف جزيرة ال�سينية
•• �أم القيوين-وام:

�����ش����ارك ���س��م��و ال�����ش��ي��خ را�����ش����د بن
�سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم
القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي
ل�ل�إم��ارة يف حملة تنظيف جزيرة
ال�����س��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا الأمانة
العامة للمجل�س التنفيذي يف �أم
القيوين .كما ���ش��ارك يف فعاليات
احل��م��ل��ة..ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن را�شد
امل��ع�لا رئ��ي�����س ال���دي���وان الأم��ي�ري

يف �أم القيوين وال�شيخ �سيف بن
را�شد املعال رئي�س دائ��رة التنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ش��ي��خ م����روان بن
را�شد املعال رئي�س دائرة الأرا�ضي
والأمالك واملهند�س ال�شيخ �أحمد
ب����ن خ����ال����د امل����ع��ل�ا رئ���ي�������س دائ�����رة
ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�������س���اح���ة و�سعادة
حميد جا�سم خلفان الأم�ين العام
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��إم����ارة
وع��دد من م��دراء ال��دوائ��ر املحلية
واالحت�����ادي�����ة يف الإم��������ارة وطلبة

وط���ال���ب���ات م��ن��ط��ق��ة �أم القيوين
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم���وظ���ف���ي ال����دوائ����ر.
وق��ال �سمو ويل عهد �أم القيوين
�إن احلملة تهدف لتنظيف جزيرة
ال�سينية بجانب غر�س روح العمل
التطوعي ل��دى اجلمهور خلدمة
امل��ج��ت��م��ع ورف�����ع م�����س��ت��وى الوعي
البيئى ل��دى املواطنني واملقيمني
م��ن خ�لال م�شاركتهم يف احلملة
واي�صال ر�سالة �إىل �شرائح املجتمع
للتعريف ب�أهمية املحافظة على

البيئة .وقام �سموه يرافقه ال�شيخ
خالد بن را�شد املعال وال�شيخ �سيف
ب��ن را���ش��د امل��ع�لا وال�����ش��ي��خ م���روان
ب��ن را���ش��د املعال واملهند�س ال�شيخ
�أح��م��د ب��ن خ��ال��د امل��ع�لا واحل�ضور
ب����زرع ع���دد م���ن �أ���ش��ج��ار ال���ق���رم يف
اجل���زي���رة .وت���وج���ة الأم��ي��ن العام
للمجل�س التنفيذي للإمارة رئي�س
اللجنة املنظمة للحملة بجزيل
ال�شكر واالمتنان ل�سمو ويل عهد
�أم القيوين على رع��اي��ت��ة احلملة

ودعمه الأن�شطة والفعاليات التي
ت��ق��ام يف الإم����ارة .وق���ال �إن نظافة
جزيرة ال�سينية م�س�ؤولية اجلميع
م�شريا اىل �أن حملة تنظيف جزيرة
ال�سينية لها دور و�أهمية يف حتفيز
البيئة وتنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية
لدى خمتلف فئات املجتمع .ولفت
اىل �أنه مت تزويد امل�شاركني بجميع
الأدوات ال�لازم��ة ل�ضمان فعالية
تنظيف ال�شاطئ منوها با�ستمرار
احلملة مدة �أربعة �أيام.

الوطني للوثائق والبحوث يدعم �سناو ال ُعماين بعدد كبري من الكتب والدوريات
•• ابوظبي-الفجر:

ق����دم امل���رك���ز ال���وط���ن���ي للوثائق
والبحوث عدداً كبرياً من الكتب
وال������دوري������ات �إىل م���رك���ز �سناو
ال��ث��ق��ايف الأه���ل���ي االج��ت��م��اع��ي يف
�سلطنة عمان ال�شقيقة وذلك يف
�إط���ار م�شروعه ال��ه��ادف �إىل م ّد
ج�سور الثقافة عرب توزيع كميات
من الكتب والدوريات.
ويف ه��ذا ال�����ص��دد ا�ستقبل املركز
ال���وط���ن���ي ل���ل���وث���ائ���ق والبحوث
امل���ه���ن���د����س ع����ب����داهلل ب����ن مبارك
الرا�شدي الذي ت�سلم هدية املركز

ممثلة بالكتب والدوريات.
بعد ذلك قام املهند�س الرا�شدي
ب�����زي�����ارة ب���ع�������ض م����راف����ق املركز
ويف مقدمتها مكتبة الإم����ارات،
حيث اط��ل��ع على �أه���م �أق�سامها،
وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا ،وخ��دم��ات��ه��ا التي
تقدمها للرواد ،وا�ستمع �إىل �شرح
مقت�ضب ع��ن تاريخها و�أب���رز ما
فيها من �أوع��ي��ة للثقافة العامة
واملتخ�ص�صة ب�شكليها الورقي
والإل����ك��ت�روين ،وع���ن اهتمامها
ب��ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة الأكادميية
ذات ال�صلة بتاريخ دولة الإمارات
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة ومنطقة

اخلليج ،و�أبدى الرا�شدي �إعجابه
ب��الأط��ل�����س ال��ك��ب�ير ال����ذي تلقاه
املركز يف منت�صف العام املا�ضي،
ك������أول ن�����س��خ��ة لأك��ب��ر �أط��ل�����س يف
العامل حينذاك.
ويف خ��ت��ام زي��ارت��ه للمركز تقدم
الرا�شدي بال�شكر والتقدير لإدارة
املركز الوطني للوثائق والبحوث
ع��ل��ى ه��دي��ت��ه ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي تع ّد
ت�����ش��ج��ي��ع��اً ح��ق��ي��ق��ي��اً ملبادرتهم
اخلريية الهادفة خلدمة املجتمع
واملتمثلة مبركز �سناو الذي �سوف
ي��ب��د�أ م�����ش��واره الثقايف واخلريي
قريباً ب�إذن اهلل.

وزير الأ�شغال يعقد لقاء مفتوحا مع موظفي الوزارة

جامعة العني حت�صد �أربع جوائز مب�سابقات معر�ض دوفات 2013
ح�����ص��دت ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة يف جامعة
ال��ع�ين ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا� ،أربع
ج����وائ����ز ع����ن م�������ش���ارك���ت �أ�ساتذتها
وط�لاب��ه��ا بامل�سابقات العلمية التي
ت�����ض��م��ن��ه��ا م�����ؤمت����ر وم���ع���ر����ض دب���ي
ال������دويل ل��ل�����ص��ي��دل��ة والتكنولوجيا
دوفات  ، 2013حيث حازت اجلامعة
على املركز الثاين مب�سابقة البحوث
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �أ����س���ات���ذة اجل��ام��ع��ات ،
واملركزين ال�سابع والثامن واحلادي
ع�����ش��رع��ن ف���ئ���ة م�����ض��ام�ين البحوث
ال��ط�لاب��ي��ة .وق����ال ال��دك��ت��ور خريي
م�صطفى عميد كلية ال�����ص��ي��دل��ة يف
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا :
�إن ح�صول اجلامعة على �أربع جوائز
مب�سابقات علمية �شارك بها عدد كبري
من املخت�صني والطلبة الذين مثلوا
جهات بحثية عاملية يعترب �إجناز هاماً
لطلبة جامعة ال��ع�ين ال��ذي��ن �أثبتوا
قدراتهم العلمية و�إمكانياتهم املبنية
على قواعد تدر�سية حديثة ومتعمقة

ج��ع��ل��ت��ه��م ق�����ادري�����ن ع���ل���ى التناف�س
وال��ف��وز  ،وه��و ما يدفعنا نحو املزيد
من التقدم والعمل للمحافظة على
امل�ستوى ال���ذي و�صلنا �إل��ي��ه يف كلية
ال�����ص��ي��دل��ة وال�����س��ع��ي ن��ح��و امل��زي��د من
الإرت��ق��اء لن�صل �إىل املكانة العلمية

التي يطمح �إليها التعليم العايل يف
ال��دول��ة وه��ي تعزيز البحث العلمي
ب���ال���ت�ل�ازم م����ع امل����راح����ل الدرا�سية
اجل��ام��ع��ي��ة  .وت���اب���ع� :إن م�شاركتنا
مبعر�ض دوف��ات ت�أتي لل�سنة الثالثة
على التوايل �إدراك���اً منا لأهمية هذا

اجل��م��ع العلمي ،حيث ي�ضم ك��ل عام
�أكرب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات و الكليات
العاملة يف جم��ال ال�صيدلة ،ون�شري
�إىل �أن ج��ن��اح ج��ام��ع��ة ال��ع�ين للعلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ���ش��ه��د �إق���ب���ا ًال كبرياً
من ال��زوار واملهتمني ،الذين اطلعوا

على الأن�شطة البحثية التي قدمها
ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة يف اجلامعة،
ح���ي���ث ����ش���ارك���ت ال���ك���ل���ي���ة مبجموعة
م��ن ال���درا����س���ات والأب���ح���اث الطبية،
وامل���ل�������ص���ق���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ،وال���ع���رو����ض
امل�صورة ،التي �أعدها الطلبة كخطوة
ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع امل���ؤ���س�����س��ات الطبية،
والك�شف عن م�ؤهالتهم العلمية .
و�أ������ض�����اف د .م�����ص��ط��ف��ى  :حر�صنا
على تفعيل اخل��ط��وات الثابتة جتاه
التطورات العلمية احلديثة التي البد
م��ن مواكبتها تعليمياً ،وم�شاركتنا
�أت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة �أم����ام ط��ل��ب��ة الكلية
ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف م�������ؤمت������رات علمية
متخ�ص�صة ،وجعلتهم يلتقون مبا�شرة
م���ع ع��ن��ا���ص��ر ����س���وق ال��ع��م��ل املت�صلة
باخت�صا�صاتهم ال��ع��ل��م��ي��ة كم�صانع
الأدوي��������ة وال�������ش���رك���ات املعلوماتية،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ك���ل���ي���ات ال�صيدلة
املختلفة ال��ت��ي ���ش��ارك��ت امل��ع��ر���ض من
داخل دولة الإمارات وخارجها .

عقد �صباح ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2013-3-13يف
دي����وان وزارة اال���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة م��ع��ايل وزي���ر اال�شغال
العامه الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي لقاء مفتوح
م��ع م��وظ��ف��ي ال������وزارة ب��ح�����ض��ور ال���وك�ل�اء امل�ساعدين
وامل�����س��ت�����ش��اري��ن وم�������دراء االدارات وامل���ن���اط���ق وجميع
املوظفني .وي���أت��ي ه��ذا اللقاء بناء على ا�ستالم معايل
الدكتور النعيمي ملهام عمله كوزير لال�شغال بناء على
الت�شكيل الوزاري اجلديد ,حيث رحب معاليه باحل�ضور
وقام احل�ضور بتهنئته على من�صبه اجلديد متمنني له

التوفيق يف مهام عمله ,وقال معاليه ان جمال اال�شياء
يف ا�ستمراريتها وانا �سا�ستمر يف اكمال امل�سريه والعمل
املتوا�صل للو�صول اىل التميز املن�شود ,والعمل كفريق
عمل واحد يف كافة جماالت العمل للو�صول اىل التميز
املن�شود يف جميع م�شاريعنا وخدماتنا ال��ت��ي نقدمها
للجمهور وال�شركاء واملجتمع  ,خلدمة الوطن الغايل.
ويف نهاية اللقاء �شكر معاليه املوظفني على جهودهم
املبذوله يف ال��وزارة متمنيا لهم اكمال امل�سريه وحتمل
امل�س�ؤليه لتقدمي اف�ضل اخلدمات.

بلدية ال�شارقة ت�ستكمل حتديث �أجهزة املواقف العامة لقبول العمالت اجلديدة
•• ال�شارقة-وام:

�أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة االن���ت���ه���اء م���ن كافة
الإج�������راءات اخل��ا���ص��ة ب��ت��ح��دي��ث �أج���ه���زة ال���دف���ع الآيل
للمواقف يف جميع �أن��ح��اء املدينة حر�صا على ت�سهيل
الإجراءات و�سهولة تقدمي اخلدمات للجمهور.
وق��ال عاطف الزرعوين مدير �إدارة املواقف العامة يف
بلدية ال�شارقة �إن جميع �أجهزة الدفع الآيل �أ�صبحت
تقبل العملة املعدنية اجلديدة من الفئتني ن�صف درهم
والدرهم بعد االنتهاء من الإج��راءات اخلا�صة بعملية
التحديث  ..منوها ب�أن هذه اخلطوة ت�أتي يف �إطار �سعي

البلدية امل�ستمر لتقدمي �أف�ضل اخلدمات والتي�سري على
اجلمهور وتذليل �أي عقبات ميكن �أن تواجه العميل
�أث���ن���اء اخل���دم���ة .و�أك����د ان م��راق��ب��ي امل���واق���ف املدفوعة
يقومون بتقدمي كافة �أن���واع ال��دع��م ال�ل�ازم للجمهور
من خالل الإجابة على �أي ا�ستف�سار وم�ساعدتهم وذلك
حر�صا م��ن البلدية على ن�شر التوعية ب�ين اجلمهور
وعدم عرقلة حركة ال�سيارات  ..م�شريا اىل ان البلدية
قامت بتنظيم حمالت توعية للجمهور للق�ضاء على
�سوء ا�ستخدام املواقف وخا�صة يف الأ���س��واق والأماكن
املزدحمة .وق��ال مدير �إدارة املواقف العامة �إن جميع
�أجهزة الدفع الآيل �أ�صبحت تقبل العملة اجلديدة .
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ؤدي �صالة اجلنازة على جثمان عبداهلل يو�سف
�أدى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة و�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ���س اخليمة �صباح ام�س�..صالة اجلنازة على جثمان املغفور له
ب���إذن اهلل عبداهلل يو�سف �آل عبداهلل رئي�س دائ��رة الأ�شغال واخلدمات
العامة ال�سابق يف ر�أ�س اخليمة الذي وافته املنية الليلة املا�ضية .كما �أدى
ال�صالة يف م�سجد ال�سوق يف مدينة ر�أ�س اخليمة..ال�شيخ حمد بن حممد
القا�سمي رئي�س دائرة الأرا�ضي والأم�لاك و ال�شيخ عبد امللك بن كايد
القا�سمي امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة وال�شيخ
حممد ب��ن �صقر القا�سمي وال�شيخ في�صل ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س

الدائرة املالية وال�شيخ �أحمد بن حميد القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة ر�أ�س اخليمة ل�صناعة الأ�سمنت الأبي�ض وال�شيخ حميد بن عبد
اهلل القا�سمي وال�شيخ �صقر بن خالد بن حميد القا�سمي رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة ر�أ���س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه وعدد من ال�شيوخ
وال�شخ�صيات و�أعيان ووجهاء البالد ور�ؤ�ساء ومديري الدوائر املحلية
واالحت��ادي��ة وجموع املواطنني و�أب��ن��اء اجلاليات العربية والإ�سالمية.
و�شيع جثمان املغفور له �إىل مثواه الأخ�ير يف مقربة احلديبه يف ر�أ�س
اخليمة .وق��دم �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة وال�شيوخ واملعزون
واج��ب العزاء واملوا�ساة �إىل �أجن��ال و�أخ���وان الفقيد وذوي��ه..داع�ين اهلل
تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �آله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.

ال��ت��ح��ك��م .ف��ي��م��ا ت�����ض��م املجموعة
ال��ث��ان��ي��ة ت��زوي��د امل��ن��اط��ق املحددة
بالعقد ومنطقة احليل ال�صناعية
ب���امل���ي���اه وت���رك���ي���ب ت���ف���ري���ع���ات مع
ت�شييد خ��زان�ين للمياه �سعة كل
خ������زان خ��م�����س��ة م�ل�اي�ي�ن جالون
�إ���ض��اف��ة اىل الأع��م��ال الكهربائية
وامل��دن��ي��ة واع��م��ال ال��ت��ح��ك��م .فيما
ت�شمل املحموعة الثالثة تزويد
امل��ن��ط��ق��ة امل���ح���ددة ب��ال��ع��ق��د بعدد
ارب��ع م�ضخات �إ�ضافة اىل اجناز
االع����م����ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واملدنية
واع�����م�����ال ال���ت���ح���ك���م الأيل .وقد
ا�ستمعت اللجنة اىل �سري العمل
ب��امل�����ش��روع م��ن امل��ه��ن��د���س امل�شرف
على موقع العمل.
ووجه معاىل احمد جمعة الزعابي
ب�����س��رع��ة اجن���از ال��ع��م��ل الرتباطه
ب���������ض����روري����ات احل����ي����اة اليومية

ا�سرع وق��ت ممكن لتوزيعها على
املواطني للإ�ستفادة منها .وتفقد
الزعابي واع�ضاء اللجنة امل�ساكن
ث�����م ا����س���ت���م���ع���وا اىل مالحظات
واراء اع�����ض��اء امل��ج��ل�����س البلدي
ال��ذي��ن رف��ع��وا ا�سمى اي��ات ال�شكر
وال��ع��رف��ان مل��ق��ام ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة لدعمه الالحمدود
لأب��ن��ائ��ه امل��واط��ن�ين م��ع��رب�ين عن
امتنانهم وتقديرهم للجنة التي
تقوم ب��دور حيوي لرفع م�ستوى
ال��رخ��اء املعي�شي ل��دى املواطنني
وت�أمني احتياجتهم الأ�سا�سية من
م�ساكن وطرق ومدرا�س وغريها
من مرافق خدمية جعلت املنطقة
وال���دول���ة ب�����ش��ك��ل ع���ام يف مقدمة
دول ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث اخلدمات
وامل�شاريع التنموية.

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

06
جلنة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تقوم بجولة تفقدية على خمتلف امل�شاريع التنموية التي تنفذها مبختلف االمارات
•• ابوظبي-وام:

ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
ومبتابعة م��ن ال��ف��ري��ق اول �سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل ع��ه��د اب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب القائد
االع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
وزير �ش�ؤون الرئا�سة قامت جلنة
تنفيذ م���ب���ادرات ���ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س الدولة بجولة تفقدية على
خمتلف امل�شاريع التنموية التي
تنفذها اللجنة مبختلف امارات
الدولة .وا�ستهلت اللجنة برئا�سة
معايل احمد جمعة الزعابي نائب
وزير �ش�ؤن الرئا�سة جولتها بزيارة
وادي القور وتفقد امل�ساكن التي

���ش��ي��دت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة ومت اجنازها.
واكد معايل احمد جمعة الزعابي
خالل لقائة باملواطنني من اهايل
م��ن��ط��ق��ة ال���ق���ور ح���ر����ص �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه
اهلل ع��ل��ى ت��ام�ين اق�����ص��ى درج���ات
ال��رخ��اء للمواطنني وتلبية كافة
احتياجاتهم منوها اىل توجيهات
الفريق اول �سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد ابوظبي
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى للقوات
امل�سلحة بتوفري احتياجات ابناء
الوطن كافة.وا�شاد يف هذا ال�صدد
مب��ت��اب��ع��ة ���س��م��و ال�����ش��ي��خ من�صور
ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر �ش�ؤون
ال���رئ���ا����س���ة ب�����س��رع��ة اجن������از كافة
امل�شاريع التي تنفذها جلنة تنفيذ
م��ب��اردات رئي�س ال��دول��ة .وا�ضاف

ال��زع��اب��ي �أن ال��ل��ج��ن��ة ت��ع��م��ل على
تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة
التي ترتكز على جعل املواطن يف
مقدمة اولوياتها م�ضيفا ان مثل
هذه اللقاءات واجلوالت امليدانية
مهمة للوقوف على �سري العمل
يف امل�شاريع التي تنفذها اللجنة
وللإلتقاء باملواطنني وامل�س�ؤولني
يف امل���ج���ال�������س ال���ب���ل���دي���ة ملعرفة
احتياجاتهم ومتطلباتهم ومعرفة
مالحظاتهم على امل�شاريع التي
تنفذها اللجنة وخا�صة امل�ساكن
ال��ت��ي حت��ر���ص ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى بناء
م�������س���اك���ن م�ل�ائ���م���ة للمواطنني
وت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م .وق�����ال �إن
جولتنا اليوم للوقوف على �سري
ال��ع��م��ل ب��ه��ذه امل�����ش��اري��ع التنموية
التي تلقى ك��ل ال��دع��م والإهتمام
م��ن ال��ق��ي��ادة الر�شيدة ولت�شجيع

ال���ع���ام���ل�ي�ن م���ع���ن���ا م�����ن خمتلف
القطاعات ومبختلف اللجان على
العمل بجد ب�صورة اكرب.
وع�بر ال��زع��اب��ي ع��ن ب��ال��غ �سعادته
ب����ل����ق����اء امل�����واط�����ن��ي��ن يف منطقة
ال��ق��ورح��ي��ث ا�ستمع ملالحظاتهم
واحتياجاتهم ومالحظاتهم على
امل�����س��اك��ن خ��ا���ص��ة وامل�����ش��اري��ع التي
حت��ت��اج��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام.
ث���م ت��ف��ق��د م���ع���ايل اح���م���د جمعة
واع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي �ضمت
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بلحيف
النعيمي وزي���ر الأ���ش��غ��ال العامة
وحممد عبداهلل الرميثي و�سعيد
حم��م��د امل��ف��ب��ايل وحم��م��د حممد
���ص��ال��ح وع��ب��داهلل �سيف النعيمي
واملهند�س حممد املعيني وحممد
عي�سى حم��م��د وع��ل��ي الدهماين
امل�ساكن التي مت اجنازها باملنطقة

وال��ب��ال��غ��ة  61م�سكنا .ث��م انهت
ال��ل��ج��ن��ة ج��ول��ت��ه��ا وق���ام���ت بعدها
ب������زي������ارة م����وق����ع ع���م���ل م�شروع
���ش��ب��ك��ة ت���وزي���ع امل���ي���اه بالفجرية
وه���و امل�����ش��روع احل��ي��وي باملنطقة
وال���ذي ي��ه��دف اىل تو�صيل املياه
اىل م��ن��اط��ق ال��ف��ج�يرة خورفكان
ودب��ا كلباء وت�شرف على تنفيذه
���ش��رك��ة اب��وظ��ب��ي للنقل والتحكم
باوظبي و�سوف ي�ؤدي امل�شروع اىل
تطوير البنية التحتية يف ال�ساحل
ال�شرقي ويت�ضمن امل�شروع ثالث
جمموعات ت�شمل املجموعة االوىل
ت��وري��د وتركيب جمموعتني من
م�ضخات املياه لتزويد املمنطقة
املحددة مع خطوط املياه ال�شاملة
واملحاب�س ومعدات حماية ال�ضغط
ال�ل�أزم��ة بالإ�ضافة اىل الأعمال
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل���دن���ي���ة واع���م���ال

للمواطن .ثم اطلعت اللجنة على
���س�ير ال��ع��م��ل ب��ط��ري��ق خورفكان
ال����دائ����ري ال�����ذي ت��ن��ف��ذه اللجنة
ق��ب��ل و���ص��ول��ه��ا جم��م��ع احل����راي
ال�سكني الذي ي�ضم  110م�ساكن
وك���ان يف ا�ستقبال اللجنة �سعيد
ع��ل�اي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س البلدي
وحم���م���د خ��م��ي�����س ن���ائ���ب رئي�س
املجل�س واحمد عي�سى احلو�سني
ع�ضو املجل�س البلدي وابراهيم
احل��و���س��ن��ي م���دي���ر �إدارة الأف�����رع
با�سكان ال�شارقة .وتفقدت اللجنة
امل�ساكن وا�ستمعت اىل �شرح عن
ن�����س��ب اجن���ازه���ا و���س�ير ال��ع��م��ل .و
ا�شار املهند�س ابراهيم املن�صوري
اىل ان امل�شروع يطبق نظام �صرف
�صحي جديد باملنطقة هو االول
بال�ساحل ال�شرقي ووجه الزعابي
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اجن����از امل�����س��اك��ن يف

حممد بن �سعود يكرم الفائزين

التنمية االقت�صادية بر�أ�س اخليمة حت�صل على جائزة فئة التميز امل�ستدام
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
���س��ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
�شهد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
القا�سمي ويل العهد رئي�س املجل�س
التنفيذي م�ساء �أم�س االول حفل
ب���رن���ام���ج ال�����ش��ي��خ ���ص��ق��ر للتميز
احلكومي لتكرمي الدوائر املحلية
الفائزة .
و����ض���م���ن االح���ت���ف���ال ال������ذي �أقيم
يف ج��ام��ع��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة للطب
والعلوم ال�صحية ك��رم �سمو ويل
العهد دائ��رة التنمية االقت�صادية
حل�صولها على امل��رك��ز الأول عن
فئة التميز امل�ستدام �ضمن جائزة
اجل����ودة احل��ك��وم��ي��ة ل��ع��ام 2012

امل��ن��ظ��م��ة و ذل���ك ب��ح�����ض��ور ال�شيخ
حممد ب��ن ك��اي��د القا�سمي رئي�س

دائرة التنمية االقت�صادية و�أحمد
عبيد الطنيجي نائب املدير العام

و عدد من املدراء و ر�ؤ�ساء الأق�سام
و موظفي الدائرة.

و�صعدت دائرة التنمية االقت�صادية
اىل من�صة التتويج ثماين مرات
ال�ستالم اجل��وائ��ز املخ�ص�صة من
قبل برنامج ال�شيخ �صقر للتميز
احلكومي بعدما جنحت يف تقدمي
خدمات جلمهور املراجعني يف ر�أ�س
اخليمة مقنعة ات�سمت بال�شفافية
وال��رق��ي بعدما تفوقت على 14
جهة حكومية قدمت  88ا�ستمارة
م�����ش��ارك��ة ب��ي��ن��م��ا ا���س��ت��ق��رق��ت فرتة
التحكيم التي انطلقت مع بداية
�شهر يناير املا�ضي مدة  30يوماً
 ،علماً ب���أن جلنة التحكيم تت�ألف
م�����ن ن���خ���ب���ة مت اخ����ت����ي����اره����م من
خ��ارج ال��دول��ة وداخ��ل��ه��ا وجميعهم
يحملون �شهادات التحكيم املعرتف
بها دوليا .
وبح�سب القائمني على الربنامج

فقد ف��ازت ال��دائ��رة باملركز الأول
عن فئة التميز امل�ستدام ،و ح�صل
ال�سيد حممد املحمود مدير �إدارة
ال�������ش����ؤون ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى املركز
الأول لفئة املدير امل�شرف املتميز،
و ح�صلت �إدارة ال�ش�ؤون التجارية
ع��ل��ى امل���رك���ز الأول ل��ف��ئ��ة الإدارة

امل��ت��م��ي��زة ،و ح�صل ال�سيد في�صل
ال�����ش��ح��ي ع��ل��ى امل��رك��ز الأول لفئة
الدوائر احلكومية املتميزة خلدمة
املتعاملني و ال�سيد �أ�شرف احليايل
حل�صوله على امل��رك��ز الأول لفئة
الأداء ال��ت��ق��ن��ي امل��ت��م��ي��ز و ال�سيدة
�شم�سة احلب�سي حل�صولها على

امل��رك��ز الأول لفئة امل��وظ��ف الفني
امل��ت��م��ي��ز و الآن�����س��ة ح��ن��ان ال�شحي
حل�صولها على املركز الثاين لفئة
رئي�س الق�سم املتميز و الآن�سة �آمنة
�سلطان ال�شحي حل�صولها على
املركز الثاين لفئة املوظف املهني
املتميز.

�سائق حافلة مدر�سية بر�أ�س اخليمة يده�س �شخ�صا ويهرب هيئة البيئة �أبوظبي ت�ضبط ت�سع حاالت نقل وبيع املياه اجلوفية ارتكبها �أ�صحاب املزارع و�سائقي ال�صهاريج
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

لقي �شخ�ص ا�سيوي يبلغ من العمر (57عاما) حتفه
�أم�س يف حادث ده�س تعر�ض له بوا�سطة حافلة مدر�سية
يف احدى مناطق ر�أ�س اخليمة بينما الذ �سائق احلافلة
بالهروب من موقع احلادث.
ويف تفا�صيل احلادث امل�أ�ساوي قال العقيد عبد اهلل علي
منخ�س مدير �إدارة امل��رور وال��دوري��ات ب���الإدارة العامة
للعمليات املركزية ب�شرطة ر�أ���س اخليمة بان ال�شخ�ص
اال�سيوي كان قد توقف مبركبته على جانب الطريق ثم
نزل منها ويف هذه الأثناء ت�صادف مرور حافلة مدر�سية
يقودها �شخ�ص عربي لي�صطدم به و يلوذ بالفرار من
موقع احل���ادث  .وت��اب��ع منخ�س �أن��ه وف��ور تلقي البالغ
ه��رع��ت ���س��ي��ارات ال�شرطة و الإ���س��ع��اف و الإن��ق��اذ ملوقع
احلادث و مت نقل ال�شخ�ص اىل �أقرب م�ست�شفى ال�سعافه

غري انه فارق احلياة مو�ضحا ان ادارة املرور �شكلت فريق
بحث وحت���ري برئا�سة رئي�س ق�سم املباحث وال�ضبط
امل�����روري والأف�����رع ذات االخ��ت�����ص��ا���ص ،و�أ���س��ف��رت جهود
الفريق ع��ن التو�صل �إىل ال�سائق املت�سبب يف احلادث
خالل �ساعتني فقط ،وبالتحقيق معه اعرتف بال�ضلوع
يف حادث الده�س و�أحيل اىل اجلهات املخت�صة ال�ستكمال
باقي الإجراءات القانونية بحقه .
ونا�شد مدير �إدارة امل���رور وال��دوري��ات كافة ال�سائقني
�إىل �ضرورة التقيد بال�سرعات املحددة على ال�شوارع و
�أخ��ذ احليطة و احل��ذر �أث��ن��اء القيادة و االن��ت��ب��اه ،وعدم
االن�شغال بغري الطريق  ،وذلك حفاظاً على �سالمتهم
و�سالمة ك��اف��ة م�ستخدمي ال��ط��ري��ق ،كما ط��ال��ب كافة
م�ستخدمي الطريق �إىل �ضرورة التعاون مع ال�شرطة
يف �سرعة الإب�ل�اغ ع��ن �أي��ة ح���وادث �أو �أ�شخا�ص م�شتبه
بارتكابهم لأية �أمور خارجه �أو خمالفة للقانون .

موظفو وزارة العمل ي�ساهمون ببناء م�سجد يف اندوني�سا

•• دبى -وام:

�ساهمت وزارة العمل ببناء م�سجد يف اندوني�سيا بالتن�سيق
مع جمعية دبي اخلريية وذلك يف اطار مبادرة اطلقها موظفو
ال���وزارة حتت �شعار �أ�سرة وزارة العمل يف اندوني�سيا  .و�سلم
ال�سيد حممد ب��ن دخ�ين م��دي��ر ادارة االت�����ص��ال احلكومي يف
الوزارة ال�سيد �أحمد امل�سمار �أمني �سر اجلمعية �شيكا بتربعات
املوظفني مل�شروع وقف بناء امل�سجد .وتهدف املبادرة اىل تعزيز
مبادئ التوا�صل والتكافل والرتاحم التي يحث عليها الدين
اال�سالمي احلنيف وتعزيز ثقافة العمل التطوعي واخلريي.

•• �أبوظبي-وام:

�ضبطت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي 9
ح����االت ن��ق��ل وب��ي��ع امل���ي���اه اجلوفية
ارت��ك��ب��ت م���ن ق��ب��ل ب��ع�����ض �أ�صحاب
امل�������زارع وال����ع����زب و���س��ائ��ق��ي مالك
ال�������ص���ه���اري���ج ال���ت���ن���اك���ر باملخالفة
للقانون رقم  6ل�سنة  2006ب�ش�أن
ت��ن��ظ��ي��م ح��ف��ر �آب�����ار امل���ي���اه اجلوفية
والت�شريعات النافذة يف االمارة.
وق���ام م���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي
يف الهيئة  -خ�لال حملة تفتي�شية
مكثفة ل��ل��م��زارع املنت�شرة يف امارة
�أبوظبي  -بتحرير حما�ضر �ضبط
ن���ق���ل وب����ي����ع م����ي����اه ج���وف���ي���ة ب����دون
ت��رخ��ي�����ص م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ح��ي��ث متت
�إح��ال��ة املحا�ضر امل��ذك��ورة للجهات
ال��ق�����ض��ائ��ي��ة الت����خ����اذ الإج����������راءات
ال���ق���ان���ون���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة يف م���ث���ل هذه
احل�����االت وف���ق���ا ل�ل��أح���ك���ام ال�����واردة
بالقانون.
وكانت الهيئة كثفت م�ؤخرا جهودها
ل�ضبط امل��خ��ال��ف�ين ل��ل��ق��ان��ون ممن
يقوموا بنقل وبيع امل��ي��اه اجلوفية
وذل���ك يف �إط���ار �سعيها للمحافظة
على املياه اجلوفية وحمايتها من
ال���ه���در وال���ت���ل���وث ح��ي��ث ل���وح���ظ يف
الآونة االخرية قيام بع�ض �أ�صحاب

امل����زارع بنقل وب��ي��ع امل��ي��اه اجلوفية
باملخالفة للقانون وع���دم االلتزام
ب��ال��غ��ر���ض امل�����ص��رح ب��ه ل��ه��ذه امل���زارع
وه���و لأغ���را����ض ال���ري وال���زراع���ة يف
امل�������زارع ف��ق��ط مم���ا ي��ع��ر���ض املياه
اجلوفية يف ه��ذه املناطق للن�ضوب
وازدي��������اد امل���ل���وح���ة وت�����أث����ر وت�ضرر
امل��������زارع الأخ��������رى امل��ح��ي��ط��ة بهذه
املزارع املخالفة.
وكثفت الهيئة زياراتها التفتي�شية
للمزارع املنت�شرة يف الإم���ارة بدعم
م��ن دي���وان ممثل احل��اك��م باملنطقة
ال���غ���رب���ي���ة وب����ال����ت����ع����اون م����ع جهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية والقيادة
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي وبلدية
�أب���وظ���ب���ي وب���ل���دي���ة ال���ع�ي�ن وبلدية
املنطقة الغربية  ..كما متت متابعة
ح��رك��ة تناكر امل��ي��اه للحد م��ن نقل
ب��ي��ع امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وال��ك�����ش��ف عن
امل��خ��ال��ف��ات للحد م��ن ان��ت�����ش��ار هذه
الظاهرة.
وترافق هذا مع حملة للتوعية من
االنعكا�سات ال�سلبية لهذه الظاهرة
ع��ل��ى خم�����زون امل���ي���اه اجل���وف���ي���ة يف
االم�����������ارة ح���ي���ث مت م�����ن خاللها
ال����دع����وة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى املياه
اجل��وف��ي��ة وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �ضرورة
االل���ت���زام ب��ال��ق��ان��ون رق���م  6ل�سنة

 2006بتنظيم ح��ف��ر اب����ار املياه
اجلوفية والت�شريعات النافذة ذات
العالقة لتجنب التعر�ض للم�ساءلة
القانونية.
وقال الدكتور حممد يو�سف املدفعي
املدير التنفيذي لقطاع التخطيط
وال�����س��ي��ا���س��ات البيئية امل��ت��ك��ام��ل��ة يف
هيئة البيئة �أبوظبي انه يف الوقت
ال�������ذي ت�����س��ع��ى ف���ي���ه ال�����دول�����ة اىل
اال�ستثمار يف زي���ادة حجم املخزون
اجل���ويف م��ن خ�لال �إق��ام��ة م�شاريع
ا�سرتاتيجية ال بد من مكافحة بيع
امل��ي��اه اجلوفية مل��ا يف ذل��ك م��ن �آثار
�سلبية عدة منها �إحداث نق�ص كبري
يف ح��ج��م امل���خ���زون اجل����ويف العذب
م��ن امل��ي��اه يف االم���ارة وي��دف��ع بع�ض
�أ�صحاب امل��زارع اىل هجر مزارعهم
وم�صدر دخلهم.
و�أ�ضاف �أن بيع املياه اجلوفية ي�ؤدي
ك���ذل���ك �إىل ت���ده���ور ن��وع��ي��ة املياه
اجلوفية وارتفاع ملوحتها ويرتك
�آثار بيئية كبرية منها الت�أثري على
نوعية الرتبة وتراكم الأمالح على
�سطح االر���ض يف امل��زارع نتيجة ري
امل���زارع بهذه امل��ي��اه امل��احل��ة وتدهور
نوعية الإن��ت��اج ال��زراع��ي يف املزارع
و�ضعف كفاءة االنتاج وكذلك تراكم
االمالح على �شبكات الري  ..كذلك

ي�������ؤدي ب��ي��ع امل���ي���اه غ�ي�ر ال�صاحلة
لل�شرب لأ�ضرار �صحية كبرية على
�صحة االن�����س��ان عند �شربها نظرا
لقيام �أ���ص��ح��اب ���س��ي��ارات نقل املياه
ببيعها على �أنها مياه �شرب  ..كما
ي�ؤدي تراكم االمالح على ال�شبكات
ج��راء نقل وبيع املياه اجلوفية �إىل
خ�سارة مادية كبرية نتيجة احلاجة
�إىل �صيانة �شبكات الري وا�ستبدالها
على فرتات قريبة .كما ي�ؤثر ذلك
على امل���واد امل��ك��ون��ة ل�ل�آب��ار وت�أكلها
وتعر�ضها للتلف ب�شكل كبري.
و�أ���ش��ار �إىل �أن �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي تقع
يف ح��زام املناطق اجلافة والقاحلة
حيث ي�صل الهطول امل��ط��ري لأقل
من  100مم �سنويا ومعدل تغذية
طبيعي منخف�ض للمياه اجلوفية
 ..كما �أن��ه ال يوجد م�صادر مائية
�سطحية دائ��م��ة اجل��ري��ان كالأنهار
وال���ب���ح�ي�رات ال���ع���ذب���ة ال���ت���ي ميكن
االعتماد عليها يف عملية التنمية.

وذك���ر �أن �إح�����ص��ائ��ي��ات م����وارد املياه
ت�شري �إىل �إرتفاع معدل اال�ستهالك
يف الإم������ارة ك����أح���د �أع���ل���ى املعدالت
العاملية حيث تعترب املياه اجلوفية
امل�صدر الطبيعي الوحيد املوجود
ب��الإم��ارة حاليا وامل�صدر الرئي�سي
ل���ري امل����زارع وال��غ��اب��ات واملنتزهات
واالح���زم���ة اخل�����ض��راء ع��ل��ى جانبي
الطرق الرئي�سية .و�شدد الدكتور
املدفعي على �أن �شح امل���وارد املائية
ب�����ص��ف��ة ع��ام��ة وال��ن�����ض��وب امل�ستمر
ب�صفة خا�صة �أدى �إىل حدوث �ضغط
���ش��دي��د ع��ل��ى ق��ط��اع امل������وارد املائية
ب�إمارة �أبوظبي خ�صو�صا اخلزانات
اجل��وف��ي��ة غ�ير امل��ت��ج��ددة ..م�شريا
اىل ان ال�سحب اجلائر وغري املر�شد
من اخلزانات اجلوفية والذي ي�صل
اىل �أك�ثر من  2مليار مرت مكعب
�سنوي ادى �إىل انخفا�ض منا�سيب
املياه اجلوفية وتدهور نوعيتها يف
كثري من املناطق.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14مار�س  2013العدد 10740
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

اجلامعة الأمريكية بر�أ�س اخليمة ت�شارك يف ا�سبوع الت�شجري
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

نظمت اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ر�أ����س اخليمة برعاية
م��دي��ره��ا اال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح�سن ح��م��دان العلكيم يف
مقرها احتفاال مبنا�سبة ا�سبوع الت�شجري حتت �شعار (
معا فلنزرع �شجرة ) .
و قام الدكتور العلكيم خالل احلفل الذي ح�ضره نائب
مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأك��ادمي��ي��ة اال�ستاذ الدكتور
ج���ون راي����در وع��م��ي��د ����ش����ؤون ال��ط��ل��ب��ة ال��دك��ت��ور حممد
النيادي وعدد من �أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية
وجمع من طلبة اجلامعة بغر�س جمموعة من �شتالت
الأ�شجار املختلفة يف حدائق اجلامعة .

وقال الدكتور العلكيم �أن اجلامعة تنتهز فر�صة �أ�سبوع
الت�شجري للقيام بحملة ت��وع��ي��ة ت�سهم يف احل���د من
انت�شار امل�شكالت البيئية وال�صحية ،كما ان االحتفال
ب�أ�سبوع التت�شجري يج�سد ر�سالة اجلامعة يف تعزيز
قيم امل�شاركة والوعي ب�أهمية القطاع الزراعي وتر�سيخ
معاين ال���والء واالن��ت��م��اء يف نفو�س الطلبة م��ن خالل
توعيتهم ب�أهمية الت�شجري وزي��ادة امل�ساحات املزروعة،
كما �أن اجلامعة حتر�ص على �إ�شراك طلبتها يف جميع
املنا�سبات الوطنية التي تربط ال�شباب بالأر�ض .
وبدورهم عرب الطلبة عن �سعادتهم للم�شاركة يف غر�س
ال�شتالت الزراعية م�ؤكدين على �أهمة م�شاركتهم يف
جميع الفعاليات الوطنية داخل اجلامعة وخارجها.

بتاريخ 2013/2/3:م

املودعة حتت رقم186107 :
با�ســم:روبي كونز كويف
وعنوانه:الوحدة مول � ،ص.ب ، 55395:هاتف ، 025915122:فاك�س024915192 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
كافترييا.
الواقـعة بالفئة43:
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن حبة النب املحم�صة وي�صدر من خاللها �شذا وبخار على �شكل ا�ستفهام
وعلى ي�سار ال�شكل  rubiconsويدنوها .coffee
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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�أخبـار الإمـارات
جمل�س ال�ش�ؤون الدولية يف وا�شنطن مينح �سفري
الدولة جائزة اخلدمة الدبلوما�سية املتميزة
•• وا�شنطن -وام:

منح جمل�س ال�ش�ؤون الدولية يف وا�شنطن �سعادة
يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى الواليات
املتحدة الأمريكية ..جائزة اخلدمة الدبلوما�سية
املتميزة لعام  2013تقديرا واعرتافا باجلهود
ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا دول���ة الإم������ارات يف ت��ق��وي��ة �أوا�صر
ع�لاق��ات��ه��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة من
خ�لال ال��ت��وا���ص��ل وال��ع��م��ل الدبلوما�سي .وت�سلم

ال�����س��ف�ير العتيبة اجل���ائ���زة خ�ل�ال احل��ف��ل الذي
�أقامه املجل�س مبنا�سبة االحتفال بـ يوم التعليم
ال��ع��امل��ي  .و�أ����ش���اد امل�����س���ؤول��ون يف املجل�س بجهود
�سفري الدولة املتميزة يف حقلي التعليم والعمل
الإن�ساين داخل الواليات املتحدة..م�ؤكدين عمق
العالقات بني البلدين منوهني بالنمو امل�ضطرد
يف جم���ال ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال�����ش��راك��ة بينهما
الأمر الذي �أ�سهم يف بناء ج�سور التوا�صل الثقايف
بني الدولتني.
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مهرجان �أبوظبي للحيوانات الأليفة ينطلق غدا يف جزيرة يا�س
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق غدا اجلمعة فعاليات مهرجان �أبوظبي للحيوانات الأليفة
الذي ينظمه الربنامج الوطني للرفق باحليوان رفق بالتعاون
مع القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي..وذلك يف ميدان دو فروم
بجزيرة يا�س  .وي���أت��ي تنظيم ه��ذا املهرجان الأول من نوعه ..
يف �إط���ار دع��م واهتمام حكومة �أبوظبي بتثقيف املجتمع ودعم
الأعمال التطوعية واجلهات ذات النفع العام وي�شارك فيه �ست
جهات حكومية و�أكرث من  40جهة عار�ضة  .و�أكد وليد مبارك
ال�شكيلي املدير العام للربنامج الوطني للرفق باحليوان رفق �..إن
الربنامج الذي يعمل حتت �شعار نفخر بجعل جمتمع الإمارات
�أكرث وعيا واهتماما بالرفق باحليوان ي�سعى من خالل �أن�شطته

وفعالياته املختلفة لن�شر وعي اجلمهور ب�أهمية االهتمام والرفق
باحليوانات الأليفة  .وت��وق��ع ال�شكيلي �أن ي�ستقطب املهرجان
�ستة �آالف زائر من اجلمهور م�شريا �إىل �أن الربنامج ي�سعى �إىل
�إيجاد فعاليات جمتمعية من �ش�أنها الإرتقاء بثقافة املجتمع مبا
يخ�ص الرفق باحليوان وتنويع طرق التوعية من خالل فعاليات
غري تقليدية  .ومن �ضمن الفعاليات الرئي�سية يف املهرجان ..
فعالية حملة التح�صني املجاين حليوانات الرفقه وذل��ك عرب
م�شاركة القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي و�إدارة التفتي�ش الأمني
وت�شارك عدد من اجلهات للتوعية والإر�شاد والتثقيف من بينها
وزارة البيئة وامل��ي��اه وج��ه��از �أب��وظ��ب��ي للرقابة الغذائية ومركز
�أب��وظ��ب��ي لإدارة ال��ن��ف��اي��ات وب��ل��دي��ة دب���ي و�إدارة ال�صحة العامة
وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة وجمعية الإمارات

للرفق ب��احل��ي��وان بفعاليات متميزه ت�برز اه��ت��م��ام الإماراتيني
بالرفق باحليوان وت�ساهم يف ن�شر هذه الثقافة  .وي�شارك منتجع
الفر�سان ال�شريك مع برنامج رفق من خالل الإعالن عن �إطالق
برنامج متخ�ص�ص بالتثقيف عن االهتمام باخليول  .كما ت�شارك
م�ؤ�س�سة زايد للرعاية الإن�سانية ونادي �صقاري الإمارات ومركز
ال�سلوقي ال��ع��رب��ي وح��دي��ق��ة الإم�����ارات ل��ل��ح��ي��وان��ات..وم��ن �أبرز
امل�شاركني �أي�ضا برنامج �إ���س���أل علي م��ن خ�لال الإع�لام��ي علي
�آل �سلوم �إىل جانب م�شاركة ال�صندوق الدويل للرفق باحليوان
بفعاليات عن احليوانات امل��ه��ددة بالإنقرا�ض يف ال��دول��ة .يذكر
�أن الربنامج الوطني للرفق باحليوان رف��ق ي�سعى �إىل تفعيل
�أه���داف���ه وال��ت��ع��ري��ف عنها ب���أ���س��ل��وب تعليمي واحل���د م��ن ظاهرة
اقتناء احليوانات املفرت�سة وامل�ساهمة يف الق�ضاء على ظاهرة

الفجر تلقي ال�ضوء على هموم املدار�س اخلا�صة و�ضعف �أدائها
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خديجة ال�سيار :جمل�س ابوظبي للتعليم يعمل على تطوير التعليم العام واخلا�ص لالرتقاء بالر�سالة التعليمية
•• حوار – ف�ؤاد علي

م��ع ول���وج ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف جمال
التعليم امل��در���س��ي م��ن ب���اب امل�شاركة
املجتمعية ل��رف��د امل���دار����س بالكفاءة
الإداري����ة وجت��وي��د �أدائ��ه��ا زاد الإقبال
على املدار�س اخلا�صة و ارتفع �سقف
الآمال املعلقة عليها مما حملها �أعباء
ف���وق ط��اق��ت��ه��ا و�أ���ص��ب��ح��ت ت��ع��اين من
م�����ش��اك��ل ك��ث�يرة تتعلق ب���أدائ��ه��ا ومن
الغريب �أن الكل يف القطاع الرتبوي
اخلا�ص يعاين فاملالك يعاين والإدارة
امل����در�����س����ي����ة ت����ع����اين وامل����ع����ل����م يعاين
وال��ط��ال��ب ك��ذل��ك وويل الأم����ره فمن
�أي���ن ن���أت��ي ب�تري��اق ال�����س��ع��ادة والنجاح
لهذا القطاع .
وب����ل����غ اج�����م�����ايل ال�����ع�����ائ�����دات املالية
ب��امل��دار���س اخل��ا���ص��ة ب����إم���ارة �أبوظبي
م��ن ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة امل��ق��ررة نحو
 2.6مليار دره��م يف ال��ع��ام الدرا�سي
امل��ا���ض��ي وا���س��ت��ح��وذت امل����دار�����س التي
تدر�س املنهاج الأمريكي والإجنليزي
ع��ل��ى م���ل���ي���اري دره�����م م��ق��اب��ل 327
مليون دره��م مل��دار���س املنهاج العربي
وفقاً ملجل�س ابوظبي للتعليم وب�صفة
عامة يبلغ حجم ا�ستثمارات يف قطاع
التعليم اخلا�ص املدر�سي واجلامعي
بالدولة  6.97مليار درهم متجاوزة
ال�صني الذي بلغ حجم ا�ستثمار فيها
نحو  6.98مليار درهم .
التقت (الفجر) مع الأ�ستاذة خديجة
ال�سيار خبرية تربوية ومديرة مدر�سة
املعايل الدولية ب�أبوظبي حول هموم
امل��دار���س اخل��ا���ص��ة وق��ال��ت �إن جمل�س
اب��وظ��ب��ي للتعليم يعمل على خطني
متوازيني من خ�لال تطوير التعليم
العام والتعليم اخلا�ص كونهما ي�صبان
يف م�صلحة واحدة وهو التعليم وتعترب
املدار�س اخلا�صة رافدا مهما من �أجل
االرت����ق����اء ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ول�����دى املجل�س
خطط ا�سترياتيجية ومتابعة وتنفيذ
هذه اخلطط باملدار�س �أكانت حكومية
�أم خ��ا���ص��ة وامل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة تتم
متابعتها من خالل �شركات تعليمية
تعمل على تطوير املدار�س.
و�أ�ضافت �أن ا�ستثمارا جيدا للتعليم
�إذا كان الهدف منه الرتبية والتعليم
ول���ي�������س ف���ق���ط ج���ن���ى الأرب�����������اح ف�������إذا
ال�شخ�ص فتح مدر�سة ف���أول �شئ من
منظوري �أن يكون �شخ�صية تربوية
وال �أنكر �أن املدار�س اخلا�صة ذات بعد
جت���اري و�أن���ه يجب �أن ي��ك��ون الهدف
الأول ه��و ال��ت��ع��ل��ي��م وال ت��ط��غ��ى امل���ادة
على ال��ه��دف ال�سامي وه��و الإهتمام
بالتعليم والإرتقاء به وتخريج �أجيال
�صاحلة ومتعلمة فهذا ا�ستثمار ممتاز
لأنه ا�ستثمر يف الب�شر.

