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 32صفحة -الثمن درهمان

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة بتطوير البنية التحتية باملناطق النائية والفقرية يف باك�ستان

�ضمن �إطار قرار جلنة مبادرات رئي�س الدولة مبنح  121م�سكنا للمواطنني

�إجناز  85يف املائة من �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جنوب وزير�ستان
•• وزير�ستان -وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل ب�ت�ق��دمي ال��دع��م وامل���س��اع��دات الإن���س��ان�ي��ة والإمنائية
جلمهورية باك�ستان الإ�سالمية � ..أعلنت �إدارة امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان �أن ن�سبة الإجن��از يف م�شروع �إن�شاء �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان يف منطقة جنوب وزير�ستان بلغت  85يف املائة .وق��ال عبداهلل
خليفة الغفلي مدير امل�شروع يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإم��ارات وام �..إن
تنفيذ م�شروع �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ي�أتي �ضمن توجيهات
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة باالهتمام بتطوير وحتديث البنية التحتية
يف املناطق النائية والفقرية يف باك�ستان  .وتبلغ تكلفة امل�شروع الإجمالية
 38.01مليون دوالر �أمريكي..ويعترب من �أكرب و�أهم امل�شاريع التنموية
احلديثة التي تنفذ يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية باعتباره من �أهم

•• ابوظبي-وام:

الطرق احليوية و�أول �شارع معبد يف منطقة جنوب وزير�ستان  .كما تتمثل
�أهمية هذا امل�شروع و�أث��ره الإيجابي يف حت�سني طرق املوا�صالت والربط
بني املدن والقرى التي تعاين من �صعوبات يف االت�صال باملدن الرئي�سية
ب�سبب طبيعتها اجلغرافية الوعرة التي تعيق ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت
احلديثة فيها..كما �سيمثل معربا ا�سرتاتيجيا للموا�صالت بني باك�ستان
و�أفغان�ستان .و�أ�شار �إىل �أن العمل يف امل�شروع ـ وهو الطريق اال�سرتاتيجي
املمتد م��ن مدينة وان��ا �إىل مدينة �آجن ��ور �آد بجنوب وزي��ر��س�ت��ان ـ ي�سري
ب�صورة ممتازة بالرغم من �صعوبة املنطقة اجلغرافية التي ينفذ فيها
وق�سوة الظروف املناخية خالل الأ�شهر املا�ضية  .و�أ�شار اىل �أن جميع فرق
العمل الهند�سية واال�ست�شارية التابعة لإدارة امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان تعمل ب�صورة مكثفة الجن��از العمل يف امل�شروع وف��ق املوا�صفات
الفنية وال�ه�ن��د��س�ي��ة ب��أف���ض��ل امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة وح���س��ب اخل�ط��ة الزمنية
املعتمدة للو�صول �إىل درجة النجاح والتميز واجل��ودة يف تنفيذ هذا امل�شر

نظام الأ�سد يو�سع ا�ستخدام القنابل العنقودية

الراجمات تقتل ع�شرات املدنيني وال�سكود يوا�صل تدمري مدن ال�شمال

•• عوا�صم-وكاالت:

ع � ّم��ت اال� �ش �ت �ب��اك��ات ام ����س دم�شق
وريفها ودي��ر ال��زور ودرع��ا وحلب
وحم�ص يف ق�صف �أوقع مزيدا من
القتلى املدنيني وفقا لنا�شطني.
ففي دم�شق جتدد القتال يف خميم
ال�ي�رم ��وك ويف حم�ي��ط ح��ي برزة
وف��ق م��ا ق��ال م��را��س��ل �شبكة �شام
�سالم حممد للجزيرة.
وت ��اب ��ع �أن اجل �ي ����ش احل� ��ر �أح� ��رز
م��زي��دا م��ن ال�ت�ق��دم ب��اجت��اه �ساحة
العبا�سيني على جبهة حي جوبر
�شرقي دم�شق وحت��دث عن تكبيد
ال�ق��وات النظامية خ�سائر يف هذه
املنطقة.
و�� �ص ��اح ��ب اال�� �ش� �ت� �ب ��اك ��ات ق�صف
راجمات ال�صواريخ ومدافع الهاون
لأحياء بينها القابون حيث قتل ما
ال ي�ق��ل ع��ن ��س�ت��ة �أ� �ش �خ��ا���ص وفق
نا�شطني.
و�سجلت ا�شتباكات متزامنة على
ط��ري��ق دم�شق ال ��دويل ق��رب بلدة
�شبعا وفقا ل�شبكة �شام التي حتدثت
عن مقتل عن�صر من اجلي�ش احلر
هناك يف حني وقع قتال يف حميط

وزارة الأ�شغال تدعو الأ�سر امل�شمولة اىل مراجعة الوزارة

النريان تلتهم دبابة للنظام بعد �أن ا�ستهدفها اجلي�ش احلر يف درعا(رويرتز)
الفوج الـ 18قرب بلدة املليحة ويف ثالثة �شهور.
حميط اللواء الـ 39يف عدرا وفق وقالت جلان التن�سيق �إن �صاروخا
جديدا من ن��وع �سكود �أطلق نحو
امل�صدر نف�سه.
م��ن جهتها ق��ال��ت الهيئة العامة �شمال البالد يف حني �أف��اد مرا�سل
ل� �ل� �ث ��ورة ال� ��� �س ��وري ��ة �إن ال� �ق ��وات اجل��زي��رة ب��وق��وع غ ��ارات وهجمات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة �أر� �س �ل��ت ت �ع��زي��زات �إىل �صاروخية على مدن خمتلفة من
داري��ا ت�شمل خم�س دبابات و�آليات الغوطة ال�شرقية ،بينها دوما وكفر
وحافالت لنقل اجلنود عرب مطار بطنا.
املزة الع�سكري يف حماولة جديدة ويف حم�ص جتدد القتال يف حميط
الج �ت �ي��اح امل��دي �ن��ة ال �ت��ي تتعر�ض ح ّيي بابا عمرو واخلالدية اللذين
لق�صف ي��وم��ي منذ م��ا ي��زي��د على ي���س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه�م��ا اجل �ي ����ش احلر

وكتائب �أخرى للثوار.
ويف درع��ا التي ب��ات اجلي�ش احلر
ي�سيطر على �أج ��زاء م��ن الطريق
ال���س��ري�ع��ة ال �ت��ي ت���ص�ل�ه��ا بدم�شق
اندلع قتال عند الأم��ن الع�سكري
يف بلدة ال�شجرة قرب مدينة نوى
حيث قتل ثائر ومدنيان �أحدهما
�سيدة بينما تعر�ضت بلدات خربة
غ��زال��ة �صيدا والكتيبة والغارية
الغربية للق�صف وفقا لنا�شطني.
وجتدد القتال �أي�ضا يف دير الزور
وحت ��دي ��دا يف حم �ي��ط الت�أمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ب�ع��د ا��س�ت�ه��داف��ه من
اجل �ي ����ش احل� ��ر ال � ��ذي ف �ق��د �أح ��د
عنا�صره يف اال�شتباك.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ق ��ال ��ت منظمة
ه �ي��وم��ن راي �ت ����س ووت� �� ��ش املعنية
بحقوق الإن�سان ام�س �إن النظام
ال�سوري يو�سع ا�ستخدامه للذخائر
العنقودية امل�ح�ظ��ورة دول�ي��ا التي
ت�ستهدف املناطق ال�سكنية ،وحددت
اجلماعة التي تتخذ من نيويورك
مقرا لها  119منطقة على الأقل
يف خمتلف �أنحاء �سورية نفذ فيها
 156هجوما بقنابل عنقودية يف
الأ�شهر ال�ستة املا�ضية.