مدر�سة املعايل الدولية
و�أم�����ا �إذا ك����ان ال���ه���دف م���ن ت�أ�سي�س
مدار�س خا�صة هو الربح عرب ا�ستثمار
ف���ي���ه وال ي���ت���م ت���وف�ي�ر الإحتياجات
ال�ضرورية خللق بيئة جتذب الطالب
فعقلية ���ص��اح��ب ال��رب��ح ه��و �أن يكون
ه��ن��اك معلم وط��ال��ب و���س��ب��ورة وكتاب
ف��ق��ط ال غ�ي�ر يف ه���ذه احل���ال���ة ن�ضع
ع�لام��ة �إك�������س ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ئ��ة لأنه
م��ن امل��ن��ظ��ور ال�ترب��وي �إذا ا�ستثمرت
يف التعليم عليك توفري الإحتياجات
ال�ضرورية والو�سائل الآخرى لتحفيز
الطالب واملعلم واحلمدهلل بد�أنا نتجه
نحو اخل��ط��وات ال�صحيحة كمدار�س
خا�صة حيث ب��د�أت ت�برز ر�ؤي��ة اخرى
للتعليم ب�سبب اهتمام ومتابعة املجل�س
ل���ل���م���دار����س ع�ب�ر زي�������ارات متوا�صلة
والإج���ت���م���اع م���ع ممثليها م���ن خالل
���ص��اح��ب امل��در���س��ة �أو م��دي��ر املدر�سة
�أو القائمني على التعليم باملدر�سة
ويتم تو�ضيح م��ن قبل جلنة املتابعة
اخلطط التطويرية الذي ي�سعى لها
جمل�س ابوظبي للتعليم و مواءمتها
مع خطط املدر�سة وعلى �ضوئها يتم
املتابعة يف تنفيذ اب��ج��دي��ات اخلطط
الإ�سترياتيجية وكذلك يقوم املجل�س
بالتو�صية والن�صح والإر�شاد .
و�أك��������دت خ���دي���ج���ة ال�������س���ي���ار �أن هذه
اخلطوات تعترب �صحيحة وكمدار�س
خ���ا����ص���ة ن���ح���ن م����ع ه�����ذه اخل����ط����وات
وال��ه��دف الكلي ه��و ال��ط��ال��ب ف����إذا مل
يتم تطوير الطالب ومناهج التعليم
ن�صل �إىل نتيجة �أن��ن��ا مل ن�ستثمر يف
ال��ت��ع��ل��ي��م والإ���س��ت��ث��م��ار يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال
يعني املادي.

وترك الإهتمام بالطالب فالعائد على
الإ�ستثمار على التعليم يجب �أن يكون
ذات م�����ردود ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م وينعك�س
على الطالب واملعلم يف جناحهم والإ
�سيكون ح��ال امل��در���س��ة خ�لال � 3أو 4
�سنوات جيدة وتبد�أ يف الإنحدار .
وو����ص���ف���ت �أن ه���ن���اك ال��ط��ف��ي��ل��ي�ين يف
جمال الإ�ستثمار يف التعليم مركزين
ع��ل��ى ال���رب���ح �أدى ب������دوره �إىل تدين
م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����ص وه������ؤالء
مل ي��ف��ه��م��وا م��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��ي��م وكيف
ي��دار وجت��د يف بع�ض الأح��ي��ان �صراع
وا�صطدام بني مدير املدر�سة ومالك
امل��در���س��ة فمدير امل��در���س��ة ل��دي��ه ح�س
ال�ت�رب���وي ف��م��ث�لا ي�سعى ل��ت��وف�ير كل
الو�سائل التعليمية املتطورة للمعلم
ول��ي�����س ف��ق��ط الإع��ت��م��اد ع��ل��ى الكتاب
امل��در���س��ي وال�����س��ب��ورة وال��ط��ال��ب وجند
�أن �صاحب امل��در���س��ة ي��رك��ز على هذه
الأدوات الثالثة فقط .
ومالك املدر�سة يريد فقط �أن يوفر
ميزانية املدر�سة بينما املدير ي�سعى
�إىل توفري طرق التعليم و�إذا ا�ستمر
ح��ال��ة الإ����ص���ط���دام ب��ي��ن��ه��م��ا ومل يتم
حله وم��ن نافلة ال��ق��ول الإ����ش���ارة �إىل
ان املجل�س دائ��م��اً ي���ؤك��د ع��ل��ى مالك
املدار�س عدم الدخول �إىل املدر�سة �أو
ال��ت��واج��د فيها الإ يف نهاية ال���دوام و
مقابلة مدير املدر�سة والأخري يعترب
امل�س�ؤول الأول والأخ�ير �أم��ام جمل�س
ابوظبي للتعليم .
ف�ل�اب���د م���ن ت���وف�ي�ر ال���و����س���ائ���ل التي
ت�ساعد املعلم يف اي�صال مادته ب�إ�سلوب
ممتع �إىل طالبه و�إذا مل يقدم للمعلم
ه����ذه ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي ت��ع��ت�بر مبثابة
املحفز ل��ه يف �إداء عمله مم��ا ينعك�س
على الطالب.

زيادة الأرباح
وح���ول زي���ادة ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة من
�أج��ل تعظيم ال��رب��ح و�إغ��ف��ال املحتوى
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ق���ال���ت ال�����س��ي��ار �إن هناك تدين رواتب املعلمني
�أنا�سا هدفها جمع امل��ال و�أي�ضاً �أنا�سا وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��ل��م�ين فرواتبهم
ه��دف��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ة جاذبة متدنية مقارنة مع زمالئهم باملدار�س
للطالب فالق�ضية لي�ست �أخذ الر�سوم احلكومية مم��ا �أدى �إىل ب���روز رحلة
ال��درا���س��ي��ة م��ن �أول���ي���اء الأم�����ور فقط ال�شتاء وال�صيف م��ن ناحية انتقال

املعلمني ب�ين امل��دار���س اخلا�صة بحثاُ
عن �أف�ضل دخل يدر عليه .
�أو����ض���ح���ت خ��دي��ج��ة ال�����س��ي��ار مديرة
م���در����س���ة امل����ع����ايل ال���دول���ي���ة �أن هذا
املو�ضوع يدخل فيها ع��دة ج��وان��ب يف
م�����س���أل��ة ال���روات���ب ح��ي��ث ي��وج��د هناك
م��دار���س ر���س��وم��ه��ا متدنية ومدار�س
ر���س��وم��ه��ا ع��ال��ي��ة ج�����داً ف��ت�رى لي�س
ه��ن��اك ح��ل و���س��ط ف��ه��ذه امل��دار���س ذات
الر�سوم املتدنية ت�ضطر من �أجل عدم
خ�سارتها �إىل دفع رواتب �ضعيفة .
وق����ال����ت� :أن���ا����ش���د جم��ل�����س ابوظبي
للتعليم بالتدخل يف م�س�ألة الرواتب
للمعلمني ول��ل��ع��ل��م جم��ل�����س �أبوظبي
للتعليم حدد احلد الأدن��ى بـ 2000
دره����م ل��ل��م��ع��ل��م وت����رك احل���د الأعلى
مفتوحاً وه��ذا ال��رات��ب �صار ال يكفي
املعلم الذي يدير �أ�سرة كاملة ومالك
امل��در���س��ة ي�����س��ت��غ��ل ه���ذا احل���د الأدن����ى
وي��زي��د ع��ل��ى  2000دره���م ب��ـ 500
درهم �أو  1000درهم فقط كونه مل
يتجاوز قرار املجل�س .
و�أدع������و امل��ج��ل�����س �أن ي��ت��دخ��ل يف هذه
الأم���ور فاملعلم مت تعيينه ب��ـ 3000
دره����م وم����ن ال�������ض���روري ع��ل��ى مالك
املدر�سة �أن يقوم بزيادة املعلم كل �سنة
وفقاً مليزانية املدر�سة ف�إذا تركت املعلم
ي��ع��م��ل وي���در����س ب��امل��در���س��ة مل���دة �أكرث
من � 5سنوات و�أ�شبه مثل النبتة �إذا
مل ت�سقيها متوت ونف�س ال�شئ املعلم
ف�����إذا مل يعطى احل��اف��ز وم���ع مكاف�أة
ت�شجيعية ع��ل��ى �إن��ت��اج��ه و�إب���داع���ه يف
اي�صال املادة العلمية لطالبه �سيتدنى
معنوياته و�أداءه مع مرور الوقت .
و�أب�����ان�����ت �أن امل���ع���ل���م اجل����دي����د ال����ذي
���س��ي��ع�ين ح�����س��ب ال���غ�ل�اء امل���رت���ف���ع لن
ير�ضى بـراتب وق��دره  3000درهم
ال���ذي ر���ض��ى ف��ي��ه امل��ع��ل��م الأق�����دم قبل
���� 3س���ن���وات وي��ط��ل��ب امل��ع��ل��م اجلديد
�أن ي��رف��ع ال��رات��ب �إىل  4000درهم
وك����إدارة مدر�سة م�ضطرين �أن نقبل
بهذا لأ�سباب منطقية وخا�صة يف هذه
الأيام لأننا نواجه ندرة يف املدر�سني يف
التخ�ص�صات العلمية مثل الفيزياء
وال��ك��ي��م��ي��اء وال���ري���ا����ض���ي���ات باملنهاج
الأمريكي والربيطاين ونح�صل عليه
ب�صعوبة و�إذا ح�صلت عليه يطالب
ب���رات���ب �أك��ث��ر م���ن  10000دره���م
وال تقدر تدفع ه��ذا املرتب لأن بقية
املعلمني رواتبهم قليلة وهذا يجعلك
�أو ت�ضطر ت���أت��ي بفئات معينة لي�س
لديها مانع بالرواتب القليلة .
و�أك����دت خديجة ال�سيار �أن املعلمني
لي�س كلهم على كفاءة يف بداية الأمر
وب��ع��د ���س��ن��ت�ين ي���ب���د�أ ي��رت��ف��ع م�ستواه
وع��ل��ى ح���د و���ص��ف��ه��ا ع��ن��دم��ا يكت�سب
اخل��ب�رة ال�ل�ازم���ة ومي��ل��ك الأجنحة

جتده يبحث عن املدر�سة التي تدفع
روات�����ب �أع���ل���ى م���ن امل��در���س��ة احلالية
الذي يعمل فيه .
و �أط���ال���ب ب���إي��ج��اد �آل��ي��ة ل��ب��ق��اء املعلم
ب��امل��در���س��ة �إذا مل تكن عليه �أي �أمور
�إداري������ة م���دة ��� 5س��ن��وات وم���ن خالل
ه���ذه ال�����س��ن��وات ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ع��ل��م �أن
يكون له حافز وت�شجيعه على تطوير
نف�سه و ينعك�س على الأداء الوظيفي
و ال��ر���ض��ا النف�سي وب��ال��ت��ايل ينعك�س
هذا الأداء على املدر�سة و ال نن�سى �أن
مالك املدر�سة له مدر�سة واحدة بينما
املعلم لديه �ألف مدر�سة فمن الأهمية
مبكان الرتكيز على حوافز املعلمني .
احلوافر واملكاف�أت
وبخ�صو�ص مطالبة جمل�س ابوظبي
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب���ه���ذه احل���واف���ز واملكاف�أت
ق��ال��ت ال�سيار كنعم طالبنا ول��ك��ن ال
�أدري هل هم يدر�سون هذه القرارات
و يف اع���ت���ق���ادي �أي ر�أي ي�����ص��در من
�إدارات امل��دار���س اخلا�صة ي�صبح من
اهتماماتهم ويدر�سونه وعلى �ضوءها
ي�������ص���در ت��ع��ام��ي��م وق���������رارات وكذلك
مالحظات اللجان املنبثقة من املجل�س
التي تزور املدار�س وتقييمها .
رحلة ال�شتاء وال�صيف
وح����ول ت��ن��ق�لات امل��ع��ل��م�ين ع�بر رحلة
ال�شتاء وال�صيف من مدر�سة لآخرى
بحثاً عن الأف�ضل
قالت ال�سيار هذه التنقالت موجودة
يف ك��ل امل���دار����س اخل��ا���ص��ة وي���أت��ي �إ ّ
يل
معلمون م��ن م��دار���س �آخ����رى ب�سبب
تدنى الرواتب و مدر�ستي ت�صنف يف
مرتبة املتو�سطة يف جم��ال الرواتب
والإن�سان دائماً يبحث عن الأف�ضل و
خا�صة �إذا كان املعلم رب �أ�سرة �صاحب
م�س�ؤولية ويف نف�س ال��وق��ت ينتقلون
من عندي �إىل مدار�س �آخرى .
وك�شفت �أن ال�سبب يكمن �أننا كمدار�س
نغذي عملية االنتقال مما ي���ؤدى �إىل
اه��ت��زاز يف �أداء امل��درا���س اخلا�صة فال
انتفعت منه فاملعلم يكون لديك �سنة
واح����دة وم���ن ث��م ينتقل �إىل مدر�سة
�آخرى وبعدها يكون يف مدر�سة ثالثة
وه���ك���ذا دوال���ي���ك وامل����دار�����س اخلا�صة
�أن��ظ��م��ت��ه��ا ت��خ��ت��ل��ف م���ن م��در���س��ة �إىل
م��در���س��ة �آخ�����رى ف��ي��ج��ب اي���ج���اد �آلية
لإ�ستقرار املعلمني واملدار�س اخلا�صة
معاً بد ًال من هذا الدوران.

مهرجان الألوان يف باحة املدر�سة
واملنافع وطرق التطوير .
�أو���ض��ح��ت خديجة ال�سيار :نبحث يف
ه���ذا ال���ع���ام ه���ذا امل��و���ض��وع ب�����أن يكون
هناك تعاون بني املدار�س و�أنا �شخ�صياً
�أتوا�صل مع بع�ض م��دي��رات املدار�س
اخل��ا���ص��ة �إذا اح��ت��ج��ت �إىل املعلمني
وال��ه��دف ه��و �أن يكون يف ك��ل منطقة
جمموعة م��دار���س تعمل م��ع بع�ضها
ل��ت��ب��ادل اخل��ب�رات وه���ذا �أم���ر حممود
ينعك�س على �أداء وتقدم املدار�س تكون
حت��ت م��ظ��ل��ة امل��ج��ل�����س وك��ذل��ك يوجد
جمل�س املديرين للمدار�س من خالل
طرح اخل�برات و الإحتياجات وايجاد
احللول للم�شاكل التي تواجه املدار�س
اخل���ا����ص���ة و ي���ت���م ت���و����ص���ي���ل ق������رارات
جمل�س املديرين للمدار�س من ح�ضر
الإجتماع ومن مل يح�ضر يح�صل على
ن�سخة من هذه القرارات عرب الربيد
الإلكرتوين.

����ض���ع���ف ف����ر�����ص ال���ت���دري���ب
والتطوير
وبخ�صو�ص �شكوى املعلمني باملدار�س
اخل��ا���ص��ة م��ن ع���دم ال��ت��ط��وي��ر �أ�شارت
خديجة ال�سيار �إىل �أن هذا الأمر يعتمد
على مالك املدر�سة و�أنا �أعاين يف جزء
من هذه امل�شكلة ولي�س كله واحلمدهلل
فمالك مدر�ستنا متفهمون وتركوا يل
احلرية يف الإدارة والتطوير ولدينا
خبرية تربوية تتوىل عملية الدورات
التطويرية والتنمية املهنية للمعلمني
مثل التدري�س الفعال لإدارة الف�صل
وا�ستخدام الو�سائل التعليمية وكذلك
عن الفروق الفردية والية التعامل مع
الطالب امل�شاغب واملراهق والأن�شطة
ال�����ص��ي��ف��ي��ة وال�ل�ا����ص���ف���ي���ة م�ضيف ًة
يف ن��ه��اي��ة الإ����س���ب���وع ب��ال��ت��ح��دي��د يوم
اخلمي�س لدينا ور���ش عمل نقوم بها
بعد انتهاء ال��دوام املدر�سي للمعملني
كلهم ونر�سل للمدار�س امل��ج��اورة لنا
ب�����أن ه��ن��اك ور����ش���ة ع��م��ل للإ�شرتاك
�أل���ي���ة ت���ع���اون ب�ي�ن امل���دار����س بها ونقوم كذلك ب�إقامة حما�ضرات
ل�ل�أم��ه��ات على �سبيل امل��ث��ال يف بيتنا
اخلا�صة
و ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ب�����ش��ب��ك��ة ت���ع���اون بني مراهق وحما�ضرة كيف �أدر���س لإبني
امل���دار����س اخل��ا���ص��ة ل��ت��ب��ادل اخل�ب�رات وطريق �إبني �إىل النجاح.

و�أب��ان��ت �أن جمل�س اب��وظ��ب��ي للتعليم من �شغفه وادخال املناهج بهذا اجلهاز
ي��دع��وا �إىل اي��ج��اد ���ش��رك��ات تعليمية ويبد�أ يقر�أ ويتعلم .
ت�شرف على املدر�سة من �آجل التطوير وكمدار�س خا�صة م�ستعدون لتحمل
ويقوم �أي�ضاً ب��الإط�لاع على اخلطط تكلفة ادخال املنهاج يف الأيباد للطالب
ال��ت��ط��وي��ري��ة ب��امل��در���س��ة وميزانياتها او�ضحت �أن الطالب يف كليات التقنية
وكيفية تطوير هذه اخلطط وتفعيلها مكلف ب����أن ي���أت��ي ب��اجل��ه��از الدفرتي
واملبلغ املر�صود ل�برام��ج التدريب يف ال��ك��م��ب��ي��وت��ري و امل����دار�����س لوحدها
امليزانية وق��د تعاقدنا يف ال�سابق مع ال ت�����س��ت��ط��ي��ع ت��غ��ط��ي��ة ت��ك��ال��ي��ف هذا
�شركة تطويرية ول��ك��ن مل تكن على ال�ب�رن���ام���ج وب�����دون م�����ش��ارك��ة �أولياء
م�����س��ت��وى امل�����س���ؤول��ي��ة وه��دف��ه��م فقط الأم��ور ومع جهات الداعمة ملثل هذه
الربامج الطموحة وقد تناق�شت مع
مادي ولي�س تربوي.
مالك املدر�سة بهذا اخل�صو�ص الإ �أن
تنفيذها يتطلب خطوات جريئة منها
�ضياع ر�سالة التعليم
وح��ول �أن امل��دار���س اخلا�صة كانت يف تغذية كل املناهج وكذلك تفهم �أولياء
ال�سابق �أو يف بداياتها ذات جودة عالية الأمور .
يف الأداء انعك�س على الطالب والآن
ن��ظ��رة ال��ن��ا���س �إىل امل���دار����س اخلا�صة التجربة الفلندية
حا�ضنة لتوليد الأرباح فقط و �ضاعت و ح���ول ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��ل��ن��دي��ة املطبقة
ر�سالة التعليم فما هى �أ�سباب تدنى يف بع�ض امل��دار���س احلكومية ب�إمارة
ابوظبي وم��دى الإ�ستفادة منها عن
م�ستواها
قالت خديجة ال�سيار �إن ج��زءاً منها طريق املجل�س .
متعلق باملدار�س واجل��زء الأك�بر على �أعربت خديجة ال�سيار عن �أملها �أن
ال��ط�لاب فعندما ي���أت��ي �إ ّ
ىل الطالب يتيح جمل�س ابوظبي للتعليم فر�صة
ويقول كل �شئ متوفر عندى يف البيت زي������ارة امل����دار�����س امل��ط��ب��ق��ة للتجربة
وح��ت��ى ع��ن��دى م���در����س ي��در���س��ن��ي كل ال��ف��ل��ن��دي��ة م��ع �أن املجل�س �أو���ض��ح �أن
امل���واد ف���أن��ت ي��ا ويل الأم���ر مل��اذ تر�سل كل مدر�سة خا�صة تعتمد على نف�سها
ابنك للمدر�سة �إذا وفرت له املدر�سني وت��ذه��ب ل��زي��ارة ه���ذه امل���دار����س ولكن
فعلى ويل الأمر �أن ي�أتي �إىل املدر�سة لي�س كل املدار�س اخلا�صة قادرة على
وي��ح��ا���س��ب ع��ل��ى �أداء اب���ن���ه م���ن اجل ه��ذا ال�شئ فندعو املجل�س �أن يبعث
تقومي اع��وج��اج يف جانب غفلت عنه بع�ض املعلمني ل��زي��ارة ه��ذه املدار�س
احلكومية للتفاعل معهم والإ�ستفادة
املدر�سة .
وك��ذل��ك بع�ض امل��ع��ل��م�ين ال ينظرون م���ن ال��ت��ج��رب��ة ون�����س��م��ع ف��ي��ه��ا ون�س�أل
�إىل ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة كر�سالة زميالتنا باملدار�س املطبقة ولكن لي�س
ق��ب��ل �أن ت��ك��ون ب���اب رزق ي��ت�رزق منه من �سمع كمن ر�أى .
وال���ط�ل�اب �أ���ص��ب��ح��وا ي��ع��ت��م��دون على و �أوجه ال�شكر ملجل�س ابوظبي للتعليم
التكنولوجيا خا�صة الإيباد و و�سائل لأن��ه��م ي�����س��ان��دون��ن��ا وب�����د�أوا بخطوات
الإع�لام الإجتماعي و�أطالب من هنا كنا نتمناها وه��ى الأخ���ذ بيد �إدارات
الإ���س��ت��ف��ادة م��ن م�����ش��روع �سمو ال�شيخ امل��دار���س اخلا�صة مثل الطالب جتد
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س منهم ال�ضعيف وامل��ت��و���س��ط واملتميز
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم ون��ف�����س ال�����ش��ئ ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى �إدارات
دب��ي ادخ��ال املناهج يف الأي��ب��اد �أن يتم امل��دار���س اخلا�صة ف���الإدارة ال�ضعيفة
تطبيقه كذلك على املدار�س اخلا�صة ال���غ�ي�ر ق������ادرة ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر يقوم
ك���ون �أن ال��ط��ال��ب ���ص��ار يهتم ويحب املجل�س مل�ساعدتها على التطوير وكل
ه��ذه ال��و���س��ائ��ل وط���ول ال��ن��ه��ار ما�سك �شخ�ص لديه نقاط قوة ونقاط �ضعف
ه��ذه الو�سيلة فمن املمكن الإ�ستفادة فلهم كل ال�شكر والتقدير.

بهدف تفعيل الدور املجتمعي حلدائق الأحياء ال�سكنية

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم �أن�شطة تراثية وثقافية وريا�ضية يف حديقة ( )5بامل�شرف
•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ممثلة
يف �إدارة خ��دم��ات املجتمع جمموعة
من الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية
والثقافية والرتاثية وذلك يف حديقة
الأحياء ال�سكينة رقم ( )5الواقعة يف
منطقة امل�شرف ا�ستهدفت الأطفال
وج��م��ي��ع �أف����راد الأ����س���رة وذل���ك بهدف
ت��ف��ع��ي��ل ال�������دور امل��ج��ت��م��ع��ي حلدائق
الأحياء ال�سكينة وحث �أفراد املجتمع
على حتويل هذه احلدائق �إىل ملتقيات
اج��ت��م��اع��ي��ة وا���س��ت��ث��م��ار �إمكانياتها
يف ت���ع���زي���ز ال���ع�ل�اق���ات االجتماعية
وت��ط��وي��ر الأن�����ش��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة التي
تنعك�س �إيجابا على املجتمع .ا�شتملت
الفعالية على ال��ع��دي��د م��ن الفقرات
الرتفيهية والريا�ضية حيث ت�ضمنت
فقرة تراثية �شارك فيها ن��ادي تراث
الإم�����ارات وك��ذل��ك ق��دم ال��ن��ادي فقرة
ري��ا���ض��ي��ة مم��ت��ع��ة م��وج��ه��ة للأطفال
وبعدها نظمت �إدارة خدمة املجتمع
ع��ددا من ور���ش العمل املختلفة التي
ا�ستهدفت رفع م�ستوى وعي املجتمع
بالق�ضايا البيئية وال�صحية بالتعاون
�أي�ضا مع نادي تراث الإمارات.
ك��م��ا ���س��اه��م م���رك���ز �إدارة النفايات
بفقرة تثقيفية بيئية مهمة هدفت
�إىل ال���ت���ع���ري���ف ب�����أه����م ال�سلوكيات

والت�صرفات ال�سليمة يف التعامل مع
النفايات وتبيان �أخطارها على البيئة
وعلى �صحة املجتمع .
وتوا�صلت الفقرات من خالل تنظيم
�إدارة خدمات املجتمع مل�سابقات و�ألعاب
ريا�ضية موجهة للكبار بهدف تعزيز
ثقافة اللياقة ال�صحية ل��دى �أفراد
املجتمع  .م��ن جانبها ���ش��ارك��ت هيئة
ال�صحة – �أبوظبي بتن�شيط فعاليات

الأح��ي��اء ال�سكينة م��ن خ�لال تقدمي
فقرة ت�ضمن �إر�شادات �صحية وطبية
عامة لرفع م�ستوى الوعي ال�صحي..
تبعتها فقرة ثقافية موجهة للكبار
لتختتم بعدها الفعاليات بفقرة مهمة
قدمها جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
ومركز �إدارة النفايات ب�أبوظبي .
وك���ان���ت ال��ب��ل��دي��ة ق���دم���ت �إىل جانب
الفقرات الرئي�سية للفعاليات عددا

من الأن�شطة امل�صاحبة متثلت بفقرة
الر�سم والتلوين ,الر�سم على الوجه ,
نق�ش احل��ن��اء ,ور���ش عمل للأطفال ,
لعبة ال�سلم والثعبان ( توعية بيئية),
�إر����س���ال م��ر���ش��دات ل��ت��وع��ي��ة الأمهات
واخلدم وال�صغار حول م�شروع ف�صل
ال��ن��ف��اي��ات م��ن امل�����ص��د ,ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
الأكالت ال�شعبية والقهوة العربية.
على ال�صعيد ذاته �أكدت بلدية مدنية

�أب���وظ���ب���ي �أن ف���ك���رة م�������ش���روع تفعيل
حدائق الأح��ي��اء ال�سكنية انطلقت يف
بداية العام  ،2012حيث مت تقدمي
برنامج متكامل و�سل�سلة طويلة من
الفعاليات ال��ت��ي ت�شمل ك��اف��ة حدائق
الأح����ي����اء ال�����س��ك��ن��ي��ة وف���ق���ا لربنامج
م����درو�����س وم���ن���ظ���م ،ل��ت�����ش��ك��ل ملتقى
خ�صبا ل�ل�أط��ف��ال و�أ���س��ره��م يق�ضون
فيها �أوق��ات��ا مملوءة باملتعة واحلركة
والت�شويق.
وي���ه���دف امل�������ش���روع �إىل ج��م��ع �أف�����راد
ال��ع��ائ��ل��ة يف ج��و ع��ائ��ل��ي ترفيهي �آمن
ب��ال��ق��رب م��ن م��ك��ان �سكنهم ،وكذلك
ت�شجيع وتعميق الروابط االجتماعية
والأ�سرية ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل دور
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي ،م���ن خالل
�إدارة خدمات املجتمع ،وذلك بتقدمي
خيارات ترفيهية وتثقيفية و�إر�شادية
ب��ق��ال��ب حم��ب��ب ل�ل�أط��ف��ال وللأ�سرة
ع��ل��ى ح���د ����س���واء و�إي�������ص���ال الر�سائل
ال���ت���وع���وي���ة امل���ط���ل���وب���ة ع���ل���ى �صعيد
امل�����س���ؤول��ي��ات املجتمعية جت���اه البيئة
واحل����دائ����ق وال���ت��راث ل����زرع العادات
الأ�صيلة ،وجعلها �أح��د �أه��م مكونات
القيم وامل��ب��ادئ الأ���س��ري ..كما نهدف
من خالل هذا الربنامج ايل حتقيق
امل���زي���د م���ن ال���ت���وا����ص���ل وال�شراكات
املجتمعية خلدمة املجتمع.
و�أ����ش���ارت ال��ب��ل��دي��ة �أن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى �أراء

اجل��م��ه��ور ال���ت���ي ت��و���ص��ل��ن��ا ال��ي��ه��ا عن
طريق اال�ستبيانات التي توزع يف نهاية
ك��ل ف��ع��ال��ي��ة ،ون�����س��ب��ة ال��ر���ض��ا العالية
حيث كانت  ، 86%قررت البلدية �أن
ت�ستمر هذه الفعاليات وتتوا�صل للعام
الثاين على التوايل 2013م
جدير بالذكر �أن بلدية مدينة �أبوظبي
ك���ان���ت ق���د �أط���ل���ق���ت م�������ش���روع ت�شييد
ع���دد م���ن ح���دائ���ق الأح���ي���اء ال�سكنية
يف �أب��وظ��ب��ي حيث ب���د�أ العمل ب�إجناز
احلدائق منذ يونيو  2009وقد جاء
هذا امل�شروع �ضمن �إطار خطة البلدية
اال�سرتاتيجية ال��رام��ي��ة �إىل تو�سيع
خارطة الأماكن الرتفيهية واحلدائق

واملتنزهات و�إيجاد بيئة �صحية للتنزه
وخدمة املجتمع .
وينطوي م�شروع احل��دائ��ق ال�سكنية
ع��ل��ى �أه�����داف ك��ث�يرة م��ن��ه��ا ا�ستكمال
ال��ب��ي��ئ��ة ال�صحية للمجتمع وتوفري
حدائق �صغرية بني الأحياء ال�سكنية
و�إي���ج���اد �أم���اك���ن �آم���ن���ة ل��ت��ن��زه الأ�سر
والأط���ف���ال و�إت���اح���ة �أم���اك���ن الرتفيه
القريبة م��ن املناطق ال�سكنية الأمر
ال�������ذي ي����وف����ر ال�����راح�����ة واجل����اذب����ي����ة
والهدوء لأفراد املجتمع  ..كما ي�سهم
امل�شروع يف �إ�ضفاء مل�سات جمالية داخل
الأحياء ال�سكنية وللبيئة العامة مما
ي�شجع ع��ل��ى اال���س��ت��ق��ط��اب ال�سياحي

وتنويع خيارات الرتفيه والتنزه .
وي��ه��دف م�����ش��روع احل��دائ��ق اجلديدة
�إىل تر�سيخ ون�شر ثقافة احلفاظ على
املكونات البيئية وتنميتها خا�صة لدى
اجليل ال�صاعد والأطفال.
و�أك������دت ال��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا حت��ر���ص على
�أهمية توفري كافة اخلدمات الالزمة
ل��راح��ة امل��رت��ادي��ن م��ن �أث����اث حدائق
م���ت���ن���وع وم����ق����اع����د ج���ل���و����س �صحية
منا�سبة و�سالل النفايات املنت�شرة يف
�أرج��اء احلدائق  ...مع احلر�ص على
وج��ود �أ���س��وار عالية حماية للحدائق
واملرتادين ووفقا لت�صاميم هند�سية
بديعة مزودة ب�أنظمة �إنارة جذابة.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم ديكان
حيدر ابادي رخ�صة رقمCN 1188314:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ال�سيد عبا�س ال�سيد حممد الفردان ()%100
تعديل وكيل خدمات
حذف يو�سف احمد �سلطان جابر احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف الك�شمي ديليب ديليبكومار
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�سيد/حمد �سعيد نا�صر
اجلنيبي امارات اجلن�سية قد ابدى رغبته يف الغاء االعالن
ال�سابق ال�صادر يف جريدة الوحدة يف العدد رقم  11974بتاريخ
 2012/3/21بخ�صو�ص الرخ�صة رقم  CN 1033996باال�سم
التجاري م�ؤ�س�سة الفنه التجارية.
ثم تقدم بطلب اجراء التعديالت التالية:
تعديل اال�سم التجاري اىل /الفنة لل�صيانة العامة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1181523باال�سم التجاري ا�سكوايرز كويف
هاو�سز 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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/ستيف
لتجارة العدد احلديدية رخ�صة رقمCN 1010625:
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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق

الغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمل
الهور لل�ستائر رخ�صة رقمCN 1038228:
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جلوبل لتجارة
اجهزة حقول النفط رخ�صة رقمCN 1053625:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مانع عي�سى قبمر ح�سني املازم ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن علي غلوم مو�سى العبيديل
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/النهر اجلاري للعقارات وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1330830:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سامل احمد علي امل�صري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع�/سند احمد علي مبارك احلارثي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء� /سند احمد علي مبارك احلارثي من  %100اىل %0
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4*6اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/النهر اجلاري للعقارات وال�صيانة العامة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/سوبر ماركت حم�ضيات
لبنان رخ�صة رقم CN 1190782:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*2
تعديل ا�سم جتاري:من�/سوبر ماركت حم�ضيات لبنان

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ALNAHR AL JARI REALESTATE & GENERAL MAINTENANCE

اىل/املواكب العمال البال�سرت

ALMAWAKEB PLASTERING WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي بني يا�س املفرق �شرق  3بناية رقم  9مكتب رقم
 2ميزان بناية �سامل بخيت مبارك املحرمي اىل ابوظبي بني يا�س �شرق  9مكتب 202
بناية �سرور من�صور نا�صر �ساملني املن�صوري
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
تعديل ن�شاط/حذف ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف خدمات ت�أجري العقارات وادارتها ()6820001
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

LEBANESE CITRUSES SUPERMARKET

اىل/بقالة حم�ضيات لبنان
LEBANESE CITRUSES GROCERY

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/الكون العاملية ملواد البناء
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1190776:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شاجهان عبداملجيد ()%49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة امل علي ح�سن علي حممد ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف باالم باديان عبدالرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالقادر عبا�س ا�سماعيل اخلوري
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/امل�ساير لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1065206:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عي�سى ح�سن حممد علي احلمادي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي عبداهلل احمد الكثريي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمل ن�سيم الليل خلياطة وتطريز
املالب�س الن�سائية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1060220:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  01*01اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل ن�سيم الليل خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية ذ.م.م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حممد �شكيل احمد حلجر
والرخام رخ�صة رقم CN 1010198:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حممد �شكيل احمد حلجر والرخام
اىل/حممد �شكيل احمد للنجارة اليدوية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

NIGHT BREEZE LADIES DRESS TAILORING & EMBROIDERY SHOP LLC

اىل/جنمي م�سارت لل�صيانة العامة ذ.م.م

NAJIMI MUSSARAT GENERAL MAINTENANCE LLC

�إعــــــــــالن

MUHAMMAD SHAKEEL AHMED MANUAL CARPENTRY

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد ال مكتوم بناية
ح�سني عبداهلل عبا�س ا�سماعيل اخلوري اىل املنطقة الغربية ليوا ليوا يثي بناية
حممد �سامل حاب�س �سامل املن�صوري
تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف تطريز املالب�س اجلاهزة ()1410902
تعديل ن�شاط/حذف �صناعة املطرزات ()1392007
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 عنوان/من املنطقة الغربية غياثي غياثي ال�صناعية دائرة �ش�ؤون
البلدية ق  41م  3اىل ابوظبي م�صفح م  1م�ستودع  51قطعة  69ورثة
املرحوم حممد را�شد املن�صوري
تعديل ن�شاط/ا�ضافة منجرة (ور�ش النجارة) ()1622007
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب احلجر ()4330002
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة واحة االندل�س
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1179341:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة واحة االندل�س للمقاوالت العامة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة �شعاع الن�صر للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1296806:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ابراهيم عبا�س كرمي �سرحان البلو�شي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف تهاين حممود ارملة فهد غريب حوي�ش ال�شام�سي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.20*0.40اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة �شعاع الن�صر للمقاوالت العامة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�س
بريل للعباية وال�شيل رخ�صة رقمCN 1203132:
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(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

WAHAT AL NADALUS GENERAL CONTRACTING EST

اىل/م�ؤ�س�سة واحة االندل�س للديكور
WAHAT AL NADALUS DECORATION EST

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

SHUAA AL NASR GENERAL CONTRACTING

اىل/م�ؤ�س�سة �شعاع الن�صر لالعمال البال�سرت
SHUAA AL NASR PLASTER WORKS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة الو بني يا�س للهواتف
املتحركة وزينة ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1020168:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة الو بني يا�س للهواتف املتحركة وزينة ال�سيارات
HELLO BANIYAS MOBILE PHONE & AUTO ACCESSORIES ESTABLISHMENT

اىل/م�ؤ�س�سة الو بني يا�س للهواتف املتحركة
HELLO BANIYAS MOBILE PHONE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات ()4530010
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/زهرة ال�سلع
لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1179402:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عادل عبدالرحمن �صالح حممد املرزوقي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد را�شد �سعيد �سامل املزروعي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة�/شركة ال�سليمي
لتجارة مواد البناء ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1235883:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سلمان ح�سن خادم ح�سني من  %49اىل %24.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عثمان علي خادم ح�سني ()%24.5
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/حمل عبيد �سامل لت�صليح كهرباء

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة �سويحان اجلميلة
للمقاوالت وال�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1139881:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  33*7اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة �سويحان اجلميلة للمقاوالت وال�صيانة العامة
اىل/م�ؤ�س�سة �سويحان اجلميلة لل�صيانة العامة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

مغ

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ومكيفات ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1124283:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل عبيد �سامل لت�صليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات
OBAID SALEM AIR COND. & ELECT. APPLIANCES REPAIRS

اىل/حمل عبيد �سامل لت�صليح كهرباء ال�سيارات
OBAID SALEM ELECT. APPLIANCES REPAIRS

�إعــــــــــالن

SUWAIHAN ALJAMELA GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح مكيفات هواء ال�سيارات ()4520021
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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عربي ودويل

ً
ت�ضامنا مع الأ�سري
قطع طرق يف بريوت

الرئي�س الفل�سطيني ي�صل �إىل مو�سكو
•• مو�سكو-يو بي �أي:

و�صل الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �إىل مو�سكو ،ام�س الأربعاء ،يف
زيارة ت�ستغرق يومني يجتمع يف خاللها مع نظريه الرو�سي فالدميري
بوتني اليوم لبحث ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم والتعاون الثنائي وامللفات
الإقليمية ال�ساخنة .وقال عبا�س لو�سائل �إعالم رو�سية قبل توجهه اىل
مو�سكو� ،إنه �سوف يتحدث للرئي�س بوتني مبنتهى ال�صراحة عن الو�ضع
القائم يف ال�شرق الأو�سط .و�أ�ضاف نريد موا�صلة تبادل الآراء مع قادة
رو�سيا حول املو�ضوعات كافة ..فال توجد بيننا �أ�سرار  .ونوه الرئي�س
الفل�سطيني �إىل �أن فل�سطني ازدادت ا�ستقراراً و�أمناً وا�ستقال ًال باملجال
الإق��ت�����ص��ادي يف الأع����وام القليلة املا�ضية .وح���ول ال��ن��زاع م��ع �إ�سرائيل،
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قال عبا�س �إن الفل�سطينيني ينتظرون حمادثات مع �إ�سرائيل ولكنهم
ال ي�ستطيعون مفاو�ضة الطرف الإ�سرائيلي يف ظل ا�ستمرار الن�شاط
الإ�ستيطاين الإ�سرائيلي  .و�أ���ش��ار عبا�س اىل �أن موقف الفل�سطينيني
من االنتفا�ضات العربية وا�ضح وثابت وهو �أنهم ال يتدخلون يف �ش�ؤون
البلدان العربية وغري العربية ولكنهم يقفون مع �شعوب هذه البلدان
وي�ؤيدون طموحاتها  .وبالن�سبة لأحداث �سوريا� ،أكد �أن الفل�سطينيني
ال ي��ري��دون ال��ت��دخ��ل يف ���ش���ؤون تخ�ص ���س��وري��ا  ،م�����ش�يراً �إىل �أن ال�شيء
الوحيد الذي يريدونه يف �سوريا هو حماية الفل�سطينيني وخميماتهم
من هجمات الطرفني املتنازعني .و�سوف ير�سل عبا�س وفدا �إىل �سوريا
يف الأي��ام القليلة املقبلة ليتباحث مع احلكومة ال�سورية ب�ش�أن توفري
احلماية للفل�سطينيني املقيمني هناك.

•• بريوت-ا ف ب:

قطع �شبان بع�ض الطرق يف بريوت ومناطق اخرى يف �شمال لبنان قبل منت�صف ليل الثالثاء االربعاء ت�ضامنا مع
رجل الدين ال�سني احمد الأ�سري الذي نقل عنه قوله ان اجلي�ش يطوق امل�سجد الذي ي�ؤم ال�صالة فيه يف جنوب
لبنان ويريد اقتحامه ،بح�سب ما اوردت �صفحة الأ�سري الر�سمية على موقع في�سبوك على �شبكة االنرتنت وم�صادر
امنية .واو�ضح م�صدر امني لوكالة فران�س بر�س ان اجلي�ش اللبناين اوقف �شابا يقود �سيارة حتمل رقما مزورا يف
حميط م�سجد بالل بن رباح يف بلدة عربا �شرق مدينة �صيدا ،اكرب مدن جنوب لبنان وخالل التحقيق معه ،ا�ستنفر
ان�صار اال�سري يف امل�سجد املجاور وجتمعوا حول حاجز اجلي�ش و�سحبوا ال�شاب اىل داخل امل�سجد .وتبني ان ال�شاب
رجل دين يدعى ال�شيخ عا�صم حمرم العاريف وطالب اجلي�ش املتجمعني داخل امل�سجد بت�سليم العاريف ال�ستكمال
التحقيق .وبعد وقت ق�صري على احل��ادث ،مت بث اخلرب التايل على �صفحة اال�سري على في�سبوك اللواء الثامن
من اجلي�ش اللبناين الذي طوق م�سجد بالل بن رباح و�أقام ثكنة ع�سكرية حوله ،قرر الآن ح�سب ما هددنا اقتحام
امل�سجد بحجة �سحب ال�شيخ عا�صم حمرم العاريف الذي ارتكب خمالفة �سري .

يهدد ب�ضم املت�شددين اليهود حلكومته
نتنياهو ّ

•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

وجه حزب الليكود الذي يتزعمه
ّ
رئ���ي�������س ال����������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي
بنيامني نتنياهو ،ام�س ،تهديداً
�إىل حزب يوجد م�ستقبل برئا�سة
ي��ائ�ير ل��ب��ي��د ،ب����أن���ه يف ح���ال عدم
التو�صل �إىل اتفاق ائتاليف ف�إنه
ّ
�سي�سعى �إىل �ضم حزبي املتدينني
اليهود املت�شددين (احلريدمي)
�إىل حكومته بد ًال منه.
وق���ال ق��ي��ادي��ون يف ح��زب الليكود
ل��و���س��ائ��ل �إع��ل�ام �إ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �إنه
يف ح����ال ع����دم ح�����دوث ت���ق���دم مع
لبيد خ�ل�ال ال�����س��اع��ات القريبة،
ومل ي��ت��ن��ازل ع��ن مطالبه املبالغ
فيها ،ف�إن رئي�س احلكومة �سيبد�أ
مب��ح��ادث��ات خاطفة م��ع احلزبني
احل���ري���دي�ي�ن (����ش���ا����س وي���ه���دوت
هتوراة) .
وذكرت التقارير ال�صحفية خالل
الأي���ام الأخ�ي�رة �أن لبيد يطالب
ب��ح�����ص��ول ح���زب���ه ع��ل��ى حقيبتي
ال�ت�رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م والداخلية

ال���وزاري���ت�ي�ن ،الأم����ر ال���ذي �أدخل
املفاو�ضات االئتالفية �إىل طريق
�شبه م�سدود.
لكن حزب يوجد م�ستقبل رد على
�إن���ذار الليكود بالقول �إن الأزمة
االئ��ت�لاف��ي��ة ال��ت��ي ن�شهدها الآن
هي لي�ست �صراعاً على احلقائب
الوزارية فقط ،و�إمن��ا هذا �صراع
على �صورة املجتمع الإ�سرائيلي،
و�إ�����ص����رار ي���وج���د م�����س��ت��ق��ب��ل على
حقيبة ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م نابع
م��ن حقيقة �أن ال��ط��ري��ق لتغيري
وج��ه ال��دول��ة مت��ر ب��الأ���س��ا���س من
خ�ل�ال ه��ـ��ذه احل��ق��ي��ب��ـ��ـ��ـ��ة و�ش ـ ـدّد
حزب يوجد م�ستقبل على �أنه لن
يتنازل ع��ن مطالبه لأن��ه ح�صل
ع���ل���ى ث���ق���ة اجل���م���ه���ور م����ن �أج����ل
امل��ح��ارب��ة م��ن �أج���ل ه��ذه املطالب
 ،و�أن ي��ائ�ير ل��ب��ي��د ل���ن ينحرف
ع��ن مبادئه وتعهداتـ ــه حتى لو
ا�ضطر �إىل اجللو�س يف �صفوف
املعار�ضة .
ّ
ك��ذل��ك ع��ق��ب رئي�س ح��زب البيت
ال���ي���ه���ودي ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ي��ت ،على

العمادية

التو�صل �إىل �سالم
على احتمال
ّ
بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني.
وق��ال��ت �صحيفة م��ع��اري��ف ام�س
وج���ه ان��ت��ق��ادات �شديدة
�إن ���س��ري ّ
ل���ن��� ّي���ة ت���ع���ي�ي�ن �أري����ئ����ي����ل وزي��������راً
للإ�سكان خالل لقائه مع ن�شطاء
�إ���س��رائ��ي��ل��ي�ين م���ن ح���رك���ة �صوت
واحد الدولية التي تدعو �إىل حل
ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني.
ون���ق���ل���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ع����ن �سري

م�سيحيو دير الزور �ضد الأ�سد وجبهة الن�صرة
•• دير الزور-ا ف ب:

ي�����ص��ل��ي اب����و اب���راه���ي���م وع��ائ��ل��ت��ه كل
اح��د يف املنزل ال��ذي يت�شاركونه مع
مقاتلني معار�ضني يف مدينة دير
الزور يف �شرق �سوريا لكن هذه العائلة
امل�سيحية املعار�ضة للرئي�س ال�سوري
ب�����ش��ار اال�����س����د ،ت��خ�����ش��ى ان ت�ضطر
ملغادرة البالد يف حال فر�ضت جبهة
الن�صرة اال���س�لام��ي��ة قوانينها بعد
�سقوطه .ويقول ابو ابراهيم لوكالة
فران�س بر�س نحن العائلة االخرية
امل�����س��ي��ح��ي��ة امل��ت��ب��ق��ي��ة يف دي����ر ال����زور
التي ما زال��ت حتت �سيطرة القوات
النظامية ،لكنها ت�شهد معارك منذ
نحو ع�شرة ا�شهر .وي�شري املر�صد
ال�����س��وري حل��ق��وق االن�����س��ان اىل ان
غالبية ال�سكان امل�سيحيني غادروا
دي����ر ال�����زور ب�����س��ب��ب اع���م���ال العنف،
بعدما كان عددهم فيها يقارب اربعة
االف �شخ�ص .وي�ضيف ابو ابراهيم

ان ه����ؤالء غ���ادروا م��ع ب��داي��ة النزاع،
وجل�أوا اىل مناطق خا�ضعة ل�سيطرة
ال��ن��ظ��ام خ��وف��ا م��ن ا�سالميي جبهة
ال��ن�����ص��رة  .ومل ت��ك��ن ه���ذه اجلبهة
م��ع��روف��ة قبل ب��دء ال��ن��زاع منت�صف
�آذار مار�س  ،2011لكنها اكت�سبت
دورا م��ت��ن��ام��ي��ا وت��ب��ن��ت ال��ع��دي��د من

م�صر حتقق مع  7فل�سطينيني
بحوزتهم ر�سوم ملن�ش�آت

•• القاهرة-يو بي �أي:

�أوقفت �أجهزة الأمن امل�صرية ،ام�س الأربعاء  7فل�سطينيني فور و�صولهم
اىل مطار القاهرة الدويل قادمني من �سوريا بعد �إيران ،وقد عرثت معهم
على ر�سوم لبع�ض املن�ش�آت احليوية وال�سيادية يف م�صر .وقالت و�سائل
�إعالم م�صرية� ،إن �أجهزة الأمن مبطار القاهرة الدويل مت ّكنت من �ضبط
جمموعة ت�ضم  7فل�سطينيني ل��دى و�صولهم م��ط��ار ال��ق��اه��رة قادمني
من �سوريا بعد �إي��ران ،وع�ثرت معهم على ر�سوم لبع�ض املن�ش�آت احليوية
وال�سيادية يف م�صر .و�أ�ضافت �أنه بالتحقيق مع ال�شبان ال�سبعة تبينّ �أنهم
توجهوا �إىل �سوريا ،ومنها �إىل
دخلوا م�صر �أو ًال عرب �أنفاق غزة ،ومن م�صر ّ
�إيران التي دخلوها من دون �إثبات خامت الدخول على جوازات �سفرهم ،وهو
ما �أثار �شكوك �سلطات املطار ،لدى عودتهم اىل م�صر قادمني من �سوريا.
و�أو�ضحت �أنه يتم التحقيق مع ال�شبان ال�سبعة ملعرفة �أ�سباب احتفاظهم
بر�سوم ملن�ش�آت م�صرية حيوية و�سيادية  .لكنها مل ت�شر اىل طبيعة الأماكن
التي احتوتها تلك الر�سوم .

جناة م�س�ؤو َلني عراقيني
من حماولتي اغتيال

•• بغداد-يو بي �أي:

جنا مدير �شرطة حملي و�ضابط يف قوات البي�شمركة الكردية من حماولتي
اغتيال بعبوتني نا�سفتني ،ام�س الأربعاء ،بحادثني �أمنيني منف�صلني �شمال
العراق .وقال م�صدر يف �شرطة حمافظة نينوى انفجرت عبوة نا�سفة اىل
جانب الطريق العام يف ناحية زم��ار ( 60كلم غرب املو�صل) ،م�ستهدفة
موكب مدير �شرطة الناحية املقدّم خ�ضر �أحمد �سلو ،ما �أ�سفرعن �إحلاق
�أ���ض��رار مادية ب�سيارات املوكب من دون خ�سائر ب�شرية  .و�أ���ض��اف امل�صدر
�سارعت ال�شرطة اىل �إغالق منطقة احلادث ،وفتحت حتقيقاً يف مالب�ساته
 .ويف ال�سياق ،قال م�صدر �أمني حملي يف كركوك ( 260كلم �شمال بغداد)
�إن عبوة نا�سفة انفجرت اىل جانب الطريق الرئي�س يف ق�ضاء الدب�س (45
كلم �شمال غ��رب كركوك) �أثناء م��رور موكب �آم��ر الفوج الثالث يف قوات
البي�شمركة العقيد ن���وزاد عمر ،م��ا �أ�سفرعن �إ�صابة اح��د �إف���راد حمايته
ب��ج��روح .و�أ����ض���اف امل�����ص��در �أن ال�����ش��رط��ة ط�� ّوق��ت منطقة احل����ادث ،ونقلت
اجلريح �إىل امل�ست�شفى.

ال��ت��ف��ج�يرات ا���س��ت��ه��دف��ت غالبيتها
م��راك��ز ام��ن��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة .وحتظى
اجلبهة التي ادرجتها وا�شنطن على
الئحة املنظمات االرهابية ،بح�ضور
وا�سع يف �شرق �سوريا ،و�شكلت قبل
ايام مع جمموعات ا�سالمية اخرى،
الهيئة ال�شرعية للمنطقة ال�شرقية

يف �سوريا التي �ستتوىل ادارة �ش�ؤون
املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتها.
وا�شار املر�صد ال�سوري اىل ان مدينة
امليادين يف حمافظة دير الزور ،ت�شهد
منذ االع�ل�ان ع��ن ت�أ�سي�س الهيئة،
تظاهرات معار�ضة جلبهة الن�صرة.
وي�����ض��ي��ف اب����و اب���راه���ي���م مل نواجه
م�شكالت معهم حتى الآن  .ويو�ضح
ان��ه رغ��م ذل��ك نحن خائفون منهم،
ول�سنا الوحيدين .مقاتلو اجلي�ش
ال�����س��وري احل���ر ي��خ��اف��ون اي�����ض��ا .يف
دي���ر ال����زور ،اجل��م��ي��ع خ��ائ��ف منهم.
هم اقوياء جدا واف�ضل ت�سليحا من
بقية املقاتلني املعار�ضني .
ويتابع عندما ي�سقط ب�شار اال�سد،
�سرنى ما هي نياتهم احلقيقية .اذا
قرروا اقامة دولة ا�سالمية حتكمها
ال�������ش���ري���ع���ة ،ل����ن ي���ك���ون ث���م���ة خيار
ل��ن��ا ،نحن امل�سيحيني واملجموعات
االخ����رى��� ،س��وى ت���رك ه���ذه البالد،
و�سرنحل .

قوله ح��ول تعيني �أري��ئ��ي��ل وزيراً
للإ�سكان �إنه �إذا كان هذا التعيني
ي��ع��ن��ي م���وج���ة ب���ن���اء ج����دي����دة يف
امل�������س���ت���وط���ن���ات ف��������إن ه����دف����ه هو
الق�ضاء على االحتمال للتو�صل
�إىل ت�سوية و�سالم بني ال�شعبني .
وعقّب �أريئيل على حتذير �سري
معترباً �أن ت�صريح الأخ�ي�ر وقح
جداً  ،و�أنه تدخّ ل فظ يف ال�سيادة
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��وج��ودة ح��ال��ي��اً يف

ح�سا�سة لت�شكيل احلكومة،
عملية ّ
و�أقوال �سري لي�ست مفاجئة على
�ضوء موقف الأمم املتحدة غري
املتوازن واملعادي لإ�سرائيل .
اىل ذلك ،تنظر املحكمة العليا يف
التما�س �ضد تو�سيع م�ستوطنة
�أف������رات ب�����ش��ك��ل ي��ق��ط��ع التوا�صل
اجل��غ��رايف ب�ين م��دي��ن��ة ب��ي��ت حلم
وال���ق���رى الفل�سطينية الواقعة
جنوب املدينة.

�إ�سرائيل تخ�شى اتهامها
بالعن�صرية من وفد �أفريقي

•• القد�س املحتلة-يو بي �آي:

ع�ّب�رّ م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية عن التخ ّوف من �أن زيارة
وفد جنوب �أفريقي لإ�سرائيل �سيتهمها مبمار�سة نظام تفرقة عن�صرية
(�أب��رت��ه��اي��د) بحق الفل�سطينيني ،فيما يتم تنظيم �أ���س��ب��وع الأبرتهايد
الإ�سرائيلي يف مدينة النا�صرة يف اجلليل.
ورغم �أن هدف زيارة الوفد اجلنوب �أفريقي هو التحقيق يف �أ�سباب اجلمود يف
املفاو�ضات الإ�سرائيلية – الفل�سطينية� ،إال �أن وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية
تتخ ّوف من �أن الهدف احلقيقي للزيارة هو و�ضع تقرير ي�ضفي �شرعية
على اتهامات لإ�سرائيل ب�أنها متار�س الأبرتهايد �ضد الفل�سطينيني يف
ال�ضفة الغربية ،خا�صة و�أن جنوب �أفريقيا تعترب واحدة من �أكرث الدول
التي تنتقد �سيا�سة �إ�سرائيل بحق الفل�سطينيني.
ونقلت �صحيفة (معاريف) ام�س عن م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية
قوله �إنه �إذا �أق ّرت الدولة التي انت�صرت على الأبرتهايد ،من خالل تقرير
خا�ص ،ب�أن �إ�سرائيل متار�س �سيا�سة كهذه جتاه ال�سكان الفل�سطينيني ،ف�إن
هذا الأمر �سي�شرعن هذا االدعاء يف احللبة الدولية ،و�إقرار كهذا �سيدعم
حملة املقاطعة التي تقوم بها منظمات دولية .وقالت ال�صحيفة �إن وزارة
اخلارجية الإ�سرائيلية حتاول �إرجاء زيارة الوفد اجلنوب �أفريقي ،الأ�سبوع
املقبل ،بحجة �أنه يحل يف هذه الفرتة عيد الف�صح اليهودي الذي تكون فيه
الوزارات الإ�سرائيلية مغلقة ب�سبب عطلة العيد.

اجلي�ش امل�صري يعترب حماية احلدود مهمة ّ
مقد�سة

•• القاهرة-يو بي �أي:

�أك��د وزي��ر الدفاع امل�صري الفريق
�أول عبد الفتاح ال�سي�سي ،ام�س� ،أن
ت�أمني حدود م�صر وحماية �أمنها
القومي مهمة مقدّ�سة ال تهاون
فيها.
وق��ال ال�سي�سي ،خ�لال لقاء عقده
م��ع وق����ادة و���ض��ب��اط ���س�لاح حر�س
احل������دود ب��ح�����ض��ور رئ��ي�����س �أرك�����ان
ح����رب ال���ق���وات امل�����س�� ّل��ح��ة الفريق
�صدقي �صبحي� ،إن القوات امل�س ّلحة
ت��ع��م��ل ب���أق�����ص��ي درج������ات اليقظة
واال�ستعداد القتايل لفر�ض �سيادة
ال��دول��ة وت���أم�ين ح��دوده��ا الربية
وال�ساحلية والت�صدي بكل ح�سم
لكل م��ن ت�سوِّل ل��ه نف�سه امل�سا�س
ب���أم��ن م�����ص��ر وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ،
م�شدِّداً على �أن ت�أمني حدود م�صر
وح���م���اي���ة �أم���ن���ه���ا ال���ق���وم���ي مهمة
مقدّ�سة ال تهاون فيها.
وث َّمن ال�سي�سي ال��دور ال��ذي يقوم
به رجال حر�س احلدود يف حماية
ح���دود ال��ب�لاد ،م���ؤك��داً �أن القوات
امل�س ّلحة م�ؤ�س�سة وطنية متار�س
مهامها ب��ت��ج��رد ت���ام وت��ع��م��ل وفقا
مل����ب����ادئ وق����ي����م وط���ن���ي���ة را�سخة،
و�أن اجل��ي�����ش امل�����ص��ري م��ن �أعظم
اجليو�ش و�أعرقها و�أكرثها وطنية
و�أ���ش��ار ال��ف��ري��ق �أول ال�سي�سي اىل
ح��ر���ص ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة للقوات
امل�����س��ل��ح��ة ع���ل���ي ت���ط���وي���ر وح�����دات
حر�س احل��دود وتزويدها ب�أحدث
الأ�����س����ل����ح����ة وامل�������ع�������دات وال���ن���ظ���م
القتالية والإهتمام بالفرد املقاتل
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حتذير �أممي من خطر اال�ستيطان على ال�سالم
ت����ه����دي����د ال����ل����ي����ك����ود ب����ال����ق����ول يف
�صفحته على ال�شبكة االجتماعية
(في�سبوك)� ،إن على زم�لائ��ي يف
الليكود �أن ين�سوا هذا (التهديد)،
ول��ن ت�سري الأم���ور ه��ك��ذا ،ويجب
ال����ت����ح����دث وت�����ق�����دمي ت�����ن�����ازالت،
جميعنا� ،إىل حني ت�شكيل حكومة،
فهناك دولة ينبغي االهتمام بها .
وك�شفت �إذاعة اجلي�ش الإ�سرائيلي
�أن بينيت عقد ل��ق��ا ًء م��ط��و ًال مع
ن��ت��ن��ي��اه��و ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة ،و�أن����ه
ات�����ص��ل خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ع���دة مرات
م���ع ل��ب��ي��د يف حم���اول���ة للتو�صل
�إىل ت�����س��وي��ة مت��ن��ع ال���ذه���اب �إىل
انتخابات عامة جديدة.
م���ن ج���ان���ب �آخ�����ر ،ح�����ذّر مبعوث
الأمم املتحدة �إىل ال�شرق الأو�سط
روب��رت �سري ،من عواقب تعيني
ع�ضو الكني�ست �أوري �أريئيل ،من
حزب البيت اليهودي الذي ميثل
امل�ستوطنني ،وزي���راً للإ�سكان يف
احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة املقبلة،
معترباً �أن من �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي
�إىل تكثيف اال�ستيطان ويق�ضي
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�إداري���اً ومعي�شياً ومعنوياً ،خا�صة
يف املناطق النائية ،وت��وف�ير كافة
الإم����ك����ان����ات لإح����ك����ام ال�سيطرة
الأم��ن��ي��ة بجميع النقاط واملنافذ
احل���دودي���ة وم��ن��ع �أع���م���ال الت�سلل
وال���ت���ه���ري���ب ل�ل��أ����س���ل���ح���ة وامل�������واد
امل��خ��درة ال��ت��ي ت��ه��دِّد �أم���ن املجتمع
وتدمر �شبابه.
اىل ذل������ك ،ان���دل���ع���ت ا�شتباكات
حم���دودة مبحافظة الأ�سكندرية
ال�����س��اح��ل��ي��ة ،ق��ب��ل ف��ج��ر ام�����س بني
ع�شرات من املواطنني وجمموعة
تنتمي لقوى الإ�سالم ال�سيا�سي مل
ت�سفر عن م�صابني.
و�أبلغ م�صدر حملي بالأ�سكندرية

ي���ون���اي���ت���د ب���ر����س انرتنا�شونال،
�أن ا���ش��ت��ب��اك��ات حم�����دودة اندلعت
مب��ن��ط��ق��ة م��زل��ق��ان ب��اك��و���س  ،بني
جمموعة تنتمي ل��ق��وى الإ�سالم
ال�سيا�سي وبني ع�شرات من �أهايل
املنطقة ،مو�ضحاً �أن الإ�سالميني
حاولوا ت�شكيل جلنة �أمنية �شعبية
تقوم ب��االط�لاع على هويات املارة
وتفتي�شهم ،ما �أثار حفيظة ع�شرات
من الأهايل فوقعت اال�شتباكات .
و�أ�ضاف امل�صدر �أن الإ�شتباكات مل
ت���دم دق��ائ��ق ب��ع��د و���ص��ول ع���دد من
ال�����ش��ب��اب ح��ام��ل�ين ه����راوات وقطع
حديدية ،ما دفع الإ�سالميني �إىل
الهروب.

وك��ان��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف م�صر
�أ�صدرت ،الأحد الفائت ،بياناً �أكدت
فيه حق امل��واط��ن ال��ع��ادي يف �إلقاء
القب�ض على �أي خارج على القانون
يف ح���ال ق��ي��ام��ه بتخريب من�ش�آت
ع��ام��ة �أو خا�صة  ،م��ا �أث���ار �شكوكاً
لدى املواطنني من �أن يكون ذلك
م��ق��دم��ة لتكوين ج��م��اع��ات الأمر
باملعروف  ،قبل �أن حت�سم رئا�سة
اجلمهورية امل�صرية �أم�����س الأول
على ل�سان الناطق ب�إ�سمها �إيهاب
فهمي حالة القلق بالت�أكيد على
�أن م��ه��م��ة ���ض��ب��ط الأم����ن وحفظه
م�س�ؤولية الدولة من خالل وزارة
الداخلية .

اف���رج م��ت��م��ردو ح��زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين ام�����س يف �شمال العراق
عن ثمانية ات��راك كانوا يحتجزونهم منذ �سنتني ،كما اعلن نائب
ت��رك��ي ك����ردي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س .وق����ال ع�����ض��و ح���زب ال�سالم
والدميوقراطية ح�سام الدين زن��دريل اوغلو امل�ؤيد لالكراد الذي
ك��ان يف ال��وف��د ال���ذي ت�سلم املحتجزين ،يف ات�صال هاتفي �سلمونا
ه����ؤالء املعتقلني �ساملني ق��رب ده��وك يف كرد�ستان ال��ع��راق .وح�ضر
مرا�سل فران�س بر�س مرا�سيم الت�سليم التي جرت يف قرية عراقية
كردية �شرق ق�ضاء العمادية الواقعة على احلدود العراقية الرتكية.
وتاخرت مرا�سيم الت�سليم التي كانت مقررة �صباح ام�س على اثر
رف�ض الوفد الرتكي اج��راء عملية الت�سليم ام��ام و�سائل االعالم
التي ح�ضرت ب�شكل كبري يف هذه املنطقة النائية .لكن بعد ا�صرار
حزب العمال وافق اجلانب الرتكي .وقال باور بري�سن وهو قيادي يف
اجلناح الع�سكري حلزب العمال الكرد�ستاين يف م�ؤمتر �صحايف عقب
الت�سليم انه ا�ستجابة لدعوة رئي�سنا عبد اهلل اوجالن قمنا بت�سليم
ثمانية ا�سرى اىل الوفد الرتكي.
وا�ضاف نتمنى ان تنجح حماوالتنا يف تطوير عملية ال�سالم  ،م�شريا
اىل ان اطالق �سراحهم مت كبادرة ح�سن نية من قبلنا ونحن ال نريد
االجتار يف هذه الق�ضية او حتقيق مكا�سب �سيا�سية امنا هي مبادرة
ان�سانية بحته .

وا�شنطن
حتدت جمموعة تدعو اىل �شفافية اكرب لدى احلكومة االمريكية
ح��ظ��را ع�سكريا ع��ن��دم��ا ن�����ش��رت ت�سجيال ���س��ري��ا ل�����ش��ه��ادة اجلندي
االم�يرك��ي ب���راديل مانينغ املتهم بت�سريب ملفات �سرية يف ق�ضية
ويكيليك�س .وهذه هي املرة االوىل منذ توقيف مانينغ يف ايار-مايو
 2010التي ي�سمع فيها العامل �صوته بينما ينتظر حماكمته
لت�سريبه ملفات حول احلرب يف العراق وافغان�ستان باال�ضافة اىل
برقيات دبلوما�سية اىل موقع ويكيليك�س .ومنع على ال�صحافيني
ال��ذي��ن يغطون جل�سات اال�ستماع يف املحكمة الع�سكرية يف قاعدة
فورت ميد يف ماريالند من اي ت�سجيل بال�صورة او بال�صوت او من
التقاط �صور ملانينغ .و�صرحت م�ؤ�س�سة حرية ال�صحافة التي ن�شرت
الت�سجيل ال�صوتي على موقعها االلكرتوين يف بيان نامل ان يلقي
ه��ذا الت�سجيل ال�ضوء على اح��دى اك�ثر املحاكم �سرية يف التاريخ
احل��دي��ث  .وت��اب��ع البيان ن�سعى ال�سماع �صوت املخرب ال��ذي ك�شف
اكرب عدد من اال�سرار يف هذا اجليل يف العامل  .واج��ري الت�سجيل
خالل بيان ادىل به مانينغ طيلة �ساعة ال�شهر املا�ضي واو�ضح فيه
ب�صوت وا�ضح وواثق انه قام بت�سريب قرابة  70الف وثيقة حكومية
�سرية الطالق نقا�ش عام  .وقال مانينغ خالل جل�سة اال�ستماع انه
وجد نف�سه عند ار�ساله اىل العراق بعيدا عن رفاقه وعلى خالف مع
اجلي�ش الذي ال يقدر حياة االن�سان برايه.

برلني
حظرت �أملانيا ام�س ثالث جماعات �سلفية قالت وزارة الداخلية انها
تريد االنقالب على الدميقراطية وتطبيق نظام يقوم على ال�شريعة
اال�سالمية .واحلظر الذي دخل حيز التنفيذ يف واليتي هي�سه ونورد
راين ف�ستفاليا يف ال�صباح الباكر هو �أحدث اجراء تتخذه ال�سلطات
االملانية التي زادت من مراقبتها لل�سلفيني.
وقالت الوزارة انها حظرت منظمات الدعوة اف.اف.ام وا�سالم�شه
�أودي���و����س وال��ن�����ص��رة ال��ت��اب��ع��ة جل��م��اع��ة م��ل��ة اب��راه��ي��م ال��ت��ي حظرت
يف يونيو ح��زي��ران .وذك���رت ال����وزارة �أن نحو � 20شخ�صا خ�ضعوا
للتفتي�ش ومت��ت م�����ص��ادرة �أ���ص��ول متلكها اجل��م��اع��ات .وق���ال وزير
الداخلية االملاين هانز بيرت فريدري�ش يف بيان ال تتما�شى ال�سلفية
كما متثلها اجلمعيات التي حظرت مع نظامنا الدميقراطي احلر.
وتهدف اجلماعات اىل تغيري جمتمعنا بطريقة عدوانية قتالية
ليحل نظام �سلفي حمل الدميقراطية وحتل ال�شريعة اال�سالمية
حمل �سيادة القانون .ويوجد يف �أملانيا زهاء � 4000سلفي وميثلون
ن�سبة �ضئيلة من العدد االجمايل للم�سلمني يف �أملانيا وهو نحو �أربعة
ماليني م�سلم.

الهجمات الإلكرتونية
ب�أمريكا فقاعة �أم خطر؟

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت�صاعدت امل��خ��اوف يف ال��والي��ات املتحدة من الهجمات اال�إك�ترون��ي��ة التي
تزايدت وتريتها خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية ،بينما تباينت �آراء خمت�صني
ب�ش�أن ت�أثري هذه الهجمات على الأمن القومي الأمريكي والبنية التحتية
للبالد .وجاءت ت�صريحات مدير اال�ستخبارات الوطنية الأمريكية جمي�س
كالير لتعزز ه��ذه امل��خ��اوف ،بعد ت�أكيده �أن ه��ذه الهجمات متثل خطرا
متزايدا على البنى التحتية الأ�سا�سية للواليات املتحدة.
وح��ذر كالير يف تقريره ال�سنوي �إىل الكونغر�س م��ن �أن ه��ذا ال��ن��وع من
الهجمات ميكن �أن يطال �شبكات املعلوماتية التي ال حتظى بحماية كافية،
وبينها تلك املتعقلة ب�شبكات التيار الكهربائي.
وتتهم الواليات املتحدة ال�صني ودو ًال �أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات،
و�أك��د م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي توم دونيلون االثنني املا�ضي �أن
�أمن الإنرتنت ي�شكل حتديا متزايدا للعالقة بني وا�شنطن وبكني .و�أ�شار
دون��ي��ل��ون �إىل �أن ال�شركات الأم�يرك��ي��ة ت�شعر بقلق متزايد ب�ش�أن �سرقة
معلومات جت��اري��ة �سرية وتقنية م��ن خ�لال عمليات ت�سل�سل �إلكرتوين
من�ش�ؤها ال�صني .و�شدد على �أن املجتمع الدويل ال ميكنه التغا�ضي عن مثل
هذا الن�شاط من جانب �أي دولة ،م�شريا �إىل �أن الرئي�س باراك �أوباما تعهد
يف كلمته ب�ش�أن حالة االحت��اد ال�شهر املا�ضي بحماية االقت�صاد الأمريكي
من التهديدات الإلكرتونية .وعلى الرغم من القلق الأمريكي حيال تلك
الهجمات ،فقد تباينت �آراء خمت�صني ومراقبني حول حجم ت�أثري الهجمات
الإلكرتونية على الواليات املتحدة.

اخلميس  14 -مارس  2013م  -العـدد 10740
2013 - Issue No 10740

March

عربي ودويل

Thursday 14

بريطانيا تدر�س ت�سليح ثوار �سوريا
•• لندن-ا ف ب:

10

اكد رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون ان بالده
مي��ك��ن ان تتجاهل ح��ظ��را يفر�ضه االحت����اد االوروب����ي
وتقوم بتزويد املعار�ضني ال�سوريني باال�سلحة اذا كان
ذلك ميكن ان ي�ساعد يف ا�سقاط الرئي�س ب�شار اال�سد.
وكان وزراء خارجية االحتاد االوروبي املنق�سمون حول
م�ب�ررات اب��ق��اء احل��ظ��ر على اال�سلحة ،ق���رروا تخفيف
هذا االج��راء عرب تزويد املعار�ضني ال�سوريني معدات
غري قاتلة وتدريبهم .اال انهم امتنعوا عن رفع احلظر
ب�شكل كامل .وردا على ا�سئلة جلنة يف جمل�س العموم

الربيطاين حول امكانية متديد احلظر على اال�سلحة
بعد انتهائه بعد ث�لاث��ة ا�شهر ،ق��ال ك��ام�يرون ن��ود ان
نوا�صل العمل وفق الطرح االوروبي  .وا�ضاف كامريون
ال����ذي ك���ان ي��ت��ح��دث ام����ام جل��ن��ة االرت���ب���اط يف جمل�س
العموم �آمل ان ن�ستطيع اقناع �شركائنا االوروبيني اذا
ا�صبح االمر (مد املعار�ضة ال�سورية باال�سلحة) �ضروريا
او عندما ي�صبح كذلك وان يوافقوا على ذل��ك وتابع
رئي�س الوزراء الربيطاين لكن اذا مل نتمكن من ذلك،
فلي�س م�ستبعدا ان نقوم ب��االم��ور على طريقتنا واكد
ك��ام�يرون ما زلنا بلدا م�ستقال وميكننا اتباع �سيا�سة
خارجية م�ستقلة .

رو�سيا جتلي مزيد ًا من رعاياها من �سوريا

•• مو�سكو-يو بي �أي:

�أعلنت مو�سكو ام�س �أنه مت �إجالء  64من الرعايا الرو�س من �سوريا
على منت طائرة رو�سية حملت م�ساعدات �إن�سانية �إىل هناك.
ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية (نوفو�ستي) عن املتحدثة الر�سمية
با�سم وزارة الدفاع امل��دين وال��ط��وارئ الرو�سية� ،إيرينا رو�سيو�س،
ب���أن طائرة تابعة للوزارة من ط��راز �إي��ل 62 -انطلقت يف ال�ساعة
� 10:00صباح �أم�س الأول من مطار رامين�سكويه قرب مو�سكو
�إىل مطار الالذقية ،حاملة �شحنة م�ساعدات �إن�سانية �إىل �سوريا.
و�أو���ض��ح��ت �أن ال��ط��ائ��رة حملت  11ط�� ّن��اً م��ن اللحف والبطانيات
والأغذية و�أ�شار بيان لوزارة اخلارجية الرو�سية �إىل �أن الطائرة التي

يوني�سيف :جيل من �أطفال �سوريا عر�ضة لل�ضياع

جندي �أمريكي ين�ضم للثوار ال�سوريني

املخابرات الأمريكية تتحدث عن اقرتاب �سقوط الأ�سد
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق���ال رئ��ي�����س امل���خ���اب���رات الوطنية
الأمريكية جيم�س كالبر �إن وترية
ت�آكل نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد تت�سارع ،حمذرا من �إمكانية
ا�ستخدامه ال�سالح الكيميائي �ضد
ال�شعب ،يف ح�ين �أمل��ح��ت بريطانيا
�إىل �إم���ك���ان���ي���ة جت����اوزه����ا للحظر
الأوروب������ي ع��ل��ى ت�سليح املعار�ضة
ال���������س����وري����ة ،ب��ي��ن��م��ا �أع����ل����ن وزي����ر
اخلارجية الأم�يرك��ي ج��ون كريي
عن رغبته بر�ؤية الأ�سد واملعار�ضة
على مائدة حوار واحدة.
وحت�������دث ك��ل�اب����ر �أم���������ام اللجنة
امل���خ���ت���ارة ل���ل���م���خ���اب���رات مبجل�س
ال�شيوخ الأم�يرك��ي ق��ائ�لا �إن���ه مع
ت���زاي���د ق����وة امل���ع���ار����ض���ة ال�سورية
ف���إن النظام ي��واج��ه عجزا يف عدد
الأفراد والإمدادات اللوج�ستية.
وح��ذر رئي�س امل��خ��اب��رات الوطنية
الأم�ي�رك���ي���ة م���ن �أن ت���زاي���د عجز
النظام عن الت�صدي للمعار�ضني
مب���ا ل���دي���ه م���ن و���س��ائ��ل ع�سكرية
تقليدية يزيد من املخاوف ب�ش�أن
�إم��ك��ان��ي��ة و����ص���ول ال��ن��ظ��ام حلالة
م��ن ال��ي���أ���س مب��ا يكفي ال�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية �ضد ال�شعب
ال�سوري ،مما قد يت�سبب ب�سقوط
عدد هائل من ال�ضحايا.
و�أ������ض�����اف يف ح���دي���ث���ه ل��ل��ج��ن��ة �أن

ال��ت�����س��ا�ؤل املتعلق ب�����س��وري��ا والذي
ي��ل��ح ب�شكل م��ت��زاي��د ه��و �إىل متى
�سي�ستمر الأ���س��د؟  ،وتابع �إجابتنا
�أن �أي���ام���ه م���ع���دودة ،غ�ي�ر �أن���ن���ا ال
نعرف عددها.
ور�أى كالبر �أن املعار�ضة ما زالت
مم��زق��ة ،م�شريا �إىل وج���ود مئات
من كتائب ال��ث��وار متفاوتة القوة
رغ����م حم������اوالت امل��ع��ار���ض��ة خللق
قيادة موحدة.
كما حتدث عن تزايد عدد املقاتلني

الأجانب يف �صفوف الثوار والذين
ي���رت���ب���ط ال���ك���ث�ي�ر م���ن���ه���م بجبهة
ال���ن�������ص���رة امل��ن��ب��ث��ق��ة ع����ن تنظيم
ال��ق��اع��دة يف ال���ع���راق ،و�أو����ض���ح �أن
اجلبهة اكت�سبت قبوال �شعبيا لأنها
تقدم املزيد من اخلدمات املدنية
يف و�ضع فظيع للغاية من الناحية
الإن�سانية .
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى ،ق����ال رئي�س
الوزراء الربيطاين ديفد كامريون
�أم�����ام جل��ن��ة ب��رمل��ان��ي��ة �إن����ه يتمنى

�أن يتمكن م��ن �إق��ن��اع ال�شركاء يف
االحت����اد الأوروب������ي ب��رف��ع احلظر
ال�����ذي ي��ف��ر���ض��ه ع��ل��ى ���س��وري��ا مبا
ي�سمح ب����إم���داد مقاتلي املعار�ضة
بالأ�سلحة.
و�أ�ضاف لكن �إذا مل نتمكن من ذلك
فلي�س م�ستبعدا �أن نقوم بالأمور
بطريقتنا  ،م�����ش�يرا �إىل احتمال
جتاوز بالده للحظر الأوروبي.
ويف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه ،ق���ال م�س�ؤول
ب�������وزارة اخل���ارج���ي���ة الربيطانية

ل����روي��ت�رز �إن ب���ل��اده واث����ق����ة من
االجت������اه������ات امل���ع���ت���دل���ة لأول����ئ����ك
ال��ذي��ن تعتزم م�ساعدتهم ،وذلك
تعقيبا على خماوف من �أن تذهب
الأ�سلحة �إىل الأيدي اخلط�أ .
وت��ل��ت��ق��ي ه����ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات مع
م��وق��ف مم��اث��ل ل��وزي��ر اخلارجية
الفرن�سي ل����وران ف��اب��ي��و���س ،حيث
قال �أمام جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
يف اجلمعية ال��وط��ن��ي��ة الفرن�سية
ال���ث�ل�اث���اء ل��ي�����س ����س���را ال���ق���ول �إن
فرن�سا تفكر يف ال��ذه��اب �أب��ع��د �إذا
رفع احلظر ،وخالل الأي��ام املقبلة
���س��ت��ك��ون ه��ن��اك �إج�������راءات يف هذا
الإطار .
وك�شف م�س�ؤول فرن�سي �أن الهدف
خ�صو�صا هو تقدمي �أ�سلحة م�ضادة
ل��ل��ط��ائ��رات �إىل ال����ث����وار ملواجهة
ط��ائ��رات ومروحيات النظام التي
تق�صف مناطق املعار�ضة.
اىل ذل������ك ،ح�����ذر ت���ق���ري���ر جديد
مل��ن��ظ��م��ة �أمم����ي����ة م��ع��ن��ي��ة بحقوق
الأط��ف��ال من �أن جيال كامال من
الأطفال ال�سوريني عر�ضة خلطر
ال�����ض��ي��اع و����س���ط احل�����رب الأهلية
املت�أججة يف البالد ،وقالت املنظمة
�إنها بحاجة عاجلة لأموال ملعاجلة
هذه الأزمة.
وقال رئي�س �صندوق الأمم املتحدة
للطفولة (يوني�سف) �أنتوين ليك
يف ت��ق��ري��ره �إن م�لاي�ين الأطفال

انطلقت من الالذقية �إىل مو�سكو ،حملت � 103أ�شخا�ص رغبوا يف
مغادرة �سوريا بينهم � 64شخ�صاً يحملون اجلن�سية الرو�سية و�أفراد
عائالتهم .و�أ�ضافت �أن تلك الطائرة نقلت �أي�ضاً عدداً من مواطني
�أوكرانيا وبيالرو�سيا وكازاخ�ستان ومولدافيا و�أوزبك�ستان الذين
�أبدوا الرغبة يف مغادرة �سوريا لأ�سباب �أمنية  .وكانت طائرة رو�سية
�أر�سلتها وزارة الدفاع املدين �إىل �سوريا يف � 20شباط-فرباير املا�ضي
لتنقل �شحنة م�ساعدات �إن�سانية عادت �إىل مو�سكو بـ � 99شخ�صاً من
مواطني رو�سيا و�أوكرانيا وبع�ض اجلمهوريات ال�سوفيتية ال�سابقة
الأخرى الذين قرروا العودة �إىل بالدهم .وكانت طائرتان رو�سيتان
حملتا � 77شخ�صاً يحملون اجلن�سية الرو�سية �إىل مو�سكو يف نهاية
كانون الثاين-يناير املا�ضي.

•• لندن-وكاالت:

داخ���ل ���س��وري��ا ويف �أن��ح��اء املنطقة
����ش���اه���دون ع��ل��ى ���ض��ي��اع ما�ضيهم
وم�������س���ت���ق���ب���ل���ه���م و�����س����ط احل����ط����ام
وال��ت��دم�ير ال����ذي ت�����ش��ه��ده البالد
نتيجة هذا ال�صراع املمتد .
وذك�����رت ���ص��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي تلغراف
نقال عن وكالة الأنباء الفرن�سية
�أن امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي م��ق��ره��ا جنيف
�أ�شارت �إىل �أن نحو ن�صف الأربعة
م�لاي�ين ���ش��خ�����ص ال���ذي���ن بحاجة
ما�سة للم�ساعدة داخل �سوريا من
الأط���ف���ال دون ���س��ن  ،18وهناك
 536000ط����ف����ل دون �سن
اخلام�سة.
وق���ال التقرير �إن نحو ثمامنائة
�أل����ف ط��ف��ل دون ���س��ن �ُ 14شردوا
داخ��ل��ي��ا ب�سبب ال�����ص��راع ،يف حني
�أن �أك�ث�ر م��ن ن�صف م��ل��ي��ون طفل
الجئني يف دول جماورة.
وق���ال���ت ال��ي��ون��ي�����س��ف يف تقريرها
الأزم��ة باخت�صار ت�صل �إىل نقطة
الالعودة بالإ�ضافة �إىل العواقب
الطويلة الأج��ل ل�سوريا واملنطقة
ككل ،مبا يف ذلك خطر �ضياع جيل
من الأطفال ال�سوريني .

ن�شرت �صحيفة ديلي تلغراف �أن جنديا �أمريكيا �سابقا ان�ضم �إىل القتال يف
�صفوف جبهة الن�صرة ال�سورية التي قالت عنها �إنها فرع لتنظيم القاعدة
يف العراق.
وقالت �إن اجلندي �إيريك ه��ارون البالغ ثالثني عاما حارب مع جماعات
�أخرى يف اجلي�ش ال�سوري احلر ،ويزعم �أنه قتل بع�ض اجلنود ال�سوريني
و�إيرانيا.
وقال هارون يف مقابلة مع �شبكة فوك�س نيوز كنت معزوال يف �إحدى املعارك
ومعظم جمموعتي قتلوا يف مناورة ع�سكرية والتقطتني جبهة الن�صرة
 .و�أ�ضاف االن�ضمام �إىل جبهة الن�صرة لي�س م�ستحيال ،وكل ما يحتاجه
الأمر جمرد جر�أة وذكاء و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن اجلندي ال�سابق خدم
باجلي�ش الأمريكي منذ عام � 2000إىل  ،2003لكنه مل يخدم خدمة
فعلية كبقية اجلنود ثم ما لبث �أن ُ�سرح ملكابدته �إ�صابات بالر�أ�س جراء
حادث �سيارة.
و�أملح والد اجلندي داريل هارون �إىل احتمال �أن ابنه رمبا يعاين من م�شاكل
نف�سية .وق���ال ك��ان ي��ع��اين فعال م��ن االك��ت��ئ��اب قبل ذل���ك ،واحل����ادث رمبا
�ضاعف حالته تلك  .يُذكر �أن اجلندي �إيريك اعتنق الإ�سالم بعد �أن �صادق
�شخ�صني عراقيني يعي�شان بالواليات املتحدة .وقالت ال�صحيفة �إنه قدم
�إىل �سوريا بعد امل�شاركة مبظاهرات ميدان التحرير بالقاهرة عام ،2011
ومن يومها كان كثري الرتحال مبنطقة ال�شرق الأو�سط .ويُعتقد الآن �أنه
غ��ادر �إىل تركيا بعد �أن �أ�صبح حمل اهتمام النظام ال�سوري ال��ذي اتهمه
بالتج�س�س.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �شريط فيديو
يظهر فيه �إيريك وهو يوجه ر�سالة
�شخ�صية للرئي�س ب�شار الأ�سد قائال
ل���ه �أي����ام����ك م����ع����دودة و����س���وف ت���زول
م�شتعال.
وينبغي عليك �أن تتنحى الآن و�أنت
واق����ف ع��ل��ى ق��دم��ي��ك وت���رح���ل لأنك
�ستموت ال حمالة  .وذكرت �أن �شريط
الفيديو من�شور على �صفحة في�سبوك
للجندي ،والتي تعر�ض �صور له وهو
يف زي قتايل بجانب راجمات �صواريخ
ومدافع ر�شا�شة.

مبادرة لإنهاء التوتر بني حكومة املالكي واملتظاهرين
•• بغداد-ا ف ب:

ت��ق��دم ع���دد م��ن ���ش��ي��وخ ع�����ش��ائ��ر االن���ب���ار ال�سنية
مب�����ش��روع الن��ه��اء ال��ت��وت��ر ال��ق��ائ��م ب�ين احلكومة
واملعت�صمني يف هذه املحافظة التي ت�شهد منذ
اكرث �شهرين احتجاجات مناه�ضة للحكومة.
وتتبنى امل���ب���ادرة تنفيذ اب���رز امل��ط��ال��ب املتمثلة
بتحقيق ت���وازن م��دين وع�سكري يف م�ؤ�س�سات
ال���دول���ة ب��ع��د ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��ه��د م��ن رئي�س
احلكومة.
وق��ال ال�شيخ راف��ع عبد الكرمي الفهداوي احد
كبار �شيوخ االنبار يف م�ؤمتر �صحايف �ضم عددا
م��ن وج��ه��اء و���ش��ي��وخ امل��ح��اف��ظ��ة حت��رك��ن��ا بدافع
ال�����ص��ل��ح ب�ين احل��ك��وم��ة وامل��ع��ت�����ص��م�ين ولتفويت
ال��ف��ر���ص��ة ع��ل��ى اع�����داء ال���ع���راق م���ن اجلماعات

االره��اب��ي��ة وم��ث�يري ال��ف�تن وت��ل��ب��ي��ة للمطالب
للمتظاهرين .
واج��رى الوفد الع�شائري �سل�سلة من اللقاءات
م��ع ال�سيا�سيني وامل�����س���ؤول�ين احل��ك��وم��ي�ين ويف
مقدمتهم رئي�س ال����وزراء ن���وري امل��ال��ك��ي الذي
تعهد بدعم جهود الوفد.
وق���ال ال�شيخ يف كلمته ان رئ��ي�����س ال�����وزراء اكد
لهم احرتامه للمطالب امل�شورعة للمتظاهرين
وال��ت��زام��ه بتحقيق م��ا يقع منها يف �صالحياته
ال�شخ�صية .
وت��ق��دم ال�شيوخ بخم�سة مطالب اىل احلكومة
اب���رزه���ا حتقيق ال���ت���وازن يف م���ؤ���س�����س��ات الدولة
املدنية والع�سكرية ،بح�سب بيان.
وبح�سب ال�شيخ فان املالكي �سي�ستخدم ثقله يف
جمل�س النواب لتعديل قانون امل�ساءلة والعدالة

واقرار العفو العام با�ستثناء االرهابيني واملتهمني
بالف�ساد امل���ايل ،وتعوي�ض ذوي �ضحايا حادثة
الفلوجة التي اودت بحياة �سبعة متظاهرين.
ويتظاهر �آالف العراقيني يف م��دن ذات غالبية
�سنية� ،شمال وغرب بغداد منذ نحو اربعني يوما،
رف�ضا ل�سيا�سة رئي�س ال��وزراء الذي يتهمونه ب
تهمي�ش ال��ع��رب ال�سنة وع���دم تلبية مطالبهم
باطالق �سراح املعتقلني يف ال�سجون.
ب���دوره ،ق��ال ال�شيخ رع��د ال�سليمان اح��د �شيوخ
قبيلة الدليم ان هناك دخالء �صعدوا على املنابر
وباتوا يثريون الفنت وينا�شدون دوال للتدخل يف
�ش�ؤونا .
وا���ض��اف ن��ح��ن ن��رف�����ض ه�����ؤالء ول���ن ن�سمح لهم
ب��ال��ت��ح��ري�����ض وال�������ش���ح���ن ال���ط���ائ���ف���ي واط��ل��اق
ال�شعارات امل�سيئة للهوية الوطنية .

ف�شل �أول ت�صويت
الختيار بابا الفاتيكان

•• الفاتيكان-وكاالت:

ت�����ص��اع��د دخ����ان �أ����س���ود ك��ث��ي��ف من
ك��ن��ي�����س��ة ���س��ي�����س��ت�ين يف الفاتيكان
�أم�س الثالثاء يف �إ�شارة على ف�شل
�أول ت�صويت للكرادلة الكاثوليك
يف االجتماع ال�سري ال��ذي عقدوه
الن��ت��خ��اب ب��اب��ا ج��دي��د خلفا للبابا
بنديكت ال�����س��اد���س ع�����ش��ر .و�شاهد
الآالف يف �ساحة القدي�س بطر�س
ال���دخ���ان الأ����س���ود ال����ذي ي��ع��ن��ي �أن
 115ك��اردي��ن��اال �سيعقدون جولة
ثانية من الت�صويت حيث �سيظلون
منقطعني خلف ج���دران الكني�سة
�إىل �أن ينتخبوا البابا اجلديد .

�صنعاء تتوعد املعتدين على �أنابيب النفط

خماوف مينية من ات�ساع نفوذ احلراك اجلنوبي
•• �صنعاء-وكاالت:

تثور خماوف يف اليمن من ات�ساع
هيمنة احلراك اجلنوبي يف جنوب
اليمن� ،إذ بات ي�سيطر على كثري
من املناطق ،خا�صة يف حمافظتي
ال�����ض��ال��ع وحل����ج ،ح��ي��ث ُرف����ع علم
دول�����ة ج���ن���وب ال��ي��م��ن ال�سابقة،
وا�ستبدل الن�شيد الوطني.
وبينما يقلل م�س�ؤولون حمليون
من تلك املخاوف ،ويرى حمللون
�أن احل������راك ال ي�����س��ت��ط��ي��ع �إدارة
���ش���ؤون تلك املحافظات �إذا دانت
ل���ه ي����ؤك���د ق���ي���ادي���ون يف احل����راك
ع��زم��ه��م ع��ل��ى امل�����ض��ي يف الهيمنة
على املناطق واح��دة تلو الأخرى،
حتى ا�ستعادة ال�سيطرة على كافة
املناطق اجلنوبية.
وقال حمافظ حلج �أحمد املجيدي
�إن احل�������راك اجل���ن���وب���ي موجود
ب��ك�ثرة يف امل��ح��اف��ظ��ة ،وخ��ا���ص��ة يف
امل���دي���ري���ات ال��ب��ع��ي��دة ع���ن مركز
املحافظة ،ولكن ذلك ال يعني �أن
تلك املديريات قد �سقطت بيده،
فال�سلطات املحلية هناك ال زالت
مت��ار���س عملها وت��ق��دم اخلدمات
للمواطنني .
وق��ل��ل م��ن امل��خ��اوف امل��ث��ارة ب�ش�أن
هيمنة احل����راك ع��ل��ى حمافظات
جنوبية ،م�شرياً �إىل وجود حوادث
�أم����ن����ي����ة حت�������س���ب ع���ل���ي���ه يف حلج

وال�����ض��ال��ع� ،إال �أن ق����ادة احل���راك
ينفون ذلك.
وع����ن ق�����ض��ي��ة رف����ع �أع���ل��ام دول���ة
اجل����ن����وب ال�������س���اب���ق���ة وا�ستبدال
الن�شيد الوطني بن�شيد جديد يف
بع�ض امل��دار���س ،ق��ال املجيدي �إن
تلك املمار�سات تتم يف �إطار �ضيق
ويف املديريات البعيدة ،ولذلك مل
نتمكن من ال�سيطرة عليها .
وب�ش�أن م�ضايقة �أبناء املحافظات
ال�شمالية ونهب ممتلكاتهم� ،أكد

حم���اف���ظ حل���ج �أن م���ن يقومون
بتلك الأعمال عنا�صر خارجة عن
ال��ق��ان��ون ومطلوبة �أم��ن��ي��اً ،وتلك
املمار�سات القت �إدانات وا�سعة من
كل الأطراف يف اجلنوب .
وط����ال����ب امل���ج���ي���دي ال�����س��ل��ط��ة يف
�صنعاء ب�سرعة تعزيز الأم���ن يف
حل��ج وال�����ض��ال��ع مب��ا ي�ساعد على
حفظ الأم��ن واال�ستقرار فيهما،
ال �سيما يف املديريات البعيدة التي
�أ�صبح الأمن فيها �شبه منعدم .

من جانب �آخر ،توعدت احلكومة
ال��ي��م��ن��ي��ة ام�������س ،امل��ع��ت��دي��ن على
خطوط الكهرباء وانابيب النفط
بعقوبات رادعة بعد انقطاع كامل
خلدمة الكهرباء عن معظم املدن
اليمنية منذ الأحد املا�ضي.
وو�صفت احلكومة يف بيان �صحايف
االعتداءت التخريبة التي تتعر�ض
لها انابيب النفط وابراج الكهرباء
ب�أنها جرائم جنائية .
واك��د البيان بانه �سيتم التعامل

معها وفقا لذلك من خالل اتخاذ
�إجراءت �صارمة وتطبيق القانون
ب��ح��زم بحق العابثني وو���ض��ع حد
لأعمالهم االجرامية جتاة الوطن
وال�شعب .
وطالبت وزارتي الدفاع والداخلية
التحرك العاجل من خالل خطة
ع�سكرية و�أمنية �شاملة حلماية
ان��اب��ي��ب النفط و�أب����راج الكهرباء
وال�������ض���ب���ط ال�����ف�����وري للعنا�صر
املتورطة مل��ن يرف�ض امل��ث��ول امام
االج���ه���زة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة والعدالية
لينالو جزائهم الرادع.
وك����ان ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي انقطع
منذ الأحد عن العا�صمة اليمنية
�صنعاء وع���دد م��ن امل���دن اليمنية
الأخرى� ،شرق البالد� ،إثر اعتداء
ن����ف����ذه م�������س���ل���ح���ون ع���ل���ى حمطة
كهربائية يف حمافظة م�أرب �شرق
اليمن.
وق�����ال امل��ه��ن��د���س ع��ل��ى ال�صرابي
ليوناتيد بر�س انرتنا�شونال� ،إن
خ��ط��وط ن��ق��ل ال��ك��ه��رب��اء تتعر�ض
الع���ت���داءات تخريبية منذ �إعادة
ت�شغيل حم��ط��ة م�����أرب الغازية..
ورغ���م �أن وزارة ال��ك��ه��رب��اء لديها
ع�شرات الدرا�سات العلمية لآليات
ح��م��اي��ة خ���ط���وط ن��ق��ل الكهرباء
والتي كلفت هي الأخرى ماليني
ال�����������دوالرات� ،إال �أن����ه����ا م����ا ت����زال
حبي�سة الأدراج .