عدن تقاطع م�ؤمتر احلوار اليمني

دعت وزارة اال�شغال العامة اال�سر التي �شملها قرارجلنة مبادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة وعددهم � 121أ�سرة مواطنة م�ستحقة للم�ساكن
اىل مراجعة مناطق االخت�صا�ص التابعة ل �ل��وزارة ك��ل يف �إم��ارت��ه مع
اح�ضار امل�ستندات املطلوبة :اجلواز الأ�صلي ون�سخة اجلن�سية الأ�صلية
ون�سخة بطاقة الهوية ون�سخة �شهادة الراتب الأ�صلية �شهادة بالأمالك
من البلدية التابعة وحثت املهند�سة جميلة حممد الفندي  -مديرة
�إدارة الإ�سكان ب��وزارة الأ�شغال العامة امل�ستفيدين على �ضرورة �سرعة
 .التفا�صيل (�ص)3
التوا�صل لإ�ستكمال امل�ستندات الناق�صة

�أوباما:ال�سالم �ضمان لأمن ا�سرائيل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

توجه الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �إىل ال��ر�أي العام الإ�سرائيلي
ب��ال��دع��وة �إىل و��ض��ع ت�سوية ال���ص��راع م��ع الفل�سطينيني ع�ل��ى قمة
�أجندتهم ،م��ؤك��دا �أن ال�سالم هو �أك�بر �ضمانة لأم��ن �إ�سرائيل .ويف
الوقت ال��ذي حت��اول فيه احلكومة الإ�سرائيلية �إب��راز النجاحات يف
التكنولوجيا العالية� ،أطلق امل ��ؤرخ مو�شيه معوز م�ب��ادرة يدعو من
خاللها �أوب��ام��ا �إىل م�ساعدة �إ��س��رائ�ي��ل على ق�ب��ول م �ب��ادرة ال�سالم
العربية ،بو�صفها احل��ل الأم�ث��ل لل�صراع ..م��ؤك��دا وج��ود خالفات
بينه وب�ين رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،ولكنه �أكد
�أن العالقات بني الدولتني �أعمق من �أن تت�أثر بهذه اخلالفات ،و�أن
�إدارته ملتزمة ب�أمن �إ�سرائيل بال حدود.

عن�صر من اجلي�ش �ضمن قوات حفظ النظام املنت�شرة يف املدن اليمنية(ا ف ب)

جرحى يف تظاهرات �ضد زيارة مر�سي ل�سوهاج

ال�������ص���در ي��ع��ل��ن دع��م��ه
االح��ت��ج��اج��ات �ضد املالكي

•• القاهرة-وكاالت:

•• بغداد-رويرتز:

نظم العديد من �أه��ايل حمافظة
� �س��وه��اج واحل� ��رك� ��ات ال�سيا�سية
ال �ث��وري��ة ،وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة �ضد
زي� � ��ارة ال��رئ �ي ����س حم �م��د مر�سي
للمحافظة ،وتظاهر العديد من
�أهايل �سوهاج على كوبري �أخميم،
للمطالبة برحيل مر�سي مرددين
ه �ت��اف��ات ت �ط��ال��ب ب �� �س �ق��وط حكم
املر�شد.
وق��د ح�صلت �إث��ر ذل��ك ا�شتباكات
بني ق��وات ال�شرطة واملتظاهرين،
ا�ستخدمت فيها الع�صي والقنابل
امل���س�ي�ل��ة ل �ل��دم��وع ،و�أ� �س �ف��رت عن
�سقوط بع�ض امل�صابني بني جرحى
وحاالت اختناق.
وك ��ان امل�ت�ظ��اه��رون رددوا هتافات
��ض��د ال��رئ�ي����س م��ر� �س��ي ،مم��ا �أدى
مل �ن��او� �ش��ات ك�لام �ي��ة ب�ي�ن�ه��م وبني
ق ��وات الأم ��ن امل �ت��واج��دة بامليدان،
وال � �ت� ��ي حت ��ول ��ت ت ��دري� �ج� �ي� �اً �إىل
ا� �ش �ت �ب��اك��ات ب� ��الأي� ��دي والع�صي،
مم��ا ا��ض�ط��ر ق ��وات ال���ش��رط��ة �إىل

جتمع ع�شرات االالف من م�ؤيدي
رجل الدين ال�شيعي مقتدى ال�صدر
يف ج �ن��وب��ي ال �ع��ا� �ص �م��ة العراقية
ب�غ��داد ام����س يف ا�ستعرا�ض للقوة
�ضد الطائفية والظلم .ويتظاهر
حم �ت �ج��ون يف حم��اف �ظ��ة االن� �ب ��ار
بغرب العراق وعدد من املناطق ذات
االغلبية ال�سنية للمطالبة بتنحي
رئي�س الوزراء نوري املالكي ب�سبب
ما يعتربونه تهمي�شها لطائفتهم
التي متثل اقلية يف البالد وا�ساءة
ا� �س �ت �خ��دام ق��وان�ي�ن االره � ��اب �ضد
ال�سنة .واع��رب ال�صدر ع��ن دعمه
لالحتجاجات يف االن�ب��ار واماكن
اخرى �ضد احلكومة التي يقودها
امل ��ال� �ك ��ي م� ��ا دام � � ��ت ت �ت �خ �ل��ى عن
ال �� �ش �ع��ارات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال متجد
ح ��زب ال �ب �ع��ث .وجت �م��ع حمتجون
من خمتلف انحاء العراق وحملوا
االع�ل�ام العراقية ورددوا عبارات
م�ن��اه���ض��ة ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة يف
مدينة الكوت.

ا�ستمرار املواجهات اليومية بني املتظاهرين وقوات الأمن امل�صرية (رويرتز)
ا�ستخدام القنابل امل�سيلة للدموع النائب العام يغادر مكتبه
لتفريق املتظاهرين و�سقوط عدد من جهة �أخرى ،غادر النائب العام
م��ن اجل��رح��ى وح ��االت اخ�ت�ن��اق مت امل�ست�شار طلعت �إبراهيم عبداهلل
نقلها للم�ست�شفى لعمل الإ�سعافات مكتبه يف دار الق�ضاء العايل ،بعد
الأول� �ي ��ة ل �ه��ا ،ب�ح���س��ب م��ا �أف� ��ادت �أن طلب منه الأم��ن ذل��ك حت�سباً
لوقوع �أي �أعمال �شغب �أو عنف من
�صحيفة الأهرام.
وكان مر�سي قد افتتح خالل زيارته �شباب الألرتا�س الذين و�صلوا �إىل
ع��دداً م��ن امل���ش��روع��ات باملحافظة ،دار الق�ضاء العايل" للتظاهر �ضد
كما تر�أ�س اجتماعاً وزارياً م�صغراً ق��رار حب�س  38م��ن زمالئهم يف
�شبني الكوم مبحافظة املنوفية.
بح�ضور رئي�س جمل�س الوزراء.

•• تون�س -رويرتز:

خرج �آالف التون�سيني �أم�س ال�سبت اىل ال�شوارع مطالبني با�سقاط حكم
اال�سالميني يف ذك��رى م��رور  40يوما على مقتل املعار�ض العلماين
�شكري بلعيد يف اول اختبار للحكومة ال�ت��ي تقودها ح��رك��ة النه�ضة
اال�سالمية يف مواجهة �ضغوط ال�شارع.
وفجر مقتل بلعيد يف ال�ساد�س من فرباير �شباط املا�ضي �أك�بر �أزمة
�سيا�سية يف تون�س منذ الثورة التي اطاحت بنظام زي��ن العابدين بن
علي قبل عامني..وعقب مقتل بلعيد ا�ستقال رئي�س احلكومة ال�سابق
حمادي اجلبايل بعد ان ف�شل يف تكوين حكومة غري حزبية ليخلفه
علي العري�ض الذي �شكل حكومة جديدة ت�ضم م�ستقلني يف الوزارات
ال�سيادية يف خطوة تهدف خلف�ض التوتر..وهذه اكرب مظاهرة مناوئة
لال�سالميني يف تون�س منذ اغتيال بلعيد قبل  40يوما.
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ﺗﻨﻈــﻢ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ ﺣﻔــﻞ ﺗﺨﺮﻳــﺞ اﻟﺪﻓﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴــﻦ ﻣــﻦ ﻃﺎﻟﺒــﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة،
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وﺗﺪﻋــﻮ ﺧﺮﻳﺠــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻻﻣــﺎرات ﻣــﻦ ﺣﻤﻠــﺔ درﺟــﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳــﻮس واﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻــﻼت ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻣﻤﺘــﺎز ،وﺧﺮﻳﺠــﺎت
ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻄــﺐ واﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺼﺤﻴــﺔ  ،وﺧﺮﻳﺠــﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ زاﻳــﺪ وﻛﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠــﺔ درﺟــﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس واﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ
اﻟﺤﺎﺻــﻼت ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻣﻤﺘــﺎز.

•• �صنعاء-وكاالت:

�أ�صدر الرئي�س اليمني ،عبد ربه من�صور هادي ،ام�س ،قراراً بت�شكيل م�ؤمتر
احلوار الوطني ،وت�سمية �أع�ضائه امل�شاركني البالغ عددهم  565مندوباً
ميثلون خمتلف ال�ق��وى والأط� ��راف ال�سيا�سية والإج�ت�م��اع�ي��ة يف اليمن،
يف حني �شارك �سكان مدينة عدن ال�ساحلية يف ا�ضراب عام تلبية لدعوة
االنف�صاليني اجلنوبيني احتجاجا على انطالق م�ؤمتر للحوار الوطني
يهدف اىل انهاء االزمة ال�سيا�سية يف اليمن.
وخلت القائمة من �أ�سماء رجال الدين ويف مقدمتهم عبد املجيد الزنداين،
حيث من املقرر ان يلتئم م�ؤمتر احل��وار الوطني اليمني غدا االثنني يف
�صنعاء ملناق�شة م�ستقبل ال �ب�لاد ،ب�ـ  565م�ن��دوب�اً ميثلون املجموعات
املختلفة وعلى مدى � 6أ�شهر.

يف ذكرى اغتيال بلعيد�..آالف التون�سيني
يطالبون ب�إ�سقاط حكم اال�سالميني

اﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ ) ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ (
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  16اﺑﺮﻳﻞ 2013

ﻟﺤﻀـــﻮر ﺣﻔـــﻞ اﻟﺘﺨـــﺮﻳﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠـــﺪول اﻟﻤــﻮﺿﺢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻨﺸﺎط

اﻟــﻮﻗــــﺖ

إﺳﺘﻼم زي اﻟﺘﺨﺮج و ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪﻋﻮة

 3/18اﱃ  8 2013 3/28ﺻﺒﺎﺣﺎً إﱃ  3ﻇﻬﺮا ً

ﺑﺮوﻓﺔ ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺨﺮج
ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺨﺮج

اﻟﺜﻼﺛﺎء  10 2013 / 4 / 16ﺻﺒﺎﺣﺎً إﱃ 12:30ﻇﻬﺮا ً
اﻟﺜﻼﺛﺎء  2013 / 4 / 16اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎ ًء

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺒﻨﻰ  C5ﻏﺮﻓﺔ 1031

ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ

ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
زاﻳﺪ

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﳌﴪح اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺄن ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺮوﻓﺔ ﻫﻮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪﺧﻮل ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻵﺧﺮى ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

www.uaeu.ac.ae/alumni
أو اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ:
ﺟﺎﻣﺔ اﻹﻣﺎرات 03 / 713 - 6697 03 / 713 - 6698 :
ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳـــﺪ 02 /5993178 - 04/ 4021541 :
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ 02 / 692 - 2521 :
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�أخبـار الإمـارات

Sunday 17

كلية التقنية للطالب يف �أبوظبي تختتم �أ�سبوع ال�سالمة املرورية
•• �أبوظبي-وام:

02

اختتمت كلية التقنية للطالب فعالية الأ�سبوع امل��روري ال��ذي ي�أتي
تزامنا مع �أ�سبوع امل��رور اخلليجي �ضمن فعاليات ال�ـ  25عاما على
ال�ع�ط��اء .وتفقد ال��دك�ت��ور طيب ك�م��ايل م��دي��ر كليات التقنية العليا
معر�ض التوعية امل��روري��ة ال��ذي نظمته الكلية بالتعاون م��ع �شركة
الإمارات لقيادة ال�سيارات وعمري بن يو�سف وامل�سعود وكارمن .وتنظم
كلية التقنية للطالب يف �أبوظبي الفعالية �سنويا لن�شر الوعي لدى
الطالب ب�ش�أن ال�سالمة املرورية �إذ يتم عر�ض فيلم وثائقي عن �أهمية
ا�ستعمال حزام الأم��ان وعدم ا�ستعمال الهواتف النقالة والذكية عند
القيادة �إ�ضافة �إىل عدد من املحا�ضرات عن تفادي احل��وادث املرورية
ودرو���س يف ال�سالمة املرورية .وعر�ضت �شركة الإم��ارات لتعليم قيادة

ال�سيارات العديد من املواد يف الثقافة املرورية ك�صيانة ال�سيارات ب�شكل
دوري وقواعد املرور وم�سند الر�أ�س والو�سادة الهوائية وكيفية تخفي�ض
النقاط املرورية �ضمن برنامج مت تقدميه مب�شاركة �شركة الإمارات
وق�سم املتابعة ال�شرطية حيث ميكن لل�سائق تخفي�ض ثماين نقاط
مرورية بعد اجتياز دورة تقدمها �إدارة املتابعة ال�شرطية وحما�ضرة عن
كيفية احل�صول على رخ�صة القيادة وما هي اخلطوات املتبعة لذلك.
كما ق��دم��ت �شركة ت��وت��ال ل�ل��زي��وت عر�ضا ع��ن �أن ��واع زي��وت ال�سيارات
امل�ستعملة و�ضرورة اختيار النوع املنا�سب لكل �سيارة ..كما قدمت �شركة
امل�سعود فح�صا جمانيا ل�سيارات الطلبة ون�صائح عن �سالمة الإطارات
و�ضرورة تدويرها ب�شكل دوري .وقال الدكتور طيب كمايل �إن كليات
التقنية تقوم بتوعية الطلبة ب�أنظمة ال�سري وامل��رور ليكونوا مثاال
للقيادة ال�سليمة.