الأمري ت�شارلز يزور الجئني �سوريني بالأردن
•• عمان-وكاالت:

زار ويل ال��ع��ه��د ال�بري��ط��اين الأم��ي�ر ت�����ش��ارل��ز وزوجته
كاميال ام�س الأربعاء خميما لالجئني ال�سوريني �شمال
الأردن و�أو�ضح م�صدر حكومي �أردين رف�ض ذكر ا�سمه
�أن ت�شارلز وزوجته كاميال زارا خميم حدائق امللك عبد
اهلل الذي تديره الأمم املتحدة قرب احلدود مع �سوريا،
والذي ي�ست�ضيف نحو �ألف الجئ �سوري فروا هربا من
النزاع امل�سلح يف بلدهم.
و�أ���ض��اف �أن م�س�ؤولني تابعني ملفو�ضية الأمم املتحدة
ل�����ش���ؤون ال�لاج��ئ�ين �أط��ل��ع��وا الأم��ي�ر ت�����ش��ارل��ز وزوجته
كاميال عن و�ضع الالجئني .
ويقول الأردن الذي يتقا�سم مع �سوريا حدودا م�شرتكة

يزيد طولها على  370كلم �إن عدد ال�سوريني باململكة
جت����اوز � 440أل��ف��ا ي��ق��ط��ن � 120أل��ف��ا م��ن��ه��م مبخيم
ال��زع�تري ال���ذي ي��ق��ع مبحافظة امل��ف��رق��� ،ش��م��ال �شرق
اململكة على مقربة من احلدود ال�سورية.
وي��ع��ت��زم ت�����ش��ارل��ز وزوج���ت���ه زي����ارة م��دي��ن��ة ج��ر���ش التي
ت�ضم �آثارا رومانية ويونانية وكان ويل عهد بريطانيا
وزوج��ت��ه ب���د�أ االث��ن�ين امل��ا���ض��ي زي����ارة ر�سمية للمملكة
الأردن��ي��ة ت�ستغرق ثالثة �أي���ام يف م�ستهل جولة �شرق
�أو�سطية ت�شمل ال�سعودية وقطر و�سلطنة عُمان.
و�أعلن ق�صر باكنغهام يف لندن يوم  13فرباير�-شباط
املا�ضي �أن جولة الأمري ت�شارلز وزوجته ال�شرق �أو�سطية
�ست�ستغرق ت�سعة �أيام ابتداء من  11حتى  19مار�س-
�آذار احلايل.
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نيويورك تاميز :كرزاي ينتقد �أمريكا لتح�سني �صورته
•• وا�شنطن-وكاالت:

قالت �صحيفة نيويورك تاميز �إن الرئي�س الأفغاين حامد
كرزاي يحاول ت�شويه �سمعة الواليات املتحدة ،وذلك من �أجل
حت�سني �صورته يف بالده ،بو�صفه معروفا ب�أنه خادم لأمريكا،
و�أ�ضافت �أنه يحاول �إنقاذ �سمعته ال�سيا�سية يف ال�سنة الأخرية
املتوقعة له بحكم البالد ،و�أنه يخاطر بالدعم الأمريكي يف
اللحظة احلرجة .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن قادة �أفغان�ستان يف
تاريخها احلديث كانوا �إم��ا يواجهون الإط��اح��ة �أو الإعدام،
م�شرية �إىل �أن حركة طالبان �أعدمت الرئي�س الأ�سبق جنيب
اهلل ،وق��د علقته على �أح���د الأع��م��دة مب��ي��دان ق��رب الق�صر

الرئا�سي يف كابل عام  .1996وقالت �إن كرزاي رمبا ي�سعى
للح�صول على نهاية نبيلة حلياته ال�سيا�سية بعد فرتة واليته
الطويلة بالق�صر ،بحيث تكون طريقته �أكرث نبالة من نهايات
�أ���س�لاف��ه ،ول��ه��ذا فهو �صار ينهال على حلفائه الأمريكيني
بالنقد وال��ذم يف حلظة حا�سمة تتمثل يف قرب انتهاء مهمة
احلرب على �أفغان�ستان وان�سحاب القوات الأمريكية.
و�أو���ض��ح��ت نيويورك تاميز -يف حتليل �إخ��ب��اري� -أن كرزاي
ي��خ��اط��ر ب��ال��دع��م الأم�ي�رك���ي ل��ه ول��ب�لاده م��ق��اب��ل حماوالته
لإنقاذ نف�سه من الناحية ال�سيا�سية.
وقالت �إن كرزاي طالب قبل �أ�سبوعني بان�سحاب قوات �أمريكية
خا�صة من والية وردك ،بالرغم من �ألأو�ضاع احلرجة التي

March

Thursday 14

وفد ثالث يزور �أوجالن نهاية الأ�سبوع

تعانيها امل��ن��ط��ق��ة ،و�أن����ه ���س��ار ع��ل��ى عك�س خم��ط��ط��ات وكالة
املخابرات الأمريكية املركزية �سي �آي �أيه يف �أفغان�ستان.
و�أ�ضافت �أن كرزاي رف�ض ال�شروط الأمريكية لت�سليم بع�ض
املعتقلني ،و�أن���ه اتهم ال��والي��ات املتحدة بالتفاو�ض �سرا مع
طالبان من �أجل تقوي�ض احلكومة الأفغانية.
وقالت ال�صحيفة �إن املقابالت التي جتريها ب�أفغان�ستان مع
�شيوخ القبائل وكبار رج��ال الأع��م��ال واملحللني ال�سيا�سيني
والدبلوما�سيني بالبالد ،ت�شري �إىل �أن كرزاي يحاول حت�سني
�صورته املعروفة على نطاق وا�سع بو�صفه خادما للواليات
املتحدة ،وذل��ك م��ن خ�لال لعبه على وت��ر امل�شاعر القومية
واحتجاجه ب�ش�أن ما يتعلق ب�سيادة �أفغان�ستان.

•• �أنقرة-يو بي �أي:

ق��ال نائب رئي�س ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ال�ترك��ي ،ح�سني
ت�شاليك� ،إن وفدا ثالثاً �سيتوجه ،اعتباراً من نهاية الأ�سبوع
احلايل ،لزيارة زعيم حزب العمال الكرد�ستاين املعتقل ،عبد
اهلل �أوجالن ،يف �سجنه بجزيرة �إميرايل.
ونقلت وكالة �أنباء الأنا�ضول الرتكية عن ت�شاليك ،قوله يف
جمل�س الأمة الرتكية�،إن وفداً ثالثاً �سيزور �أوجالن اعتباراً
من نهاية الأ�سبوع احلايل.
غري �أنه �أو�ضح �أن موعد تلك الزيارة قد يت�أجل �إىل بداية
الأ�سبوع القادم ،معرباً عن �أمله يف �أن ت�سري الأم��ور ب�شكل
طبيعي من ون �أن حتدث �أي م�شاكل.

منح الثقة للحكومة التون�سية اجلديدة
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العري�ض

�أربع �أولويات كربى� ..أ ّولها تو�ضيح الر�ؤية ال�سيا�سية

ال نف�س الطبق!
املعار�ضة :نف�س
املكونات لن تنتج �إ ّ
ّ

•• الفجر  -تون�س  -خا�ص:

�����ص����ادق �أغ���ل���ب���ي���ة �أع�������ض���اء املجل�س
الت�أ�سي�سي يف تون�س� ،أم�س الأربعاء،
على ت�شكيلة احلكومة اجلديدة التي
يقودها علي العري�ض الذي �أكد �أن
ال��ع��م��ل الأق�����ص��ى حلكومته �سيكون
�إىل ن��ه��اي��ة ع���ام  ،2013يف انتظار
الإعداد لالنتخابات املقبلة.
ومن بني  197نائبا حا�ضرا بجل�سة
ال���ي���وم الأرب����ع����اء (م����ن ج��م��ل��ة 217
ن��ائ��ب��ا منتخبا وه���و م��ا يعني غياب
 20نائبا) �صوّت  139نائبا ل�صالح
احل���ك���وم���ة اجل�����دي�����دة ،م���ق���اب���ل 13
حمتفظ ب�صوته ،و 45معار�ض لها.
وت�ت�رك���ب احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة من
م�ستقلني و�أحزاب االئتالف احلاكم
ال�سابق وهي حركة النه�ضة وحزبي
امل�ؤمتر والتكتل.
وتتكون من  27وزيرا وع�شرة كتاب
دول���ة .وق��د ت��ع�� ّززت ت�شكيلتها بعدد
م��ن امل�ستقلني ال��ذي��ن ّ
مت تعيينهم
ع��ل��ى ر�أ������س �أرب���ع���ة وزارات �سيادية
ل��ت��ح��ي��ي��ده��ا ع����ن الأح�����������زاب ،وهي
وزارات ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة والعدل
واخلارجية.
و�����س����ان����د ن��������واب ح����رك����ة النه�ضة
امل����ؤمت���ر وال��ت��ك��ت��ل وب��ع�����ض �أع�ضاء
الكتل النيابية الأخ����رى ،احلكومة
اجلديدة ،فيما عار�ضت على منحها
ال��ث��ق��ة ال��ك��ت��ل��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة التي
تتكون من نواب احلزب اجلمهوري
وامل�����س��ار وال��ت��ح��ال��ف الدميقراطي
واجلبهة ال�شعبية.
كما عار�ضت كتلة حركة وفاء وكتلة
احل��ري��ة وال��ك��رام��ة على منح الثقة
ل��ل��ح��ك��وم��ة ،علما �أن��ه��م��ا خ��رج��ا من
م�������ش���اورات ت�����ش��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة بعد
االعرتا�ض على برناجمها.
وك��ان رئي�س احلكومة اجلديد علي
العري�ض قدم يف بيان حكومي تاله
ع�شية �أم�����س الأول ال��ث�لاث��اء �أم���ام
املجل�س الت�أ�سي�سي بالعمل على 4
�أول���وي���ات ك�ب�رى وه���ي ب�سط الأمن
وت�أمني انتخابات نزيهة والنهو�ض

باالقت�صاد والإ�صالح واملحا�سبة.
كما �أق��ر ب���أن تون�س لي�ست يف م�أمن
م��ن الإره����اب ال��داخ��ل��ي واخلارجي،
معتربا �أن حتمله امل�س�ؤولية يف هذا
الظرف مغامرة ،بح�سب تعبريه.
يف حني اعترب ع��دد ه��ام من النواب
�أن حكومة علي العري�ض هي حكومة
م�����س��ت��ن�����س��خ��ة ع���ن ح��ك��وم��ة حمادي
اجل��ب��ايل وم��وا���ص��ل��ة لعناوين ف�شل
الرتويكا مع بع�ض التعديل .ودعا
البع�ض الآخ��ر �إىل التزام احلكومة
اجل��دي��دة بخدمة ال�شعب التون�سي
ال خدمة امل�صالح احلزبية ال�ضيقة
وال�سعي �إىل تفادي �أخطاء احلكومة
املا�ضية.

تهديد �إرهابي
داخلي وخارجي
وقال العري�ض يف كلمة �ألقاها �أمام
ال��ت���أ���س��ي�����س��ي :ل��ق��د طلبت ال��ن�����ص��ح و
ا���س��ت��م��ع��ت �إىل خم��ت��ل��ف املقرتحات
و خل�صت ب��ع��د ج��ه��د ك��ب�ير بتفاعل
ايجابي من ال��وزراء و الأح��زاب �إىل
اقرتاح ت�شكيلة حكومية �سعينا فيها
�إىل حت��ق��ي��ق ب��ع�����ض الأه������داف منها
ه���دف ال��ت��ح��ي��ي��د ل������وزارات ال�سيادة
وال���ت���ج���دي���د و ال��ت��ق��ل��ي�����ص يف عدد
�أع�����ض��اء احل��ك��وم��ة  .ك��م��ا ق���دم علي
العري�ض ملفا �إىل �أع�ضاء املجل�س
ت�����ض��م��ن ����س�ي�رة ذات����ي����ة ل�����ل�����وزراء يف
حكومته.
و�أك�����د ال��ع��ري�����ض �أن ب��رن��ام��ج عمل
احل��ك��وم��ة ���س��ي��ك��ون لت�سعة �أ���ش��ه��ر و
ل��ن ت��ت��ج��اوز نهاية ه��ذا ال��ع��ام وعرب
ع��ن تثمينه ال��ت��وج��ه ال���ذي اختاره
املجل�س بتحديد موعد لالنتخابات
يف �أكتوبر املقبل .واعترب �أن حتمل
امل�����س���ؤول��ي��ة يف م��ث��ل ه���ذه الظروف
تعترب مغامرة حمفوفة بال�صعوبات
و لي�ست غنيمة �أو مك�سب وه��و ما
يف�سر م��ا واج��ه��ه م��ن ���ص��ع��وب��ات يف
�إق��ن��اع ب��اق��ي الأط����راف بامل�شاركة يف
حتمل هذه امل�س�ؤولية م�شددا على �أن
�أع�ضاء احلكومة �سيلتزمون بخدمة
�أه������داف ال���ث���ورة  .واق�����ر العري�ض

بوجود قلق لدى النخبة واملواطنني
ب�سبب ظ��واه��ر االن��ف�لات الأم��ن��ي و
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ح��ي��ث اع��ت�بر �أن تون�س
تعي�ش يف ظرف �إقليمي فيه الكثري
م��ن ال�صعوبات والعنف و الإرهاب
واعترب �أن تون�س لي�ست يف م�أمن من
هذا العنف �أو الإره��اب من الداخل
�أو م���ن اخل�����ارج و ه��ن��اك ق��ل��ق��ا رغم
اجلهود الكبرية التي تبذلها القوات
الأمنية و الع�سكرية ولكن مع ذلك
ي���زداد ال�شعور بنق�ص الأم����ن ،وفق
تعبريه.

من ن�سق اال�ستثمار وب���إع��ادة هيكلة
القطاعات .وقال �إن احلكومة ترمي
�إىل ال��ت�����س��ري��ع م���ن ن�����س��ق احداثات
ال�شغل يف القطاعني العام واخلا�ص
لتبلغ� 90ألف موطن �شغل من بينها
� 23ألف يف الوظيفة العمومية.
و�شدد العري�ض يف نهاية ت�صريحاته
�إن تون�س بحاجة �إىل العمل والإنتاج
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا حل��ج��ز م���وق���ع بني
الأمم وال�������ش���ع���وب م�����ش�يرا �إىل �أن
الهوية وحدها ال ت�صمد �أم��ام بناء
احل�ضارات.

الأولويات الأربع
وح�������ددت ح���ك���وم���ة ع���ل���ي العري�ض
�أرب��ع �أولويات كربى �أولها الأولوية
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و ه���ي ت��و���ض��ي��ح الر�ؤية
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة وت���ه���ي���ئ���ة ال�����ظ�����روف
ل�ل�ان���ت���خ���اب���ات يف �أ�����س����رع و �أف�ضل
الأوق��������ات� ..أم����ا الأول����وي����ة الثانية
فتتمثل يف ن�شر الأم����ن و مقاومة
اجلرمية و االنحراف و العنف مهما
ك���ان ن��وع��ه ،ف��ي��م��ا مت��ث��ل��ت الأولوية
ال���ث���ال���ث���ة يف م���وا����ص���ل���ة النهو�ض
ب��االق��ت�����ص��اد والت�شغيل و احل���د من
ارتفاع الأ�سعار مع مراعاة للمقدرة
ال�شرائية للمواطن وتتمثل النقطة
ال����راب����ع����ة يف م���وا����ص���ل���ة الإ�����ص��ل�اح
واملحا�سبة ومقاومة الف�ساد و تفعيل
العفو الت�شريعي ال��ع��ام و ا�ستكمال
ملف �شهداء وجرحى الثورة.
كما �أكد علي العري�ض على حر�صه
ع����ل����ى �����ض����م����ان ح����ري����ة ال���ت���ع���ب�ي�ر..
ك��م��ا ���س��ت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة ع��ل��ى دعم
مناخات اال�ستثمار وحماية املجتمع
و�ستجتهد لفر�ض هيبة ال��دول��ة و
احرتام القانون ،وفق وعوده.
كما ت�ضمن برنامج احلكومة املقدم
م����ن ق���ب���ل ع���ل���ي ال���ع���ري�������ض ت�أكيدا
ع��ل��ى حت�����س�ين ا���س��ت��خ�لا���ص امل�����وارد
الإ�ضافية للدولة و �ضمان جناعة و
�شفافية الت�صرف يف الأموال املت�أتية
والتقلي�ص من الفوارق اجلهوية.
�أم��ا بخ�صو�ص البطالة فقد اعترب
العري�ض �أن الأمر يتطلب الرتفيع

املعار�ضة تنتقد
�إن�شائ ّية الربنامج
وكما كان منتظرا ،انتقدت املعار�ضة
امل��م��ث��ل��ة داخ����ل امل��ج��ل�����س الت�أ�سي�سي
ال��ب��ي��ان ال����ذي ت�ل�اه ع��ل��ي العري�ض
 ،م��ع��ت�برة �أن����ه ب��ع��ي��د ع��ن انتظارات
التون�سيني.
فقد اعترب منجي الرحوي القيادي
باجلبهة ال�شعبية بيان احلكومة ،
بيانا �إن�شائ ّيا ال يرتكز على معطيات
دقيقة واعتربه جمرد لغو .
وانتقد منجي الرحوي حديث علي
العري�ض عن ب�سط الأمن ومقاومة
العنف دون �أن يوجه �إ�شارة وا�ضحة
�إىل ح��ل راب��ط��ات حماية ال��ث��ورة �أو
الق�ضاء على املجموعات التي تريد
�أن تعو�ض الأجهزة الأمنية لتب�سط
الأمن يف تون�س ،وفق قوله.
وت�����س��اءل م��ا ه��ي جن��اح��ات احلكومة
امل�����س��ت��ق��ي��ل��ة يف امل���ج���ال االقت�صادي
ح��ت��ى ي��ت��ح��دث ع��ل��ي ال��ع��ري�����ض عن
م��وا���ص��ل��ة ال��ن��ه��و���ض ب��االق��ت�����ص��اد ،
ق��ائ�لا �إن العري�ض مل ي��ع بعد ب�أن
تون�س على حافة الهاوية يف امل�ستوى
االقت�صادي .
وي�ضيف �إنه لي�س على علم ب�أن ن�سبة
الت�ضخم قفزت �إىل �أعلى م�ستوياتها
و�أ ّن اال���س��ت��ث��م��ار �أ����ص���ب���ح منعدما
و�أن ه��ن��اك ع��ج��ز جت���اري ك��ب�ير و�أن
االح��ت��ي��اط��ي م���ن ال��ع��م��ل��ة ال�صعبة
ب��د�أ ينفد و�أن ك��ل ال��ت��وازن��ات املالية
منخرمة  .وق��ال الرحوي �إن��ه طاملا

�أبو لهب!..

مل مت�ض كل احل�سا�سيات ال�سيا�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة يف ت��ون�����س �إىل حوار
وطني لر�سم م��ن��وال تنموي جديد
وب��ن��اء ت��واف��ق حقيقي ح��ول املرحلة
االن��ت��ق��ال��ي��ة ���س��ي��وا���ص��ل ف�����ش��ل هذه
احل���ك���وم���ة ،ال���ت���ي اع���ت�ب�ره���ا مبنية
على حت��ال��ف �سيا�سي فا�شل و�أ�شار
�إىل �أن حزبه مل مينح الثقة لفائدة
احلكومة اجلديدة.
من جهته ،اعترب القيادي يف احلزب
اجل����م����ه����وري ع�������ص���ام ال�������ش���اب���ي �أن
ب��ي��ان احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة بقي عند
العموميات ومل يرتق �إىل انتظارات
التون�سيني  ،ح�سب تعبريه.
وق������ال ك���ن���ا ن��ن��ت��ظ��ر ح���ل���وال عملية
وقرارات عملية �أظن هذه احلكومة
اجل���دي���دة ج����اءت ل��ت��ع��ال��ج �إخفاقات
احل��ك��وم��ة ال�����س��اب��ق��ة وح��اف��ظ��ت على
ن��ف�����س ت��ق��ري��ب��ا ال�ت�رك���ي���ب���ة ونف�س
املحا�ص�صة احلزبية ونف�س الر�ؤية
والتوجه .
وا����ض���اف احل��ك��وم��ة ال���ي���وم جعبتها
فارغة ولي�س لها ما تقدمه للبالد
 ،م�ؤكدا �أن حزبه �صوت �ضدّها داخل
املجل�س الت�أ�سي�سي.
وط���ال���ب م���ن رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة �أن
يخطو اخل��ط��وة ال�صحيحة ويبادر
ب���ال���دع���وة �إىل ح������وار وط���ن���ي دون
�إق�صاء لإعادة الثقة والأمل يف �إيجاد
ت���واف���ق ح��ق��ي��ق��ي ب�ي�ن ك���ل الأط�����راف
ال�سيا�سية و�إخراج البالد من الأزمة
ال�سيا�سية.
و�أك��د ال�شابي �أن الربنامج ال يكفي
و�أنه يجب �أن يكون مدعما بقرارات
�سيا�سية وا�ضحة م��ع�برا ع��ن خيبة
�أمله يف هذا الربنامج الذي جاء بعد
خما�ض طويل.
و�أ�شار ع�صام ال�شابي �إىل �أن ال�شعب
التون�سي ينتظر �إرادة �سيا�سية فعالة
وق���رارات �سيا�سية جدية يف م�سائل
مف�صلية على غ��رار تنامي ظاهرة
العنف وارتفاع يف الأ�سعار.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال حم��م��د احلامدي
ال�������ق�������ي�������ادي ب�������ح�������زب ال����ت����ح����ال����ف
ال��دمي��ق��راط��ي �إن���ه ال مي��ك��ن احلكم

تون�س لي�ست يف م�أمن من الإرهاب الداخلي واخلارجي

برنامج عمل احلكومة لت�سعة �أ�شهر ولن تتجاوز نهاية العام

ح���ال���ي���ا ع���ل���ى �أداء احل���ك���وم���ة الآن
ول��ك��ن مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن �سلبيات
و�إي���ج���اب���ي���ات .واع���ت�ب�ر �إن اخلطوة
االيجابية تتم ّثل هي حتييد وزارات
ال�����س��ي��ادة ،ل��ك��ن��ه ���ش��دد ع��ل��ى �ضرورة
اتخاذ �إج��راءات وق��رارات يف االجتاه
ال�صحيح لتعزيز الثقة بحياد وزارات
ال�������س���ي���ادة ،م��و���ض��ح��ا �أ ّن������ه ال معنى
لتحييد ه��ذه ال����وزارات �إذا مل تكن
هناك �إجراءات ايجابية و�سريعة .
و�أ����ش���ار �إىل وج����ود ن��واق�����ص عديدة
يف الت�شكيلة والربنامج احلكومي،
م��ع��ت�برا ال��ب��ي��ان ال����ذي ت�ل�اه رئي�س
احلكومة �أقرب �إىل العموميات التي
حت��ت��اج �إىل كثري التدقيق ���س��واء يف
اجلانب الأمني �أو ال�سيا�سي .
وان���ت���ق���د احل����ام����دي ���ض��ع��ف ن�سبة
ال��ت��ج��دي��د يف احل���ك���وم���ة اجلديدة
وتعويلها على نف�س الوجوه ال�سابقة
التي ف�شلت مع احلكومة امل�ستقيلة،
ح�سب ق��ول��ه .و�أ���ض��اف �إن ح��زب��ه مل
مينح الثقة للحكومة اجلديدة ،لكنه
�أ�شار �إىل �أنه لن يكون يف عداوة معها
و�أن���ه �سينتظر �أوىل الر�سائل التي
�ستوجهها لل�سيا�سيني قبل احلكم
عليها ،متمنيا �أن تنجح يف عملها
لإجناح بقية املرحلة االنتقالية.
واع��ت�بر النائب �أزاد ب��ادي ع��ن كتلة

ح��رك��ة وف����اء �إن ن��ف�����س امل��ك��ون��ات لن
تنتج اال نف�س الطبق يف �إ���ش��ارة �إىل
�أ ّن حكومة علي العري�ض اجلديدة
ل���ي�������س���ت �����س����وى جم������رد ا�ستن�ساخ
حلكومة �سلفه حمادي اجلبايل.
اعتذار للمر�أة التون�سية
�أمّا �سمري بالطيب الع�ضو باملجل�س
ال���وط���ن���ي ال��ت���أ���س��ي�����س��ي ع���ن الكتلة
الدميقراطية التابع حل��زب امل�سار
فقد اعترب ان حكومة على العري�ض
اجل���دي���دة ط�ي�رت احل��م��ائ��م و�أبقت
ع��ل��ى ال�����ص��ق��ور م�����ش�يرا اىل تدمي
ن�سبة متثيلية امل����ر�أة فيها (وزي���رة
وكاتبتا دولة فقط).
و�شدد بالطيب �أن املر�أة التون�سية قد
غيبت يف حكومة العري�ض يف الوقت
الذي لها القدرة على ت�سيري العديد
م���ن ال��������وزارات ع��ل��ى غ�����رار وزارات
ال�سيادة.
كما وج��ه بالطيب ان��ت��ق��ادات الذعة
�إىل وزير التعليم العايل من�صف بن
�سامل و�سامل الأبي�ض وزير الرتبية
اجلديد بحكومة العري�ض معتربا
�أنهما يتبعان �إيديولوجيا �سيا�سية
واجتماعية معينة بعيدة كل البعد
عن متطلبات املرحلة االنتقالية.
وق��ي ردّه ق��دّم رئي�س احلكومة علي

ال��ع��ري�����ض اع���ت���ذارات���ه للتون�سيات
ب�������س���ب���ب ����ض���ع���ف مت���ث���ي���ل امل����������ر�أة يف
احل��ك��وم��ة امل��ق��ب��ل��ة .وق���ال العريّ�ض
خ��ل�ال م��داخ��ل��ت��ه ب��ال��ت���أ���س��ي�����س��ي �إ ّن
م���ن �أ����س���ب���اب ذل����ك اال���س��ت��ع��ج��ال يف
املفاو�ضات وامل�شاورات ،واعدا بتمثيل
�أكرب للمر�أة يف منا�سبات قادمة.
و�أ�ضاف العري�ض �أ ّنه ال يهتم بجن�س
ال�����ش��خ�����ص �أث����ن����اء ال��ت��ع��ي�ين م�شريا
�إىل �أ ّن امل����ر�أة التون�سية م��ازال��ت يف
ح��اج��ة �إىل �إرادة �سيا�سية لتقرتب
م����ن امل���������س����اواة يف ع���دي���د امل���ج���االت
خ���ا����ص���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وم�����ن خ����ارج
املجل�س ال��وط��ن��ي ال��ت���أ���س��ي�����س��ي ،قدم
�أم�س ح�سني العبا�سي الأم�ين العام
لالحتاد العام التون�سي لل�شغل اكرب
امل��ن��ظ��م��ات اجل��م��اه�يري��ة يف تون�س
و�أكرثها ت�أثريا ،موقفه من برنامج
حكومة علي العري�ض .
وق���ال ح�سني العبا�سي� ،أن برنامج
احل��ك��وم��ة غ��ف��ل ع��ن م�����س���أل��ة العنف
ومل ُي��ق��دم خطة وا���ض��ح��ة لطريقة
التعامل مع الإرهاب.
ومب��ن��ح ال��ث��ق��ة للحكومة اجلديدة،
و�أمام تخندق املعار�ضة يف مواقعها،
ت��غ��ل��ق ت��ون�����س ق��و���س��ا ل��ت��ف��ت��ح �آخ����ر،
ي��ب��ق��ى ،يف ان��ت��ظ��ار الأف����ع����ال ،مبن ّيا
للمجهول!.

خماوف من انتقال التمرد مبايل لدول اجلوار
•• عوا�صم-رويرتز:

ا�سفرت معارك عنيفة يف جبال ايفوقا�س ب�شمال م��ايل عن مقتل جندي ت�شادي
و�ستة جهاديني ،وفق ما اعلنت هيئة االركان الت�شادية يف بيان .واورد البيان اليوم
 12اذار مار�س ،خا�ضت القوات الت�شادية النا�شطة يف مايل وفيما كانت تقوم
بعملية مت�شيط ،مواجهة م��ع جهاديني يف جبال ايفوقا�س �سقط قتيل وجريح
يف �صفوف اجلي�ش الت�شادي وقتل �ستة جهاديني ومت اعتقال خم�سة  .وبذلك،
يرتفع اىل ثالثني ع��دد اجل��ن��ود الت�شاديني ال��ذي��ن قتلوا يف ه��ذه املنطقة مبايل
وبعد بدء العملية الع�سكرية الفرن�سية يف مايل يف  11كانون الثاين يناير ،ن�شرت
ت�شاد نحو الفي عن�صر وتكبدت اكرب خ�سارة لها يوم � 22شباط-فرباير مبقتل
 26من جنودها يف جيال ايفوقا�س .وت�شكل القوات الت�شادية جزءا ا�سا�سيا من
القوة االفريقية املنت�شرة يف مايل .يف غ�ضون ذلك ،قال مبعوث خا�ص من االمم
املتحدة اىل املنطقة ان جريان مايل يخ�شون من �أن يقود متمردون حركات مترد
يف بالدهم بعد �أن �سيطر مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة على �أجزاء كبرية من
مايل قبل �أن تهزمهم قوات فرن�سية .و�أ�ضاف رومانو برودي �أنه اذا ر�سخ املقاتلون
اال�سالميون وجودهم يف منطقة ال�ساحل امل�ضطربة والتي متتد يف �شمال افريقيا
بكامله ف��ان ه��ذا ميكن �أن ميثل تهديدا للغرب اك�بر من ال��ذي ميثله ال��ع��راق او
افغان�ستان .وعني بان جي مون االمني العام لالمم املتحدة برودي رئي�س الوزراء
االيطايل ورئي�س املفو�ضية االوروبية �سابقا مبعوثا خا�ص اىل منطقة ال�ساحل يف
اكتوبر ت�شرين االول ومنذ ذلك احلني التقى برودي بزعماء دول املنطقة �شخ�صيا.
وق��ال ب��رودي ل��روي�ترز بوركينا فا�سو جي�شا قويا ومنطقة ال�ساحل �شريط
وال��ن��ي��ج��ر وم���وري���ت���ان���ي���ا ك��ل��ه��ا لديها عر�ضه ال��ف كيلومرت م��ن ال�صحراء
نف�س اخل��وف وهاج�س ال��ع��دوى .هذا ال���ك�ب�رى وم��ن��ط��ق��ة ال�����س��اف��ان��ا ومتتد
مفهوم النها دول بال ح��دود .وم�ضى ب��ع��ر���ض ق���ارة اف��ري��ق��ي��ا وال ت��وج��د بها
ي��ق��ول ت�����ش��اد ت��خ��ت��ل��ف ق��ل��ي�لا الن لها ح��دود وا�ضحة وتكررت معاناتها من

هكذا يعيد التاريخ نف�سه ..ولكن هذه امل ّرة يف �شكل حمرقة !..بريطانيا تتعهد بالدفاع عن مواطني الفوكالند
•• الفجر – �أبوظبي:

هكذا هي ثورات التيه والتفتت واالن�شطار ال تكتفي ب�أكل
�أبنائها والتهام �أوطانها ،و�إنمّ ا تذهب بهما �إىل نار املحرقة..
وتلك ه��ي البل ّية ..ال ب��ل ه��ي الفاجعة املهزلة امل�ضحكة
املبكية !..هكذا هي ثوراتنا � ،إعادة �إنتاج ملا �سلف ،وطبعات
من ّقحة ومزيدة عن ما �سبق من تيه وزيف وحيف ..هكذا
هي ثوراتنا تلتهم النريان ما مل يقطع بح ّد ال�سيف !..هذا
الهيكل املتفحّ م مل تق�صفه طائرات الأعداء ..ومل يلفحه
نابامل اخل�صوم ،و�إمنا فعل �إرادي وترجمة حرف ّية و�أمينة
الغتيال احللم و�سيادة الأوهام ..و�سطوة الأ�صنام وحتجّ ر
الأفكار وان�سداد الآفاق !..يقول هذا الفتى ،وقد نال منه

اجل���وع و�أن��ه��ك��ه الأرق��� ،س���أح�ترق ..ل��ك��ن �سيظ ّل يجمعنا
نف�س ال ّنفق� ..سرقوك يا وطن الأحالم م ّني ..ولكننا لن
الل�ص ،وهو يلب�س جلد �أبي لهب،
نفرتق ..وما ي�ؤملني �أ ّن ّ
يتحدّث هذه امل ّرة با�سم �أنبل ما قدّمت للإن�سان ّية قبائل
العرب ..
هكذا ه��ي ث���ورات ال��ره��ب��ان اجل��دد  ،ترفع التقوى �شعارا
ومتار�س �س ّرا �أ�سو�أ ما يف ال�شيطان من مكر وخديعة وفنون
الكذب!
�س�أحرتق  ..قال الفتى ،يف زمن تع ّمم فيه ابو لهب  ،غري �أ ّن
الراحل املتفحّ م �سيبقى �شوكة يف حلق ك ّل من تاجر بالدّين
ّ
ليلتف كحبل من م�سد على نور احلياة يف عقول و�سماء
بالد العرب!.

•• لندن-رويرتز:

حذر رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون االرجنتني من ان بريطانيا
�ستكون جاهزة دائما للدفاع على مواطني جزر فوكالند بعد ان وافقوا مبا
ي�شبه االجماع على البقاء حتت ال�سيادة الربيطانية.
وتطالب االرجنتني باالرخبيل الواقع على بعد  500كيلومرت من �ساحلها
و 12700كيلومرت م��ن لندن منذ ح��وايل  200ع��ام وغ��زت اجل��زر يف
 1982لكنها ان�سحبت منها بعد �أن هزمت يف حرب مع بريطانيا ا�ستمرت
 74يوما .وقال كامريون يف تعليقات اذيعت تلفزيونيا جزر فوكالند رمبا
انها على مبعدة االف االميال لكنها بريطانية بكل معنى الكلمة وهذا هو
احلال الذين يريدون ان يبقوا عليه ..ينبغي ان يعرف النا�س اننا �سنكون
دائما هناك للدفاع عنهم وانهم يريدون �أن يبقوا بريطانيني ويجب على
اجلميع مبا يف ذلك االرجنتني ان يحرتموا ذلك الر�أي.

اجل���ف���اف وامل���ج���اع���ات .وق�����ال ب����رودي
العامل الغربي مل تكن لديه �أدنى فكرة
عن منطقة ال�ساحل الن التاريخ وجه
انتباه حلف �شمال االطل�سي والدول
الغربية اىل العراق وافغان�ستان لكن

اخلطورة املحتملة لل�ساحل �أك�بر من
امل�ؤكد �أنها اكرث من افغان�ستان م�شريا
اىل ق��درة املقاتلني اال�سالميني على
التنقل وق��رب��ه��م م��ن اوروب�����ا .وب���د�أت
ف��رن�����س��ا عملية ب��ري��ة وج��وي��ة يف 11

ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين الن��ه��اء �سيطرة
امل��ت��م��ردي��ن اال���س�لام��ي�ين ع��ل��ى �شمال
مايل الذي ميثل ثلثي م�ساحة البالد
ق��ائ��ل��ة ان امل��ت�����ش��ددي��ن مي��ث��ل��ون خطرا
على �أمن غرب افريقيا واوروبا.

تهديدات كوريا ال�شمالية تخيف �سكان اجلنوب
•• �سيول-ا ف ب:

تعود �سكان كوريا اجلنوبية على مر ال�سنني على اخلطابات
العدائية لنظام بيونغ يانغ لكن ت�صاعد التوتر يف �شبه
اجلزيرة اث��ار خ�لال اال�سابيع االخ�يرة خم��اوف متزايدة
بني �سكان اجلنوب وخ�صو�صا بعد التجربة النووية الثالثة
التي قامت بها كوريا ال�شمالية .وقد نال ال�صاروخ الذي
اطلقته كوريا ال�شمالية يف كانون االول-دي�سمرب ا�ستنادا
اىل تكنولوجيا ال�صواريخ البال�ستية وتلته بعد �شهرين
جتربة نووية ثالثة ،من ال مباالة رجل ال�شارع يف كوريا
اجلنوبية الذي كان ال يعب�أ باحلرب الكالمية ال�شمالية.
وال��غ��ت ك��وري��ا ال�شمالية خ�ل�ال االي����ام االخ��ي�رة معاهدة

الهدنة التي انهت احلرب الكورية عام  1953مهددة ب
حرب نووية وحذرت الواليات املتحدة من انها �ستتعر�ض
اىل �ضربة نووية وقائية  .ومل يرث ذلك هلعا كما ح�صل
يف  1994ودفع بال�سكان اىل الهرع اىل املتاجر لتخزين
املواد الغذائية بعد ان هددت بيونغ يانغ باغراق �سيول يف
بحر من النار لكن اكرب �سوبرماركت يبيع ب�ضائعه عرب
االنرتنت �سجل خالل االيام االخرية زيادة كبرية يف �شراء
املواد املعلبة واملعكرونة اجلاهزة لال�ستهالك .وافاد مركز
درا�سات �آيجان ان�ستيتوت الذي يجري كل �سنة ا�ستطالعات
الراي العام الوطني ان ن�سبة الكوريني اجلنوبيني الذين
يظنون ان ح��رب��ا ك��وري��ا ثانية حمتملة ارتفعت م��ن 40
باملئة يف  2010اىل  59باملئة خالل .2012
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العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/5033عمايل جزئي
اىل املحكوم عيهم  -1/كافترييا االب��ري��ق الذهبي جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/2/13يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /راجو جناردهان بوجاري :بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعى مبلغ 13.299
درهم ( ثالثة ع�شرة االف ومائتني وت�سعة وتع�سني درهم) الفوائد بواقع  %9من تاريخ
رفع الدعوى يف  2012/12/19وحتى ال�سداد التام والزمتها بتذكرة عودته ملوطنه او
مبا يقابلها نقدا مامل يكن عند تنفيذ احلكم ملتحقا بخدمة رب عمل اخر الزمت
الطرفني باملنا�سب من امل�صاريف واعفت املدعى من ن�صيبة منها ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/4977عمايل جزئي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/4896عمايل جزئي

اىل املدعى عليه -1/يونيكورن لل�سياحة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /ازه��ر تب�سم حممد اقبال اقبال قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( )23979والر�سوم
وامل�����ص��اري��ف .رق���م ال�شكوى ( )2012/ 132130وح���ددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت
مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل املدعى عليه� -1/شركة حاجي ملك زاده للتجارة العامة ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد فيا�ض مق�صود احمد قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ()23342
والر�سوم وامل�صاريف .رقم ال�شكوى ( )2012/ 132809وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�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 ,ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3047تنفيذ عمايل

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده -1/ب���اب ال��ك��ورن��ي�����ش ل��ت��ج��ارة امل�����س��ت��ل��زم��ات الطبية -
�����ش.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ /امي��ي كاالو
بيتيني�س وميثله :يون�س حممد علي حممد اليا�س ال�شحي ق��د �أقام
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )58460درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة
اىل مبلغ ( )3550دره��م ر���س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج����راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل��ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ق�سم الق�ضايا العمالية

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1251ا�ستئناف جتاري

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2012/16جتاري كلي

العدد  10740بتاريخ2013/3/14

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /دهاماينتي برمي كومار كومار جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /كاروبان كورو�سوامي كاروبان وميثله :حممد
�سيف عبيد علي احلفيتي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2011/241جتاري كلي بتاريخ  2012/10/24وحددت لها جل�سه يوم
االحد املوافق  2013/3/17ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة ch2D.19
وع��ل��ي��ه يقت�ضي ح�����ض��ورك��م او م��ن ميثلكم ق��ان��ون��ي��ا ويف ح���ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل��دع��ى عليه� -1/شركة ر�ؤي���ة ميدل اي�ست (���ش م ح) جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة املا�سة للتوزيع ذ.م.م وميثله:
حممد �سيف عبيد علي احلفيتي نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها
املنعقدة بتاريخ  2013/2/19يف الدعوى املذكورة اعاله .اخطاركم
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة
ي���وم االح���د امل���واف���ق  2013/3/17ال�����س��اع��ة ��� 9.30ص��ب��اح��ا بالقاعة
 ch1B.8للتعقيب على التقرير.

اىل املدعى عليهما� -1 /شيفلد للعقارات �ش م ح � -2شيفلد انف�ستمنت�س ليمتد جمهويل
حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة واتر �سيل ملقاوالت املواد العازلة ذ.م.م قد اقام
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/2/17احلكم
التمهيدي التايل :حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري املحا�سبي-
�صاحب ال��دور باجلدول -مامل يتفق طريف اخل�صومة على ت�سمية خبري �آخر خالل
ا�سبوعا من تاريخ ا�صدار هذا احلكم -تكون مهته بعد مطالعة االوراق وما ع�سى ان
يقدمه له اخل�صوم وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة قدرها  10.000درهم الزمت
املدعية ايداعها خزينة املحكمة .وح��ددت لها املحكمة جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق
 2013/3/19ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة رقم ch1C.15 .

ق�سم الطعون

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ق�سم الق�ضايا التجارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :بكواتي لتجارة االلكرتونيات (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 550424 :العنوان :مكتب ملك حممد �شريف واحمد عبدالرحيم
الفهيم-ديرة -البطني ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حم��دودة رقم القيد
بال�سجل التجاري 64703 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اع�ترا���ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.

ا�سم ال�شركة :كيه تي جي للهواتف (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 565039 :العنوان :حمل رقم  3ملك ال�شيخ �سهيل بن خليفة �آل
مكتوم  -هور العنز � -شرق ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد
بال�سجل التجاري 71838 :تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات
والنظم املتبعة يف ال��دائ��رة .وعلى من لديه اي اع�ترا���ض التقدم اىل دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
 Suggest_compalin@dubaided.gov.aeمرفقا معه
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

دائرة التنمية االقت�صادية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعـــــــالن

اعـــــــالن

املرجع  2013/87:ك ع ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
عبدالرحمن جا�سم �سيف حمد جا�سم اجل�لاف املهريي اجلن�سية :االمارات
وطلب الت�صديق على حم��رر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (ال�صبورة
للمقاوالت الكهربائية وال�صحية ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط
يف عجمان حتت رقم امللف ( )39196وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة
بعجمان اىل ال�سيد /حميد خلفان احمد عبيد ال�شام�سي 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

املرجع 2013/189:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
مبارك عبداهلل مبارك خمي�س النعيمي اجلن�سية :االم��ارات وطلب الت�صديق
على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (ال�سواحل الذهبية
لل�صيانة العامة ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت
رقم امللف ( )43536وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد/
خمي�س خلفان علي م�صبح �سامل القايدي اجلن�سية :االم��ارات ليكن معلوما
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي االبتدائية

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/566جتاري كلي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

العدد  10740بتاريخ2013/3/14

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/982جتاري كلي

اىل املدعى عليهما -1 /اي ان ا�س الجهزة االت�صال والقيا�س والتحكم  -2بيفوتك ميدل اي�ست
ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة زهرة للتكنولوجيا (ذ.م.م) قد اقام الدعوى
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2012/12/19احلكم التمهيدي التايل:
حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري الهند�سي املتخ�ص�ص يف اعمال انظمة
الدوائرة التلفزيونية و�ساك�س واجهزة االت�صال والقيا�س والتحكم� -صاحب الدور باجلدول-
مامل يتفق اخل�صومة على ت�سمية خبري �آخر خالل ا�سبوعا من تاريخ ا�صدار هذا احلكم -تكون
مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى االنتقال اىل موقع امل�شروع مو�ضوع الدعوى لبيان ماهية
االع��م��ال التي قامت املدعية بتنفيذها من اعمال ل�صالح املدعية واخل�صوم املدخلني وبيان
قيمة املعدات التي قامت ب�شرائها لتنفيذ التزامتها التعاقدية املتعلقة بالعقد امل�ؤرخ 2008/6/3
وكلفت املدعى بايداع خم�سة ع�شر الف درهم ك�أمانة للخبري .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم

االربعاء املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة رقم ch2E.22 .

ق�سم الق�ضايا التجارية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االبتدائية االحتادية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/648عقاري كلي

اىل املحكوم عيهم  -1/جيه ايه دي  25انف�ستمنت ليمتد جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/12/30يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح /ديوجي انرتنا�شيونال م م ح  -مبثابة احل�ضوري:
امل�صادقة على حكم املحكم ال�صادر يف ال��دع��وى التحكيمية رق��م 2010/130
مركز دبي للتحكيم الدويل والزمت املدعى عليها امل�صروفات الدعوى والف
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 .
ق�سم الدعاوي العقارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10740بتاريخ2013/3/14
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة� :شركة مور امبك�س للتجارة (ذ.م.م)
رقم الرخ�صة 524217 :العنوان :حمل ملك مركز الكرامة -الكرامة ال�شكل
ال��ق��ان��وين :ذات م�سئولية حم���دودة رق��م القيد بال�سجل ال��ت��ج��اري56012 :
تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص
بال�شركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم املتبعة يف الدائرة
.وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من
خالل الربيد االلكرتوين Suggest_compalin@dubaided.
 gov.aeمرفقا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعادة تبليغ مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3241جزئي جتاري

اىل املدعى عليه/:جا�سم حممد ح�سن عي�سى ال�صابري حيث ان املدعي:
العربي لرتكيب املواد العازلة و�صيانة املباين �أقام عليك لدى هذه املحكمة
الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها ب�أداء مبلغ وقدره  51.226.32درهم
باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام . .لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه
املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من يوم  2013/3/18ميالدي وذلك
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن
احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر
الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :اك�سوز انرتنا�شيونال (�ش.ذ.م.م)
رق���م ال��رخ�����ص��ة 533309 :ال���ع���ن���وان :حم���ل رق���م  7م��ل��ك حم��م��د عبدالكرمي
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العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 368و 2013/ 369عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم567و568و579و 2013/ 569عم جز  -م ع -ب� -أظ
مدعيني -1 /عبداالول عبدالر�شيد -2منري مياه خر�شد عامل -3حممد منري ليت
جاز مياه -4بوكول ح�سني �شم�س احلق اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :جاالك�سي
العاملية للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /جاالك�سي العاملية للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/3
قلم املحكمة

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 64عم جز  -م ع -ب� -أظ

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 297عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /حممد ابراهيم حممد ايوب اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :طريق
ال�سعد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /طريق ال�سعد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا 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 2013/03/5

مدعي /احمد �سعيد حامد حممد ا�سماعيل اجلن�سية :م�صر مدعي عليه:
اهال و�سهال للتعهدات والتموين اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /اهال و�سهال للتعهدات والتموين
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة حممد بن زايد �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر
بتاريخ 2013/03/3

مدعيان -1 /حممد فريد العلم حممد �شاه علم اجلن�سية :بنغالدي�ش
 -2مر�شد عامل كوربان علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه� :سعيد فايل
للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه� /سعيد فايل للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات 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 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 2013/03/6
قلم املحكمة

قلم املحكمة

قلم املحكمة

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /1420عمايل  -م ع� -س� -أظ

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2519جت كل  -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة م�شاريع االمارات العربية املتحدة ميثلها ال�شريك /عقيل يو�سف
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :حممد ج�شيم حمدو مياه ب�صفته املالك املنفرد
لور�شة حممد جا�سم للحدادة واخلراطة اجلن�سية :هندي مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض
وقدره  108633درهم املطلوب اعالنه /حممد ج�شيم حمدو مياه ب�صفته املالك املنفرد
لور�شة حممد جا�سم للحدادة واخلراطة اجلن�سية :هندي عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/4/8
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/12
قلم املحكمة التجارية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /243جتاري  -م ت� -س� -أظ

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2011/ 727مد جز  -م ر -ب� -أظ

امل�ست�أنف  :حممد ر�سول اكرم تاجدار اجلن�سية :ايران امل�ست�أنف عليه:هدايت
اهلل ريحان �شاكري واخرون اجلن�سية :ايران مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء احلكم
عن مبلغ وقدره  94901درهم املطلوب اعالنه/هدايت اهلل ريحان �شاكري
اجلن�سية :ايران العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر
يف الدعوى رقم  2012/1430جت كل -م ت -ب � -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا
امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-مع�سكر �آل نهيان
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار
مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

مدعي /بدر م�شعان رم�ضان اجلن�سية� :سوريا مدعي عليه :يو�سف �صالح علي
مثنى اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض  80.000درهم املطلوب
اعالنه /يو�سف �صالح علي مثنى اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(بورود
تقرير اخلربة وباحلكم التمهيدي ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة بدائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/11

امل�ست�أنف  :عالء جمال حممد �سيد اجلن�سية :م�صر امل�ست�أنف عليه:احمد
فار�س للديكور اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :تعديل احلكم يف
امل�ستحقات العمالية املطلوب اعالنه/احمد فار�س للديكور اجلن�سية :االمارات
العنوان :بالن�شر(وب�صحيفة اال�ستئناف ب�شخ�ص مالكها) مبا ان امل�ست�أنف قد
ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/1492عم جز  -م ع -ب � -أظ
وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار
مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم اال�ستئناف العمايل

قلم اال�ستئناف التجاري

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة املدنية
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املال والأعمال
�شركة طاقة حتقق نتائج متميزة يدعمها �أداء ت�شغيلي قوي لقطاع �إنتاج املاء والكهرباء يف 2012
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�أبوظبي-وام:
�أعلنت ام�س �شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة عن نتائجها الت�شغيلية
واملالية ال�سنوية لعام  2012والتي حققت خاللها نتائج مالية قوية مع
ارتفاع الإيرادات بن�سبة  15يف املائة بدعم من قطاع �إنتاج املاء والكهرباء.
وت��وا���ص��ل ال�شركة حتقيق �أداء م��ايل ق��وي ويف ال��وق��ت نف�سه وم��ن خالل
جمموعة م��ن م�شاريع التو�سعة واال���س��ت��ح��واذات ف����إن ال�شركة يف مو�ضع
ميكنها من حتقيق النمو يف امل�ستقبل.
و�شهد العام املا�ضي انخفا�ضا يف الأرباح بن�سبة  13يف املائة نتيجة لعدد من
القيود غري املتكررة وانخفا�ض �أ�سعار الغاز يف �أمريكا ال�شمالية.
وحققت �شركة طاقة �أداء ت�شغيليا قويا يف قطاع �إنتاج امل��اء والكهرباء مع
انخفا�ض الأعطال وارتفاع معدالت اجلاهزية الفنية ويعد هذا الأداء من

�أعلى امل�ستويات عامليا كما مت�ضي خطط التو�سعة ح�سب املخطط حيث مت
االنتهاء من  80يف املائة من الأعمال االن�شائية اخلا�صة مب�شروع تو�سعة
حمطة اجل��رف الأ�صفر ح�سب امليزانية املر�صودة وباملثل مي�ضي العمل
قدما مب�شروع تو�سعة حمطة ت��اك��ورادي يف غانا مع احل�صول على جميع
املوافقات املطلوبة والبدء بعملية االن�شاء.
ودخلت �شركة طاقة �أي�ضا �سوقني جديدين خالل العام بعد توقيع مذكرة
تفاهم مع �شركة الكهرباء الوطنية الرتكية تتعلق بتطوير م�شروعات كربى
للطاقة يف جنوب تركيا بالإ�ضافة لال�ستثمار مبحطة لتوليد الكهرباء يف
ال�سليمانية يف �إقليم كرد�ستان يف العراق بقدرة انتاجية  1000ميجاواط.
ويف بحر ال�شمال يف اململكة املتحدة وبالرغم من بع�ض التحديات الت�شغيلية
التي ت�ضمنت �إيقاف العمليات الت�شغيلية ب�شكل غري متوقع �إال �أن ال�شركة

ا�ستفادت من ارتفاع �سعر خام برنت وع��دد من عمليات اال�ستحواذ خالل
العام كان �أهمها �إبرام اتفاقية لال�ستحواذ على جمموعة من �أ�صول �شركة
بريت�ش برتوليوم يف و�سط بحر ال�شمال.
ومل��واج��ه��ة ا�ستمرار انخفا�ض �أ���س��ع��ار ال��غ��از الطبيعي قامت ال�شركة ببيع
بع�ض الأ���ص��ول غ�ير الرئي�سية واال���س��ت��ح��واذ على جمموعة م��ن الأ�صول
الواقعة �ضمن مناطق العمليات الرئي�سية لل�شركة و�إغ�لاق بع�ض الآبار
غري االقت�صادية  .وقد �شهد الربع الأخري من عام  2012ارتفعا طفيفا
يف �أ�سعار الغاز الطبيعي التي حافظت على اجتاهها الت�صاعدي منذ ذلك
احل�ين .وتنفيذا ال�سرتاتيجية طاقة التي تهدف لال�ستثمار يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ا�ستحوذت ال�شركة على ح�صة �أغلبية يف
امتياز منطقة �أترو�ش يف �إقليم كرد�ستان يف العراق وميثل ذلك �أول �أ�صول

ال�شركة العاملة يف قطاع النفط والغاز يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وخ�لال ع��ام � 2012أكملت ال�شركة العديد من عمليات التمويل مبا يف
ذلك �إ�صدار �أول �صكوك لها بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار �أكرب �سندات غري �سيادية
ب��ال��دوالر الأمريكي يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �إفريقيا يف العام
.2012
وقال كارل �شيلدون الرئي�س التنفيذي ل�شركة طاقة ان ال�شركة حققت يف
عام  2012نتائج متميزة يدعمها �أداء ت�شغيلي قوي لقطاع �إنتاج املاء
والكهرباء كما �أحرزت تقدما كبريا يف تنفيذ م�شاريع التو�سعة الرئي�سة يف
املغرب وغانا وعملت على تو�سيع نطاق �أعمالنا يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا بدخولنا ال�سوقني العراقي والرتكي مما �أ�سهم يف تر�سيخ
مكانة ال�شركة ك�شريك اقليمي يتمتع بامل�صداقية والأداء املتميز.

املن�صوري ومرادوفيت�ش يفتتحان م�ؤمتر ومعر�ض نفظ وغاز تركمان�ستان يف دبي
•• دبي-وام:

افتتح م��ع��ايل املهند�س �سلطان ب��ن �سعيد امل��ن�����ص��وري وزير
الإق���ت�������ص���اد وم���ع���ايل خ���وج���ة حم���م���دوف ب����اي م�����راد جلدي
مرادوفيت�ش نائب رئي�س جمل�س الوزراء الرتكماين ل�ش�ؤون
ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف دب���ي ام�����س م���ؤمت��ر وم��ع��ر���ض ن��ف��ظ وغاز
ت��رك��م��ان�����س��ت��ان ال����ذي مي��ت��د ي��وم�ين ب��ه��دف ت��و���س��ي��ع التعاون
ال��ن��ف��ط��ي امل�����ش�ترك يف جم���ال ال�����ص��ن��اع��ات البرتوكيماوية
وا�ستك�شاف البرتول والغاز بني تركمان�ستان ودولة الإمارات
العربية املتحدة وباقي دول منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط
وي�����ش��ارك يف امل���ؤمت��ر ال��ذي يعقد لأول م��رة يف دب��ي والثالث
خارج تركمان�ستان كل من حممد نور خاليلوف وزير �صناعة
ال���ب�ت�رول وال���غ���از وامل�������ص���ادر امل��ع��دن��ي��ة وب���اب���ام���راد تاجانوف
وزي��ر الإقت�صاد والتنمية يف يف حكومة تركمان�ستان وجول
�شريايل وزي��ر الطاقة وال�صناعة يف جمهورية طاجيك�ستان
ووك���ي���ل وزارة ال��ط��اق��ة ب���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
الدكتور مطر حمد النيادي �إ�ضافة �إىل نحو � 300شخ�ص

ميثلون ���ش��رك��ات وم�ؤ�س�سات نفطية وغ��ازي��ة م��ن  28دولة
حول العامل من بينها دارج��ون �أوي��ل و �إك�سون موبيل و �شل
و�شركتا النفط الوطنية الرتكمانية للغاز والبرتول .وتعد
تركمان�ستان وعا�صمتها ع�شق �آباد �إحدى دول �آ�سيا الو�سطى
و�إحدى جمهوريات االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق حتدها �شماال
قازخ�ستان و�أوزبك�ستان وجنوبا �أفغان�ستان و�إيران وتطل من
الغرب على بحر قزوين يدين �أغلب �سكانها بالإ�سالم ومن
�أه��م م��وارده��ا الطبيعية الغاز الطبيعي .وق��ال خاليلوف يف
كلمة افتتح بها امل�ؤمتر �أن بالده متتلك رابع �أكرب احتياطي
من الغاز الطبيعي يف العامل يقدر حجمه بـ  101تريليون
قدم مكعب كما يقدر احتياطيها امل�ؤكد من النفط بنحو 60
مليون برميل .و�أعلن �أن تركمان�ستان ال تزال ت�ست�أنف العمل
يف م��د خ��ط �أن��ب��وب لنقل ال��غ��از م��ن ب�ل�اده �إىل الهند مرورا
ب�أفغان�ستان وباك�ستان م�شريا �إىل �أن هذا الأنبوب �سين�شيء تبادل اخلربات الفنية بني دول منطقتي اخلليج وو�سط �آ�سيا
حركة �صناعية وجت��اري��ة بني البلدان الأرب��ع��ة كما �سي�صبح يف جمال الإ�ستك�شافات البرتولية والغازية وتطوير ال�صناعات
متنف�سا لرتكمان�ستان لت�صدير فائ�ضها من الغاز الطبيعي البرتوكيماية يف بالده وتقوية التعاون مع ال�شركات النفطية
�إىل �أ�سواق خارجية .و�أو�ضح خاليلوف �أن الهدف من امل�ؤمتر العاملية الكربى يف �سبيل البحث عن فر�ص �إقت�صادية جديدة.

وبني �أن بالدة اختارت دولة الإم��ارات عموما ودبي خ�صو�صا
لعقد هذا امل�ؤمتر للمكانة املرموقة التي و�صلت �إليها عاليما
ب�إعتبارها مركزا �إقليميا ودوليا لعمليات التجارة والنفط
وامل��ال العاملية .و�شدد الدكتور النيادي على عمق العالقات

•• دبي-وام:

�أكد معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير
البيئة واملياه �أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز
ودعم دور امل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية الزراعية
والبيئية على امل�ستوى الإقليمي والدويل نظرا
مل�ساهمتها يف تعزيز الأم���ن الغذائي وحتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة من خالل الربامج
وال��درا���س��ات التي جتريها لإن��ت��اج غ��ذاء �صحي
و�آمن يف ظروف بيئة خمتلفة.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه يرافقه وفد من
ال��وزارة للمركز الدويل للزراعة امللحية بدبي
يف �إطار بحث �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني
الطرفني خا�صة فيما يتعلق مبجال االبحاث
وال����درا�����س����ات ال��ع��ل��م��ي��ة والإط����ل���اع ع��ل��ى اهم
االن�شطة والربامج الفنية التي يقوم بها املركز
يف الدولة ب�شكل خا�ص وعلى م�ستوى املنطقة
ب�شكل عام.
و�أو�����ض����ح اب����ن ف��ه��د �أن ال��������وزارة ت��ع��م��ل على
اال�ستفادة من اخلربات ونتائج الدرا�سات التي
يتم تنفيذها م��ن خ�لال املنظمات الإقليمية
والعاملية يف التخ�ص�صات ذات العالقة مبجال
عمل الوزارة م�شريا اىل �أنه يتم اال�ستفادة من
املنظمات ال��رائ��دة يف جم��ال الأب��ح��اث والعمل
البيئي مبا يتنا�سب مع بيئة دولة الإمارات.
وا�ستقبل وفد الوزارة الدكتورة ا�سمهان الوايف
مدير عام املركز الدويل للزراعة امللحية وعددا
من خرباء املركز.
وا�ستعر�ض اللقاء �أه��م جم��االت التعاون بني
ال�������وزارة وامل����رك����ز يف جم����ال ت���ب���ادل اخل��ب�رات

تعزيز االم��ن الغذائي منوها ب���أن التعاون مع
املركز ي�ساهم يف تعزيز وتطوير جمال الزراعة
امللحية وحت�سني الإنتاجية الزراعية وفق منهج
الإدارة املتكاملة للموارد املائية.
وث���م���ن م��ع��ال��ي��ه دور امل���رك���ز وم����ا ي���وف���ره من
ام��ك��ان��ي��ات ل��ل��ب��اح��ث�ين مب���ا ي�����س��ه��م يف حتقيق
�أه��داف ال��وزارة اال�سرتاتيجية وحفظ وتنمية
املوارد املائية والطبيعية والتعاون مع ال�شركاء
ل��ت��ن��ف��ي��ذ �أه���داف���ه���ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ع��زي��ز الأم����ن
ال��غ��ذائ��ي وا���س��ت��دام��ة الأم�����ن امل���ائ���ي وحتقيق
ر�ؤيتها يف �ضمان بيئة م�ستدامة للحياة.
و�أو����ض���ح �أن اخل��ط��ة ال��زراع��ي��ة ت�شمل تقييم
و���ض��ع الإن����ت����اج ال��ن��ب��ات��ي ال���راه���ن يف الزراعة
املحمية وال��زراع��ة احلقلية مت�ضمنا املعوقات
وامل�شاكل الرئي�سية بجانب حتديد االحتياجات
امل�ستقبلية م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة ومقدار

العجز الغذائي.
واط���ل���ع م��ع��ال��ي��ه ووف����د ال�������وزارة ع��ل��ى حمطة
االب���ح���اث وامل��خ��ت�برات اىل ج��ان��ب زي����ارة بنك
امل�صادر الوراثية النباتية وخمترب التحاليل
امل���رك���زي وغ�����رف م��ع��اجل��ة وجت��ف��ي��ف البذور
بالإ�ضافة اىل زي��ارة امل��زارع احلقلية والبيوت
امل��ح��م��ي��ة .وع��ر���ض امل��رك��ز ل��ل��وف��د ط���رق الري
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ت���ي ي��ت��ب��ع��ه��ا يف ري املحا�صيل
الزراعية والتعرف على النباتات التي تتحمل
امللوحة ومنها النباتات امل�ستخدمة للزراعة
التجميلية والأع���ل��اف اىل ج��ان��ب الو�سائل
امل�ستخدمة يف ادارة االرا�ضي الزراعية وموارد
املياه.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ا���س��م��ه��ان ال����وايف �أن املركز
يتطلع اىل املزيد من التعاون يف جمال البحوث
وتنمية القدرات الب�شرية الأمر الذي �سيدعم

قالت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �إن الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات خالل عام  2012وفقا ملعهد التمويل الدويل
ارتفع �إىل نحو  375مليار دوالر ك�أعلى م�ستوى له على الإطالق ليمثل نحو ربع الناجت املحلي الإجمايل القت�صادات
دول اخلليج العربية جمتمعة ويحتل املرتبة الثانية كثاين �أكرب ناجت يف املنطقة العربية وهي املرتبة التي حافظ
عليها على مدار عقد كامل  .وحتت عنوان �أداء اقت�صادي �إماراتي يفوق التوقعات �أ�ضافت �أن هذا الإرتفاع يعود وفقا
للمعهد �إىل عوامل عدة �أهمها  :النمو ال�سريع واملتوا�صل يف الناجت والذي قدره املعهد بنحو  5ر 6يف املائة يف ذلك
العام �إىل جانب تزايد الإنفاق احلكومي والتنويع االقت�صادي وارتفاع وترية ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص �إ�ضافة �إىل
ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية م�شرية �إىل �أنه تزامنا مع ذلك �صدر تقرير �آخر عن وكالة فيت�ش توقع �أن يت�سارع النمو
االقت�صادي الإماراتي يف عام  2013بف�ضل اال�ستقرار ال�سيا�سي ومنو القطاع غري النفطي وهو النمو الذي عاد
معهد التمويل الدويل وقدره بنحو  5.1يف املائة .ونوهت الن�شرة التي ي�صدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية �أن هذه امل�ؤ�شرات حتمل عددا من الدالالت املهمة ب�ش�أن الأداء االقت�صادي لدولة الإمارات يف املرحلة
الراهنة فهي �أوال تدل على �أن االقت�صاد الإماراتي حقق ما ميكن ت�سميته تعافيا مبكرا من تداعيات الأزمة املالية
العاملية وا�ستوعب ال�صدمات الناجتة عنها من دون انكما�ش م�ؤقت �أو رك��ود مزمن بل �إن��ه حقق منوا �أعلى من
املتوقع العام املا�ضي  .وبينت �أن ثاين الدالالت هي �أن اخلروج ال�سريع من الأزمة والنمو الأعلى من املتوقع خالل
ال�سنوات املا�ضية �أك�سباه زخما �سي�ستمر معه ليدفعه �إىل النمو مبعدالت �أكرث �سرعة واطرادا خالل ال�سنوات املقبلة
مو�ضحة �أن ثالثها هو �أن التنويع الذي ي�شهده االقت�صاد الإماراتي حاليا هو تنويع ذو م�سارين متوازيني� :أحدهما
هو تنويع القوى الفاعلة يف االقت�صاد الوطني حيث تتبنى الدولة �سيا�سات �إقت�صادية ومالية تف�سح املجال للقطاع
اخلا�ص ليكون �شريكا فاعال و�صاحب دور مكمل للقطاع احلكومي يف العملية التنموية من دون �أن يزاحم �أي
منهما الآخر واالثنان معا هما عمودان حموريان يقوم عليهما البناء االقت�صادي الوطني  .و�أو�ضحت �أنه بالن�سبة
�إىل امل�سار الآخر للتنويع االقت�صادي يف الدولة فهو تنويع م�صادر الدخل والناجت وهو امل�سار الذي اجتهت �إليه
الدولة منذ �سنوات وو�ضعته عنوانا ال�سرتاتيجياتها االقت�صادية ور�ؤاها التنموية طويلة الأجل فعمدت �إىل تنويع
قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي ودفعت اال�ستثمارات جتاه القطاعات غري النفطية من �أجل متكني
االقت�صاد الوطني من �إدراك ما ي�سمى النمو امل�ستدام وجتنيبه �أي انتكا�سات حمتملة يف ن�شاطه ودورته االقت�صادية
�سواء كان ذلك لأ�سباب حملية �أو �إقليمية �أو عاملية  .وقالت �أخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي �إن رابع تلك
ال��دالالت هو �أن االقت�صاد الإم��ارات��ي ا�ستطاع على م��دار العقد املا�ضي �أن ي�ضمن لنف�سه موقعا ودورا م�ؤثرا يف
حميطه الإقليمي والعاملي و�أ�صبح يعول عليه ك�إحدى القوى املحركة للنمو االقت�صادي وكمركز حيوي للتجارة
والأعمال على امل�ستوى العاملي فيما اعتربت خام�س الدالالت �أن الأداء االقت�صادي الوطني مبا يحمله من دالالت
�إيجابية ما هو �إال ترجمة واقعية لل�سيا�سات االقت�صادية واملالية املتوازنة والطموحة للدولة وهو �أي�ضا دليل على
�أن هذه ال�سيا�سات قد جنحت يف حتقيق ما هو من�شود منها من �أهداف وغايات يف املا�ضي و�أنها قادرة على موا�صلة
ذلك النجاح يف امل�ستقبل .

 % 400منو قطاع الإلكرتونيات يف جافزا خالل � 10سنوات
�أكد كبار م�س�ؤويل املنطقة احلرة جلبل علي (جافزا)،
امل�ؤ�س�سة الرائدة �ضمن جمموعة املناطق االقت�صادية
ال��ع��امل��ي��ة ،ا���س��ت��م��رار ق��ط��اع الإل��ك�ترون��ي��ات وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات يف ال��ن��م��و ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي
يالقيها القطاع .جاء ذلك خالل املنتدى اال�سرتاتيجي
لعمالء جافزا ال��ذي نظمته املنطقة احل��رة ل�شركاتها
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف ق���ط���اع الإل���ك�ت�رون���ي���ات اال�ستهالكية
وتكنولوجيا املعلومات.
وعلق �سعادة ه�شام عبد اهلل ال�شرياوي ،رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة املناطق االقت�صادية العاملية ،على هذا
النمو قائ ً
ال:
يعد قطاع الإلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات �أحد �أهم
القطاعات ال��رائ��دة التي تقود النمو االقت�صادي على
م�ستوى ال��ع��امل ،وكذلك على م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط ،التي تعد بدورها �إحدى �أغنى مناطق العامل
و�أ���س��رع��ه��ا من����واً .وق���د مت��ث��ل ه���ذا ال��ن��م��و يف زي����ادة عدد
�شركات القطاع العاملة يف جافزا بن�سبة  400%خالل
ال�سنوات الع�شر الأخرية ،حيث ارتفع عدد هذه ال�شركات
من � 280شركة يف عام � 2003إىل � 1121شركة يف
عام  .2012وي�شكل قطاع الإلكرتونيات وتكنولوجيا
املعلومات نحو  16%م��ن �إج��م��ايل ع��دد ال�شركات يف
جافزا ،فيما ي�ست�أثر القطاع بنحو  39%من �إجمايل
التجارة يف املنطقة احلرة .وبلغ �إجمايل جتارة �شركات
الإلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات يف جافزا 130
مليار درهم يف عام .2011

ال�سيا�سية والإق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين دول���ة الإم������ارات وجمهوريه
تركمان�ستان التي �أكدتها زيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل لع�شق �آب���اد يف
 16من ال�شهر املا�ضي ومت التوقيع خاللها على عدد من
الإتفاقيات املهمة بني البلدين ال�صديقني .ولفت �إىل �أن دولة
الإم��ارات العربية املتحدة لديها من الإمكانات التقنية التي
ميكن �أن ت�سهم بها يف تطوير حقول النفط والغاز وت�شجيع
ال�شركات العاملية على ال��دخ��ول يف م�شاريع م�شرتكة خارج
البالد .و�أف��اد الدكتور النيادي ب���أن حجم التبادل التجاري
ب�ين الإم������ارات وت��رك��م��ان�����س��ت��ان ب��ل��غ��ت يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي نحو
مليار دوالر وهو ب�صدد الزيادة خالل الفرتة املقبلة نتيجة
�إهتمام ال�شركات الإماراتية بال�سوق الرتكمان�ستاين وقدرتها
على تو�سيع جم��االت التجارة مع ال��دول��ة ال�صديقة .وعقد
امل�ؤمتر جل�سة عمل تناولت الفر�ص الإ�ستثمارية املتاحة �أمام
ال�شركات العاملية فيما يخ�ص الإ�ستك�شافات يف قطاع النفط
وال��غ��از يف تركمان�ستان و�إن�����ش��اء م�شاريع م�شرتكة كامل�صايف
لإنتاج خمتلف املواد البرتوكيماوية.

•• �أبوظبي-وام:

املنطقة احلرة تنظم املنتدى اال�سرتاتيجي ل�شركات القطاع

•• دبي-الفجر:

13

�أخبار ال�ساعة� :أداء اقت�صادي �إماراتي يفوق التوقعات

ابن فهد ي�شيد بجهود املركز الدويل للزراعة امللحية
واال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا مب���ا ي���ت���واءم م���ع البيئية
املحلية ومناق�شة عقد ور���ش العمل والدورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة ح���ول تقنيات ال���زراع���ة امللحية يف
البيئات اجلافة.
وق�����دم امل���رك���ز مل��ح��ة خم��ت�����ص��رة ع���ن الربامج
ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جم����ال ال����زراع����ة امل��ل��ح��ي��ة و�سبل
التكيف مع التغري املناخي وت�أهيل وا�ست�صالح
امل������زارع امل���ه���ج���ورة ب�����س��ب��ب امل��ل��وح��ة والتطرق
مل��ن��اق�����ش��ة حم���ور ال��ن��خ��ي��ل والإن��ت��اج��ي��ة املائية
واملحا�صيل البديلة.
و�أ�شاد معايل وزير البيئة واملياه بجهود املركز
ال����دويل ل��ل��زراع��ة امللحية يف جم���ال التن�سيق
وال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات وخ�����ص��و���ص��ا يف
جمال الدرا�سات والأب��ح��اث وتبادل املعلومات
وذلك لتحقيق �إدارة متكاملة للزراعة وتعزيز
الأم��ن الغذائي ورفع معدالت الإنتاج النباتي
واحليواين.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه �أن ال�����وزارة ت��ع��م��ل ع��ل��ى توثيق
ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن��ه��ا وب�ي�ن ال�����ش��رك��اء يف خمتلف
امل��ج��االت البيئية لتحقيق الغايات والأهداف
امل�����ش�ترك��ة مثمنا دور امل��رك��ز يف جم���ال تنمية
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وجم����االت ال���زراع���ة امللحية
والإدارة املتكاملة للمياه و�أن ال��زراع��ة تلعب
دورا مهما وحيويا يف اقت�صاد الدولة وم�صدر
رئي�سي للغذاء.
و�أ�شاد بالأ�ساليب املتطورة التي يتبعها املركز
جل��م��ع وحت��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات ب��ا���س��ت��خ��دام نظم
ج��غ��راف��ي��ة م��ت��ط��ورة م�����ش�يرا اىل �أن ال�����وزارة
تعمل على تنمية القطاع ال��زراع��ي من خالل
ا�سرتاتيجيتها ال��وا���ض��ح��ة وال��ت��ي ت��ه��دف اىل
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و�أ�ضاف م�ست�شهداً بدرا�سة �صدرت م�ؤخراً:
يتوقع �أن ي�شهد قطاع الإلكرتونيات يف ال�شرق الأو�سط
من��واً ملحوظاً مدفوعاً بالأجهزة التي ت�ستخدم فيها
التقنيات احلديثة مثل الهواتف املتحركة ،واحلوا�سيب
اللوحية ،و�أج��ه��زة احلا�سوب املحمول فئة �أل�ترا بوك،
و�أجهزة القارئ الرقمي ،بالإ�ضافة �إىل �أجهزة التلفاز
التي تعمل بنظام  . OLEDوبالن�سبة لنمو القطاع
الإل��ك�ترون��ي��ات يف دول���ة الإم�����ارات ،ف�سوف ي��ق��وده عدد
من املبادرات احلكومية التي تتبنى التقنيات احلديثة
مثل عملية التحول الإلكرتوين امل�ستمرة يف اخلدمات
احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد م��ن الأ���س��ب��اب الأخرى
�أهمها الطلب املتزايد على الأج��ه��زة الذكية م��ن قبل
اجليل اجلديد من امل�ستهلكني يف الإمارات .و�سوف ي�أتي
من��و ق��ط��اع الإل��ك�ترون��ي��ات يف دب��ي وج��اف��زا م��ن مناطق
غ��رب �آ�سيا و�أفريقيا وراب��ط��ة ال���دول امل�ستقلة وجنوب
�آ�سيا ،وهي ذات الأ�سواق التي تخدمها املنطقة احلرة.
م��ن جهتها ق��ال��ت ���س��ع��ادة �سلمى علي �سيف ب��ن حارب،
املدير التنفيذي ملجموعة املناطق االقت�صادية العاملية:
يعد قطاع الإلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات �أحد
�أه���م ق��ط��اع��ات الأع���م���ال احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت�شهد تطوراً
م�ستمراً خ�لال ال��ف�ترة الأخ��ي�رة .ول��ك��ي نحافظ على
ريادتنا كوجهة لقطاع الإلكرتونيات يف ال�شرق االو�سط،
يجب علينا �أن نبقي دائماً على دراي��ة ب�آخر التطورات
والتوجهات املوجودة يف القطاع ،ف�ض ً
ال عن اال�ستجابة
ال�سريعة لتغري طلبات امل�ستهلكني �إقليمياً وعامليا .وهو
ما نهدف �إليه من تنظيم هذا املنتدى الذي يوفر فر�صة
لل�شركات املتخ�ص�صة يف جمال الإلكرتونيات وال�شركات

م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية تنظم منتديات
عامة عن الطاقة النووية يف الروي�س ودبي
•• �أبوظبي-وام:

امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذا امل��ج��ال ل��ت��ب��ادل الأف���ك���ار ب��غ��ر���ض تعزيز
ق��درات��ه��م واالرت��ق��اء مب�ستوى بيئة الأع��م��ال يف جافزا
لتحقيق النمو املن�شود.
و�أعطى كبار امل�س�ؤولني يف جافزا العمالء امل�شاركني يف
املنتدى ملحة عن املبادرات املختلفة التي �أطلقتها املنطقة
احلرة بغر�ض تعزيز البنية التحتية يف املنطقة احلرة،
مثل �شبكات الطرق اجلديدة التي يتم العمل عليها يف
ج��اف��زا ج��ن��وب ،وحت��دي��ث البنية التحتية احلالية مثل
م�شروع بوابة  4يف جافزا �شمال ،ف�ض ً
ال عن عدد من
املبادرات الإلكرتونية مثل �إطالق تطبيق جافزا�سمارت ،
�أول تطبيقات املنطقة احلرة لأجهزة �آي فون و بالكبريي

والهواتف املتحركة الأخ��رى التي تعمل بنظام ت�شغيل
�أندرويد � ،إذ ميكن التطبيق عمالء جافزا من الدخول
�إىل ح�ساباتهم اخلا�صة على بوابة دبي التجارية عرب
�أجهزة الهواتف املتحركة اخلا�صة بهم ،وهو ما ي�سهل
عليهم �إجناز معامالتهم بطريقة �أكرث �سال�سة وكفاءة.
ح�ضر املنتدى عدد من كبار م�س�ؤويل ال�شركات الرائدة
يف جمال الإلكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات يف املنطقة
احلرة مثل �سوين جلف و بانا�سونيك ماركيتنج ميدل
�إي�ست و �سام�سوجن جلف و بايونري و بالك �آند ديكر و
نيكون و جمبو و نيكاي بالإ�ضافة �إىل ممثلي عدد من
ال�شركات الأخرى.

تنظم م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية يف الثامن ع�شر من مار�س اجلاري
يف كليات التقنية العليا للطالب مبدينة الروي�س ،املنتدى املفتوح يف املنطقة
الغربية وذلك بالتعاون مع ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية .كما
تنظم امل�ؤ�س�سة املنتدى املفتوح يف �إمارة دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه
دبي يف الع�شرين من ال�شهر نف�سه وذلك يف قاعة امل�ؤمترات يف فندق رافلز
 .وي�أتي تنطيم املنتديات يف �إطار حر�ص امل�ؤ�س�سة على االلتزام بال�شفافية
التامة والتوا�صل مع املجتمع ورفع م�ستوى الوعي حول الربنامج النووي
ال�سلمي الإماراتي.
وتعقد امل�ؤ�س�سة هذه املنتديات بانتظام منذ ثالث �سنوات يف كافة �أنحاء دولة
الإمارات ولكافة �شرائح املجتمع  .وح�ضر منتديات امل�ؤ�س�سة التي عقدت يف
مناطق متفرقة من املنطقة الغربية لأبوظبي والفجرية وال�شارقة حتى
الآن �أك�ثر من �ألفني و  500مواطن .ويحاور يف جل�سات املنتدى �سعادة
املهند�س حممد �إبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإمارات
للطاقة النووية �إىل جانب جمموعة من املديرين يف امل�ؤ�س�سة .وقد �أعدت
امل�ؤ�س�سة ال��ع��رو���ض التقدميية ب��ه��دف رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ع��ن الطاقة
النووية ب�صفتها م�صدرا �آمنا وفعاال وموثوقا و�صديقا للبيئة للطاقة
الكهربائية وت�صحيح بع�ض الأفكار اخلاطئة ال�شائعة عن الإ�شعاع وتوليد
الكهرباء  .كما تقدم امل�ؤ�س�سة جمموعة من املنح الدرا�سية وفر�ص العمل
يف املنتديات من خالل برنامج رواد الطاقة برنامج املوارد الب�شرية امل�صمم
ال�ستقطاب الكوادر الب�شرية املتفوقة وذات اخلربة للعمل يف قطاع الطاقة
النووية النا�شئ يف الدولة .
و�سيعر�ض م�س�ؤولو امل���وارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة الذين �سيتواجدون يف
امل��ن��ت��دي��ات جمموعة ك��ب�يرة م��ن ف��ر���ص العمل يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة النووية
املتاحة �أمام طالب العلوم املتفوقني الذين يبحثون عن انطالقة مل�سريتهم
املهنية و�أمام املهنيني اخلرباء الباحثني عن حتد جديد .
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 538ح نف�س-م ر -ب� -أظ

مدعي /فاطمة حممود جامع اجلن�سية :ال�صومال مدعي عليه :عبدالرحمن
مو�سى عمر اجلن�سية :ال�صومال مو�ضوع الدعوى :طالق املطلوب اعالنه/
عبدالرحمن مو�سى عمر اجلن�سية :ال�صومال عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املقر
الرئي�سي �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 2013/03/13
االحوال ال�شخ�صية

14
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 1094جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي /وادي �سوهات للنقليات العامة بوكالة /عنايت اهلل موامبري اجلن�سية:
االمارات مدعي عليه :خيرب ملقاوالت الكهرباء وال�صحة اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  18500درهم املطلوب اعالنه /خيرب
ملقاوالت الكهرباء وال�صحة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(جتديد من
ال�شطب) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/4/16موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر ال 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 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 119جت جز -م ت -ب� -أظ

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 40جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة الن�صر للمواد احلديدية ذ.م.م وميثلها املفو�ض بالتوقيع عنها ايهاب
عيادة غايل عثمان حاجي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه� :شركة اورينج بوينت
للمقاوالت العامة ذ.م.م وميثلها /عمر ح�سن احمد علوي العيدرو�س اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  901988درهم  %12+فائدة قانونية املطلوب
اعالنه� /شركة اورينج بوينت للمقاوالت العامة ذ.م.م وميثلها /عمر ح�سن احمد علوي
العيدرو�س اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/24
قلم املحكمة التجارية

مدعي /حممد ماهر حممد ريا�ض دم�شقية وينوب عنه حممد خالد حممد
ريا�ض دم�شقية اجلن�سية� :سوريا مدعي عليه :حماده عالم عبدالاله
بكر واخرون اجلن�سية :م�صر مو�ضوع الدعوى :اعادة �شيك  25000درهم
املطلوب اعالنه /عبيد حممد عبيد ربيع الزعابي اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

بناء على طلب املدعية /جلوبال جيت فاينن�شل �سريف�سز ذ.م.م
اىل املخ�صوم املدخلني� -1/سامر حممد عيا�ش  -2ع�صام حممد الغرير
 -3حممد توفيق احل�سني  -4كنان علي عبا�س عنوانهم  :بالن�شر انتم
مكلفون باحل�ضور امام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية -الدائرة
الكلية االداري��ة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد للنظر يف الدعوى
اعاله بخ�صو�ص ورود تقرير اخلربة فيها ,وذلك يف ال�ساعة التا�سعة
من يوم االثنني املوافق 2013/3/18م.
قلم الكتاب

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2013/301تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ عليها� /شركة ابل ال�شرق االو�سط للمقاوالت العامة ذ.م.م عنوانه  :بالن�شر
ق��د �صدر �ضدك م��ن حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رق��م  2012/1310ل�صالح/
م�ؤ�س�سة اجل��ودة العالية لالطارات وق�ضى حكم ا ملحكمة بالزام املدعى عليها بان
ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  68870درهما والزمتها امل�صاريف ومائتي درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات , ,ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب
تنفيذ احلكم امل��ذك��ور ودف��ع الر�سم املحدد لذلك ,ل��ذا عليك القيام بتنفيذ احلكم
خ�لال خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�ل�ان .كما نخطرك بانه حتديد
جل�سة  2013/4/23حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ,
ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/12

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /128عمايل  -م ع� -س� -أظ

القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

امل�ست�أنف  :كار�س لالجرة ذ.م.م اجلن�سية :باالمارات امل�ست�أنف عليه:رحيم �شاه
حليم �شاه اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف عل كامل مبلغ
احلكم املطلوب اعالنه /رحيم �شاه حليم �شاه اجلن�سية :باك�ستان العنوان:
بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1937
عم جز  -م ع -ب � -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة
ا�ستئناف ابوظبي الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم
مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2593جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة ابوظبي الوطنية ملواد البناء ( بيلدكو) اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه :م�ؤ�س�سة الظل الهادىء للتجارة العامة ل�صاحبها ح�سن حيدر ح�سن حيدر
واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تثبيت امر منع من ال�سفر  +مطالبة
مالية  + 25550000تعوي�ض وقدره  + 500000الفائدة املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة
الظل الهادىء للتجارة العامة ل�صاحبها ح�سن حيدر ح�سن حيدر 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 الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/10
قلم املحكمة التجارية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2593جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة ابوظبي الوطنية ملواد البناء ( بيلدكو) اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه :م�ؤ�س�سة الظل الهادىء للتجارة العامة ل�صاحبها ح�سن حيدر ح�سن حيدر
واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تثبيت امر منع من ال�سفر  +مطالبة
مالية  + 25550000تعوي�ض وقدره  + 500000الفائدة املطلوب اعالنه /ح�سن علي
ال�شيخ عبدالقادر يعمل املديرا لذا املدعي عليها االوىل اجلن�سية :ال�سودان 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 الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/10
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

وزار العدل
حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى
رقم  2009/187اداري كلي

قلم اال�ستئناف العمايل

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2022جتاري كلي

اىل املحكوم عليه /حممد ميحد علي ميحد ال�سويدي العنوان بالن�شر نعلمك انه
بتاريخ املوافق 2013/2/6م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
اع�لاه ل�صالح  /بنك ام القيوين الوطني (���ش م ع) بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا مقداره  675.505.05درهم
والفائدة االتفاقية بواقع  %10.99حت�سب على ر�صيد ا�صل دين القر�ض البالغ مقداره
 528.258.99درهم اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2012/5/31وحتى متام
ال�سداد ومبا ال يجاوز ا�صل الدين وبالزامه بامل�صروفات و  200دره��م مقابل اتعاب
املحاماة ,ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق
 2013/3/12حكما 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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعالن بح�ضور جل�سة يف الق�ضية التنفيذية
رقم  1996/1074تنفيذ احتادي

اىل املحكوم عيها /رزنة علي القبي�سي
عنوانها :ن�شرا
نخطرك باحل�ضور امام ادارة التنفيذ بدائرة الق�ضاء بابوظبي
للجل�سة امل��ح��ددة يف ال�ساعة  8.30م��ن �صباح ي��وم 2013/4/7م
للنظر يف التنفيذ املبني اع�ل�اه ,والت��خ��اذ االج����راءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/6م.

القا�ضي /ماجد عز الرجال

اعالن بالن�شر

لقد تقرر يف الدعوى رقم ( 2013/260دع��وى) املنظورة امام
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعي �ضدها/
اوداي�������س ط���وين ك��ول��وزي��ان اع�لان��ه��ا ن�����ش��را وق���د حت���دد لنظر
الدعوى جلل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/8يف متام ال�ساعة
 12.00ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر �آل نهيان وذلك على
نفقة املدعى /عبداجلليل عبدالكرمي ح�سن البلو�شي.
اجلنة ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمةدبياالبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/61مدين جزئي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/45مدين جزئي

اىل املدعى عليه� -1/شارت ج��ودا -موتي ج��ودا تيمي ج���ودا جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
ب��ال��زام امل��دع��ي عليها مببلغ وق���دره ( 3212.44دره���م ) وال��ر���س��وم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة 8:30
�ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/ليونيد نوفيكوف بن نوفيكوف جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره ( 3408.35دره���م ) وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف واتعاب
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1195مدين جزئي
اىل املدعى عليه -1/رمي�ض عبا�س بن حممد ار���ش��د جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي
للمتنازع مبلغ وق��دره ( 7.146.31دره��م) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم ( )2011/81تنفيذ مدين

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

طالب التنفيذ :ن�ضال ابراهيم ابو ع��ون عنوانه :ام��ارة دبي -الكرامة -مطعم ياهال -بناية
�-422شقة  8املنفذ �ضده :ال�سري�س للنقل الربي العام ل�صاحبها /نا�صر احمد ح�سن اجلالبوت
واخ��رون وعنوانه :ام��ارة دب��ي -بوكالة املحامية /مع�صومة ال�صايغ ان��ه يف ي��وم االرب��ع��اء املوافق

 2013/3/27ال�ساعة  6.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجري بيع العقار املو�ضحة
او�صافه ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج���راءات امل��زاي��دة مع اجلهة التي انيط بها البيع ( �شركة
االمارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله ايداع ت�أمني
الي��ق��ل ع��ن  %20م��ن الثمن اال�سا�سي قبل دخ���ول امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع�ترا���ض على البيع التقدم
باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية
جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات:
ح�صة املنفذ �ضده يف العقار الكائن مبنطقة ديرة املزهر االوىل رقم االر�ض  635رقم البلدية  910-262حالة
االر�ض ق�ضاء امل�ساحة  130.79مرت مربع بقيمة  232283درهم مالحظة  :يدفع املبلغ فوراً.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمةالتمييز

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/1639جتاري كلي
اىل املحكوم عيه  -1/ريتيل بروفي�شينال�س جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/11/29يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح/
�شركة جو لتاجري ال�سيارات فلهذه اال�سباب اال�ساب .بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغ ( 250.991مائتان وخم�سون الفا وت�سعمائة وواح��د وت�سعون درهما)
والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2011/9/20وحتى
متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/157ا�ستئناف عقاري

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/728ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /جمموعة تنميات بروبرتيز �ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت���أن��ف ��� /ش��رك��ة تنميات للتطوير العقاري
���ش.ذ.م.م وميثله :اميان ا�سد اكرب ا�سد االم�يري قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2010/983عقاري كلي بتاريخ 2012/3/7
وح���ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2013/4/11ال�ساعة 10.00
�صباحابالقاعة  ch1C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده � - 1 /شركة بوابة اخلليج لال�ستثمار (ذ.م.م) جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة هاردت جروب �سيكيوريتي وميثله:
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2011/1203جتاري كلي بتاريخ  2012/6/13وحددت لها
جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2013/4/9ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة
 ch2E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن  2012/71طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن /عي�سى امان عبيد امان ال علي وميثله :نا�صر عبداهلل ح�سن
حممد مر�شد باعالن املطعون �ضده� -1/سعد حممد عنرب العامري
جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة
�ضدكم.
رئي�س الق�سم

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الطعون

حماكم دبي

ق�سم الطعون

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/256عمايل جزئي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/4924عمايل جزئي

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1803جتاري كلي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/1893جتاري كلي

اىل املدعى عليه -1/االف�ضلية االوىل لنقل امل��واد بال�شاحنات الثقيلة-
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /رو�ستام خان مظفر خان
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
(23440دره�����م) وال��ر���س��وم وامل�صاريف .رق��م ال�شكوى ()2012/ 135765
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�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 ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا العمالية

اىل املحكوم عيه -1/اك�سلن�س جرني�شن لال�ستثمار ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/2/13يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /منى منر البلة �سيلمان -بالزام املدعى عليها
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  35.000درهم (خم�سة وثالثون الف درهم)
وتذكرة عودة بالطائرة ملوطنها على الدرجة ال�سياحية عينا او ما يقابلها نقدا
والزمتها باملنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف ,واعفت املدعية من ن�صيبها منها
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال 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 .
ق�سم الق�ضايا العمالية

اىل املدعى عليه� -1/شركة البلوكي لتجارة ادوات االنارة جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /م�ؤ�س�سة ه�شام ال�سويدي للتجارة قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص مع الزام املدعى عليه
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2013/4/2ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف
باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية

اىل املحكوم عيهم � -1/شركة رو�شن للمقاوالت� -ش.ذ.م.م  -2مينوا درياد جاماجى  -3عبداهلل احمد كايد
عبداهلل  -4غالم حيدر داوود جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2013/1/28يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /الطريق الذكي ل�صناعة مفاتيح الت�شغيل �ش.ذ.م.م .اوال:
رف�ض الدعوى بالن�سبة للمدعى عليه الرابع ( عبداهلل احمد كايد عبداهلل) ثانيا :بالزام املدعى عليها
االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( 1191270درهم ) على ان يت�ضامن معها املدعى عليه الثاين (غالم حيدر
داوود) يف حدود مبلغ ( )777870درهم ويت�ضامن معها املدعى عليه الثالث (مينوا درياد جاماجي) يف حدود
مبلغ ( 413400درهم) وبالزامهم بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا بالت�ضامن كل ح�سب املبلغ امللتزم به
من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2011/11/1وحتى ال�سداد التام على اال يتجاوز قيمة املبلغ املق�ضي به عليه
وهو ا�صل الدين مع الزامهم بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف وخم�سمائة 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 .
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خبري :الإمارات تنجح يف ال�سيطرة على الت�سربات النفطية ب�سب ت�آكل الأنابيب
•• ابو ظبي-الفجر:

اك����د خ��ب�ير غ���رب���ي ان دول�����ة االم������ارات
جن���ح���ت يف ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ح�����وادث
الت�سربات النفطية الناجمة عن تاكل
ان��اب��ي��ب ال��ب�ترول نتيجة تنفيذ خطط
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات م���ن ق��ب��ل ال�شركات
النفطية ت��ه��دف اىل خف�ض ع��دد هذه
احلوادث اىل م�ستوى ال�صفر.
غري ان ال�سيد ايف�س جونالتون خبري
ت��اك��ل ان��اب��ي��ب ال��ن��ف��ط يف ���ش��رك��ة توتال

ال��ن��ف��ط��ي ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه ال�����س��ي��ا���س��ة عن وا���ش��ار اىل ان ه��ذه امل�شكلة تعترب اكرث
طريق اتخاذ تدابري واج���راءات حماية �سوءا بالن�سبة لالنابيب ال�صغرية الن
معظمها ال ي��ت��م ���ص��ي��ان��ت��ه��ا اوطالئها
فعالة.
وا�ضاف اما فيما يتعلق باخلليج والدول من قبل ال�شركات امل�شغلة ب�سبب �ضالة
النفطية االخ����رى يف منطقة ال�شرق حجمها .وح��ول تكاليف هذه العمليات
االو���س��ط و�شمال افريقيا فانه هنالك ارج����ح ال�����س��ي��د ج��ون��ال��ت��ون ان عمليات
بالفعل م�شكلة ت��اك��ل ان��اب��ي��ب حقيقية ال�صيانة وا�صالح يف هذه املن�شات تكلف
نتيجية لعومل رئي�سية ثالثة هي طول دول اخلليج كثريا م�شريا اىل ان حجم
عمر االن��ب��وب وا���ص��اب��ة بع�ض االنابيب التكلفة تعتمد ع��ل��ى طبيعة االنبوب
بالبكترييا وزي���ادة ان��ت��اج امل��اء يف بع�ض وموقعه وطوله.
وا�ضاف ميكن ان ت�صل تكلفة اال�صالح
املناطق,

االمارات ا�شار اىل ان هناك م�شكلة تاكل
يف انابيب ال��ب�ترول يف منطقة اخلليج
وال�������دول امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط االخ������رى يف
ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا نتيجة
طول عمر االنابيب وا�سباب اخرى.
وق��ال يف ت�صريح له عقب م�ؤمتر تاكل
ان��اب��ي��ب ال��ب�ترول ال���ذي ع��ق��د اخ�ي�را يف
ابوظبي احب ان ا�ؤكد بان ال�سلطات يف
االم��ارات تنتهج �سيا�سة خف�ض حوادث
الت�سربات النفطية اىل م�ستوى ال�صفر
وت���ق���وم ال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف القطاع

وال�������ص���ي���ان���ة اىل ب�����ض��ع��ة م�ل�اي�ي�ن من
الدوالرات لالنبوب البحري الواحد يف
حني ميكن ان تبلغ اكرث من ذلك بكثري
بالن�سبة لتغيري انبوب كبري احلجم.
واو�ضح ال�سيد جونالتون انه ميكن ان
حتدث اربعة اىل خم�سة حوادث ت�سرب
برتويل �سنويا يف حقول النفط القدمية
�سواء يف ال�شرق االو�سط او بقية املناطق
ال��ن��ف��ط��ي��ة يف ال���ع���امل اال ان���ه اك���د عدم
حدوث حوادث ت�سرب خطرية او كارثية
يف منطقة اخلليج نتيجة تاكل انابيب

النفط .وا�شار اىل حدوث تقدم كبري يف
ال�صناعة النفطية ب�شان معاجلة م�شكلة
ت��اك��ل انابيب ال��ب�ترول لكنه ا���ض��اف ان
ب��ع�����ض ه���ذه االن��ظ��م��ة واحل�����ول مكلفة
للغاية مما ي���ؤدي اىل عدم ا�ستخدامها
م���ن ق��ب��ل ب��ع�����ض ال�������ش���رك���ات النفطية
ال�سباب اقت�صادية بحتة.
وق���ال بالن�سبة ل�شركة ت��وت��ال وبع�ض
ال�شركات االخ���رى ت�شكل م�سالة تاكل
انابيب النفط والت�سربات البرتولية
ق�����ض��ي��ة ب��ي��ئ��ي��ة غ���اي���ة يف االه���م���ي���ة مما

يدفعها اىل تطبيق اخر ما تو�صلت اليه
التكنولوجيا يف جم��ال معاجلة التاكل
وم���ن���ع ال��ت�����س��رب��ات ال��ب�ترول��ي��ة وامل�����واد
االخرى.
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ويل عهد ال�شارقة يثمن نتائج م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ويعتذر عن رئا�سة جمل�س الإدارة
•• ال�شارقة-وام:

�أ�����ش����ادت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة مل�����ص��رف ال�شارقة
الإ�سالمي بالدور الكبري الذي قام به �سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف
ال�شارقة الإ���س�لام��ي خ�لال ف�ترة رئا�سته ملجل�س
الإدارة التي ام��ت��دت  18عاما منذ ع��ام 1995
و�أق����رت ق��ب��ول �إع��ت��ذار �سموه ع��ن من�صب رئا�سة
جمل�س �إدارة امل�صرف.
كما اعتمدت اجلمعية العمومية خالل اجتماعها
ال�����س��ن��وي ال���ع���ادي ب��ق��اع��ة غ��رف��ة جت����ارة و�صناعة
ال�شارقة م�ساء ام�س االول النتائج املالية للم�صرف
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012ووافقت
على اق�تراح جمل�س الإدارة ال��ذي يق�ضي بتوزيع
�أرب��اح نقدية بن�سبة  6يف املئة من ر�أ���س امل��ال على
امل�����س��اه��م�ين ومب���ا ي����وازي م��ب��ل��غ  145.5مليون
درهم.
جرى خالل الإجتماع ا�ستعرا�ض التقرير ال�سنوي
واه��م النتائج املالية املحققة ع��ام  2012وثمن
�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي
ويل ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ال��ن��ت��ائ��ج التي
حققها امل�صرف وب���ارك يف جهود جمل�س الإدارة
وموظفي امل�صرف وامل�ساهمني على م�شاركتهم يف

�صنع النجاحات املختلفة للم�صرف.
واع���ل���ن ���س��م��وه خ��ل�ال الإج���ت���م���اع �إع�����ت�����ذاره عن
الإ�ستمرار يف من�صب رئا�سة جمل�س ادارة م�صرف
ال�شارقة الإ�سالمي و�إتاحة الفر�صة �أمام القيادات
الوطنية خالل الفرتة القادمة.
وقال �سموه الآن وقد اطم�أننت على قوة امل�صرف
ومتانة موقفه امل��ايل والإداري فقد ح��ان الوقت
لأف�����س��ح امل���ج���ال ل��غ�يري م���ن ال���ك���ف���اءات الوطنية
ال���ق���دي���رة  ..وك���ل���ي ث��ق��ة ب���ق���درة رئ��ي�����س جمل�س
الإدارة القادم على �إكمال م�سرية التميز والإبداع

واالرتقاء بامل�صرف فكل ال�شكر والتقدير �أوجهه يف
هذه املنا�سبة ملقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة على ثقته الغالية بتكليفي برئا�سة
جمل�س الإدارة على م��دار ال�سنوات املا�ضية �آمال
�أنني كنت عند ح�سن ظنه وال�شكر ي�ستمر ل�سموه
على دع��م��ه ال�لاحم��دود لتنمية القطاع امل�صريف
ب�شكل خا�ص والقطاع االقت�صادي ب�شكل عام وعلى
م��ا يوليه �سموه م��ن اه��ت��م��ام ومتابعة للم�صرف
و�أن�شطته .