�شرطة �أبوظبي تعتمد موا�صفة �إر�شادية للجودة
•• �أبوظبي-وام:

اعتمدت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي املوا�صفة الإر�شادية لتطبيق نظام
�إدارة اجلودة االيزو يف امل�ؤ�س�سات ال�شرطية على امل�ستوى ال�شرطي املحلي
بعد مناق�شتها وفقا لإع�ت�م��ادات هيئة الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س.
وذكر اللواء نا�صر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية� ..أن املوا�صفة الإر�شادية �سيتم مناق�شتها
على م�ستوى دول التعاون اخلليجي يف ور�شة العمل اخلا�صة التي �ستعقدها
�شرطة �أبوظبي غدا يف فندق فريمونت باب البحر بالعا�صمة  .وتناق�ش
الور�شة دليل املوا�صفة الإر��ش��ادي��ة لتطبيق نظام �إدارة اجل��ودة الآي��زو يف
امل�ؤ�س�سات ال�شرطية و ت�ستمر ليومني .وكان فريق متميز من الإدارة العامة
لال�سرتاتيجية وتطوير الأداء يف القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي انتهى

�أخريا من �صياغة الن�سخة الأولية من م�شروع �إعداد املوا�صفة الإر�شادية
والتي تعنى بالعمل ال�شرطي بناء على متطلبات موا�صفة الآيزو العاملية
 . 9001:2008وتعد ه��ذه املوا�صفة الأوىل من نوعها على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والعاملي ..وتاتي ا�ستمرارا لإجن��ازات م�سرية التطوير
يف القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي والتي تقطف القيادة ثمارها بتحقيق
نتائج م�شرفة للمبادرات اال�سرتاتيجية بف�ضل دع��م القيادة ال�شرطية
لهذه امل�سرية و�صوال للعاملية يف جمال اجلودة .ويعد امل�شروع من امل�شاريع
الريادية على م�ستوى العامل انطالقا من تبني القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي لأنظمة اجلودة ..كما ي�أتي الإجناز خال�صة للجهود الكبرية التي
بذلتها القيادة يف جميع امل�ستويات يف تطوير وتوثيق العمل ال�شرطي �إداريا
وميدانيا فيما ي�سهم يف تعزيز م�سريتنا الأمنية �ضمن �إطار �أنظمة اجلودة
العاملية.

حممد بن را�شد يح�ضر حفال مبنا�سبة زفاف مواطن
•• دبي  -وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�سمو ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية و�سمو ال�شيخ مكتوم بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ب��ن حممد

ال�شرقي ويل عهد ال�ف�ج�يرة و�سمو ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعود ب��ن را�شد
املعال ويل عهد �أم القيوين ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ومعايل الفريق �ضاحي خلفان
متيم القائد العام ل�شرطة دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام

دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي ..حفل الغداء الذى اقيم ظهر �أم�س
فى قاعة ال�شيخ �سعيد مبركز دبي التجاري العاملي ملنا�سبة زفاف املواطن
عبداهلل زياد كلداري اىل كرمية املواطن عادل حممد الزرعوين  .وح�ضر
احلفل عدد من ال�شيوخ واعيان البالد وال��وزراء وكبار امل�س�ؤولني واهل

حممد بن را�شد يح�ضر حفل غداء ملنا�سبة زفاف مواطن
•• دبي  -وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�سمو ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية
و��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ك�ت��وم ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع ومعايل �ضاحي خلفان متيم القائد العام
ل�شرطة دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير
ع��ام دائ ��رة الت�شريفات وال���ض�ي��اف��ة ب��دب��ي حفل
ال�غ��داء ال��ذي اق�ي��م ظهر�أم�س ف��ى ق��اع��ة ال�شيخ
مكتوم ب��ن را��ش��د مب��رك��ز دب��ي ال�ت�ج��اري العاملي
ملنا�سبة زفاف املواطن علي حممد �سيف ال�شعفار
اىل كرمية املواطن علي عبيد ال�سبو�سي .وح�ضر
احلفل عدد من ال�شيوخ واعيان البالد والوزراء
وكبار امل�س�ؤولني واهل واقارب العرو�سني.

برعاية �سيف بن زايد

م�ؤمتر االئتالف الدويل للموا�صفات ينطلق يف �أبوظبي اليوم
•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة ال�ف��ري��ق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جم�ل ����س ال � � ��وزراء وزي � ��ر الداخلية
ي �ف �ت �ت��ح ال� �ف ��ري ��ق � �س �ي��ف ع� �ب ��داهلل
ال �� �ش �ع �ف��ار وك �ي��ل وزارة الداخلية
�صباح اليوم يف نادي �ضباط القوات
امل�سلحة اجتماعات م�ؤمتر االئتالف
ال � ��دويل ل�ل�م��وا��ص�ف��ات اجلغرافية
املفتوحة او ج��ي �سي ال��ذي ينظمه
م��رك��ز ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات اجلغرافية
الأم�ن��ي يف ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي بالتعاون مع مركز ابوظبي
للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات.
ورحب الفريق �سيف ال�شعفار بالوفود
امل�شاركة  ..م�شددا على ال��دور املهم
ال��ذي تلعبه احل�ل��ول اجليومكانية
واحت��اد املعلومات املكانية املفتوحة
يف حتقيق التزامات وزارة الداخلية
امل�ح�ل�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة من

جهة وال�ت��زام��ات الإم ��ارات العربية
املتحدة من جهة ثانية.
وق��ال ال �ل��واء اح�م��د نا�صر الري�سي
م ��دي ��ر ع � ��ام ال �ع �م �ل �ي��ات امل ��رك ��زي ��ة
ب �� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي �إن االجتماع
��س�ي�ن��اق����ش ع�ل��ى م ��دى خ�م���س��ة �أي ��ام
امل �ع��اي�ي�ر وامل��وا� �ص �ف��ات واملقايي�س
ال��دول�ي��ة اجليومكانية ذات ال�صيغ
املفتوحة والعمل امل�شرتك للأنظمة
وامل �ع �ل��وم��ات اجل �غ��راف �ي��ة و�أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات مب���ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة كبرية
م��ن اخل �ب�راء ال��دول �ي�ين واملحليني
ف���ض�لا ع ��ن ع ��دد م ��ن املو�ضوعات
ال�ت�ق�ن�ي��ة امل�ت���ص�ل��ة ب�ن�ظ��م املعلومات
اجل�غ��راف�ي��ة وال�ب�ي��ان��ات املكانية من
خ�لال اج�ت�م��اع��ات جم�م��وع��ات عمل
خمت�صة.
و�أكد اللواء الري�سي على �أهمية هذه
الفعالية التي تعترب �صرحا مهما
مل��وا� �ص �ل��ة ع�م�ل�ي��ة ت��وح �ي��د واعتماد
امل �ق��اي �ي ����س اجل �غ ��راف �ي ��ة املفتوحه

ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ه �ي �ئ��ة الإم� � � � ��ارات
للموا�صفات واملقايي�س على امل�ستوى
االحتادي وجمل�س �أبوظبي للجودة
وامل �ط��اب �ق��ة ف���ض�لا ع��ن ممار�ستها
وتطبيقها يف م�شاريعنا اجليوتقنية.
و�أو� �ض��ح �أن م��رك��ز ن�ظ��م املعلومات
اجلغرافية الأمني ب��وزارة الداخلية
ي �ن��درج يف حم��ور م �ب��ادرة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة ل�ت�ح�ق �ي��ق ذلك
ال�ه��دف  ..م ��ؤك��دا االل �ت��زام بتوفري
الدعم وامل��وارد ال�ضرورية لتحقيق
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ال�ع��امل�ي��ة وذل ��ك بدعم
وت��وج�ي�ه��ات م��ن ال�ق�ي��ادة ال�شرطية
ال �ع �ل �ي��ا وحت �ق �ي �ق��ا ل ��ر�ؤي ��ة حكومة
االم � ��ارات  2030ور�ؤي� ��ه ابوظبي
.2021
وذك � ��ر �أن � ��ه ي �ت��م ب� ��ذل ال �ك �ث�ي�ر من
اجلهود املحلية والإقليمية والعاملية
لتبني ه��ذه املقايي�س ع�بر �صناعة
ونقل املعرفة يف هذا املجال وتركيز
ت�ع�ل�ي�م�ه��ا ع�ب�ر م ��ؤ� �س �� �س��ات التعليم