و�أ�ضاف �سموه وال �أن�سى زمالئي �أع�ضاء جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية الذين �شاركوين على
مدار ال�سنوات املا�ضية والذين عملوا بروح الفريق
ال���واح���د يف ك���ل ال���ظ���روف مب���ا يف ذل����ك الأزم�����ات
وال�صعاب والتي ما كنا لنتغلب عليها لوال توفيق
اهلل ت��ع��اىل ث��م �سعيهم احلثيث وعملهم ال���د�ؤوب
و�إ�����ص����راره����م ع��ل��ى االرت����ق����اء ب��امل�����ص��رف وال�شكر
للم�ساهمني ال��ك��رام فهم �أرك����ان ال��ن��ج��اح و�أعمدة
التفوق مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ال��ذي ما كان
لي�صل �إىل ما و�صل �إليه من الرقي �إال مب�ساهمتهم

امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة وال�شكر م��و���ص��ول �إىل �أ�صحاب
الف�ضيلة رئي�س و�أع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية على احلر�ص الالمتناهي بتطبيق �شرع
اهلل يف كافة معامالت امل�صرف وال يكتمل ال�شكر
�إال ب��ذك��ر عمالئنا ال��ك��رام  ..ف�شكرا على ثقتكم
وت��ع��اون��ك��م ووالئ��ك��م للم�صرف �آم��ل�ين يف الأع���وام
القادمة �أن يتخطى �أدا�ؤنا طموحاتكم ب�إذن اهلل .
وتابع �سموه �أعلم �أن التحديات القادمة كثرية
ولكنني على ثقة بكم جميعا وعلى يقني من قدرة
�أ�سرة م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ب���إذن اهلل على

امل�ضي قدما لتحقيق املزيد من الإجنازات وتذليل
ال�����ص��ع��اب م����ؤك���دا ل��ك��م ا���س��ت��ع��دادي ال���ت���ام للدعم
والتوجيه عندما يتطلب الأمر ذلك و�س�أظل دائما
قريبا منكم ومن �أ�سرة م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
وهلل �سبحانه احلمد والثناء �أن وفقني مع اخواين
�أع�ضاء جمل�س الإدارة لت�أدية الواجب املنوط بنا
ب�أف�ضل اجلهد .
وع��ق��ب الإج��ت��م��اع �أط��ل��ع �سمو ال�شيخ �سلطان بن
حممد بن �سلطان القا�سمي على معر�ض ال�صور
ال��ذي �أعدته �إدارة وموظفو امل�صرف ل�سموه وهو
عبارة عن جمموعة من ال�صور التي ت�ؤرخ ملجموعة
من الأحداث املهمة واجلوائز التي حازها امل�صرف
والعديد من املنجزات الأخ��رى التي رافقت فرتة
رئا�سته جمل�س الإدارة.
و�أهدت ادارة امل�صرف �سموه �صورة موقعة ب�أ�سماء
جميع �أع�����ض��اء جمل�س الإدارة و�إدارة وموظفي
امل�صرف عرفانا منهم بدور �سموه الكبري يف �إدارة
امل�صرف وما و�صل اليه من مكانة وجناح.
وعقد جمل�س ادارة م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
اجتماعه الأول عقب اجتماع اجلمعية العمومية
ومت خالله انتخاب معايل عبدالرحمن بن حممد
العوي�س وزير ال�صحة رئي�سا ملجل�س ادارة امل�صرف
ورئي�سا للجنة التنفيذية وانتخاب احمد حممد
عبيد ال�شام�سي نائبا لرئي�س جمل�س الإدارة.

بلغت الأرباح ال�صافية لبنك دبي التجاري للعام  ) 853 ( 2012مليون درهم

�سعيد �أحمد غبا�ش :عمل البنك خالل العام  2012يف �إطار ا�سرتاتيجية ت�شمل تعزيز مالءته املالية وجودة �أ�صوله وحمفظته الإقرا�ضية
•• تو�سع البنك يف قطاعات و�رشائح جديدة ووا�صل تعزيز �أدائه وتطوير خدمات ومنتجات نوعية جديدة

•• معايل � /سعيد �أحمد غبا�ش

•• ال�سيد  /بدر �سويدان

•• ال�سيد  /توما�س باريرا

•• ال�سيد  /يعقوب يو�سف

•• ال�سيد /بيرت بالتو�سن

•• ال�سيد� /أحمد �شاهني

•• ال�سيد /في�صل كلداري

•• ال�سيد /حممود هادي

•• ال�سيد /ابراهيم عبداهلل

•• ال�سيد /عبد الرحيم النمر

•• دبي –حممود علياء:

ور�ؤ�ساء الإدارات العاملة يف البنك.

ت��ر�أ���س م��ع��ايل �سعيد �أح��م��د غبا�ش رئي�س
جمل�س �إدارة بنك دبي التجاري بعد ظهر
يوم �أم�س الأربعاء االجتماع ال�سنوي لبنك
دبي التجاري والذي ي�ضم �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وه��م ال�����س��ادة :خ��ال��د عبد الواحد
ال��ر���س��ت��م��اين ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س الإدارة
والأع�ضاء:حممد عبد اهلل الفطيم و�شهاب
حممد قرقا�ش وم��ان��ع حممد �سعيد املال
وع��ب��د اهلل ���س��ي��ف احل��ب��ت��ور وع��ل��ي ف����ردان
ال����ف����ردان وح���ام���د �أح���م���د ك���اظ���م وحممد
عبد الرحمن اجل�لاف وعبد الواحد عبد
الرحيم العلماء وعبد اهلل �سعيد النابودة .
كما ح�ضر االجتماع ال�سادة �أع�ضاء الإدارة
العامة بيرت بالتو�سن الرئي�س التنفيذي
وي���ع���ق���وب ي��و���س��ف ح�����س��ن ن���ائ���ب الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي و�إب���راه���ي���م ع��ب��د اهلل �سكرتري
جمل�س الإدارة املدير العام لل�ش�ؤون الإدارية
وامل���وارد الب�شرية وحممود ه��ادي الرئي�س
التنفيذي للعمليات وفي�صل كلداري املدير
ال���ع���ام ل��ق��ط��اع الأع���م���ال وت��وم��ا���س باريرا
الرئي�س املايل و�أحمد �شاهني املدير العام
رئ��ي�����س امل��خ��اط��ر الرئي�سي وب���در �سويدان
رئي�س �إدارة الت�سويق واالت�صال امل�ؤ�س�سي

كلمة جمل�س الإدارة :
وجاء يف كلمة رئي�س جمل�س الإدارة :
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني:
ي�����س��ع��دين ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن جم��ل�����س �إدارة
وم��وظ��ف��ي ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري �أن �أرح���ب
بكم و�أن ا�ستعر�ض معكم جممل �أن�شطة
البنك وبياناته املالية اخلتامية عن ال�سنة
امل��ال��ي��ة  2012م��ع ت�سليط ال�����ض��وء على
�أب����رز الأح�����داث وال��ت��غ�يرات ع��ل��ى ال�ساحة
االقت�صادية املحلية والإقليمية والدولية
وانعكا�ساتها على الن�شاط امل�صريف واملايل.
متيز عام  2012بالتحوالت االقت�صادية
الكبرية على امل�ستويني املحلي والعاملي فقد
�شهد العام ت�صاعد الثقة ب����أداء االقت�صاد
املحلي وتعافيه من تداعيات الأزمة املالية
الدولية يف وقت هيمنت فيه �أزمات الديون
على �أداء العديد من االقت�صاديات العاملية
ح��ي��ث ���س��ي��ط��رت ال�����ش��ك��وك ع��ل��ى ال�ساحة
الدولية مع تعمق انكما�ش االقت�صاديات
الأوروب���ي���ة وخ��ف�����ض الت�صنيف االئتماين
للعديد منها وتباط�ؤ االقت�صاد االمريكي
غري �أن عودة االقت�صاد ال�صيني �إىل النمو
يف الربع الأخري من العام و�إظهار االحتاد

•• معايل �سعيد غبا�ش يتو�سط �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الأوروب����ي ال��ت��زام��ه مبوا�صلة ت��ق��دمي دعم
مايل للدول الأع�ضاء التي تعاين من �أعباء
ديون �سيادية �ضخمة خففت من حدة القلق
ب�ش�أن احتمال تعر�ض االقت�صاد العاملي �إىل
ركود جديد.
و�أ�ضاف معاليه:
ك��م��ا �أع���ط���ت الإج���������راءات ال���ت���ي اتخذتها
احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة وم�����ص��رف الإم�����ارات
امل���رك���زي ث��م��اره��ا م��ع ع����ودة ال��ن��م��و القوي
�إىل ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف الأم�����ر ال�����ذي عزز
عجلة النمو يف خمتلف القطاعات وتعزيز
ثقة امل�ستثمرين باالقت�صاد املحلي وهو
ما جت�سد يف ت�ضاعف ا�ستثمارات القطاع
اخل��ا���ص وت��دف��ق امل��زي��د م��ن اال�ستثمارات
الأج��ن��ب��ي��ة ال�ساعية ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن �آفاق
النمو الكبري التي يتيحها االقت�صاد املحلي.
و�شهد العام � 2012أي�ضا انتعا�شا قويا
لقطاعي ال�سياحة واخل��دم��ات يف الوقت
الذي �ساهم فيه منو عدد ال�سكان وال�سياح
يف �إع��ط��اء دفعة قوية لقطاعي اخلدمات
وجتارة التجزئة وت�ضمنت �أبرز التطورات
خ�ل�ال ال���ع���ام �أي�����ض��ا ع����ودة االن��ت��ع��ا���ش �إىل

القطاع العقاري مع ت�سجيل منو ملحوظ
يف الطلب وارتفاع تدريجي يف الأ�سعار مع
م��ا يعنيه ذل��ك م��ن حت�سن يف قيم �أ�صول
الأف��راد وامل�ؤ�س�سات وهو �أم��ر من �ش�أنه �أن
يقود �إىل انعكا�سات ايجابية ت�شمل خمتلف
ال���ق���ط���اع���ات مب���ا ف��ي��ه��ا ال���ق���ط���اع امل�صريف
وبالتزامن مع ذلك �سجل قطاع الإن�شاءات
حت�سنا تدريجيا مع عودة �شركات التطوير
ال��ع��ق��اري �إىل ا�ستكمال امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت
جتميدها خالل ال�سنوات القليلة ال�سابقة.
ا�ستثمار متوا�صل بالتطوير:
وق�������د وا������ص�����ل�����ت احل�����ك�����وم�����ة االحت������ادي������ة
واحل���ك���وم���ات امل��ح��ل��ي��ة اال���س��ت��ث��م��ار بكثافة
يف تطوير م�شاريع البنية الأ�سا�سية مبا
فيها م�شاريع ال��ط��رق وال��ط��اق��ة وال�صحة
والتعليم وو���س��ائ��ل امل��وا���ص�لات �إىل جانب
قطاع الإ�سكان الذي وا�صل احتالل مكانة
رئ��ي�����س��ة ���ض��م��ن �أول����وي����ات ال���دول���ة وتوجت
ه��ذه ال��ت��ط��ورات جمتمعه ب��ارت��ف��اع الناجت
املحلي الإجمايل �إىل ما يقدر بنحو 1.33
ت��ري��ل��ون دره���م وه��ن��اك م���ؤ���ش��رات ب����أن هذا

•• اجلمعية العامة
النمو �سيت�صاعد خالل الأعوام املقبلة.
ويف غ�ضون ذل��ك وا���ص��ل م��ع��دل الت�ضخم
املراوحة عند م�ستويات متدنية ن�سبياً كما
�شهدت �أ�سواق املال املحلية حت�سنا تدريجيا
ع���ن امل�����س��ت��وي��ات امل��ت��دن��ي��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة التي
بلغتها يف العامني املا�ضيني مع تنامي ثقة
امل�ستثمرين بقوة ومتانة االقت�صاد املحلي
وق��ي��ام ال�����ش��رك��ات امل�ساهمة ب���الإع�ل�ان عن
منو ملحوظ يف �أرباحها و�شهدت الودائع
يف القطاع امل�صريف من��وا ملحوظا يف عام
 2012الأم��ر ال��ذي �أبقى �أ�سعار الفائدة
عند م�ستويات متدنية و�أتاح املجال للبنوك
ل��ل��ع��ودة ب��ن�����ش��اط �إىل �إق���را����ض القطاعات
االقت�صادية ومتكنت البنوك املحلية خالل
ال���ع���ام م���ن ت�����س��ج��ي��ل م���ع���دالت من���و جيدة
يف الأرب����اح على ال��رغ��م م��ن تركيزها على
تعزيز مراكزها املالية وتكوين خم�ص�صات
كافية بدعم ومتابع من م�صرف الإمارات
املركزي.
تو�سع يف قطاعات جديدة:
و�أ����ض���اف :وق���د ع��م��ل ال��ب��ن��ك خ�ل�ال العام

 2012يف �إطار ا�سرتاتيجية ت�شمل تعزيز
مالءته املالية وج��ودة �أ�صوله وحمفظته
الإقرا�ضية التو�سع يف قطاعات و�شرائح
ج��دي��دة وموا�صلة تعزيز �أدائ����ه وتطوير
خ��دم��ات وم��ن��ت��ج��ات ن��وع��ي��ة ج��دي��دة تلبي
متطلبات واحتياجات القاعدة املتنامية
من عمالئه الأم��ر ال��ذي يجعله يف موقع
مثايل لال�ستفادة من �آفاق النمو املرتقبة
لالقت�صاد الوطني خالل الأع��وام املقبلة
وق����د ت����وج ذل����ك ب��ت��ح��ق��ي��ق ال��ب��ن��ك �أرباحا
�صافية قدرها  853مليون درهم بارتفاع
ن�سبته  4%مقارنة ب�أرباح عام .2011
وق��د حر�ص جمل�س و�إدارة البنك خالل
ال��ع��ام على موا�صلة العمل على تر�سيخ
مكانة البنك يف �صدارة البنوك الرائدة يف
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة واملنطقة
واالرت��ق��اء مب�ستويات الأداء وال��ك��ف��اءة يف
خمتلف �أن�شطته وعملياته ل�ضمان حتقيق
اال�ستغالل الأمثل للموارد وتعزيز �آفاق
النمو يف عائداته و�أرب��اح��ه بالتزامن مع
ت��ط��وي��ر وحت���دي���ث ن��ظ��م و�أ���س��ال��ي��ب عمل
البنك وتقدمي �أف�ضل اخلدمات للعمالء

يف ال��وق��ت ال����ذي ي��ع��زز ف��ي��ه ق���درات���ه على
مواجهة التحديات امل�ستقبلية وحتقيق
النمو املن�شود .ونحن ملتزمون ب�أن يظل
احل��ف��اظ على ج��ودة املحفظة االئتمانية
واجلاهزية العالية للتعامل ب�سرعة وكفاءة
مع متطلبات العمالء واحتياجات الأ�سواق
امل�����س��ت��ج��دة واع��ت��م��اد �أرف����ع م��ع��اي�ير الأداء
وموا�صلة حتقيق من��و م��درو���س يتما�شى
مع تطلعات وطموحات م�ساهمينا الكرام
�ضمن �صدارة قائمة �أولوياتنا بينا نوا�صل
لعب دور حيوي متنامي الأهمية يف دعم
م�سرية التنمية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة يف ظل قيادتها الر�شيدة .
وخل�ص معالية �إىل القول:
و�أود �أن ان��ت��ه��ز ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة لأتقدم
بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل م�ساهمي
البنك وع��م�لائ��ه ومرا�سلية على ثقتهم
وم�����س��ان��دت��ه��م وال�����ش��ك��ر م��و���ص��ول لإدارة
وم��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ج��ه��وده��م املثمرة
وع��م��ل��ه��م ال�������د�ؤوب يف دع����م م�����س�يرة منو
البنك وحتقيق النتائج الطيبة التي مت
التو�صل �إليها.
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دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (ق��ط��اع النقل
البحري) بان ال�سادة /املطوع لالعمال البحرية قد
تقدموا بطلب ت�سجيل ال�سفينة امل��ذك��ورة بياناتها
بعد وهي:املطوع 103
ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق

العلم ال�سابق

املطوع 103

-

-

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

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (ق��ط��اع النقل
البحري) بان ال�سادة /املطوع لالعمال البحرية قد
تقدموا بطلب ت�سجيل ال�سفينة امل��ذك��ورة بياناتها
بعد وهي:املطوع 301
ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق

العلم ال�سابق

املطوع 301

-

-

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

�إعـــالن ت�صـفية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

تعلن م�ؤ�س�سة االحتاد للمحا�سبة واملراجعة حما�سبون
قانونيون انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري
عادية املنعقدة يف تاريخ  2013/3/11املوثق لدى
كاتب العدل يف ابوظبي بحل وت�صفية املا�سة الرباقة
لالجهزة االلكرتونية ذ.م.م .
فعلى من لدية �أي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل
مكتب امل�صفي املعني هاتف رقم  026349400 :فاك�س:
� 026349416ص.ب 46765:ابوظبي �شارع اال�ستقالل
بناية موزة فا�ضل املزروعي ميزان املكتب رقم 1
واح�ضار امل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة اق�صاها
 45يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

16
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1119مدين جزئي

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1239مدين جزئي

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1199مدين جزئي

اىل املدعى عليه� -1/صالح حممد عبداحلليم هدية جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 12.949.59دره��م ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/عنود �سعيد احمد �سامل جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 3008.60درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/روحيت كومار كومار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 3231.85درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

ق�سم الق�ضايا املدنية

دعوة اجتماع خربة
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

يف الدعوى رقم  2012/980عقاري كلي
املدعى  :بنفر ارك��ان بوكالة املحامي اال�ستاذ يعقوب قا�سم �شاهني عبداهلل
املدعى عليها :جمموعة فورت�شن لال�ستثمار بوكالة املحامي اال�ستاذ حممد
�سلمان ح�سن ال�����ص��اب��ري  -اخل�صم امل��دخ��ل� :شركة ب��رج ال��ع��امل هودلينجز
ليمتد .باال�شارة اىل تعيينبي خبريا يف الدعوى امل�شار اليها اعاله ,مرفق طيه
حم�ضر االنتقال واملعاينة واالجتماع املحرر بتاريخ اليوم الط�لاع كما تقرر
عقد االجتماع القادم يف ال�ساعة اخلام�سة والن�صف ع�صرا بتاريخ 2013/3/18
ل��ذا يرجى احل�ضور يف املوعد املحدد وعلى املدعى عليها االوىل -جمموعة
فورت�شن لال�ستثمار اعداد ن�سختني من امل�ستندات املطلوبة �سابقا من اخلربة.
اخلبري املنتدب يف الدعوى

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 188جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي /مار�سيل باالدو يبايان اجلن�سية :الفلبني مدعي عليه :بري�سيال
جاالجن املن�صوري اجلن�سية :الفلبني مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ
 4400درهم املطلوب اعالنه /بري�سيال جاالجن املن�صوري اجلن�سية :الفلبني
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 1229جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة بيتا ال�صناعية ذ.م.م وميثلها /ب�سام �سامي حممد املدير العام اجلن�سية:
االمارات مدعي عليه� :شركة ا�س تي ا�س ابوظبي الكرتوميكانيكال ذ.م.م و�آخرون
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها 203255.28درهم
باال�ضافة اىل فائدة قانونية بواقع  %12املطلوب اعالنه /ريان بن ح�سن بن علي
ال�صرييف اجلن�سية :ال�سعودية عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ2013/3/14
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/797مدين كلي
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه� -1/شركة دوران اك�سربي�س لل�شحن اجل��وي (������ش.ذ.م.م) وميثلها
مديرها عبداهلل حممد علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة فيدرال
اك�سربي�س انرتنا�شيونال انك وميثله :حممود حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره ( 700135دره���م )
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
يف  2010/6/20وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
ال�ساعة ��� 9:30ص بالقاعة  ch1.C.15ل��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.

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1073مدين جزئي

ق�سم الق�ضايا املدنية

اىل املدعى عليه� -1/صالح عبدربه �صالح عبد ربة الغثيمي امل�صعبني جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع)
وميثله :حممود حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��ت��ن��ازع ���ض��ده ب���ان ي�����ؤدي للمتنازع مبلغ وق����دره (8318.08
دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى مت��ام ال�سداد .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف
باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 145جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /بنك اخلليج االول اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :حممد �صالح عو�ض �صالح
املنهايل ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �صاحب اهال و�سهال للتعهدات والتموين اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها  739007درهم  +الفائدة القانونية
 %12املطلوب اعالنه /حممد �صالح عو�ض �صالح املنهايل ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته
�صاحب اهال و�سهال للتعهدات والتموين اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/3/20
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان الق�ضاء �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/11
قلم املحكمة التجارية

العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 108جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/34ت عمل -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /حممد رياز حممد �شريف اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
م�ؤ�س�سة م�سعود اجمل العمال البال�سرت اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
م�ؤ�س�سة م�سعود اجمل العمال البال�سرت اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/829عم جز -م ر -ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/3/31موعدا 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.
القلم العمايل

مدعي /بنك اخلليج االول اجلن�سية :االمارات مدعي عليه� :سامل �سعيد حممد �سعيد الكعبي
ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �صاحب م�ؤ�س�سة� /شمال الوادي للتكيف املركزي اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها  309519درهم  +الفائدة القانونية  %12املطلوب
اعالنه�/سامل �سعيد حممد �سعيد الكعبي ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �صاحب م�ؤ�س�سة� /شمال
الوادي للتكيف املركزي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12

قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة اليحر االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 4مد جز -ي ح -ب -ع ن

مدعي /حممد عبدالكرمي عبدالقادر اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه� :شعيب
نور العلم اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  15000درهم
املطلوب اعالنه� /شعيب نور العلم اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة اليحر االبتدائية  -الكائنة مبنطقة
اليحر �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 2013/03/12
قلم املحكمة املدنية

الأربعاء  13مار�س  2013العدد 10739
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةLet's Decide Live Life To Full With Diabetes:

دعوة اجتماع خربة
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

يف الق�ضية رقم  2012/1438جزئي جتاري
بتاريخ 2011/6/6:م

املودعة حتت رقم158188 :
با�ســم:ال�شركة احلديثة لالدوية
وعنوانه:مبنى رقم  71مدينة دبي الطبية �ص.ب 1586:دبي  ،هاتف 04-3834444 :فاك�س04-3572255:
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي
الواقـعة بالفئة35:
و�صف العالمة :تتكون العالمة من ر�سم �شبه دائري بداخله م�ؤ�شر حتتها كلمة  Let's Decideباللغة
االجنليزية باال�سفل عبارة  Live Life To Full With Diabetesباللغة االجنليزية باللونني
االزرق واالخ�ضر .
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

ال�سادة/مطعم �ستارز �آن��د ب��ارز ب�ضرورة اخ��ذ العلم مبا يلي :ان
اخلبري املنتدب بالدعوى اع�لاه يطلب من ال�سادة مطعم �ستارز
اند بارز اخذ العلم باحلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة ابوظبي
االبتدائية -املحكمة التجارية بتاريخ  2013/1/23اخلا�ص بالق�ضية
املذكورة اعاله ,وكذلك بجل�سات اخلربة التي متت بح�ضور ال�سادة/
�شركة كينجز مني وممثلي مطعم موناكو �ستارز.
اخلبري الهند�سي
معن باقي زاده

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 298جت جز -م ر-ب -ع ن

مدعي /البيت الراهي للملبو�سات الرجالية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه :بوتيا فيتيل رفيق بوتيا فيتيل حممد اجلن�سية الهند مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية مببلغ  40159درهم املطلوب اعالنه /بوتيا فيتيل رفيق بوتيا
فيتيل حممد اجلن�سية الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل
بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/13
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 1113جت جز -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة:امل�صارفوامل�ؤ�س�ساتاملالية

مدعي /البنك الوطني العماين اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :يحى ولد
حممد بيب اجلن�سية :موريتانيا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة
 72.824.40درهم املطلوب اعالنه/يحى ولد حممد بيب اجلن�سية :موريتانيا
عنوانه :بالن�شر(بورود التقرير اخلربة) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا 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 2013/03/6
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

الأربعاء  13مار�س  2013العدد 10739
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
كلداري وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون قانونيون)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/4/19:م

بتاريخ 2012/12/11:م

املودعة حتت رقم183288 :
با�ســم:م�صنع �سيدار للديكور ذ.م.م
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  ،ال�شارقة  ،ال�صناعية الثانية �شارع بي ام دبليو
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى اغطية الفرا�ش واملوائد ال�ستائر
الواقـعة بالفئة24:
و�صف العالمة :كلمة انتارتيكا  ANTARTICAباللغة العربية واالجنليزية.
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

املودعة حتت رقم156047 :
تاريخ ايداع االولوية2010 / / :م
با�ســم�:شركة فان�س  -اي ان �سي
وعنوانه 6550:كاتيال  ،اي يف اي � ،سايرب�س  ،كالفورنيا 90630 ،
وذلك لتمييز الب�ضائع :
املعادن النفي�سة وال�سبائك وب�ضائع املعادن الثمينة او املطلية غري املدرجة يف فئات اخرى املجوهرات واالحجار
الكرمية واجهزة الوقت الدقيقة.
الواقـعة بالفئة14:
و�صف العالمة :العالمة هي كلمة  VANSمكتوبة بحروف التينية وحرف  Vميتد لآخر الكلمة.
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/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

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

بتاريخ 2012/12/11:م

املودعة حتت رقم183289 :
با�ســم:م�صنع �سيدار للديكور ذ.م.م
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  ،ال�شارقة  ،ال�صناعية الثانية �شارع بي ام دبليو
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى اغطية الفرا�ش واملوائد ال�ستائر
الواقـعة بالفئة24:
و�صف العالمة :كلمة فوجي كاوا  FUJIKAWAباللغة العربية واالجنليزية.
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 2012/12/11:م

املودعة حتت رقم183287 :
با�ســم:م�صنع �سيدار للديكور ذ.م.م
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  ،ال�شارقة  ،ال�صناعية الثانية �شارع بي ام دبليو
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى اغطية الفرا�ش واملوائد ال�ستائر
الواقـعة بالفئة24:
و�صف العالمة :كلمة يورك ويف  YORK WEAVEباللغة العربية واالجنليزية.
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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�أبوظبي للإعالم حت�صل على احلقوق احل�صرية لبث بطولة العامل للفورموال  1يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعام 2013
�أع��ل��ن��ت �أب��وظ��ب��ي ل�ل��إع�ل�ام� ،إح����دى �أ�سرع
ال�شركات املتعددة الو�سائط الإعالمية منواً
يف املنطقة ،عن ح�صولها على حقوق النقل
احل�����ص��ري��ة لبطولة ال��ع��امل ل��ل��ف��ورم��وال 1
لعام  2013لل�سنة الرابعة على التوايل.
ويف �إطار �سعيها لتقدمي الأف�ضل مل�شاهديها
على الدوام ،تنقل قنوات �أبوظبي الريا�ضية
جميع ال�سباقات الـ 19لبطولة الفورموال
 1و�سيكون حمبو ريا�ضة ال�����س��ي��ارات على
م��وع��د ي���وم غ���دا اجل��م��ع��ة 15مار�س ،مع
ان��ط�لاق م��و���س��م ال�����س��ب��اق��ات ل��ع��ام 2013

من �أ�سرتاليا حيث �ستبد�أ اجلولة الأوىل
هناك .و�سيتم نقل ال�سباقات كافة مبا�شرة
وح�صرياً على قناة �أبوظبي الريا�ضية 2
امل��ج��ان��ي��ة ،ومي��ك��ن مل�شرتكي ب��اق��ة �أبوظبي
الريا�ضية متابعة احلدث على قناة �أبوظبي
الريا�ضية  6عالية اجلودة  ،و�سيتم تغطيتها
بال�شكل الذي يليق بقيمة هذه الريا�ضة .
و�سيقوم �أمين عبد الواحد بالتعليق باللغة
العربية على جمريات البطولة ومناف�ساتها
امل���ث�ي�رة ،وت���ق���دمي ت��ق��ي��ي��م دق��ي��ق للتجارب
احل��رة وال�سباق املتوقع �أن يكون حما�سياً

بدرجة كبرية .كما ميكن للم�شاهد اختيار
التعليق باللغة العربية �أو الإجنليزية على
القناة امل�شفرة .6+
وق�����ال حم��م��د جن���ي���ب ،م���دي���ر ع����ام قنوات
�أبوظبي الريا�ضية :ت�ستمر �إم��ارة �أبوظبي
بتثبيت مكانتها ك��م��رك��ز ع��امل��ي للأحداث
الريا�ضية الهامة ،مثل �سباقات الفورموال
 1وت��ف��خ��ر �أب��وظ��ب��ي ل�ل��إع�ل�ام ب��دع��م هذه
ال������ر�ؤي������ة م�����ن خ���ل��ال ت����ق����دمي الأح���������داث
الريا�ضية العاملية لكل امل�شاهدين يف ال�شرق
الأو�سط باللغة العربية.

و�أ�ضاف جنيب :يعزز ح�صولنا على احلقوق
احل�صرية ل�سباقات ال��ف��ورم��وال  1للمرة
الرابعة على ال��ت��وايل ا�ستثمارات �أبوظبي
للإعالم يف قطاع الرتفيه الريا�ضي ونحن
على ثقة من �أن هذه الإ�ضافة �إىل ر�صيدنا
�ست�سعد ع�شاق ال�سيارات يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ال��ذي��ن ينظرون �إىل قناة
�أب��وظ��ب��ي الريا�ضية ك�شا�شة جتمع �أف�ضل
الربامج وامل�سابقات الريا�ضية.
وت��ت�����ض��م��ن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ف��ورم��وال ،1
��� 19س��ب��اق��اً ي��ت�����ض��م��ن ب���ط���والت اجل����ي بي

 2واجل�����ي ب���ي  3وال���ب���ور����ش ���س��وب��ر كاب
امل�صاحبة للفورموال  1كاملة يف  12من
الـ  19جولة ي�شارك فيها عدد من �أبطال
هذه الريا�ضة على م�ستوى العامل ،منهم
الأمل���اين �سيبا�ستيان فيتيل من فريق ريد
ب���ول  ،والإ���س��ب��اين ف��رن��ان��دو ال��ل��ون�����س��و من
فريق فرياري  ،والفنلندي كيمي رايكونن
و الربيطاين جن�سون باتون والربيطاين
لوي�س هاميلتون .مما �سي�شعل املناف�سة بني
ال�سائقني ال�شباب ال�ساعني لإي��ج��اد مكان
لهم على �ساحة ال�سباقات.
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خالل اجتماع جلنة الريا�ضات الأخرى يف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي

�أندية �أبوظبي تثمن دعم نهيان بن زايد للنهو�ض بقطاع الألعاب امل�صاحبة
ثمن ممثلو اندية ابوظبي من ر�ؤ�ساء
جمال�س �إدارات �شركات الريا�ضات
امل�صاحبة الدعم الكبري واالهتمام
ال����ذي ي��ول��ي��ه ���س��م��و ال�����ش��ي��خ نهيان
ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س
اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي مل�سرية ريا�ضة
ابوظبي والنهو�ض بكافة الألعاب
والريا�ضات يف الأندية  ،انطالقا من
حر�صه ودوره الوطني البارز لدعم
م�ساعي االرتقاء والتقدم ل�شريحة
الريا�ضة والريا�ضيني يف ابوظبي
مب��ا ي��خ��دم ري��ا���ض��ة االم������ارات .جاء
ذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع جل��ن��ة �شركات
ال��ري��ا���ض��ات امل�صاحبة ال��ت��ي اعتمد
ت�شكيلها �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س ابوظبي
ال��ري��ا���ض��ي ،ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة حممد
خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����س��ي ع�����ض��و جمل�س
�إدارة جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي الريا�ضي
رئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��ن��ة ،وع�������ض���وي���ة غامن
م���ب���ارك ال���ه���اج���ري رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة ���ش��رك��ة ن���ادي ال��ع�ين للألعاب
الريا�ضية امل�صاحبة  ،و�سهيل �سعيد
العامري رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
ن��ادي بني يا�س للألعاب الريا�ضية
وخ���ال���د حم��م��د اخل����زرج����ي رئي�س

جمل�س �إدارة �شركة ن���ادي الوحدة
للألعاب الريا�ضية وحممد ح�سن
ال�������س���وي���دي رئ���ي�������س جم��ل�����س �إدارة
�شركة اجلزيرة الريا�ضية للألعاب
الأخ����رى ورا���ش��د ���س��وي��د املن�صوري
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الظفرة
لألعاب الريا�ضية امل�صاحبة وطالل
الها�شمي مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية
مبجل�س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي  .ويف
بداية االجتماع االول للجنة الذي
عقد يف مقر املجل�س بح�ضور كافة
الأع�ضاء ،نقل �سعادة حممد خليفة
القبي�سي رئي�س اللجنة حتيات �سمو
ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د �آل نهيان
رئ��ي�����س جمل�س اب��وظ��ب��ي الريا�ضي
لكافة الأع�ضاء من ر�ؤ�ساء �شركات
الأل��ع��اب الريا�ضية يف اندية العني
واجل����زي����رة وال����وح����دة وب���ن���ي يا�س
وال��ظ��ف��رة ،ع��ل��ى ج��ه��وده��م ودوره���م
يف دع��م اخل��ط��ط الفاعلة وجت�سيد
امل����ب����ادرات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ي��ت��ط��ل��ع اىل
ا���س��ت��ث��م��اره��ا ال��ري��ا���ض��ي�ين للمرحلة
القادمة  ،كما ا�ستعر�ض القبي�سي
خطط جمل�س اب��وظ��ب��ي الريا�ضي
وجلنة �شركات الريا�ضات امل�صاحبة
التي ج��اءت وف��ق ر�ؤي���ة �سمو رئي�س

مميز ب�ين الأن��دي��ة جلعل ابوظبي
الوجهة املف�ضلة للألعاب امل�صاحبة
والريا�ضات الأخ���رى على م�ستوى
كافة املراحل العمرية والتي �ستمهد
ال��ط��ري��ق ل��ب��ن��اء م��ن��ت��خ��ب��ات وطنية
تتمتع بكل مقومات وعوامل القوة
 .ب��دوره ا�ستعر�ض طالل الها�شمي
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية مبجل�س
اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ض���ي �أم������ام رئي�س
و�أع�������ض���اء ال��ل��ج��ن��ة االخت�صا�صات
واملهام والأدوار مل�سرية عمل الإدارة
الفنية يف املجل�س بجانب متطلبات
���ش��رك��ات ال��ري��ا���ض��ات امل�����ص��اح��ب��ة يف
الأندية  ،بالإ�ضافة اىل ذلك مراجعة
الهياكل التنظيمية وال��دع��م املايل
مل�شاركات الفرق اخلارجية وتنظيم
ال���ب���ط���والت يف اب��وظ��ب��ي واملكاف�آت
املالية للفرق �صاحبة االجنازات .

املجل�س  ،لت�ساند الألعاب امل�صاحبة
يف ان����دي����ة اب����وظ����ب����ي ،وت����ق����دم لها
اخل����ط����ط وال���ب��رام������ج ال���وا����ض���ح���ة
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال���ه���ادف���ة التي
ت�صل بتلك الأندية مل�ستوى احرتايف
متكامل على املدى البعيد  ،مو�ضحا
ان االج���ت���م���اع ح��ر���ص ع��ل��ى �أهمية
اال����س���ت���ف���ادة م���ن �أف�������ض���ل اخل��ب�رات
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات وامل��م��ار���س��ات وكيفية
توظيفها يف منظومة الأداء لأندية
ابوظبي  .و�أكد القبي�سي بان اجلميع
خرج بنتائج مثمرة ومهمة �أ�سهمت
يف ت��ع��زي��ز �آل���ي���ات ال��ع��م��ل للمراحل
ال���ق���ادم���ة ،م�����ن ح���ي���ث ا�ستعرا�ض
مهام واخت�صا�صات اللجنة ودورها
يف دع��م ف��رق الأل��ع��اب امل�صاحبة يف
م�����ش��ارك��ت��ه��ا اخل���ارج���ي���ة واحلر�ص
ع���ل���ى ال��ت��م��ث��ي��ل امل�������ش���رف وال����ع����ودة
ب��ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة  ،ب��ج��ان��ب ذل���ك متت
مناق�شة ع��دم ازدواج��ي��ة ا�ست�ضافة ممثلو �أندية �أبوظبي ي�شيدون
ال���ب���ط���والت االق��ل��ي��م��ي��ة والقارية ب��ن��ت��ائ��ج االج��ت��م��اع وج��ه��ود
والدولية بني الأندية  ،حر�صا على جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
توفري كل معايري النجاح ملثل هذه ا�����ش����اد غ������امن ال����ه����اج����ري رئي�س
املنا�سبات من خالل توحيد الأجندة جمل�س �إدارة �شركة العني للألعاب
ال��ري��ا���ض��ي��ة  ،م��ع�برا ع���ن ارتياحه الريا�ضية امل�صاحبة بالدور الكبري
الكبري مل��ا مل�سه م��ن تفاعل وتعاون والدعم الالحمدود الذي تتلقاها

الأن�����دي�����ة م����ن جم��ل�����س ابوظبي
الريا�ضي  ،مثمنا توجيهات ودعم
�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان
رئي�س املجل�س ،و�أث��ره البارز على
حتقيق النقلة النوعية يف م�سرية
الألعاب امل�صاحبة  ،متقدما بال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر ل�سعادة حممد خليفة
القبي�سي والدور الفاعل للجنة يف
اجتماعها االول ال��ذي ر�سم م�سار
اخل���ط���ط ال���ق���ادم���ة ب�ي�ن الأن���دي���ة
لتحقيق �أف�ضل النتائج على �صعيد
امل�����ش��ارك��ات امل��ح��ل��ي��ة واخلارجية.
م���ن ج��ان��ب��ه اع��ت�بر حم��م��د ح�سن
ال�����س��وي��دي رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
�شركة اجلزيرة الريا�ضية للألعاب
الأخ����رى االج��ت��م��اع باملهم واملفيد
لعر�ضه �أه��م الأه��داف واخلطوات
ال��وا���ض��ح��ة وال�برام��ج التطويرية
مل�����س�يرة ق��ط��اع الأل���ع���اب امل�صاحبة
يف ان���دي���ة اب���وظ���ب���ي  ،م�����ؤك����دا ان
ممثلي الأندية خرجت باالجتماع
بتوافق على جعل ابوظبي وجهة
ل�ل��أل���ع���اب امل�����ص��اح��ب��ة م���ن خالل
االرت��ق��اء ب����الأداء الإداري والفني
للو�صول بجميع فرقنا للم�ستوى
املرموق  .من ناحيته و�صف خالد

ع��و���ض اخل���زرج���ي رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة ���ش��رك��ة ال���وح���دة الريا�ضية
للألعاب الأخ���رى ت�شكيل اللجنة
واالج���ت���م���اع���ات ال����دوري����ة بالنهج
اجل��دي��د لدعم االل��ع��اب امل�صاحبة
يف ابوظبي  ،معتربا هذه اخلطوات
مم��ي��زة و�ست�ساعد �شريحة �شباب
ال���وط���ن ع��ل��ى مم��ار���س��ة الريا�ضة
ب�صورة اكرب  ،م�ؤكدا ان االجتماع
و�ضع خطوطا عري�ضة لال�ستفادة
م���ن الإم���ك���ان���ي���ات وال����دع����م ال���ذي
يوليه جمل�س ابوظبي الريا�ضي
لتحقيق �أف�ضل النتائج وبناء فرق
على م�ستوى عال.

و�أ�شار �سهيل �سعيد العامري رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة نادي بني يا�س
للألعاب الريا�ضية بان االجتماع
ر�سم �سيا�سات وا�ضحة يف تنظيم
الفعاليات وال��ب��ط��والت االقليمية
وال����ق����اري����ة وال����دول����ي����ة اخلا�صة
بالألعاب امل�صاحبة والتي تقام يف
ابوظبي ،م�شريا ان االجتماع كان
ح��اف�لا ب��ط��رح �أه���م امل��ب��ادرات التي
تعزز التعاون بني الأن��دي��ة وتنمي
تبادل الأفكار والتجارب واخلربات
مبا يخدم امل�صلحة العامة لريا�ضة
االمارات.
و����ش���دد را����ش���د ���س��وي��د املن�صوري

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الظفرة
لأل��ع��اب الريا�ضية امل�صاحبة على
����ض���رورة ا���س��ت��ث��م��ار ال��دع��م الكبري
ال������ذي ي���ول���ي���ه جم��ل�����س ابوظبي
الريا�ضي لقطاع الألعاب الأخرى،
والعمل على توظيف التطبيقات
وامل���م���ار����س���ات ال���ت���ي ا�ستعر�ضها
االج��ت��م��اع يف م��راح��ل التخطيط
والإدارة ل�شركات اندية ابوظبي،
مثمنا ج��ه��ود املجل�س يف تكري�س
�أهم ال�سيا�سات والربامج املتقدمة
بهدف االرتقاء مب�ستويات القطاع
الريا�ضي يف ابوظبي بتوا�صل فعال
وب�صورة مميزة .

جنم الكريكيت ال�شهري راهول درافيد يف دبي
يحت�ضن م��ل��ع��ب ذا �سيفنز ب��دب��ي م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة طريان
الإمارات للكريكيت توينتي 20مب�شاركة نخبة من جنوم هذه
الريا�ضة ويف مقدمتهم العب الكريكيت العاملي راهول درافيد
الذي ي�ستعد لعر�ض مواهبه الرائعة يف  22مار�س اجلاري.
ي�����ش��ت��ه��ر دراف���ي���د ب����أن���ه �أب�����رز ����ض���ارب  Batsmanيف عامل
الكريكيت ملا تتمتع به �ضرباته من �أداء فني عال امل�ستوى ،وقد
منحه جمل�س الكريكيت العاملي جائزتي العب العام ،و تي�ست
بالير �أوف ذا يري يف  ،2004ومن املقرر �أن يلعب يف �صفوف
فريق ام �سي �سي الذي ي�ضم �أي�ضاً العب الكريكيت الأ�سرتايل
�شون تيت� ،أحد �أ�سرع رماة الكرات يف العامل.
ب��دوره ي�ستعد فريق ام �سي �سي خلو�ض مواجهات مثرية مع
فرق املقاطعات الإجنليزية النك�شاير ،و�سا�سك�س ،وفريق طريان
الإم��ارات  Fly Emirates XIمن دبي ،وذلك يف م�سعاه
النتزاع ك�أ�س بطولة ط�يران الإم���ارات للكريكيت توينتي،20
وتنطلق مباريات البطولة يف متام ال�ساعة � 10صباحاً حيث
ي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق الن��ك�����ش��اي��ر م���ع ف��ري��ق ط��ي�ران الإم�������ارات Fly
 ،Emirates XIعلى امللعب رقم  ،1ويواجه حامل اللقب
�سا�سك�س يف اللقاء الثاين فريق ام �سي �سي الغني بالنجوم على

تفقدان�شهادةا�سهم

اعلن انا عبداهلل عبدالرحيم
م��وح��د ف��ق��دان ���ش��ه��ادة ا�سهم
���ص��ادرة با�سمى م��ن ال�شركة
اال����س�ل�ام���ي���ة ل��ل��ت��م��وي��ل رقم
 32520ي�������رج�������ى م���ن
ي��ج��ده��ا ان يت�صل ع��ل��ى رقم
 050/6112620م�شكوراً

ت فقدانجواز�سفر

ف������ق������د امل��������دع��������و /م���ان���ي���ك
م��ي��اه ع��ب��دال��ب��ارك روبو�شى
اخ��������ت�������ر  -ب����ن����غ��ل�ادي���������ش
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
رق���م (�)2554968صادر
م���ن ب��ن��غ�لادي�����ش م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/8183232

امللعب رقم  ،2بينما تقام املباراة النهائية املنتظرة ال�ساعة 2
بعد الظهر.
ت��ب��اع ت���ذك���رة ال���دخ���ول �إىل ب��ط��ول��ة ك����أ����س ط��ي�ران الإم������ارات
للكريكيت مببلغ  15درهماً فقط ،وي�ستطيع الأطفال دون 12
عاماً مرافقة الكبار جماناً ،و�سيكون اجللو�س على امل�سطحات
الع�شبية ،لذلك ين�صح اجلمهور با�صطحاب �سجاد الرحالت
واملظالت ،لال�ستمتاع بيوم رائع خارج املنزل.
تتوفر تذاكر البطولة يف مكاتب �شركة برومو�سيفن للت�سويق
الريا�ضي يف مبنى �إم����ارات �آت��ري��وم ،على ���ش��ارع ال�شيخ زايد،
ك��م��ا ���س��ت��ط��رح ل��ل��ب��ي��ع خ��ل�ال ال��ب��ط��ول��ة ع��ن��د ب���واب���ة م��ل��ع��ب ذا
�سيفنز ال��واق��ع ع��ل��ى ط��ري��ق دب��ي-ال��ع�ين مل��زي��د م��ن املعلومات
ي��رج��ى االت�����ص��ال ب�شركة برومو�سيفن للت�سويق الريا�ضي:
.0097143210008
ت��ع��د ط��ي�ران الإم�������ارات م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة م���ن الداعمني
ال��رئ��ي�����س��ي�ين للعبة ال��ك��ري��ك��ي��ت ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل ،وتتيح
ال�شراكة الر�سمية التي ن�سجتها مع جمل�س الكريكيت العاملي
للناقلة الدولية الأ�سرع منواً يف العامل حقوق الرعاية جلميع
�أحداث جمل�س الكريكيت العاملي الكربى مبا فيها ك�أ�س العامل

ت فقدانجواز�سفر

ف������ق������د امل��������دع��������و /حم����م����ود
غ���ل��ام ك����ي����ان ب������ور  -اي������ران
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
رق���م (�)2023383صادر
م�����ن االم����������ارات م����ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/4169988

ت فقدانجواز�سفر

فقد امل��دع��و /الورو �سيفيال
انتونيو  -الفلبني اجلن�سية-
ج���������واز �����س����ف����ره رق���������م رق����م
(�)1272196صادر من
االم������ارات م��ن ي��ج��ده عليه

االت���������ص����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
055/9392015

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14

اعالن حكم يف الدعوى 2012/1764
املحكوم عليه� :شركة و�سط املر�سى للمقاوالت وال�صيانة العامة العنوان :بالن�شر نعلمكم
ان��ه يف تاريخ  2013/2/10قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية /ابوظبي
حكما مبثابة احل�ضوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له � :شركة ام بي ام
العقارية .باخالء املدعى عليها من العني امل�ؤجرة وهي الفيال رقم ( )5املقامة على قطعة
االر�ض رقم ( )127حو�ض (ز  )5مدينة حممد بن زايد وت�سليمها باحلالة التي كانتب
عليها وق��ت التعاقد للمدعية خالية من ال�شواغل واال�شخا�ص- .ال���زام املدعى عليها
ب�سداد القيمة االيجارية للعني امل�ؤجرة بواقع ( 200.000مائتي الف ) درهم ابتداء من
 2011/10/19مع الزيادة ال�سنوية بواقع  %5حتى تاريخ االخالء التام والت�سليم الفعلي
للعني امل�ؤجرة-.الزام املدعى عليها بتقدمي براءة ذمة عن املاء ولكهرباء -.الزام املدعى
عليها بامل�صاريف والر�سوم ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة-.رف�ض ما عدا ذلك
من طلبات.

ت فقدانجواز�سفر

فقد املدعو� /سرياج اال�سالم
ليت دليل الدين  -بنغالدي�ش
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
رق�����م (�)987238صادر
م���ن ب��ن��غ�لادي�����ش م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/8183232

ت فقدانجواز�سفر

فقد امل��دع��و /ن��ور زاده جول
حم����م����د خ��������ان -باك�ستاين
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
رق���م (�)5498822صادر
م�����ن ب���اك�������س���ت���ان م����ن يجده
ع��ل��ي��ه االت�������ص���ال بال�سفارة
الباك�ستانية لدى الدولة.

للكريكيت ،وك�أ�س الأبطال ،وبطولة العامل توينتي ،20والتي
ت�شمل جوالت  2013امل�ؤهلة يف دولة الإمارات هذا العام.
كما ترعى الناقلة اجل��ول��ة امل���ؤه��ل��ة لك�أ�س ال��ع��امل للكريكيت،
وك�أ�س العامل حتت  19عاماً ،والك�أ�س الدولية ،وك�أ�س العامل
للكريكيت لل�سيدات ،وت��ق��وم بالتعاون م��ع جمل�س الكريكيت
ال��ع��امل��ي ب��رع��اي��ة ف��ري��ق النخبة م��ن ح��ك��ام جمل�س الكريكيت
العاملي ،حيث يظهر �شعار طريان الإمارات Fly Emirates
على قم�صان احلكام يف جميع بطوالت املجل�س.
وقد �أعلنت ط�يران الإم��ارات عن �إب��رام �صفقة رعاية ملدة 10
�سنوات ت�شمل �إع���ادة ت�سمية ا�ستاد ن���ادي مقاطعة النك�شاير
للكريكيت ليحمل ا���س��م ط�ي�ران الإم����ارات �أول���د ت��راف��ورد كما
���س��ت��ح��م��ل ق��م�����ص��ان ال�لاع��ب�ين ���ش��ع��ار ط��ي�ران الإم�������ارات Fly
.Emirates
وترعى ط�يران الإم���ارات �أح��داث الكريكيت املحلية بباك�ستان
من خ�لال رعاية بطولة في�صل بنك تي  20للكريكيت ،كما
ترعى جمعية لوردز تافرينرز اخلريية باململكة املتحدة ،وترعى
بالتعاون مع �سبورت�س �أرابيا بطولة طريان الإمارات للكريكيت
توينتي ،20وبطولة طريان الإمارات فورتي.40

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر

ف�������ق�������د امل����������دع����������و /ج����وي����ل
ي�������س�ب�رت���واي���اران���ون -فلبيني
اجل��ن�����س��ي��ة - -ج�����واز �سفره
رق���م رق���م ()0541600
�صادر من الفلبني من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/28691974

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /رول����������دان
باجنيلينان جرانادا -فلبيني
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
رق�����م (�)352651صادر
م������ن ال���ف���ل���ب�ي�ن م�����ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/9055495

ت فقدانجواز�سفر
فقد امل��دع��و /ليوني�ش ابو
ايلى  -اثيوبيا اجلن�سية-
 ج����واز ���س��ف��ره رق����م رقم( )610753م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/8133184

ت فقدانجواز�سفر

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ 2013/3/14
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2367جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة:الت�أمنيوالتعوي�ضالتجاري
مدعي /افتخار احمد حاجي ف�ضل الدين اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :حممد
كرم حممد عبداحلافظ عبداملطلب واخرون اجلن�سية :م�صر مو�ضوع الدعوى:
ندب خبري املطلوب اعالنه /حممد كرم حممد عبداحلافظ عبداملطلب اجلن�سية:
م�صر عنوانه :بالن�شر(بورود التقرير وتعديل الطلبات) حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
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 2013/03/5
قلم املحكمة التجارية

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /رامي�����ون�����د
دي��ل��و���س ري�������س ت����ي -فلبيني
اجل��ن�����س��ي��ة - -ج���واز �سفره
رق���م رق���م ()1685304
�صادر من الفلبني من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/5374046

طالب ي�شاركون يف بطولة كرة اليد ال�شاطئية على كورني�ش �أبوظبي

�����ش����ارك �أك���ث��ر م����ن  200طالب
وم����ق����ي����م يف ب����ط����ول����ة ك�������رة اليد
ال�����ش��اط��ئ��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ العام
ل��ك��ورن��ي�����ش �أب��وظ��ب��ي ام�����س بهدف
ن�شر الوعي حول �أهمية تبني منط
حياة �صحي ويتبارى  32فريقا يف
مباريات ك��رة الطائرة ال�شاطئية
و 16فريقا يف مباريات كرة القدم
ال��ت��ي ت�����ض��م  6الع��ب�ين ل��ك��ل جهة

ت فقدانجواز�سفر

ف����ق����د امل�����دع�����و /جاني�سان
تونديابان تونديابان -هندي
اجلن�سية -ج���واز �سفره رقم
رق���م (�)9035418صادر
م���ن ال��ه��ن��د م��ن ي��ج��ده عليه
االت�صال ب�سفارة الهند لدى
الدولة.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10740بتاريخ2013/3/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1093مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/باالز�س ك�سا�سرار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3.667.37درهم) والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8:30ص
بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .
ق�سم الق�ضايا املدنية

ح��ي��ث ي��ح�����ص��د ال���ف���ائ���زون جوائز
ك���ب�ي�رة مب����ا يف ذل�����ك رح���ل���ة حول
العامل ل�شخ�صني.
وت���ن���ظ���م ب���ط���ول���ة ال�������ش���اط���ئ دعما

ل�شهر الفرنكوفونية الذي يعقده
املعهد الفرن�سي يف الدولة اي.اف
ط��وال �شهر م��ار���س للرتويج للغة
الفرن�سية يف الإمارات.

الفجر الريا�ضي
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جمل�س �أبوظبي الريا�ضي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم االت�صاالت
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وق���ع جم��ل�����س اب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي اتفاقية
تعاون مع هيئة تنظيم االت�صاالت وميثلها
ف��ري��ق اال�ستجابة ل��ط��وارئ احل��ا���س��ب الآيل
والتي تهدف اىل حتقيق ال�شراكات والتعاون
بني امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية بجانب
وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك يف جم��ال �أم���ن املعلومات
و�آل��ي��ة التن�سيق لتبادل املعلومات و تزويد
اجل���ه���ات ال��ع��ام��ل��ة يف خم��ت��ل��ف القطاعات
ب������الإن������ذارات ،و ال���ت���ح���ذي���رات ع���ن خماطر
الف�ضاء االلكرتوين.
وج��رى توقيع االتفاقية ي��وم �أم�����س يف مقر

جم��ل�����س اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ض���ي  ،ح��ي��ث وقع
م��ذك��رة التفاهم م��ن جانب املجل�س ال�سيد
ج��م��ع��ة ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر �إدارة اخل���دم���ات
امل�����س��ان��دة ،وال�����س��ي��د م��اج��د ���س��ل��ط��ان امل�سمار
مدير عام هيئة تنظيم االت�صاالت بالإنابة.
وي�سعى جمل�س ابوظبي الريا�ضي من خالل
توقيع مذكرة التفاهم اىل توفري احلماية
والأم��ن االلكرتوين عن طريق �شراكته مع
هيئة تنظيم االت�صاالت و فريق اال�ستجابة
ل���ط���وارئ احل��ا���س��ب الآيل ل��ت��ف��ادي ح���وادث
االخ�تراق االلكرتوين واحلفاظ على �سرية

وام���ن املعلومات  ،بجانب االه��ت��م��ام الكبري
لتامني بيئة عمل متطابقة جلميع موا�صفات
اجلودة يف �أداء امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية
 ،كما تت�ضمن االتفاقية تبادل املعلومات بني
ال��ط��رف�ين والإر�����ش����اد وال���وع���ي االلكرتوين
واال�ست�شارات واملراقبة واال�ستجابة بجانب
الأبحاث والتحاليل وجودة امن املعلومات .
من جانبه ا�شاد جمعة النعيمي مدير �إدارة
اخل����دم����ات امل�������س���ان���دة يف جم��ل�����س ابوظبي
الريا�ضي بال�شراكة والتعاون اجلديد بني
امل��ج��ل�����س وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�صاالت

ب���ه���دف ���ض��م��ان ح��ف��ظ و ���س��ري��ة املعلومات
 ،م�����ش�يرا ان م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ت��ع��ت�بر جزء
وث��ي��ق يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات الإ�سرتاتيجية
م��ع امل���ؤ���س�����س��ات احلكومية  ،منوها على ان
االتفاقية تهدف لالرتقاء مبنظومة العمل
الإداري وااللكرتوين مبا يتما�شى مع خطط
ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف جم��ل�����س ابوظبي
ال��ري��ا���ض��ي  ،م�����ش�يرا ان االت��ف��اق��ي��ة ت�ساهم
ب��ت��ح��ق��ي��ق االح�ت�راف���ي���ة واجل������ودة يف الأداء
واحل��ف��اظ على ام��ن املعلومات واال�ستجابة
الطارئة للحوادث االلكرتونية.

نتائج بطوالت الألعاب اجلماعية لالحتاد الريا�ضي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل

�أع��ل��ن االحت���اد الريا�ضي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
�أن مباريات دور الربع النهائي ملناف�سات كرة القدم
ل��ل��ط�لاب ���س��ت��ب��د�أ الأ���س��ب��وع ال���ق���ادم ب��ع��د �أن ت�أهلت
كلية اخل��ورازم��ي وكلية التقنية للطالب وجامعة
الإم����ارات وجامعة اجل��زي��رة واجل��ام��ع��ة الأمريكية
يف الإم��ارات وجامعة ال�شارقة واجلامعة الأمريكية
بال�شارقة .و�شاركت يف هذه املناف�سات �أكرث من 22
جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية.
وق��ال �سعادة الدكتور �سعيد حمد احل�ساين وكيل
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س االحتاد
ان م�سابقات ه���ذا ال��ع��ام ت�شهد ارت��ف��اع��ا ملحوظا

يف م�ستوى الفرق نظرا الهتمام جميع امل�ؤ�س�سات
امل�شاركة بدعم وتطوير الن�شاط الريا�ضي بها �ضمن
منظومة التكامل ب�ين االرت��ق��اء بامل�ستوى العلمي
واالرت����ق����اء ب��امل�����س��ت��وى ال���ب���دين وال�����ص��ح��ة البدنية
والعقلية والذهنية يف �آن واحد.
و�شاركت يف مباريات الكرة الطائرة للطالبات �أكرث
من  18جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية ومت تق�سيم الفرق
ال��ت��ي و�صلت ل��ل��دور قبل النهائي �إىل جمموعتني
�ضمت الأوىل جامعة الإم����ارات وجامعة ال�شارقة
وجامعة اجل��زي��رة و�ستقام مبارياتها على ال�صالة
املغطاة بجامعة الإمارات.

�أم��ا املجموعة الثانية ف�ضمت اجلامعة الأمريكية
بدبي واجلامعة الأمريكية بال�شارقة وكلية تقنية
ال��ع�ين للطالبات و�ستقام مبارياتها علي مالعب
اجلامعة الأمريكية بال�شارقة.
و�شارك يف مباريات الكرة الطائرة للطالب �أكرث من
 22جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية يف جامعة ال�سوربون
ب���أب��وظ��ب��ي واجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي وجامعة
ال�شارقة وق��د ت�أهل �إىل ال��دور الربع النهائي فيها
ثماين فرق.
ففي ال�صالة املغطاة باملعهد البرتويل �ستقام مباراة
بني كلية التقنية ب�أبوظي واجلامعة الكندية وعلى

ال�صالة املغطاة بجامعة زايد بدبي �ستقام مبارتان الدور .ويف مباريات الدور قبل النهائي ت�أهل فريق
الأوىل ب�ي�ن ج��ام��ع��ة اجل���زي���رة وج��ام��ع��ة الإم�����ارات جامعة ال�شارقة بعد تغلبه على كلية التقنية 0-3
وامل��ب��اراة الثانية بني فريقي تقنية دب��ي و�أمريكية ك��م��ا ف����ازت ج��ام��ع��ة اجل���زي���رة ع��ل��ى تقنية �أبوظبي
ال�شارقة  .وتقام املباراة الأخرية بني فريقي جامعة  0-3وبذلك يتقابل فريقا تقنية �أوظ��ب��ي وتقنية
ال�����ش��ارق��ة واجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي ع��ل��ى �صالة دبي �ضمن مباراة املركزين الثالث والرابع ويتقابل
جامعة ال�شارقة .وف��ازت يف مباريات دور الثمانية فريقا جامعة اجلزيرة وجامعة ال�شارقة يف مباراة
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى �أم��ري��ك��ي��ة دب���ي  0-3وكلية حتديد املركزين الأول والثاين يوم 25مار�س على
التقنية بدبي على اجلامعة الأمريكية بال�شارقة �صالة جامعة ال�شارقة.
 1-3ك��م��ا ف�����ازت ج��ام��ع��ة اجل����زي����رة ع��ل��ى جامعة ويف بطولة كرة ال�سلة للطالب للدور قبل النهائي
الإم���ارات  0-3وف��ازت كلية التقنية ب�أبوظبي على  ..ف����ازت ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ج��ام��ع��ة اجلزيرة
اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة  2-3يف �أق�����وى م��ب��اري��ات هذا  38-73كما فازت على املعهد البرتويل 25-51

وب��ذل��ك ي��ك��ون ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة �أول الفرق
املت�أهلة للدور النهائي.
و���س��ت��ق��ام م���ب���اراة ب�ي�ن امل��ع��ه��د ال���ب�ت�رويل وجامعة
اجلزيرة لتحدي الفريق الثاين الذي �سي�صعد للدور
النهائي .ويف مباريات دوري كرة ال�سلة للطالب ..
فقد ت�أهل فريق اجلامعة الأمريكية بدبي بعد تغلبه
على فريق جامعة عجمان  55-90وعلى جامعة
الإمارات  24-75وت�أهل فريق جامعة عجمان بعد
تغلبه على جامعة الإمارات  23-36وبذلك ي�صعد
فريقا اجلامعة الأمريكية بدبي وجامعة عجمان
للدور النهائي.

فريق املنطاد ي�شيد بدعم �أم الإمارات للريا�ضة الن�سائية

الإمارات تطلق �أول بطولة ن�سائية خالل ك�أ�س ومهرجان الإمارات الدويل للمناطيد ال�سابع
بد�أ فريق منطاد الأمارات ا�ستعداداته التح�ضرييه
الأوىل ال���س��ت�����ض��اف��ت��ه ال��ب��ط��ول��ة ال��ن�����س��ائ��ي��ة الأوىل
للمناطيد من نوعها باملنطقة �ضمن ك�أ�س ومهرجان
االمارات الدويل للمناطيد يف ن�سخته ال�سابعة والذي
تنطلق ج��والت��ه بجميع �إم���ارة ال��دول��ة لتكون دولة
الأم���ارات �أوىل دول املنطقة التي تنظم وحتت�ضن
هذه الريا�ضة الن�سائية الفريدة من نوعها.
�أتى ذلك خالل لقاء �سعادة الكابنت طيار عبدالعزيز
نا�صر املن�صوري رئي�س منطاد الأم���ارات بالكابنت
طيار فل�ستي كليج بطلة ك�أ�س كاكودا العاملي لل�سيدات
يف ن�سخه الثانية ع�شر الذي �أقيم يف فرن�سا مبدينة
اجنولن مبقاطعة بالنزك الفرن�سية والتي �أطلق
عليه كا�س ك��اك��ودا تقديرا جلهود م�سا�شي كاكودا
الياباين يف ن�شر ريا�ضة املناطيد الن�سائة بالعامل.
اط��ل��ع م��ن جهته ال�سيد ع��ب��دال��رح��م��ن ن��ق��ي مدير
ف��ري��ق م��ن��ط��اد االم������ارات خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه ك��ل��ي��ج على
االهتمام الكبري التي يالقيه العمل الن�سائي يف دولة
الأمارات من اهتمام ودعم كبري من القيادة والذي
ك��ان وراءه �إط�لاق فريق منطاد االم���ارات لبطولة
االم������ارات ال��دول��ي��ة ل��ل��ط�يران ب��امل��ن��ط��اد الن�سائية
�ضمن جت�سيدا ال��ف��ري��ق ل��ل��ر�ؤي��ة احلكيمة للقيادة
الر�شيدة والتي بف�ضلها ج�سدت امل���ر�أة الإماراتية
ح�ضورها يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة �ضمن
حر�ص والدعم ال�شامل وامل�ستمرة لأم االمارات �سمو

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
العام التي حملت على عاتقها رف��ع من �شان املر�أة
الإم��ارات��ي��ة وامل���ر�أة العربية عامة يف جميع املحافل
واللقاءات الدولية .
واكد نقي على ان بطولة منطاد االمارات الن�سائية
الأوىل ت�أتي �ضمن توجه منطاد الأمارات الحت�ضان

العديد من البطوالت الدولية �ضمن خطة الفريق
الفنية والتي تنطلق تزامنا مع التو�سع الكبري التي
ت�شهده الدولة يف �شتى املجاالت عامليا .
ك��م��ا �أ�����ض����اف ن��ق��ي ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل�����س��ت��م��ر للفريق
الحت�ضان عدد من امل�ؤمترات والفعاليات والبطوالت
الدولية لتجهيز ملتقى االم���ارات الأك�بر 2020

وال��ذي ي�ؤكد من خالله منطاد الأم��ارات على قوة
و���ص�لاب��ة البنية التحتية ل��دول��ة االم����ارات يف هذا
امل��ج��ال الريا�ضي واحل��ي��وي والفريد وال���ذي و�ضع
ف��ري��ق م��ن��ط��اد الأم�����ارات ق��واع��ده والأ���س�����س الفنية
والتقنية له بف�ضل االهتمام والدعم الكبري الذي
�أواله �سمو الفريق �أول ال�شيخ حممد بن زاي��د �أل
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة راعي الفريق وداعم م�سريته الدولية والتي
ت�ضمنت رعايته الكرمية جلولة انطالقة الفريق
الدولية والتي �أطلقها منطاد االم��ارات �إميانا منه
يف نقل ر�سالة دولة الأمارات و�شعبها بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل و�أخيه حممد بن را�شد ال مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل جلل �شعوب العامل جمتهدا خاللها الفريق يف
جعل الريا�ضة و�سيلة توا�صل و���س�لام ب�ين �شعوب
العامل.
و�أع�����رب ب����دوره ال��ك��اب�تن ح�����س��ن ن��ا���ص��ر املن�صوري
الأمني العام ملنطاد الأمارات على احل�ضور وامل�شاركة
الكبرية للبطولة الأوىل والتي �سوف ت�شهد العديد
م��ن امل��ن��اف�����س��ات وم�����ش��ارك��ة ع��امل��ي��ه وا���س��ع��ة للتناف�س
على احل��دث الأول من نوعه باملنطقة �ضمن كا�س
ومهرجان الأم����ارات ال���دويل للمناطيد يف ن�سخته
ال�سابعة كما �أك��د االم�ين ال��ع��ام على م�شاركة عدد

من امهر الطيارين الن�سائيني يف مقدمتهم ايفا
بطلة كا�س العامل للمناطيد لعام  2005و�صويف
ام��ن��ي��ا الفرن�سية ب��الإ���ض��اف��ة ل��ك��ل م��ن ج��ول��ي��ا دابي
الربيطانية وبيانكا هوفر الأملانية كما ان الفريق
�سوف يعلن عن �شعار البطولة يف الواليات املتحدة
الأمريكية خ�لال م�شاركته مبهرجان نيوجر�سي
وال��ذي يقام يف الفرتة ما بني ال�ساد�س والع�شرين
�إيل الثامن والع�شرون من �شهر يوليو القادم.

و�سيغادر الفريق لربيطانيا خ�لال الأي���ام القليلة
القادمة ملتابعة العمل اجلاري على حت�سني �أ�سطول
مناطيد ال��ف��ري��ق ال���ذي ي�شهد تو�سع كبري بف�ضل
العمل اجل���اد وامل�ستمرة وال���ذي ميز ال��ف��ري��ق على
م�ستوى العامل ليد�شن الفريق خالل الزيارة كا�س
ومهرجان الأم����ارات ال���دويل للمناطيد يف ن�سخته
ال�سابعة منطاد روح االحتاد ومنطاد الغربية والذي
ي�أتي تفعيل للنجاح املحلي والدويل للفريق .

الدعوة مفتوحة للجمهور ملتابعة احلدث عن قرب

املغربيان  :مرجان يت�صدر فئة الهواة والرياح ي�شكو معاندة الرياح

خام�سة جوالت الدراجات املائية يف املمزر ال�سبت

زين �أ�سكتلند يت�صدر اليوم الأول لبطولة نادي دار ال�سالم جلولف مينا

اللجنة املنظمة ت�شيد بجهود ال�شرطة وبلدية دبي وقناة امل�شاهري

يوا�صل نادي دبي ال��دويل للريا�ضات
البحرية حت�ضرياته املتعلقة بتنظيم
اجلولة اخلام�سة (قبل الأخرية) من
ب��ط��ول��ة الإم������ارات ل��ل��دراج��ات املائية
 2013وال��ت��ي �ستقام للمرة الأويل
ه��ذا امل��و���س��م يف �شاطئ ب��ح�يرة املمزر
ب��دب��ي ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل مب�شاركة
النخبة من �أبطال الدولة والعامل.
وقامت اللجنة املنظمة للحدث والتي
ي�شرف عليها علي جمعة بن غليطة
املدير التنفيذي بالوكالة يف النادي
مبتابعة كافة الإج��راءات مع اجلهات
وامل����ؤ����س�������س���ات وال�����دوائ�����ر احلكومية
ب��غ��ي��ة �إن���ه���اء ال�ترت��ي��ب��ات والتجهيز
ل�لان��ط�لاق��ة خ��ا���ص��ة وان البطولة
����س���وف جت��م��ع �أب����ط����ال مي��ث��ل��ون 15
دولة منها فرن�سا وبريطانيا وا�سبانيا
وايطاليا والنم�سا ورو�سيا وال�سويد
وامل��ج��ر وا���س��ت��ون��ي��ا وال��ي��اب��ان و�إي����ران
وال�سعودية والكويت وقطر و�سلطنة
عمان �إ�ضافة �إىل �أبطال الدولة.
وو�ضعت اللجنة التنظيمية املحلية
ب���إ���ش��راف غ���امن امل���ري م��دي��ر احلدث
كافة ت�صوراتها لكور�س ال�سباق علي
جمري البحرية ومن امل�ؤمل �أن يكون
م�لائ��م��ا جل��م��ي��ع امل��ت�����س��اب��ق�ين خا�صة
�أبطال الدولة واللذين يتخذون من
م��وق��ع ال�����س��ب��اق دائ��م��ا م��ق��را تدريبيا
م�ل�ائ���م���ا ل���ه���م ������س�����واءا لال�ستعداد
للم�شاركة يف ال��ب��ط��والت املحلية �أو
الظهور خارجيا يف اح��دي البطوالت
العاملية.

و���س��ي��ت��م��ك��ن اجل���م���ه���ور م����ن متابعة
ال�سباقات املثرية يوم ال�سبت يف بحرية
املمزر بداية من ال�ساعة التا�سعة �إال
ربعا والتي �ستجمع املتناف�سني يف 7
فئات على فرتتني �صباحية وم�سائية
وهي  :واقف نا�شئني وواقف حمدود
اك�سربت وواقف حمرتفني (جي بي)
وج��ال�����س م��ب��ت��دئ�ين وج��ال�����س �ستوك
اك�سربت وجال�س حمرتفني (جي بي)
�إ�ضافة �إىل احل��رك��ات اال�ستعرا�ضية
وال���ت���ي �ستبهر احل�����ض��ور واملتابعني
للحدث.
وج���ه ع��ل��ي جمعة ب��ن غليطة املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة يف ن�����ادي دبي
ال���دويل للريا�ضات البحرية ال�شكر
اجلزيل �إىل القيادة العامة ل�شرطة
دب��ي مبختلف �إدارات��ه��ا علي التعاون
ال���ك���ب�ي�ر ال������ذي ي���ب���دون���ه يف خمتلف
الأح����داث وال��ب��ط��والت و�أ���ش��اد كذلك
بجهود بلدية دب��ي يف ت�سهيل مهمة
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وال�����س��م��اح ب�إقامة
احلدث يف بحرية املمزر املكان اجلميل
يف ل���ؤل���ؤة اخلليج م��ن اج��ل التعريف
باحلدث و�أبطاله خا�صة وانه يجتذب
النخبة من �أبطال العامل.
وق���دم ب��ن غليطة ال�شكر ك��ذل��ك �إىل
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ممثلة يف قناة

امل�شاهري (دب��ي الريا�ضية) ال�شريك
الإعالمي يف كل الأحداث والفعاليات
الريا�ضية التي تقام يف الإمارة وعلي
دعمها الكبري من خالل توفري النقل
امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��ح��دث ي���وم ال�����س��ب��ت املقبل
خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل�����س��ائ��ي��ة يف الثانية
ظهرا وتغطية احل��دث بالكامل من
خ��ل�ال ال�ب�رام���ج ال��ي��وم��ي��ة ون�شرات
الأخبار.
كما حر�ص غامن املري مدير احلدث
وم�شرف ال�سباق على توجيه الدعوة
�إىل اجل���م���ه���ور ال����ك����رمي للح�ضور
واال�ستمتاع ومتابعة البطولة وق�ضاء
يوم حافل بالإثارة واملتعة من خالل
التعرف علي هذه الريا�ضة ومتابعة
�أب���ط���ال���ه���ا يف ����س���ب���اق���ات م���ث�ي�رة على
ف�ت�رت�ي�ن ���ص��ب��اح��ي��ة وت����ب����د�أ يف متام
ال�ساعة ال��ع��ا���ش��رة �إال رب��ع��ا وم�سائية
وتنطلق منذ الثانية ظ��ه��را م�شريا
�إيل �أن اجلمهور �سيتابع ال�سباقات عن
كثب من على �شاطئ املمزر املفتوح.
وت������أخ�����ذ اجل����ول����ة اخل���ام�������س���ة وقبل
اخل���ت���ام���ي���ة م����ن ب���ط���ول���ة الإم���������ارات
للدراجات املائية � 2013أهمية كبرية
عند الأبطال امل�شاركني خا�صة و�إنها
مت��ث��ل منعطفا مهما ق��ب��ل الو�صول
�إىل حم���ط���ة اخل����ت����ام يف العا�صمة

احلبيبة ابوظبي لتح�صيل املزيد من
ال��ن��ق��اط وو���ض��ع��ه��ا يف ال��ر���ص��ي��د العام
لكل مت�سابق حيث جرت يف البطولة
�أربع جوالت ا�ست�ضاف منها نادي دبي
ال��دويل للريا�ضات البحرية جولتني
ج���رت���ا ع��ل��ي ال�����ش��اط��ئ امل��ف��ت��وح يف �أم
�سقيم.
و���س��ت��ك��ون الإث�����ارة ح��ا���ض��رة ب��ق��وة من
خ�ل�ال وج���ود �أ���س��م��اء ك��ب�يرة يف عامل
ال��دراج��ات املائية مثل �أبطال الدولة
خ��ل��ي��ف��ة ب��ال�����س�لاح م��ت�����ص��در ترتيب
حم��ت��ريف ج���ال�������س (ج�����ي ب�����ي) وامل����ر
حم���م���د ب����ن ح���ري���ز وع���م���ر عبداهلل
را�شد يف فئة واقف حمرتفني و�سيف
حممد املع�صم ورا�شد العوي�ص يف فئة
واقف حمدود اك�سربت وجابر حممد
املع�صم يف فئة واق���ف نا�شئني وفهد
املن�صوري يف فئة جال�س مبتدئني.
و�سيزيد م��ن حما�س املناف�سة وجود
�أب��ط��ال العامل الكبار �أم��ث��ال املت�سابق
ال��ك��ب�ير الفرن�سي �ستيفان دوالياك
وم�����واط�����ن�����ه ك����ام����ون����ت ل���ودوف���ي�������س
والربيطاين جيم�س بو�شيل والبطل
النم�ساوي كيفني ري��ت�يرر والكويتي
حم���م���د ب���ورب���ي���ع وم���واط���ن���ي���ه خالد
بوربيع وحممد الباز والقطري وليد
ال�شر�شني والياباين جون �أكوما.

•• الرباط-فائز بجبوج:

ت�صدر االجنليزي زين �أ�سكتلند بر�صيد � 6ضربات
حتت املعدل مناف�سات اليوم الأول لبطولة نادي دار
ال�سالم امللكي يف مدينة ال��رب��اط املغربية والبالغ
�إج��م��ايل ج��وائ��زه��ا امل��ال��ي��ة � 50أل���ف دوالر ،والتي
تعد البطولة االفتتاحية للن�سخة الثالثة جلولة
اجلولف يف دول مينا  ،فيما تقا�سم املركز الثاين
وب��ر���ص��ي��د ���ض��رب��ة حت��ت امل��ع��دل  4الع��ب�ين ع�بر كل
من حامل لقب الن�سخة املا�ضية لفئة املحرتفني
ال��وي��ل��زي �ستيف دوود ،وامل��غ��رب��ي يون�س احل�ساين،
والأجنليزي دال مارميون ،والكيني جورج �سنو.
و�شهد اليوم الأول ملناف�سات بطولة نادي دار ال�سالم
امللكي يف مدينة الرباط املغربية التي تختتم م�ساء
غ���دٍ ت���أل��ق��ا ل�ل�أجن��ل��ي��زي زي���ن �أ�سكتلند ال���ذي جنح
بال�صورة ذات��ه��ا يف ن�سخة ال��ع��ام املا�ضي م��ن ح�صد
تقدم مريح يف ان��ط�لاق �أوىل �أي���ام املناف�سات التي
ات��اح��ت ل��ه ال��ظ��ف��ر بلقب ال��ب��ط��ول��ة الأوىل ،ليعيد
االجنليزي ت�ألقه يف انطالق ن�سخة العام احلايل
منهياً م�سلك اليوم الأول لبطولة املغرب املكون من
 18حفرة بدون �أخطاء وبـ � 67ضربة ما �أهله حل�صد
�ست �ضربات حت��ت امل��ع��دل ك��ان��ت كفيلة ل��ه بانتزاع
ال�����ص��دارة .ويف معركة امل��رك��ز ال��ث��اين راه���ن حامل
لقب فئة املحرتفني الويلزي �ستيف دوود على �إنهاء
امل�سلك دون �أخطاء ،ليتمكن من �أنهاء الق�سم الأول
م��ن ال��ي��وم الأول بر�صيد ب��ار (�صفر �ضربة حتت
املعدل) بعد ت�ألقه عند احلفرة ال�سابعة التي ح�صد
فيها �ضربة ب�ي�ردي (�ضربة حت��ت امل��ع��دل) ،والتي
�أتبعها بح�صده ل�ضربة بوغي (�ضربة فوق املعدل)
عند احلفرة الثامنة ،ليدخل الق�سم الثاين برتكيز
�أعلى حمققاً �ضربة حتت املعدل عند احلفرة  12ما
�أهله لإنهاء م�سلك اليوم الأول بـ � 72ضربة حا�صداً
من خاللها �ضربة حتت املعدل التي �أبقته مبركز
الو�صافة .وعلى اجلانب الأخر �أهدر املغربي يون�س
احل�ساين وعرب �أدائ��ه غري املتوازن فر�صة االنفراد
باملركز الثاين مع ختام مناف�سات اليوم الأول ،فعلى
ال��رغ��م م��ن ح�����ص��ده خلم�س ���ض��رب��ات حت��ت املعدل
عند كل من احلفر (� ،)18-16-15-12-1إال
�أن اه��داره لهذه الفر�ص عرب ارتكابه �أخطاء عند
احلفر ( )17-8-5-2جعلته يحتاج ل�ضربة فوق
املعدل لإدخال الكرة يف كل منها من �أهله مع نهاية
ال��ي��وم الأول لإن��ه��اء امل�سلك ب��ـ � 72ضربة وح�صد
�ضربة واحدة حتت املعدل �أبقته باملركز الثاين.

دار ال�سالم امللكي االجنليزي زين �أ�سكتلند ا�ستغرابه
للنتيجة ال��ت��ي حققها م��ع نهاية مناف�سات اليوم
الأول التي و�ضعته بعيداً مبركز ال�صدارة بر�صيد
� 6ضربات حتت املعدل وقال بت�صريحات �صحفية:
النتيجة كانت مفاج�أة بحد ذاتها خا�صة �أنه اليوم
الأول ملناف�سات اجلولة االفتتاحية� ،إال �أنني ركزت
خالل فرتتي هذا اليوم على عدم الوقوع يف �أخطاء،
م��ا ات���اح يل احل�صول على �ضربات ب�ي�ردي يف �ست
منا�سبات ا�ستثمرتها على الوجه الأكمل ما �ضمن
يل انتزاع ال�صدارة .
م�����ض��ي��ف��اً :ح�����ص��د ��� 4ض��رب��ات حت���ت امل���ع���دل ب�شكل
متتايل عند احلفر الأربع الأخرية �أعطاين مزيداً
من عامل الثقة بالنف�س قبل الدخول يف مناف�سات
اليوم الثاين ،لكن يف عامل اجلولف كل �شيء قابل
للتغري وال �أحد ي�ضمن �أن يكرر الأداء ذاته يف باقي
�أيام املناف�سات  ،و�أ�ضاف �س�أ�سعى بكل جهدي لتكرار
اجن���از ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ب��ال��ف��وز ب��اجل��ول��ة االفتتاحية
التي ت�ضمن لك ب�شكل �أف�ضل فر�ص البقاء �ضمن
جمموعة ال�صدارة امل�ؤهلة هذا العام حلدثني من
احداث اجلوالت الأوربية .
�ستيف دوود ..لعبت بحذر
�أكد املدافع عن لقبه كبطل لفئة املحرتفني الويلزي
�ستيف دوود �أن��ه لعب خالل مناف�سات اليوم الأول
بحذر �شديد وق��ال بت�صريحات �صحفية :امل�ضمار
ذي الطبيعة الت�ضاري�سية ال�صعبة وق���وة الرياح
جعلتني �ألعاب بحذر �شديد خالل مناف�سات اليوم
الأول و�أك��ت��ف��ي بح�صد �ضربة واح���دة حت��ت املعدل
 .م�����ض��ي��ف��اً��� :س���أح��اول خ�ل�ال ث���اين �أي����ام املناف�سات
االحتفاظ على تركيزي �ضمن �سعي جل�سر الفجوة
عن املت�صدر �أ�سكتلند.

زين �أ�سكتلند ..النتيجة كانت مفاج�أة
�أبدى مت�صدر مناف�سات اليوم الأول لبطولة نادي احل�ساين ي�شكو قوة الرياح

�أ�شتكى الالعب املغربي يون�س احل�ساين الذي �أنهى
�أوىل ايام مناف�سات البطولة مبركز الو�صافة قوة
الرياح التي حالت دون حتقيقه نتيجة �أف�ضل من
�ضربة حتت املعدل وقال :الرياح التي �شهدناه اليوم
عادة ما تظهر ب�شهري يناير وفرباير� ،إال �أنها املرة
الأوىل التي ن�شهدها ب�شهر مار�س ،والتي ت�سببت
ب�شكل رئي�س يف منعي من حتقيق نتيجة �أف�ضل من
ر�صيد �ضربة حتت املعدل مع نهاية هذا اليوم .
املغربي �أحمد مرجان ت�صدر فئة الهواة
عمد بطل ن�سخة عام  2011لفئة الهواة املغربي
�أحمد مرجان خالل مناف�سات اليوم الأول لبطولة
ن���ادي دار ال�����س�لام امل��ل��ك��ي ل�لاب��ت��ع��اد ع��ن ال��وق��وع يف
�أخطاء ناجمة عن قوة الرياح التي رافقت مناف�سات
ه��ذا ال��ي��وم م��ا ات���اح ل��ه �أن��ه��اء امل�سلك ب��ـ � 73ضربة
وح�صد ر�صيد بار (�صفر �ضربة حتت املعدل) التي
�أهلته النتزاع �صدارة هذه الفئة وبفارق �ضربة عن
مواطنه م�صطفى املوا�س الذي جاء باملركز الثاين،
فيما ح��ل الأجن��ل��ي��زي ج���ان مي�شيك ه���ال باملركز
الثالث بر�صيد � 4ضربات فوق املعدل.
ال��ق��ائ��م ب��اع��م��ال ���س��ف��ارت��ن��ا يف املغرب
رعاية واهتمام قيادتنا �أو�صلت ريا�ضتنا
للعاملية
�أك���د �سعادة �سعيد مهري الكتبي القائم بالأعمال
بالنيلبة ل�سفارة دول���ة االم����ارات العربية املتحدة
يف اململكة املغربية �أن الريا�ضة يف دولتنا االمارات
جت��ازوت ح��دود منطقتنا وو�صلت للعاملية وبجميع
ان�شطتها املختلفة وتبوءات املراكز االوىل من خالل
اجلهود املبذولة واملخل�صة من �أبناء وبنات االمارات،
و�أرج����ع ���س��ع��ادة ذل���ك ل��ل��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام والدعم
ب�لا ح��دود م��ن قيادتنا الر�شيدة وال��ت��ي وف��رت كل
متطلبات النجاح والتفوق و�صو ًال للت�ألق واالبداع.
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يقام حتت �إ�شراف جلنة كرة القدم لل�سيدات

اليوم ..انطالق �أول دوري كروي لل�سيدات يف �أبوظبي
ت��ن��ط��ل��ق يف ال�����س��اع��ة ال�����س��اب��ع��ة والن�صف
م�����س��اء ال���ي���وم اخل��م��ي�����س م���ب���اري���ات �أول
دوري كروي لل�سيدات يقام على م�ستوى
ال��دول��ة حت��ت ا���ش��راف وتنظيم جلنة كرة
القدم لل�سيدات التابعة ملجل�س ابوظبي
ال��ري��ا���ض��ي وبالتن�سيق م��ع احت����اد الكرة
،مب�شاركة خم�سة فرق هي ( نادي ابوظبي
الريا�ضي  ،فريق ادامز  ،مدار�س الظفرة
 ،فريق الرمي  ،احتاد �سيدات دبي ) ومتتد
مناف�ساته حتى �شهر مايو القادم.

وي����أت���ي تنظيم �أول دوري ن�����س��ائ��ي لكرة
ال���ق���دم يف �إط�����ار اخل��ط��ط ال��ف��اع��ل��ة التي
تقودها جلنة كرة القدم لل�سيدات ودعمها
امل�ستمر مل�ساعي انت�شار اللعبة وتو�سيع
ق��اع��دت��ه��ا وال�����س��ع��ي اىل ت���ق���دمي �أف�ضل
ال�برام��ج وامل���ب���ادرات لل�ساحة الريا�ضية
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ ال��ث��ق��اف��ة الكروية
الن�سائية عند خمتلف الأجيال يف املجتمع
واحلر�ص الكبري لتكوين منتخبات وطنية
مبختلف امل��راح��ل العمرية انطالقا من

الأه��داف التي و�ضعتها جلنة كرة القدم
ل��ل�����س��ي��دات يف �سيا�ستها وا�سرتاتيجيها
ال��ع��ام��ة لتحقيق النه�ضة ال��ك��روي��ة على
امل�ستوى املحلي وتعزيز جناحات التجربة
املميزة للفرق واملنتخبات يف اال�ستحقاقات
اخلارجية .ويق�ص �شريط افتتاح مباريات
الن�سخة الأوىل من ال��دوري م�ساء اليوم
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���س��ل��ط��ان ب��ن زاي����د بابوظبي
 ،ف��ري��ق��ي ����س���ي���دات اب���وظ���ب���ي الريا�ضي
و���س��ي��دات ف��ري��ق ال����رمي يف م��واج��ه��ة من

العيار الثقيل جتمع بني جن��وم والعبات
مميزات من طراز رفيع  ،كما تقام املباراة
الثانية بني مدار�س الظفرة وفريق ادامز
 ،بنف�س التوقيت على امللعب الفرعي يف
�ستاد �سلطان بن زايد  .من جانبها �أ�شادت
�سعادة حف�صة العلماء رئي�سة جلنة كرة
القدم لل�سيدات باخلطوة املميزة والكبرية
التي قطعتها اللجنة من اجل اقامة �أول
دوري ن�سائي كروي على م�ستوى الدولة
ب��ب��داي��ة واع����دة ومب�����ش��ارك��ة خم�سة فرق

 ،م����ؤك���دة �أه��م��ي��ة ال��ب��ط��والت والربنامج
الكروي ال��ذي تقدمه اللجنة يف ال�ساحة
الريا�ضية  ،معربة عن ارتياحها الكبري
ملراحل العمل التي قطعتها اللجنة من
اج���ل ت���أ���س��ي�����س ف���رق ل��ل��م��راح��ل العمرية
على م�ستوى الدولة واالنتقال اىل دوري
ال�سيدات ،م�شرية اىل ان هذه جتربة دوري
ال�سيدات �ستكون ال��ب��داي��ة و�سنعمل من
خالل تثبيت قواعدها على حتقيق املزيد
م��ن امل��ب��ادرات بهدف تو�سيع ورف��ع ن�سبة

املمار�سات لكرة القدم  ،م�ؤكدة ان اللجنة ت�شكل ال��راف��د وال��داع��م احلقيقي مل�سرية
�أطلقت براجمها ودورها منذ ت�شكيلها يف التنمية والبناء لفرق ن�سائية ومنتخبات
دع��م ف��رق م��راح��ل الفئات العمرية التي وطنية قوية.
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جنوم القدرة جاهزون للمناف�سة و�أكرث من  3ماليني درهم يف انتظارهم

�سباق ك�أ�س �سلطان بن زايد الدويل للقدرة  240كم ينطلق يف بوذيب اليوم
بح�ضور ورعاية كرمية من �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س
ال��دول��ة رئي�س ن��ادي ت��راث االم���ارات ،ت�ست�ضيف
ق��ري��ة ب��وذي��ب ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة ال��ت��اب��ع��ة للنادي
مبدينة اخلتم فجر اليوم مناف�سات �سباق ك�أ�س
�سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان للقدرة
مل�����س��اف��ة  240ك���م  ،وذل�����ك يف �إط������ار مهرجان
�سلطان بن زايد الددويل ال�سابع للفرو�سية الذي
ينظمه نادي تراث االم��ارات بالتعاون والتن�سيق
مع �إحتاد االمارات للفرو�سية ،وت�ستمر فعالياته
حتى م�ساء ال�سبت املقبل ،مب�شاركة عدد كبري من
الفر�سان والفار�سات ميثلون جميع ا�سطبالت
الدولة العامة واخلا�صة  ،ونخبة من الفر�سان
الدوليني من عدة بلدان عربية و�أجنبية.
وي�صاحب ال�سباق الرئي�س للمهرجان جملة من
ال�سباقات يت�صدرها �سباق القدرة للخيول ذات
امللكية اخلا�صة (امل��واط��ن��ون) مل�سافة 120كم ،
و�سباق القدرة الدويل لل�شباب والنا�شئني مل�سافة
 120كم (جنمتان)  ،وال�سباق الن�سائي املحلي
املفتوح مل�سافة  120كم � ،إ�ضافة �إىل �سباق القدرة
الت�أهيلي الدويل مل�سافة 80كم ،وال�سباق الت�أهيلي
مل�سافة  80ك��م .ويختتم ن��ادي ت��راث االمارات
بهذه االحتفالية الريا�ضية ال�تراث��ي��ة الكبرية
مو�سمه ل�سباقات القدرة  ، 2013-2012بعد
�أن ن ّفذ بنجاح على مدار خم�سة �أ�شهر جمموعة
كبرية من ال�سباقات والبطوالت �ضمن توجيهات
�سمو رئي�س ال��ن��ادي ،يف �إط��ار حر�ص �سموه على
تطوير �سباقت القدرة يف الإم��ارات وبناء �شراكة

دولية لرفع م�ستوى ه��ذه الريا�ضة واملحافظة
على تقاليدها العريقة .و�أعلنت اللجنة العليا
املنظمة للمهرجان عن ا�ستكمال جميع مرافق
بوذيب  ،مبا يف ذلك املركزين الإعالمي والإداري
وعمل اللجان وجتهيز م�سارات ال�سباقات التي
تبلغ نحو  12م�سارا جمهزة وفق احدث م�ستوى
مبا يتنا�سب مع عدد �سباقات املهرجان والفئات
العمرية امل�شاركة  ،حيث تتميز �سباقات املهرجان
بتنويعات من خ�برات جنوم القدرة اىل مواهب
ال�شباب والنا�شئة الطاحمني اىل الت�أهل مل�سافات
جديدة ،كما مت ولأول مرة �إدخال نظام التوقيت
االل����ك��ت�روين جل��م��ي��ع ال�����س��ب��اق��ات ع��ن��د بوابات
ال��ف��ح�����ص ال��ب��ي��ط��ري  ،مم���ا ي�����س��ه��م يف تخفيف
العبء على الفر�سان امل�شاركني يف متابعة نتائج
الفحو�صات البيطرية خليولهم ،كما �سيعمل
هذا النظام على ح�سن ح�سن تنظيم ال�سباقات،
وت�سريع �إ�ستخراج النتائج ب�أوقات قيا�سية.
امل��ه��رج��ان ال���ذي يبلغ جم��م��وع ج��وائ��ز �سباقاته
�أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة م�لاي�ين دره���م يقدمها نادي
ت��راث الإم���ارات للفائزين ،ا�ضافة اىل ع��دد من
اجلوائز الت�شجيعية  ،يفتتح يف ال�ساعة اخلام�سة
وال��ن�����ص��ف م��ن ف��ج��ر ال��ي��وم ب�����س��ب��اق ك���أ���س �سمو
ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان الدويل للقدرة
مل�سافة 240كم ،امل�صنف دول��ي��ا بثالثة جنوم.
وه���و خم�ص�ص للخيول م��ن �أع��م��ار � 7سنوات
فما ف��وق ويقع �ضمن ث�لاث م��راح��ل ،وي�شارك
املتناف�سون ال��ي��وم ب��امل��رح��ل��ة الأوىل ذات اللون
الأ���ص��ف��ر مل�سافة  30ك��م ،وا���س�تراح��ة �إجبارية