ال�ع��ايل وجمال�س ومناطق التعليم
ا��ض��اف��ه اىل ج�ه��ود وزاره الداخلية
ح ��ول ت�ب�ن��ي الأ� �س ����س واملوا�صفات
م��ن خ�ل�ال الأك��ادمي �ي��ات والكليات
ال�شرطية ك�إ�ستثمار مبا�شر للكوادر
ال��وط �ن �ي��ة � �ض �م��ن �أول � ��وي � ��ة وزارة
الداخلية وم�س�ؤوليتها االجتماعية
ل �ل �م �ج �ت �م��ع ومب� ��� �س ��اع ��دة العلماء
واخلرباء واملخت�صني عامليا.
و�أكد على �أهمية التعاون مع مراكز
ال�ن�ظ��م وامل �ع �ل��وم��ات اجل �غ��راف �ي��ة يف
املنطقة على غرار التن�سيق والتعاون
احلا�صل مع مركز �أبوظبي للأنظمة
الإلكرتونية واملعلومات والذي ي�سهم
يف تعزيز م�ؤ�شر تناف�سية الدولة يف
جم��ال املعلومات الرقمية والبنية
التحتية االلكرتونية وزي��ادة م�ؤ�شر
الن�ضج اجل�ي��وم�ك��اين يف امل�ؤ�س�سات
وال � ��دوائ � ��ر احل �ك��وم �ي��ة يف ال ��دول ��ة
وت��وط�ين التكنولوجيا اجليوتقنية
مبا يعزز من جودة تبادل املعلومات

واخلدمات املكانية ب�شكل الكرتوين
و�آم��ن .م��ن جانبه ذك��ر را��ش��د الحج
املن�صوري مدير عام مركز �أبوظبي
للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات �أن
هذا االجتماع ي�ضم �أ�صحاب القرار
واخل�ب��راء وامل�ع�ن�ي�ين م��ن حكومات
وم��ؤ��س���س��ات وم�ن�ظ�م��ات ع��امل�ي��ة من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل مل��واك �ب��ة �آخر
ال�ت�ط��ورات ذات ال�صلة بتكنولوجيا
ومعايري البيانات املكانية.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن امل ��رك ��ز ي �ع �م��ل من
خالل برنامج البيانات املكانية على
تعزيز بناء ال�ق��درات وحتقيق ر�ؤية
حكومة �أبوظبي نحو جمتمع نا�ضج
جيومكانيا  ..م��ؤك��دا �أن احلكومة
ت���س�ير ع �ل��ى ن �ه��ج ال�ت�م�ي��ز لتحقيق
ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة يف تطوير اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة ورف� ��ع م���س�ت��وى الأداء
احلكومي وب�ن��اء ال �ق��درات الوطنية
من خالل ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات
واملعايري العاملية.

مدر�سة فل�سطينية ت�شيد بدعم دولة االمارات
•• غزة-وام:

�أق��ام��ت م��در��س��ة ال���ش�ي��خ خليفة بن
زايد اال�سا�سية للبنات يف �شمال قطاع
غزة م�ؤخرا حفال كبريا �ضم العديد
من ال�شخ�صيات الوطنية والرتبوية
والتعليمة.
و�أ�شادت كرمية ابراهيم املقيد مديرة
مدر�سة ال�شيخ خليفة بن زايد بالدور
الكبري ال��ذى ق��ام��ت وت�ق��وم ب��ه دولة
االم ��ارات يف ب�ن��اء مدينة امل�غ�ف��ور له
ب ��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د ب��ن �آل نهيان
طيب اهلل ث��راه ودور �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئ�ي����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل يف بناء
م��در��س��ة خليفة ب��ن زاي ��د اال�سا�سية
للبنات.

من جانبه �أ�شار املهند�س حممود ابو
ندا املدير التنفيذى مل�ؤ�س�سة ال�شارقة
ل �ل �خ��دم��ات االن �� �س��ان �ي��ة �إىل ال� ��دور

االن�ساين الذى قام به املغفور له باذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه الذي ترك ب�صماته فى

كافة ارجاء املعمورة و�سار على نهجه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل

 .و�أك ��د �أب��و ال�ن��دا �أن دول��ة االم ��ارات
حكومة و�شعبا ال تتوانى عن تقدمي
الدعم وامل�ساندة لل�شعب الفل�سطيني
من خالل امل�ؤ�س�سات الداعمة.
من جهته �شكر مدحت قا�سم مدير
ال�ترب�ي��ة والتعليم �شمال غ��زة دولة
االم� ��ارات حكومة و�شعبا  ..م�شريا
�إىل ان هناك اتفاقا مت مع مديرية
امل��در� �س��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ش��ارق��ة على
فعالية القيام بالتو�أمة ب�ين احدى
املدار�س يف االمارات ومدر�سة خليفة
بن زايد اال�سا�سية للبنات.
وعربت طالبات املدر�سة عن �شكرهن
وتقديرهن ل��دول��ة االم ��ارات يف ظل
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل���ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل .

�شرطة دبي حتبط حماولة تهريب  24كغ من خمدر الهريوين النقي
•• دبي -وام:

ك�شف ال �ل��واء عبد اجلليل م�ه��دي حممد الع�سماوي
مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�شرطة دبي عن
عملية نوعية نفذها فريق من �إدارة املكافحة املحلية
متيزت مب�ستوى متقدم وتعاون وتن�سيق وا�سع الطيف
ما بني �شرطة دبي والإدارة العامة االحتادية ملكافحة
املخدرات يف وزارة الداخلية و�إدارة مكافحة املخدرات
يف �شرطة �أب��و ظبي و�سلطة ميناء جبل علي وجمارك
دبي .وت�صدى الفريق املكلف بالعملية ملحاولة تهريب
احرتافية وكبرية للمخدرات �إىل الدولة �أق��دم عليها
�شخ�صان باك�ستانيان بوا�سطة �شحنة بحرية قادمة من
�إحدى الدول الآ�سيوية حتت م�سمى قطع �أثاث منزلية
مندو�س  .املتهم الأول يف ه��ذه العملية و���.س���.س 31
�سنة مقيم يف �إم��ارة �أبوظبي وه��و متزوج ويعمل نادال
يف �أح��د املطاعم والآخ��ر يدعى م.خ.د � 35سنة مدير
مبيعات يف �إحدى امل�ؤ�س�سات التجارية ب�أبوظبي .وقال
اللواء عبد اجلليل ان العملية بتاريخ  5مار�س اجلاري
�إث��ر معلومات م��ؤك��دة تلقتها �إدارة املكافحة الدولية
قبل عدة �أ�شهر عن حاوية �ست�صل �إىل ميناء جبل علي
حتتوي على كمية كبرية من املخدرات مل يحدد حينها
موعدا انطالقها �أو و�صولها ..مما �ضاعف من جهود
�أف ��راد ال�ف��ري��ق ورف��ع م��ن وت�ي�رة ال�ترق��ب واال�ستعداد
لديهم م�شريا �إىل �أن عمليات الر�صد واملراقبة من قبل
اجلهات املخت�صة للحظة و�صول احلاوية امتدت من
نوفمرب العام املا�ضي وحتى مار�س اجل��اري .وو�صلت
احلاوية فى  5مار�س �إىل ميناء جبل علي وبعد الت�أكد
من �أنها احلاوية امل�شبوهة واملطلوبة بناء على البيانات
واملعلومات املتوفرة ل��دى �شرطة دب��ي مت ال�سماح لها
بامل�ضي �إىل وجهتها يف �إم ��ارة �أب��و ظبي حت��ت مراقبة
ومتابعة �أف ��راد املكافحة لها بعد التن�سيق م��ع �إدارة
مكافحة املخدرات و�شرطة �أبوظبي وذلك بهدف الإيقاع
باملتهم متلب�سا  -ال��ذي زع��م ب ��أن ال�شحنة قطع �أثاث
للمندو�س . -و�ألقي القب�ض على املتهم الأول و�.س�.س
مبوجب كمني كانت قد هي�أته له �شرطة و�إدارة مكافحة
املخدرات ب�أبوظبي بالتعاون مع �شرطة دبي وذلك �أثناء
ا�ستالمه ل�شحنة الهريوين �..إذ ت�شري املعلومات الأمنية
امل�ت��وف��رة ع��ن املتهم الأول ب��أن��ه على ارت �ب��اط بع�صابة
دولية �إجرامية خارجية متخ�ص�صة بتهريب املخدرات
زعيمها نا�شط وجم��رم خطري يف التخطيط والإعداد
لعمليات التهريب للمخدرات وذل��ك وفقا للعديد من
�شهادات و�أقوال املتهمني الذين مت �إلقاء القب�ض عليهم
يف عمليات �سابقة داخل الدولة �أو خارجها وهو يقيم يف
باك�ستان ومعروف بن�شاطاته الإجرامية لدى الأو�ساط
الأمنية الدولية املخت�صة مبكافحة املخدرات يف العامل.

و�أم� ��ا امل�ت�ه��م ال �ث��اين ف�ق��د �أل �ق��ي ع�ل�ي��ه ال�ق�ب����ض بحكم
م�صاحبته وم�ساعدته للأول يف توجيه �سائق ال�شاحنة
التي كانت حتمل احلاوية للو�صول �إىل العنوان املحدد
لها يف �إمارة �أبوظبي و�شروعه يف تفريغها �إثر و�صولها.
وب�ع��د �إل �ق��اء القب�ض على املتهمني متلب�سني �أعيدت
احلاوية بكامل حمتوياتها حتت حرا�سة رجال مكافحة
املخدرات �إىل �إمارة دبي ب�صحبة املتهمني ال�ضالعني يف
العملية ...ومت �إفراغها من حمتوياتها يف قرية ال�شحن
مبطار دبي الدويل بح�ضور املتهمني فعرث رجال فريق
املكافحة داخلها على ع�شرة �صناديق خ�شبية مندو�س
�أغطيتها م�صممة من طبقتني الأوىل ظاهرية والأخرى
�سرية حتتوي الثانية يف داخلها على كميات كبرية من
خمدر الهريوين بلغ وزنها الإجمايل  24كغ من خمدر
الهريوين النقي بقيمة مادية تزيد عن ثالثة ماليني
درهم  .واع�ترف املتهم الأول �أم��ام رئي�س فريق العمل
ب�أن املادة التي مت �ضبطها هي مادة الهريوين املخدرة
وب�أنه حاول تهريبها �إىل الدولة بق�صد االجتار بها وقد
�سبق له �أن �أجرى جميع الرتتيبات الالزمة ال�ستقدام
ه��ذه ال�شحنة فقام با�ستئجار ع��دد م��ن ال�غ��رف يف �أبو
ظبي لعر�ض الأث��اث امل�ستورد وخ�ص�ص �إح��دى الغرف
لتفريغ امل �خ��درات امل�ه��رب��ة م��ن ال�صناديق امل�ستوردة.
و�أحيل املتهمان �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة لإنزال
العقوبة املنا�سبة بحقهما بعد �أن �أ�سندت ل�ل�أول تهمة
حيازة وا�سترياد املواد املخدرة و امل�ؤثرات العقلية بق�صد
االجتار وللثاين تهمة امل�شاركة الإجرامية  .من جانبه
ثمن اللواء عبد اجلليل مهدي حممد الع�سماوي مدير
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ب�شرطة دبي العملية
وا��ص�ف��ا �إي��اه��ا ب ��إح��دى ال�ث�م��ار ال�ي��ان�ع��ة ال�ت��ي قطفتها
�شرطة دب��ي يف ال��رب��ع الأول م��ن ه��ذا ال�ع��ام مم��ا ي�ؤكد
عزم وت�صميم القائمني على مكافحة املخدرات يف دولة
الإمارات على ر�صد وتعقب ومالحقة كل من ت�سول له
نف�سه الإتيان ب�أي ن�شاط يت�صل بهذا ال�ش�أن لأن خماطر
انت�شار املخدرات ت�شمل اجلميع  ..م�ؤكدا �أن الإمارات
بف�ضل ال�ساهرين على �أمنها عموما غدت مبعث قلق
للع�صابات الدولية املخت�صة بتهريب املخدرات وم�صدر
رعب للمهربني املغامرين حني يتوجه �أحدهم �إىل دبي
�أو �أي بقعة من �أر���ض الدولة .وتوجه �سعادته بال�شكر
والتقدير ملختلف اجلهات التي تعاونت مع الإدارة يف
العملية مما �ساهم يف جناحها وذل��ك ك ��الإدارة العامة
االحت��ادي��ة ملكافحة امل �خ��درات ب ��وزارة الداخلية و�إدارة
مكافحة املخدرات ب�شرطة �أبو ظبي بالإ�ضافة جلمارك
دب��ي و��س�ل�ط��ة م�ي�ن��اء ج�ب��ل ع �ل��ي .و�أث �ن��ى ��س�ع��ادت��ه على
فريق العمل حمييا فيهم �شعورهم العايل بامل�س�ؤولية
وجهودهم الطيبة و�أدائهم املتميز مطالبا باملزيد من
احلر�ص والتفاين يف �سبيل �أمن الوطن ومواطنيه.
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�أخبـار الإمـارات
جلنة املخت�صني من النيابات العامة وهيئات التحقيق
والإدعاء العام لدول التعاون تعقد اجتماعها يف الريا�ض

•• الريا�ض-وام:

تعقد جلنة املخت�صني من النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدع��اء العام يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية..اجتماعها ال�ساد�س ع�شر اليوم يف مقر الأمانة العامة ملجل�س
التعاون يف الريا�ض .وتبحث اللجنة خالل اجتماعها عددا من املوا�ضيع التي مت تكليفها بها من
قبل �أ�صحاب املعايل وال�سعادة النواب العموم واملدعني العامني ور�ؤ�ساء هيئات التحقيق والإدعاء
ال�ع��ام يف دول جمل�س التعاون وم��ن �أهمها �إع ��داد م�شروع اتفاقية لتبادل اخل�ب�رات لأع�ضاء
النيابات العامة بني �أجهزة النيابات وهيئات التحقيق والإدعاء العام يف الدول الأع�ضاء بجانب
درا�سة �إمكانية تبعية الأجهزة املعاونة كالطب ال�شرعي والأدلة اجلنائية لأجهزة النيابات العامة
وهيئات التحقيق والإدعاء العام.
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ات�صاالت توفر �سبال �إ�ضافية للت�سجيل �ضمن حملة رقمي  ..هويتي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ات�صاالت اليوم عن توفري
قنوات جديدة لتمكني امل�شرتكني من ت�سجيل �شرائح الهاتف
املتحرك �ضمن حملة رقمي  ..هويتي التي �أطلقتها هيئة تنظيم
االت�صاالت يف دولة الإمارات وامل�ستمرة منذ �شهر يوليو من العام
املا�ضي وذلك عن طريق التعاون مع خم�سة �شركاء لتوفري خدمة
الت�سجيل يف مواقع جديدة و�إمكانية بدء العملية �إلكرتونيا عن
طريق الإنرتنت وبالإ�ضافة �إىل ذلك تتيح ات�صاالت للم�شرتكني
متابعة حالة الطلب عن طريق رقم جماين.
وتتيح ال�شراكة بني ات�صاالت وكل من �إجنازات و وثائق �إ�ضافة
�أكرث من  40موقعا يف خمتلف �أنحاء الدولة لإجناز معامالت

ت�سجيل �شرائح الهاتف املتحرك وحتديث البيانات.
ووفرت ات�صاالت �أي�ضا �إمكانية بدء عملية الت�سجيل على موقعها
الإل�ك�تروين ومن ثم ا�ستكمالها يف �أي من مراكز ات�صاالت �أو
مراكز ال�شركاء املعتمدين.
وميكن بعد الت�سجيل اال�ستف�سار عن حالة الطلبات املقدمة
باالت�صال على ال��رق��م امل�ج��اين  800 121املتوفرة باللغات
العربية واالجنليزية والأوردو واملاليامل  ..كما ت�ستمر مراكز
�أع �م��ال ات���ص��االت املختلفة يف ا�ستقبال امل���ش�ترك�ين الراغبني
بتحديث بياناتهم وت�سجيل �شرائح هواتفهم.
وقال �أمين الد�سوقي الرئي�س التنفيذي للمبيعات يف ات�صاالت
�إن ات �� �ص��االت ال ت��دخ��ر ج �ه��دا يف دع ��م ج �ه��ود ه�ي�ئ��ة تنظيم
االت�صاالت �ضمن حملتها رقمي  ..هويتي وذل��ك بتوفري �سبل

متعددة للت�سجيل وب�إ�ضافة �شركاء جدد لت�سهيل العملية على
م�شرتكينا وت��رى ات���ص��االت �أن ه��ذه امل �ب��ادرة يف غاية الأهمية
حلماية امل�ستهلكني وتقدمي �أعلى م�ستوى خدمة لهم مبا يلبي
احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وميكن مل�شرتكي الهواتف املتحركة تقدمي الوثائق املطلوبة
يف �أي م��ن امل��واق��ع املعتمدة واملنت�شرة يف خمتلف �أن�ح��اء دولة
الإم��ارات حيث يتوجب على مواطني الإم��ارات تقدمي الهوية
الوطنية �أو جواز ال�سفر بينما يطلب من مواطني دول جمل�س
التعاون تقدمي ج��واز ال�سفر ولبقية اجلن�سيات يتعني تقدمي
بطاقة هوية املقيم �أو جواز ال�سفر مع �إقامة �سارية املفعول �أما
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات فتقدم بطاقة املن�ش�أة ال�صادرة عن وزارة
الداخلية.

�ضمن �إطار قرار جلنة مبادرات رئي�س الدولة مبنح  121م�سكنا للمواطنني

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على

وزارة الأ�شغال تدعو الأ�سر امل�شمولة اىل مراجعة الوزارة واح�ضار امل�ستندات املطلوبة
•• ابوظبي-وام:

دعت وزارة اال�شغال العامة اال�سر
ال�ت��ي �شملها ق��رارجل �ن��ة مبادرات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئ �ي ����س الدولة
وع ��دده ��م � 121أ�� �س ��رة مواطنة
م�ستحقة للم�ساكن اىل مراجعة
مناطق االخت�صا�ص التابعة للوزارة

كل يف �إمارته مع اح�ضار امل�ستندات
املطلوبة :اجل��واز الأ�صلي ون�سخة
اجلن�سية الأ�صلية ون�سخة بطاقة
ال �ه��وي��ة ون���س�خ��ة � �ش �ه��ادة الراتب
الأ� �ص �ل �ي��ة � �ش �ه��ادة ب ��الأم�ل�اك من
البلدية التابعة وح�ث��ت املهند�سة
جميلة حم�م��د ال�ف�ن��دي  -مديرة
�إدارة الإ� �س �ك��ان ب � ��وزارة الأ�شغال

ال�ع��ام��ة امل�ستفيدين على �ضرورة
�� �س ��رع ��ة ال� �ت ��وا�� �ص ��ل لإ�ستكمال
امل �� �س �ت �ن��دات ال�ن��اق���ص��ة يف مناطق
الوزارة التالية  -املنطقة ال�شمالية
ب ��ر�أ� ��س اخل �ي �م��ة  -للم�ستفيدين
ملنطقة اجلري خورخوبر -هواتف
رق � � � ��م - 072332344:
 - 072052924-املنطقة

ال�شرقية بالفجرية  -للم�ستفيدين
مل �ن �ط �ق��ة �أوح� � �ل � ��ة  -ه� ��ات� ��ف رق ��م
� - 092058848إدارة الإ�سكان
ب � � ��وزارة الأ�� �ش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة بدبي
للم�ستفيدين ملنطقة وادي القور-ه��وات��ف رق��م 042125414 :
  . 042125412وت� �ت ��وزعامل�ساكن على مناطق وادي القور

لعدد  61واجلري  30ر�أ�س اخليمة
و�أوح �ل��ة  30ال �ف �ج�يرة  .و�أك ��دت
املهند�سة جميلة حممد الفندي ان
توجيهات معايل الدكتور عبداهلل
ب��ن حممد بلحيف النعيمي وزير
الأ� �ش �غ��ال ال �ع��ام��ة وم �ع��ايل احمد
جمعة الزعابي نائب وزي��ر �شئون
ال��رئ��ا� �س��ة رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة تق�ضي

بت�سهيل �إج � ��راءات عملية ت�سليم
امل�ساكن مل�ستحقيها  .وكانت اللجنة
قد ا�ستندت يف قرارها على درا�سات
ت �ت �ع �ل��ق ب ��االح �ت �ي ��اج ��ات الفعلية
وامل �ل �ح��ة ل�ل�م��واط�ن�ين امل�ستحقني
لهذه امل�ساكن وذلك وفقا منظومة
متكاملة الدعم خا�صة يف مرحلة
ال�ت���س�ل�ي��م الأخ �ي ��رة ل �ت��ذل �ي��ل �أي ��ة

�� �ص� �ع ��وب ��ات ق � ��د ت� �ع� �ي ��ق ح�صول
امل�ستفيد من ه��ذه املنحة  .وت�أتي
عملية الت�سليم دون �إغفال روابط
الأ� �س��ر واجل �ي�رة ح�ي��ث �ستحر�ص
جل ��ان ال�ت���س�ل�ي��م �أن ي �ك��ون هناك
توافق لتحقيق رغبات امل�ستفيدين
بامل�سكن جنبا �إىل جنب مع �أهاليهم
ومعارفهم وجريانهم .

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة بتطوير البنية التحتية باملناطق النائية والفقرية يف باك�ستان

�إجناز  85يف املائة من �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد جنوب وزير�ستان

ب�ح���ض��ور ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة �شم�سة
بنت ح�م��دان ب��ن حممد �آل نهيان
حرم �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة
ال�غ��رب�ي��ة و��س�م��و ال�شيخة اليازية
ب�ن��ت ��س�ي��ف ب��ن حم�م��د �آل نهيان
حرم �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد
�آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة نظمت
املجموعة العربية الدبلوما�سية
م�ساء اخلمي�س املا�ضي حتت رعاية
�سمو ال�شيخة ال�ي��ازي��ة بنت �سيف
حفال ثقافيا خ�يري��ا حت��ت عنوان
فرحة عربية مب�شاركة  13دولة
عربية �شمل ع��رو��ض��ا ت��راث�ي��ة عن
طقو�س وع��ادات ومنا�سبات �سعيدة
حت �ت �ف��ل ب �ه��ا ه� ��ذه ال � � ��دول .اقيم
احل �ف��ل اخل�ي�ري االن �� �س��اين الذي
خ�ص�ص ريعه للالجئني ال�سوريني
على م�سرح مقر االحت��اد الن�سائي
ال�ع��ام يف �أب��وظ�ب��ي بح�ضور �سعادة
ن � ��ورة خ�ل�ي�ف��ة ال �� �س��وي��دي مديرة
االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام و�سعادة
زوج��ات ال�سفراء وع�ضوات ال�سلك
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي يف ال ��دول ��ة .افتتح
احل�ف��ل بال�سالم ال��وط�ن��ي للدولة
ثم القت رئي�سة املجموعة العربية
الدبلوما�سية ال�سيده ثناء العريدي
ح��رم �سفري دول ��ة فل�سطني كلمة
رح �ب��ت ف �ي �ه��ا ب��احل �� �ض��ور الكرمي
وحت��دث��ت ع��ن امل�ج�م��وع��ة العربية
الدبلوما�سية ال�ت��ي ت�شكلت العام
املا�ضي ك�إطار عمل يجمع زوجات
ال�سفراء العرب والدبلوما�سيات يف
ال�سفارات العربية �ضمن املجاالت
االجتماعية والثقافية واالن�سانية
ب�ه��دف حتقيق التوا�صل املطلوب

امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

عجمان

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

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

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

2242999

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

يف االت�صال باملدن الرئي�سية ب�سبب
طبيعتها اجلغرافية ال��وع��رة التي
تعيق ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت
احلديثة فيها..كما �سيمثل معربا
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ا ل �ل �م��وا� �ص�ل�ات بني
باك�ستان و�أف�غ��ان���س�ت��ان .و�أ� �ش��ار �إىل
�أن العمل يف امل�شروع ـ وهو الطريق
اال� �س�ترات �ي �ج��ي امل�م�ت��د م��ن مدينة
وان��ا �إىل مدينة �آجن ��ور �آد بجنوب
وزي��ر��س�ت��ان ـ ي�سري ب���ص��ورة ممتازة
ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن � �ص �ع ��وب ��ة املنطقة
اجلغرافية التي ينفذ فيها وق�سوة
ال �ظ��روف امل�ن��اخ�ي��ة خ�ل�ال الأ�شهر
املا�ضية  .و�أ�شار اىل �أن جميع فرق
ال �ع �م��ل ال�ه�ن��د��س�ي��ة واال�ست�شارية

التابعة لإدارة امل���ش��روع الإماراتي
مل �� �س��اع��دة ب��اك���س�ت��ان ت�ع�م��ل ب�صورة
مكثفة الجن ��از ال�ع�م��ل يف امل�شروع
وفق املوا�صفات الفنية والهند�سية
ب��أف���ض��ل امل �ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة وح�سب
اخلطة الزمنية املعتمدة للو�صول
�إىل درجة النجاح والتميز واجلودة
يف تنفيذ هذا امل�شروع .و�أكد الغفلي
�أن دولة الإمارات وقيادتها احلكيمة
ك��ان��ت ��س�ب��اق��ة وم�ل�ب�ي��ة الحتياجات
�أب� �ن ��اء م�ن�ط�ق��ة ج �ن��وب وزير�ستان
م � ��ن خ �ل ��ال ت ��وج� �ي� �ه ��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
وم�ب��ادرات �سموه الكرمية مل�ساعدة

�أبناء ال�شعب الباك�ستاين ال�صديق
وال�ت��ي ترجمت ب�ع��دد م��ن امل�شاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة والإن���س��ان�ي��ة احل�ضارية
يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة  .وق ��ال �إن �إدارة
امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
وب �ت��وج �ي �ه��ات م��ن � �ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة تنفذ  28م�شروعا
تنمويا و�إن�سانيا يف منطقة جنوب
وزير�ستان وبتكلفة وق��دره��ا 567
ر 54مليون دوالر �أمريكي..حيث
ت �ت��وزع ه ��ذه امل���ش��اري��ع ع�ل��ى خم�سة
جماالت كالآتي..امل�شاريع التعليمية
حيث تقوم �إدارة امل�شروع الإماراتي
ببناء كليتني للطالب والطالبات
وم��در��س��ة من��وذج�ي��ة ح��دي�ث��ة قادرة

على ا�ستيعاب �أل��ف و  200طالب
بتكلفة  5.18مليون دوالر �أمريكي
 .كما �شملت امل�ساعدات التعليمية
ت��وزي��ع احلقائب املدر�سية حلوايل
ث�ل�اث ��ة �آالف ط ��ال ��ب وط ��ال� �ب ��ة يف
م ��دار� ��س امل �ن �ط �ق��ة�..أم��ا امل�شاريع
ال���ص�ح�ي��ة فت�شمل ب �ن��اء م�ست�شفى
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للن�ساء
والأط� �ف ��ال وال� �ط ��وارئ ب���س�ع��ة 50
�سريرا بتكلفة خم�سة ماليني دوالر
�أم�ي�رك��ي يف م��دي�ن��ة � �ش��والم ك ��وت..
�إ� �ض��اف��ة �إىل �إع � ��ادة ب �ن��اء و�صيانة
وت�أهيل ثالثة م�ست�شفيات ب�سعة 50
�سريرا بتكلفة �أربعة ماليني و 310
�آالف دوالر �أم�يرك��ي..وي �ب �ل��غ عدد

امل�ستفيدين من امل�شاريع ال�صحية
� 35أل��ف ن�سمة� .أم��ا م�شاريع املياه
فيبلغ عددها  20م�شروعا خ�ص�صت
لتوفري مياه ال�شرب النقية لل�سكان
يف ال�ق��رى النائية م��ن خ�لال حفر
الآب � � ��ار وت��رك �ي��ب م �� �ض �خ��ات املياه
و�أج� �ه ��زة ال�ت�ن�ق�ي��ة وال�ت�ع�ق�ي��م ومد
خطوط امل�ي��اه حتى م�ن��ازل ال�سكان
املنتفعني  ..حيث يبلغ ع��دد املنازل
ال�ت��ي �ست�ستفيد م��ن ه��ذ امل�شاريع
 6500منزال ..وتبلغ تكلفة هذه
امل�شاريع مليونني و � 116ألف دوالر
�أم�يرك��ي .و�أو��ض��ح �أن م�شروع �شارع
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يبلغ
طوله  50كيلومرتا وتتخلل م�ساره

املجموعة العربية الدبلوما�سية تقيم حفال خرييا خ�ص�ص ريعه للالجئني ال�سوريني
•• �أبوظبي-وام:

مدار� 24ساعة

ال�شارقة

•• وزير