ملدة  30دقيقة ،والثانية باللون الأزرق مل�سافة
 30ك��م ،وا���س�تراح��ة �إج��ب��اري��ة مل��دة  40دقيقة،
والثالثة باللون الأخ�����ض��ر مل�سافة  20ك��م ،من
دون ا�سرتاحة ،وبذلك يكون على امل�شاركني يف
اليوم الأول قطع م�سافة  80ك��م ،كما ي�شتمل
برنامج فعاليات ال�سباق الت�أهيلي الدويل مل�سافة
 80ك��م ،ويتيح ه��ذا ال�سباق جلميع الفر�سان
م��ن ج��م��ي��ع اال���س��ط��ب�لات ال��ع��ام��ة واخل��ا���ص��ة يف
الدولة امل�شاركة يف ال�سباقات الدولية املختلفة،
فيما يتعني على الفر�سان امل�شاركني يف املرحلة
الأوىل من �سباق الـ  240كم �إ�ستكمال امل�سافة
على مدار يومني بحيث يقطعون غدا (اجلمعة)
م�سافة  80ك��م  ،ويختتمون تناف�سهم بقطع
 80كم �أخرى يوم ال�سبت املقبل ،وهو �آخر ايام
املهرجان كما يت�ضمن اليوم االول من املهرجان
ال�سباق الت�أهيلي مل�سافة  80كم مب�شاركة عدد
كبري من الفر�سان والفار�سات .ويت�ضمن يوم
غد (اجلمعة) فعاليتني رئي�سيتني الأوىل ت�أتي
ا���س��ت��ك��م��ا ًال للمرحلة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال�����س��ب��اق وهي
مل�����س��اف��ة  80ك���م م���وزع���ة ع��ل��ى ث��ل�اث مراحل:
الأوىل باللون الأ�صفر مل�سافة  30كم ،والثانية
باللون الربتقايل مل�سافة  30كم ،والثالثة باللون
الأخ�����ض��ر مل�سافة  20ك��م ،وح���دد امل��ع��دل الأدنى
ل�سرعة اخليول بـ  12كم يف ال�ساعة� .أما الفعالية
الأخ����رى فمخ�ص�صة ل�سباق ك���أ���س �سموال�شيخ
�سلطان بن زاي��د �آل نهيان للقدرة للخيول ذات
امل��ل��ك��ي��ة اخل��ا���ص��ة مل�����س��اف��ة  120ك��م وه���و خا�ص
باخليول من �أعمار �ست �سنوات فما فوق ،ويقع

اجلواد واراواي نازك بطل اجلولة الثانية لك�أ�س الوثبة �ستد يف �أ�سرتاليا
�شهد م�ضمار مان�سفيلد العريق يف �أ�سرتاليا �أم�س االول
انطالقة الن�سخة الثانية لك�أ�س الوثبة �ستد �ضمن فعاليات
الن�سخة اخلام�سة ملهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان العاملي للخيول العربية الأ�صيلة الذي يقام للمرة
الثانية يف �أ�سرتاليا.
وخ�ص�ص ال�سباق للخيول العربية الأ�صيلة يف �سن �أربع
�سنوات فما فوق مل�سافة  1700مرت وبلغ �إجمايل جوائزه
املالية � 5آالف دوالر �أ�سرتايل.
وللمرة الثانية على التوايل متكن اجل��واد واراواي نازك
لكيم نوبل وب�إ�شراف وقيادة كيم نوبل من الفوز بال�سباق
وت��دوي��ن ا�سمه يف �سجالت البطولة العاملية بعد �أن قاد
ال�سباق من بدايته �إىل نهايته ليتفوق بفارق ن�صف طول
بالرغم من املحاوالت احلثيثة التي بذلها و�صيفه كوليندا
بارك دان�س ويز مي ملالكه ومدربه انتوين مونتني وبقيادة
�سامارا جون�ستون ..فيما جاء يف املركز الثالث بفارق طول
عن الثاين ماجيلكا ملزرعة مالوا للخيول العربية الأ�صيلة
وب�إ�شراف انتوين مونتني وبقيادة ارون �سويني.
و�شهد ال�سباق ال��ذي اهتمت به و�سائل الإع�ل�ام املختلفة
ج��م��ه��ور غ��ف�ير م��ن حم��ب��ي وع�����ش��اق ���س��ب��اق��ات اخل��ي��ول يف
�أ�سرتاليا بالإ�ضافة �إىل مالك الإ�سطبالت اخلا�صة الذين
�أ�صبحوا يهتمون برتبية اخليول العربية وهذا يعد يف حد
ذاته انت�صارا للمهرجان الذي �ضربت �شهرته الآفاق ومتيز
ال�سباق بالتناف�س الكبري بني اخليول امل�شاركة.
�شارك يف ال�سباق ال��ذي ب��د�أ ي�ستقطب االهتمام والإعالم
املحلي يف �أ�سرتاليا نخبة من اخليول كانت ت�سعى للفوز
باجلولة الثانية م��ن �سباقات ك���أ���س الوثبة �ستد العاملية
ليدون ا�سم الفائز يف �سجالت هذه البطولة ال�شهرية.
وي�أتي تنظيم املهرجان بتوجيهات من �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة �ضمن ا�سرتاتيجية مهرجان �سموه على ك�أ�س
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان وبطولة العامل
ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات افهار وامل�ؤمتر
العاملي ل�سباقات اخل��ي��ول العربية ت��ول��وز  2013وك�أ�س
الوثبة �ستد.
تنظم املهرجان هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة بالتن�سيق
مع جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وبالتعاون مع هيئة الإمارات
ل�سباق اخليل واالحت���اد ال���دويل خليول ال�سباق العربية
�إفهار وجمعية الإمارات للخيول العربية الأ�صيلة وبدعم
م��ن الهيئة العامة لرعاية ال�شباب وال��ري��ا���ض��ة وطريان
الإم����ارات وب��رع��اي��ة �شركة �أب��وظ��ب��ي لال�ستثمار وارابتك
القاب�ضة و�أري���ج الأم��ي�رات وال��را���ش��د لال�ستثمار و�شركة

ال��ع��واين واالحت����اد الن�سائي ال��ع��ام وجل��ن��ة ري��ا���ض��ة امل���ر�أة
و�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�سائية و�سا�س
لال�ستثمار و�شركة موزان وكابال ود .نادر �صعب ومزرعة
الوثبة �ستد واملعر�ض ال��دويل لل�صيد والفرو�سية ونادي
�أبوظبي للفرو�سية.
و�أك��د مبارك املهريي مدير ع��ام هيئة ابوظبي لل�سياحة
والثقافة �أن مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي���د �آل
نهيان �أ�صبح من �أه��م الو�سائل يف ن�شر �سباقات اخليول
العربية الأ���ص��ي��ل��ة يف ال��ع��امل حيث �أ���ص��ب��ح ع�شاق ريا�ضة
�سباقات اخليول العربية ينتظرون هذا املهرجان من عام
�إىل ع��ام ملا ميثله لهم من دع��م واهتمام باخليل العربية
مبا ي�شمله املهرجان الفتا اىل ان تطور املهرجان وانت�شاره
العاملي ي�أتي بف�ضل التوجيهات من �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة انطالقا من حر�ص �سموه على ا�ستعادة اخليل
العربية ملكانتها الطبيعية.
يذكر �أن م�ضمار موين فايل العريق يف ملبورن �شهد يف
امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ان��ط�لاق��ة فعاليات الن�سخة ال��راب��ع��ة من
مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان العاملي
للخيول العربية الذي ت�ضمن �سباقي اجلولة الأوىل من
ك�أ�س املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان مل�سافة  2040م�ترا وبلغ �إجمايل جوائزه املالية
� 25أل���ف دوالر �أ����س�ت�رايل واجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة
العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للفار�سات افهار
مل�سافة  1600م�تر ال���ذي ي��ع��د �أغ��ن��ى ���س��ب��اق للفار�سات
الهاويات يف العامل وبلغ �إجمايل جوائزه املالية � 20ألف
دوالر �أ�سرتايل ..و�شاركت يف ال�سباقني كوكبة من فار�سات
الإم����ارات وع��م��ان واي��رل��ن��دا وبريطانيا وفرن�سا وهولندا
والرنويج و�أملانيا و�أ�سرتاليا.
م��ن ناحيتها �أ���ش��ادت الرا ���ص��واي��ا م��دي��رة م��ه��رج��ان �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان العاملي للخيول العربية
الأ���ص��ي��ل��ة رئي�سة ���س��ب��اق��ات ال�����س��ي��دات يف االحت����اد الدويل
ل�سباقات اخليول العربية الأ�صيلة افهار بنجاح اجلولة
الثانية التي تقام للمرة الثانية على التوايل يف �أ�سرتاليا
ووجدت القبول والإ�شادة من جميع القائمني على �سباقات
اخليول العربية الأ�صيلة يف �أ�سرتاليا.
وقالت �إن توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
�أك�سب كا�س الوثبة �ستد ال�صبغة وال�شهرة العاملية بعد
النجاحات التي ب��د�أت عرب ال�سباقات املحلية يف م�ضمار
�أبوظبي قبل �أن تنت�شر عامليا وتلفت االنتباه يف الدول التي
تنظم ال�سباق يف خمتلف �أرجاء املعمورة.

�ضمن خم�س م��راح��ل  .ال��ي��وم الثالث والأخري
من املهرجان يت�ضمن املرحلة الثالثة من �سباق
الـ  240كم وتقع �ضمن ثالث مراحل اي�ضاً هي
ال�صفراء مل�سافة  30كم والزرقاء مل�سافة  30كم
واخل�ضراء مل�سافة  20كم  ،مبعدل �سرعة �أدنى
هو  12كم يف ال�ساعة  .كما ي�شهد اليوم نف�سه
ان��ط�لاق ���س��ب��اق ك���أ���س �سمو ال�����ش��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن
زايد �آل نهيان للقدرة لل�شباب والنا�شئني مل�سافة
 120ك��م �ضمن خم�س م��راح��ل  ،كما يت�ضمن
مناف�سات �سباق القدرة الن�سائي املفتوح مل�سافة
 120ك��م  ،وال�����س��ب��اق الت�أهيلي مل�سافة  80كم
�ضمن ث�لاث م��راح��ل ه��ي ال�صفراء مل�سافة 30
كم وال��زرق��اء مل�سافة  30كم واخل�ضراء مل�سافة
 20ك���م وخ�����ص�����ص��ت ل���ه ج���وائ���ز ق��ي��م��ة ،وكذلك
جوائز لأح�سن ح��االت خيل بعد نهاية ال�سباق.
يف اجلانب االحتفايل ي�ستقطب املهرجان �ضيوفا
و�شخ�صيات بارزة من عدة دول عربية و�أجنبية،
باال�ضافة اىل ا�ست�ضافة ع��دد م��ن االعالميني
م���ن ال��ب�رازي����ل ،وغ�ي�ره���م م���ن و���س��ائ��ل االع�ل�ام
الأجنبية ،بجانب ممثلي و�سائل االعالم املحلية
وكافة و�سائل االعالم العربية واالجنبية العاملة
يف الدولة ،ويف اجلانب الفني هناك تركيز على
م�شاركة ال��ه��واة والنا�شئة م��ن خ�لال ال�سباقني
الت�أهيليني وال�سباق املخ�ص�ص لل�شباب والنا�شئة،
حيث من املتوقع ت�أهيل �أك�ثر من  150فار�سا
وف��ار���س��ة و�إع���داده���م ل��ي��ك��ون��وا ف��ر���س��ان امل�ستقبل
�ضمن امل�شروع الوطني ال��ذي تتبناه �إ�سطبالت
بوذيب منذ �سنوات يف �ضوء توجيهات �سمو رئي�س

ال��ن��ادي لتوا�صل ري��ا���ض��ة ال��ق��درة ع�بر الأجيال
واع��داد كوادر وطنية مدربة على فنون وقوانني
هذه الريا�ضة العربية اال�صيلة.
اللجنة املنظمة  :مرحبا بفر�سان و�ضيوف
املهرجان
يف ت�صريح خا�ص لها مبنا�سبة �إنطالق ال�سباق،
وجهت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان ال�شكر
والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل
نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،رئي�س
نادي تراث االم��ارات جلهوده يف رعاية ن�شاطات
النادي وبخا�صة �سباقات القدرة وهذا املهرجان
ال���دويل امل��ت��ن��وع ال��ك��ب�ير ،كما رح��ب��ت بامل�شاركني
و�ضيوف احلدث والإعالميني .وقالت اللجنة:
�إننا ن�سعى اىل �أك�ثر من النجاح من خالل هذا
املهرجان ،وهو تر�سيخ املبادئ والقيم والقوانني
التي تقوم عليها ريا�ضة التحمل والقدرة .وح ّيت
ال��ل��ج��ن��ة ك��اف��ة امل�����ش��ارك�ين يف ج��م��ي��ع ال�سباقات
التي متثل قمة مو�سم ال��ق��درة وم�سك اخلتام،
كما �شكرت احت��اد الإم���ارات للفرو�سية وال�سباق
وجميع اللجان العاملة على جهودهم يف �إجناح
ه����ذه ال��ت��ظ��اه��رة ال�����ش��ب��اب��ي��ة ال�ت�راث���ي���ة ،م�ؤكدة
�أن جن���اح امل��ه��رج��ان ه��و جن���اح لفرو�سية وقدرة
الإم���ارات و�إ�سهام يف م�شروع النادي نحو تطور
مم��ي��ز ل��ه��ذه ال��ري��ا���ض��ة وم��ف��ردات��ه��ا ،م��ا يجعلها
ت��ت��م��ت��ع ب��ج��م��اه�يري��ة وت��ت��ط��ور ب��ج��ه��ود فر�سان
وفار�سات الإمارات وحتقيق �سمعة طيبة لها على
م�ستوى العامل .

مهرجان تراثي م�صاحب
يتزامن مع �إق��ام��ة احل��دث مهرجان خم�ص�ص
ل��ع��ر���ض ال��ت��راث ال��وط��ن��ي م���ن خ��ل�ال القرية
ال�تراث��ي��ة ال��ت��ي مت �إن�����ش��ا�ؤه��ا يف ���س��اح��ات قرية
بوذيب العاملية للقدرة التي ت�ضم �أجنحة تراثية
متنوعة ،وعرو�ضا للهجن واخليول وال�صقارة
وع��رو���ض ال��ف��رق الفلكلورية ،و�أرك���ان���اً لإحياء
امل��ه��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،ك��م��ا ت�����ض��م ع����دداً م��ن بيوت
ال�شعر واخليام ال�ستقبال �ضيوف املهرجان من
خ�لال �أجنحة ت�برز ال��ع��ادات والتقاليد وتقدم
القهوة العربية وامل�أكوالت ال�شعبية ،وغريها من
االن�شطة الرتاثية الهادفة لن�شر تراثنا الوطني
ب�صورة ح�ضارية.
تكرمي الفائزين ال�سبت
من املقرر وو�سط احتفالية �شبابية تراثية �أن
ت�شهد من�صة التتويج يف ق��ري��ة ب��وذي��ب ع�صر
يوم ال�سبت املقبل حفل تكرمي وتتويج الفائزين
يف �سباقات امل��ه��رج��ان بح�ضور رئي�س و�أع�ضاء
اللجنة العليا املنظمة وع��دد م��ن ال�شخ�صيات
وال�ضيوف ورج���ال الإع�ل�ام احتفاء بالفائزين
بعد اختتام ج���والت ال�سباقات ال��ت��ي ت�صل اىل
نحو  33ج��ول��ة ،على م��دار ثالثة �أي���ام حافلة
بالتناف�س وال��ت��ح��دي والبحث ع��ن ال���ذات على
الرمال الذهبية لقرية بوذيب العاملية للقدرة
ال��ت��ي �سجلت ح�����ض��ورا دول��ي��ا غ�ير م�����س��ب��وق يف
ا�ستقطاب مهرجانات وبطوالت القدرة بجميع
فئاتها.

مب�شاركة �أكرث من  50فريق ًا ريا�ضي ًا و�أكرث من  15احتاد ًا ريا�ضي ًا وعلى م�ساحة � 15ألف مرت مربع

معر�ض �أبوظبي الريا�ضي الدويل  2013يجمع عرو�ض وم�سابقات ريا�ضية عاملية متنوعة

تقام يف الن�سخة الثانية من معر�ض �أبوظبي
الريا�ضي ال��دويل �أداي�����س � ، 2013أح��د �أكرب
املعار�ض الريا�ض ّية يف املنطقة ،عدد كبرياً من
الفعاليات الريا�ضية هذا العام ،بعد �أن حددت
اللجنة امل�شرفة على فعالياته م�ساحة � 5آلف
ق��دم مربع لإق��ام��ة ن�شاطات ريا�ضية متنوعة
داخلية وخ��ارج��ي��ة� ،ضمن امل�ساحة الإجمالية
للمعر�ض والبالغة � 15ألف مرت مربع.
وينظم احت��اد الإم���ارات للجو جيت�سو معر�ض
�أداي�س  2013للعام الثاين على التوايل بدعم
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،وذلك خالل الفرتة
 9و� 12أبريل ال��ق��ادم ،يف القاعتني  10و11
من مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
و���س��ي�����ش��ارك يف م��ع��ر���ض �أب���وظ���ب���ي الريا�ضي
ال������دويل  2013ع����دد ك��ب�ير م���ن الالعبني
وفرق اال�ستعرا�ض الريا�ضية ،و�سيكون �أبرزهم
كري�ستوف هاميل وفريقه املتخ�ص�ص بتقدمي
ع��رو���ض ج��م��ب��از ال�ترام��ب��ول�ين ،بينما �سيقدم
فريق كريزي دانكرز عرو�ضاً بهلوانية يف لعبة
كرة ال�سلة .كما �سي�شهد املعر�ض ا�ستعرا�ضات
لكرة القدم احلرة من قبل �أ�شهر �أبطال اللعبة
على م�ستوى العامل ،يف حني �سيقدم م�ستعر�ضو
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ع��رو���ض��اً متميزة �ستمتد

جميعها على مدى �أيام املعر�ض.
وحددت اللجنة م�ساحة تبلغ � 5آلف قدم مربع
لإق���ام���ة ن�����ش��اط��ات ري��ا���ض��ي��ة م��ت��ن��وع��ة كالقفز
ب��احل��ب��ال ،ت�����س��ل��ق اجل������دران ،ال��ت��زل��ج الهوائي
على احلبل  ،Zip-Lineال��دراج��ات النارية
اجلبلية ،الري�شة الطائرة ،لعبة الكريكيت ،لعبة
اجلولف ،لعبة التزلج على اللوح اخل�شبي وكرة
ق��دم ال�شوارع؛ حيث من املتوقع �أن ي�شارك يف
هذه الن�شاطات �أكرث من  50فريقاً ريا�ضياً.
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ش��ي��ق��ة التي
�سي�ست�ضيفها املعر�ض بن�سخته الثانية ،قال
ع��ب��د امل��ن��ع��م ال�����س��ي��د ال��ه��ا���ش��م��ي ،رئ��ي�����س احتاد
الإم���������ارات ل��ل��ج��و ج��ي��ت�����س��و :ي��ح��ظ��ى معر�ض
�أب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ض��ي ال������دويل وال������ذي �سيقام
يف �شهر اب��ري��ل ال��ق��ادم ب��دع��م ورع��اي��ة العديد
م��ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة،
الأم����ر ال���ذي ي�ساهم يف ت��ع��زي��ز م��وق��ع��ه ك�أحد
اكرب املعار�ض الريا�ضية على م�ستوى املنطقة
والعامل .ومن هنا� ،أتوجه با�سم احتاد الإمارات
للجوجيت�سو بال�شكر لهذه امل�ؤ�س�سات والهيئات
على جهودها وعطاءاتها كافة ،واخ�ص بالذكر
جمل�س ابوظبي الريا�ضي ،تلفزيون �أبوظبي
الريا�ضي وهيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة،

�إىل ج��ان��ب امل���ؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية
الأخ���رى واالحت����ادات الريا�ضية على م�ستوى
ال���دول���ة .و�أ����ض���اف ال��ه��ا���ش��م��ي :ي��ق��دم معر�ض
�أبوظبي الريا�ضي ال��دويل بن�سخته هذا العام
عدد كبري من الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية
امل��ت��م��ي��زة ���ض��م��ن منطقتي الأل���ع���اب الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل ح���وايل ث��ل��ث م�ساحة
املعر�ض الإجمالية ،حيث نتوقع �إقباال كبرياً
وم�شاركة الفتة م��ن الأف���راد وامل�ؤ�س�سات على
حد �سواء .كما �سيوفر املعر�ض الذي يعد �أحد
�أق��وى الأح���داث الريا�ضية على م�ستوى دولة
الإم����ارات ،من�صة مثالية للعالمات التجارية
الريا�ضية املحلية والعاملية لعر�ض ما بجعبتها
من منتجات ريا�ضية �أمام جميع زوار املعر�ض
من الريا�ضيني املحرتفني والهواة من منطقة
ال�����ش��رق الأو����س���ط وال���ع���امل ،ح��ي��ث �سيتيح لهم
تنظيم اللقاءات وال�صفقات واالتفاقيات بني

امل�ؤ�س�سات واملنظمات الريا�ضية املتخ�ص�صة على
ال�صعيد املحلي ،الإقليمي والدويل.
ه����ذا و���س��ي�����ش��ه��د امل��ع��ر���ض يف ن�����س��خ��ت��ه الثانية
م�شاركة مميزة لأكرث من  15م�ؤ�س�سة وهيئة
واحت���اد ريا�ضي م��ن بينهم (اللجنة الأوملبية
الوطنية ،تلفزيون �أب��وظ��ب��ي الريا�ضي ،هيئة
�أب��وظ��ب��ي ل��ل�����س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة  ،جم��ل�����س دبي
الريا�ضي ،احت��اد الإم���ارات لكرة ال�سلة� ،إحتاد
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة لريا�ضة املعاقني،
احت����اد الإم�������ارات ل��ل��م��ب��ارزة ،احت����اد الإم������ارات
للغولف واالحت����اد الإم�����ارات العربية املتحدة
لأل��ع��اب ال��ق��وى وغ�يره��ا) .كما ي�ضم برنامج
فعاليات املعر�ض عدداً من الريا�ضات ،كريا�ضة
ال�������س��� ّي���ارات ،ال���ري���ا����ض���ات امل���ائ��� ّي���ة ،الريا�ضات
اخل���ارج��� ّي���ة ،ري��ا���ض��ة امل���غ���ام���رات ،الريا�ضات
الداخل ّية واللياقة البدن ّية �إىل جانب عدداً من
الريا�ضات املتنوعة.
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

يبدو �أن البحرية الأوكرانية تواجه بع�ض امل�شاكل ،فبعد �أن بد�أت العام املا�ضي بتدريب الدالفني لإيجاد الألغام
حتت البحار وقتل ال�سباحني املعادين و�س ّلحتها بال�سكاكني وامل�سد�سات ،متكن  3من هذه احليوانات من الفرار.
وذك��رت و�سائل �إع�لام �أوكرانية �أن  3من الدالفني التي كانت تدربها البحرية الأوكرانية فرت من مدربيها يف
البحر الأ�سود بهدف البحث عن زوج لها يف املياه الوا�سعة .و�أ�شارت �إىل �أن امل�شكلة هي �أن البحرية جهّزت الدالفني
ب�سكاكني وم�سد�سات يف ر�ؤو�سها ،ود ّربتها على مهاجمة ال�سباحني املعادين .ي�شار �إىل �أن البحرية ال�سوفيتية كانت
تدرب الدالفني منذ عام  1973على �إيجاد املعدات الع�سكرية مثل الألغام� ،إ�ضافة �إىل مهاجمة ال�سباحني ،وحمل
املتفجرات على ر�ؤو�سها بهدف زرعها يف قوارب الأع��داء .وبعد تفكك الإحت��اد ال�سوفيتي وانق�سام �أ�سطول البحر
الأ���س��ود �إىل �أ�سطولني رو�سي و�أوك����راين ،مت ت�سليم ق�سم تدريب ال��دالف�ين �إىل البحرية الأوك��ران��ي��ة التي كانت
ت�ستخدها لأغرا�ض مدنية ،للعمل مع الأطفال املعوقني .غري �أن م�صدراً ع�سكرياً يف �سيفا�ستوبول ،قال العام
املا�ضي لوكالة �أنباء (نوفو�ستي)� ،إن البحرية الأوكرانية �أعادت �إحياء برنامج �أ�سطول الإحتاد ال�سوفيتي البحري
للثدييات ،وب��د�أت بتدريب الدالفني على مهاجمة ال�سباحني املعادين والك�شف عن الألغام .و�أ ّك��د امل�صدر �أنه مت
تدريبها على مهاجمة ال�سباحني املعادين بوا�سطة �سكاكني وم�سد�سات معلقة على ر�ؤو�سها.

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف - 4488300:فاك�س4488436 :
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

خلعته زوجته فخلع كتف طفله

يواجه تهمة البحث عن
الطعام ..يف القمامة !

جترد �أب من م�شاعر الإن�سانية والرحمة بعد �أن قام بكي �أحد
�أطفاله وخلع كتف الآخ��ر �إث��ر خ�لاف بينه وب�ين زوجته التي
خلعت ب���أم��ر املحكمة ال��ك�برى بتبوك ،وق��ال ل�صحيفة عكاظ
ال�سعودية �أب��و عبدالعزيز وه��و خ��ال الأط��ف��ال املت�ضررين �أن
�شقيقته طلبت اخللع من زوجها بعد �أن �أ���س��اء معاملتها من
خ�لال �ضربها وتربيحها ،حيث مت خلعها ،وحكم القا�ضي يف
املحكمة الكربى بال�سماح لوالدهم ب�أخذ �أطفاله ملدة � 3أيام من
كل �شهر .و�أ�ضاف خال الأطفال :قام والدهم يف �شهر رم�ضان
امل��ا���ض��ي ب���أخ��ذ الأط���ف���ال يف م���دة جت����اوزت امل��ح��دد ل��ه م��ن قبل
املحكمة ،حيث قام بتطفئة ال�سجائر على ج�سد الطفل يزيد 4
�سنوات والت�سبب بخلع كتف �شقيقه ح�سن � 4سنوات .

بالإ�ضافة �إىل الفقر والعوز ،يواجه مت�ش ّرد يف الواليات
امل��ت��ح��دة� ،ضبط خمالفة ُح��� ّرر يف حقه لأن��ه ك��ان يبحث
يف القمامة بحثاً ع ّما ي�أكله .وذكرت �صحيفة (هيو�سنت
كرونيكل) �أن جيم�س كيلي ( 44ع��ام��اً) ك��ان يبحث يف
م�ستوعب قمامة قرب دار بلدية هيو�سنت ،حني ح ّرر له
�شرطي �ضبط خمالفة ،بتهمة العبث مبحتويات م�ستوعب
قمامة .وانتقد املحامي رانديل كايلنني ال�ضبط وقال
حني يحاولون �أن يطعموا �أنف�سهم ب�أي طريقة ممكنة،
يجعلون من ذلك جرمية .وقالت ال�شرطة �إنه يف املنطقة
الو�سطى من املدينة يحظر على �أي �أحد �إزالة حمتويات
م�ستوعب نفايات من دون �إذن.

ا�ستن�ساخ فئران من �أخرى م�ستن�سخة

تلقت خمالفة لقيادتها ببطء

متكن باحثون يابانيون من احل�صول على فئران م�ستن�سخة
من فئران �أخرى م�ستن�سخة �أي�ضاً .وذكر موقع اليف �ساين�س
الأمريكي� ،أن الباحثني يف مركز ريكن للتطوير البيولوجي يف
اليابان ،ا�ستخدموا التقنية نف�سها التي ا�ستخدمت ال�ستن�ساخ
النعجة دويل  ،م��ن �أج���ل �إن��ت��اج  581ف�����أراً م��ن ف�����أرة مانحة
�أ�سا�سية عرب  25دورة من الإ�ستن�ساخ .وقال الباحث امل�س�ؤول
عن ال��درا���س��ة ،تريوهيكو واك��اي��ام��ا� ،إن ه��ذه التقنية ميكن �أن
تكون مفيدة جداً بعملية �إنتاج وا�سعة النطاق حليوانات بنوعية
ممتازة ،لغايات زراعية  .وا�ستخدم الباحثون تقنية ا�ستن�ساخ
تعتمد على نقل ن��واة خلية ج�سدية ،تت�ضمن حقن ن��واة خلية
حت��ت��وي على املعلومات ال��وراث��ي��ة ل��ف���أرة داخ���ل بوي�ضة �أزيلت
نواتها .وكانت عمليات �إع��ادة اال�ستن�ساخ من حيوان م�ستن�سخ
قد ف�شلت �سابقاً .وعمل الباحثون اليابانيون على جعل اخلاليا
امل�ستن�سخة تنمو يف �سائل يحتوي على مر ّكب تريكو�ستاتني
الذي يعمل مع الإنزميات من �أجل �إحداث تغيريات باحلم�ض
ال��ن��ووي .وبا�ستخدام ه��ذه التقنية ،كانت عملية اال�ستن�ساخ
�أكرث جناحاً بخم�س مرات .وا�ستطاع الباحثون بهذه الطريقة
ا�ستن�ساخ الفئران  25مرة متتالية ،ومبعنى �آخر فقد ا�ستن�سخوا
ف�أرة ،وبعدها الأخرى� ،إىل حني احل�صول على  581ف�أرة �سليمة
وخ�صبة وتعي�ش فرتة حياة طبيعية تقارب ال�سنتني.

غالباً ما يتم حترير خمالفات ل�سائقي ال�سيارات ب�سبب
�سرعتهم املرتفعة ،غري �أن امر�أة �أمريكية �صدمت ال�ستالمها
خمالفة ب�سبب قيادتها ل�سيارتها ب�سرعة �أقل من امل�سموح
بها .ونقلت و�سائل �إعالم �أمريكية عن ال�سائقة ،التي طلبت
عدم ذكر ا�سمها� ،أنها كانت تقود يف �إحدى الطرق مبدينة
لوريل يف والية ماريالند عندما �أوقفها عنا�صر ال�شرطة،
م���ؤك��دة �أن عن�صراً ح��رر لها خمالفة ب�سبب قيادتها دون
ال�سرعة امل�سموحة .وذكرت املخالفة �أن ال�سائقة كانت تقود
ب�سرعة  101كيلومرتاً بال�ساعة بد ًال من قيادتها بال�سرعة
امل�سموحة التي تبلغ  104كيلومرتات بال�ساعة  .و�أ�ضافت
ال�سائقة لقد �صدمت بحق ،ومل �أ�صدّق ما ق��ر�أت  .و�أ ّكدت
�أنها امل��رة الأوىل التي ت�ستلم فيها خمالفة �سري ،غري �أن
الرياح كانت �شديدة يف ذلك اليوم ،وتعينّ عليها �أن تقود
ببطء للحفاظ على �سالمتها.

م�شجع بر�شلوين يذبح �صديقه املدريدي

الر�ضاعة الطبيعية ال حتمي من ال�سمنة

وجدت درا�سة جديدة �أن الر�ضاعة الطبيعية ال حتمي من زيادة
ال��وزن وال�سمنة الحقاً خ�لال حياة الطفل .وذك��ر موقع هلث
داي نيوز العلمي الأمريكي �أن الباحثني يف جامعة بري�ستول
نظروا يف حاالت قرابة � 14ألف طفل من بيالرو�سيا �أر�ضعتهم
�أمهاتهم لفرتات �أط��ول .وبعدما راق��ب العلماء الأطفال عند
بلوغهم �سن الـ  11عاماً ،وجدوا �أن فرتة الر�ضاعة الطبيعية ال
حتدث فارقاً يف وزن الأطفال الحقاً يف حياتهم .لكن العلماء ما
زالوا ي�شددون على كثري من املنافع للر�ضاعة الطبيعية ،وعلى
�ضرورة ت�شجيع الأمهات على �إر�ضاع مواليدهن طبيعياً.
وقال الباحث امل�س�ؤول عن الدرا�سة ريت�شارد مارتني� ،إنه بالرغم
من �أن الر�ضاعة الطبيعية ال تق�ضي على وباء ال�سمنة احلايل،
�إال �أن منافعها الأخ��رى كافية لتربير موا�صلة جهود ال�صحة
العامة حلمايتها ودعمها.
فيل يتلقى ت�شكيلة متنوعة من الفواكه يف يوم الفيل الوطني بتايالند يف حديقة حيوان خاو مبقاطعة ت�شونبورى( .رويرتز)

فيديو لغالك�سي �أ�س 4
قبل طرحه
ت���زاي���دت ال��ت�����س��ري��ب��ات ع��ل��ى مواقع
الإن�ت�رن���ت املتعلقة ب��ه��ات��ف �شركة
�سام�سونغ الكورية املنتظر ،وكان
�آخ���ره���ا ظ��ه��ور ف��ي��دي��و ع��ل��ى موقع
ي��وت��ي��وب ي�ستعر�ض م��ا ي��ب��دو �أنه
هاتف غالك�سي �أ���س  ،4وذل��ك قبل
يوم من املوعد الذي حددته ال�شركة
للك�شف عن اجلهاز اجلديد املنتظر.
فبعدما ت�سربت �صور على متندى
�صيني جلهاز يزعم �أن��ه غالك�سي
�أ���س  ،4ج��اء الفيديو اجلديد على
موقع يوتيوب لي�ستعر�ض اجلهاز
ن��ف�����س��ه ،ح��ي��ث ك�����ش��ف ال��ف��ي��دي��و عن
ه��ات��ف ك��ب�ير ك���ان غ���ط���ا�ؤه اخللفي
والبطارية منزوعان منه قبل �أن
يتم تركيبهما وت�شغيل اجلهاز.
وع��ن��د �إق��ل�اع ال��ه��ات��ف ظ��ه��ر �شعار
�شركة االت�صاالت اخللوية ال�صينية
يونيكوم وو قبل �أن ي�ستقر النظام
على ما يبدو �أنه �إ�صدار من واجهة
تات�ش وي��ز امل�ستخدم يف غالك�سي
�أ�س .3
وي���ب���دو ت�����ص��م��ي��م ال��ه��ات��ف �شديد
ال�شبه بغالك�سي �أ���س  3مع غالف
بال�ستيكي م�صقول ،مب��ا يتما�شى
مع التقارير ال�سابقة ب�ش�أن الهاتف،
وم��ا ي���زال زر ال��ع��ودة �إىل ال�شا�شة
الرئي�سية يف مكانه كما يف هاتف
�أ�س  ،3يف حني تبدو ال�شا�شة �أطول
قليال من �سلفه ،مبا يتما�شى �أي�ضا
مع الت�سريبات ب�أن الهاتف اجلديد
���س��ي���أت��ي ب�����ش��ا���ش��ة ق��ي��ا���س��ه��ا خم�س
بو�صات ب��دال من  4.8امل�ستخدمة
يف غالك�سي �أ�س .3

كر�سى من ذهب لليدي جاجا
ا�شتهرت املغنية ليدى جاجا ب�إثارة اجل��دل بالن�سبة لأغانيها ومالب�سها
ويبدو �أن ذلك �شمل �أي�ضا تعافيها من �إ�صابتها فى الفخذ .فقد ك�شفت
تقارير �إعالمية �إن جاجا  26عاما ح�صلت على كر�سى متحرك م�صنوع من
ذهب عيار  24لتتنقل به وهي تتعافى من �إ�صابتها .وذكرت �صحيفة ذا �صن
الربيطانية ام�س �أن الكر�سى مزود مبقعد جلدى �أ�سود وبه مظلة جلدية
متحركة لتقيها من ال�شم�س كما ميكن تعديله �إذا �أرادت جاجا اال�ستلقاء
على ظهرها .وكانت جاجا قد طلبت من امل�صمم ال�شهري كني بورو�شوف
ت�صميم الكر�سى املتحرك  .وق��ال ب��ورو���ش��وف لقد �شعرت ب�سعادة بالغة
لت�صميم هذا الكر�سى الذى يليق مبلكة  .وكانت جاجا قد خ�ضعت جلراحة
فى الفخذ ال�شهر املا�ضى مما ا�ضطرها لت�أجيل جولتها الفنية .

غوغل تطرح مبادرة
مل�ساعدة املواقع املخرتقة
�أطلقت �شركة غ��وغ��ل الأم�يرك��ي��ة م��ب��ادرة مل�ساعدة �أ���ص��ح��اب امل��واق��ع التي
تعر�ضت لالخرتاق و�إر�شادهم �إىل طرق حمايتها ووقايتها ،و�أطلقت على
امل��ب��ادرة ا�سم م�ساعدة امل��واق��ع املخرتقة  .وت�ضم امل��ب��ادرة ع�شرات املقاالت
وم��ق��اط��ع الفيديو ال��رام��ي��ة مل�ساعدة �أ���ص��ح��اب امل��واق��ع يف جتنب اخرتاق
مواقعهم ،و�إر�شادهم لكيفية ا�سرتدادها يف حالة اخرتاقها .وقالت غوغل
على املوقع ال��ذي خ�ص�صته لهذه امل��ب��ادرة� -إن �آالف املواقع الإلكرتونيةتتعر�ض يوميا لالخرتاق الذي يكون عادة غري مرئي للم�ستخدم العادي،
لكنه يظل �ضارا ملن ي�شاهد ال�صفحة املخرتقة مبن فيهم �صاحب املوقع.
و�أو�ضحت �أنه ب�إمكان خمرتق مثال �أن يحقن موقعا �إلكرتونيا -من غري
علم �صاحبه -ب�شيفرة ���ض��ارة تقوم بت�سجيل ن��ق��رات لوحة املفاتيح التي
ينفذها الزائر ،ل�سرقة ا�سم احل�ساب وكلمات املرور لعملية م�صرفية على
الإن�ترن��ت �أو حتويل �أم���وال .وتت�ضمن املو�ضوعات -التي تن�شرها غوغل
على املوقع -عناوين مثل :ملاذا يخرتق املجرمون الإلكرتونيون املواقع؟
ومعلومات ع��ن ال�برام��ج ال�����ض��ارة واخلبيثة ،والعمل م��ع م�ضيف املوقع
املت�ضرر لإع���ادة �إنعا�شه ،وكيف تنظف موقعا وحت��اف��ظ عليه خاليا من
ال�شيفرات ال�ضارة ،وغري ذلك .يذكر �أن غوغل قدمت �سابقا العديد من
املبادرات ال�ساعية ملكافحة القر�صنة ،حيث �أطلقت يف عام  2010برنامج
مكاف�آت تقدم فيه ال�شركة مكاف�آت مالية لقرا�صنة الإنرتنت �إذا جنحوا يف
اخرتاق خدماتها الإلكرتونية� ،سعيا منها ملعرفة �أف�ضل الو�سائل حلماية
تلك اخلدمات من االخرتاق والثغرات.

بوتني و�ستيفن �سيغال
يفتتحان ً
مركزا للفنون القتالية
افتتح الرئي�س الرو�سي فالدميري
ب��وت�ين ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع جن��م �أفالم
احلركة الأمريكي �ستيفن �سيغال،
مركزاً جديداً للفنون القتالية يف
مو�سكو .وذكرت وكالة (نوفو�ستي)
الرو�سية للأنباء ،ام�س الأربعاء،
�أن ب��وت�ين و�سيغال افتتحا مركز
�سامبو -70للفنون القتالية يف
العا�صمة الرو�سية .و�أ���ش��ارت �إىل
�أنهما ح�ضرا ك�ضيفي ال�شرف يف
االفتتاحية الر�سمية ملركز �سامبو-
 70الذي يت�ضمن مدر�سة ريا�ضية
و����ص���ال���ة ل��ل��ق��ت��ال ت��ت�����س��ع لـ1600
�شخ�ص .وي���ؤمّ ��ن امل��رك��ز تدريبات
ع��ل��ى ف���ن���ون ق��ت��ال��ي��ة ع���دي���دة ،من
بينها املالكمة ،وريا�ضة امل�صارعة
ال��ي��اب��ان��ي��ة ال�����ش��ه�يرة "ال�سومو"،
و�أ���س��ل��وب ق��ت��ال ���س��ام��ب��و الرو�سي،
�إ����ض���اف���ة �إىل اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ن����وا ٍد
ريا�ضية متنوعة.

�أق���دم م�شجع ع��راق��ي ل��ن��ادي بر�شلونة ل��ك��رة ال��ق��دم على
ذب��ح �صديقه لأن��ه ي�شجع ري��ال مدريد ،املناف�س للفريق
الكتالوين .وبح�سب �صحيفة عراقية ف���إن حمى العنف
بلغت يف ت�شجيع الأندية الإ�سبانية بني �أو�ساط ال�شباب
ال��ع��راق��ي ذروت��ه��ا ال��دم��وي��ة ب���إق��دام �أح���د م�شجعي نادي
بر�شلونة على قطع ر�أ�س �صديقه ب�سكني لأنه ي�شجع نادي
ريال مدريد املناف�س الأبرز لرب�شلونة  .ونقلت ال�صحيفة
عن م�صدر يف وزارة الداخلية قوله �إن م�شاجرة اندلعت
داخل �صالة �ألعاب مبنطقة اجلعارة التابعة لبلدة املدائن،
 30ك��ل��م ج��ن��وب غ����داد ،ب�ين ���ص��دي��ق�ين �أح��ده��م��ا ي�شجع
بر�شلونة والآخر غرميه ريال مدريد ثم تطورت امل�شاجرة
ب�شكل كبري بعد �أن �أخ��رج م�شجع بر�شلونة �سكينا كانت
بحوزته وق��ام بذبح �صديقه وطعنه يف مناطق متفرقة
م��ن اجل�سد  .و�أ���ض��اف امل�����ص��در �أن رواد ال�صالة متكنوا
من الإم�ساك باجلاين و�إب�لاغ ال�شرطة التي هرعت �إىل
منطقة احل��ادث واقتادته �إىل مركز �أمني للتحقيق معه
فيما نقلت جثة القتيل �إىل دائرة الطب ال�شرعي.

حملة عربية لإنقاذ �أ�سماك القر�ش يف م�ؤمتر �سايت�س
ق���ادت ال���دول العربية معركة حماية �أ���س��م��اك القر�ش
خ��ل�ال م����ؤمت���ر ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ب����الأن����واع املهددة
باالنقرا�ض من احليوانات والنباتات الربية �سايت�س
الذي يقام حاليا يف العا�صمة التايالندية بانكوك.
وقال الدكتور ال�سيد حممد املدير الإقليمي لأيفو يف
ال�شرق الأو�سط ان الدول العربية اتخذت موقفا رائعا
يحتذى به للحد من عمليات �إب��ادة �أ�سماك القر�ش يف
مياهها حيث لن يتم دعم عمليات ال�صيد اجلائر بعد
الآن ..م�ؤكدا ان حماية التنوع البيولوجي يبد�أ بحماية
الأن���واع املهددة وم��ن �ضمنها �أ�سماك القر�ش .و�أ�ضاف
نحن ب�أم�س احلاجة لأن حتافظ ال��دول على موقفها
غ���دا خ�ل�ال ج��ل�����س��ة ال��ت�����ص��وي��ت ال��ع��ام��ة و�أن ال تت�أثر
مبحاوالت ال�ضغط التي متار�سها بع�ض الدول والتي ال
تود تنظيم االجتار يف منتجات �أ�سماك القر�ش .ي�شار اىل
ان الدول الأع�ضاء يف �سايت�س جتتمع كل ثالث �سنوات
ويبلغ جمموع الدول الأع�ضاء  177حيث يتم مناق�شة
وحتديد الأنواع احليوانية املهددة والتي حتتاج لفر�ض
حماية عليها وه��ذا ال��ع��ام ك��ان ح�ضور ال���دول العربية
الأع�ضاء قويا .وقالت ليز تايلور املندوبة الكولومبية
حول دعم الدول العربية ودول غرب �إفريقيا للمقرتح

ح��ظ��ي��ت م��ق�ترح��ات �أ���س��م��اك ال��ق��ر���ش ال��ت��ي ط��رح��ت يف
م�ؤمتر ال�سايت�س بدعم وا�سع من خمتلف الدول حول
العامل ونحن نقدر هذا الدعم الرائع وامل�شجع .وتعد
�أ�سماك القر�ش م��ن ن��وع الأبي�ض الأط���راف املحيطي
�إحدى �أكرث �أنواع �أ�سماك القر�ش املطلوبة يف الأ�سواق
وخ�صو�صا ال�سوق ال�سوداء ونظرا الرتفاع الطلب عليها
ف���إن��ه��ا تتعر�ض خل��ط��ر االن��ق��را���ض وال����ذي ي���ؤث��ر على
التعداد املحلي لأ�سماك القر�ش والتوزان البحري وهنا
تظهر �أهمية وجود الت�شريعات الدولية مثل �سيات�س..
�أم��ا �سمك القر�ش م��ن البوربيجل فهو عك�س الأنواع
الأخرى املدرجة حيث يتم �صيده للح�صول على حلمه
يف امل��ق��ام الأول �أم��ا زعانفه ف���إن��ه يتم اعتبارها منتجا
ثانويا .ويتطلب اعتماد ق��رار احلظر �إج���راء ت�صويت
نهائي وال��ذي �سيتم غ��دا اخلمي�س يف اجلل�سة العامة
مل�ؤمتر �سايت�س و�إذا وافقت ال��دول على تبني الت�شريع
ف���إن��ه يعني تنظيم االجت����ار ال����دويل ب��زع��ان��ف �أ�سماك
القر�ش ..ولن ي�ؤثر قرار احلظر على اال�ستهالك املحلي
لأ�سماك القر�ش كما �سي�سمح بالتجارة الدولية �إذا كانت
�أ�سماك القر�ش يف احل��دود التي لن ي�ؤثر ال�صيد على
�أعدادها وبقائها.

مرياندا كري تتع ّر�ض حلادث �سري
تع ّر�ضت العار�ضة الأ�سرتالية ،مرياندا كري ،حل��ادث �سري يف لو�س �أجنل�س ،ما ا�ضطرها �إىل ارت��داء دعامة
لرقبتها.
ونقلت و�سائل �إعالم �أ�سرتالية عن �أين كيلي ،املتحدثة با�سم كري ،قولها �إن العار�ضة احل�سناء تع ّر�ضت حلادث
�سري يف لو�س �أجنل�س.
و�أ�ضافت �أن كري �سعيدة لأن ابنها فلني مل يكن معها يف ال�سيارة لدى وقوع احلادث .
و�أ�شارت �إىل �أنها تت�أمل ب�شدة ،غري �أنها �سعيدة لأن احلادث مل يكن �أكرث خطورة  .وذكرت تقارير �أن �سيارة كري
ا�صطدمت ب�أخرى ،و ُنقلت العار�ضة �إىل م�ست�شفى لإجراء الفحو�ص الالزمة.
املرجح �أن يواجه تهم القيادة امل�ستهرتة.
كما �أ�شارت �إىل �أنه �ألقي القب�ض على �سائق ال�سيارة الأخرى ،ومن ّ
و�أوردت �صحيفة (ال�صن) الربيطانية �صورة لكري وهي ت�ضع و�شاحاً حول رقبتها يف حماولة منها لإخفاء
دعامة رقبتها ،غري �أن الدعامة ظهرت يف ال�صورة.

ت�شارليز ثريون تطلق �أحذية
جديدة يعود ريعها مل�ؤ�س�ستها اخلريية
ق��ررت النجمة اجل��ن��وب �أفريقية،
ت�����ش��ارل��ي��ز ث���ي��رون ،ال���ت���ع���اون مع
����ص���اح���ب ف����ك����رة �أح�����ذي�����ة ت���وم���ز،
لت�صميم �أح���ذي���ة �أن��ي��ق��ة للن�ساء
والأط��ف��ال ي��ع��ود ريعها مل�ؤ�س�ستها
اخل�ي�ري���ة .وذك����ر م��وق��ع (ي���و �أ�س
وي��ك��ل��ي) �أن ث��ي��رون ت��ع��اون��ت مع
�صاحب فكرة �أحذية تومز ،باليك
ميكو�سكي ،لت�صميم �أحذية �أنيقة
للن�ساء والأطفال يباع الزوج منها
ب���ـ  58و 34دوالراً .وذك������رت �أن
ه���ذه الأح���ذي���ة �سيعود ري��ع��ه��ا �إىل
برنامج ت�شارليز ثريون للتوا�صل
م���ع ال���ق���ارة الأف���ري���ق���ي���ة .وترتكز
ف���ك���رة �أح����ذي����ة ت���وم���ز ع��ل��ى تعه ّد
بتقدمي زوج حذاء جديد للأطفال
الفقراء ،مع كل زوج حذاء تبيعه.
وق���ال���ت ث��ي�رون ( 37ع���ام���اً) �إننا
(ه���ي وب�ل�اي���ك) ن��ق��وم ب�����أي �شيء
مل�ساعدة الأطفال .و�شددت النجمة
على �شغفها ب�أعمال اخلري ،وقالت
"�أتوق لأرى تغيرياً حقيقياً.

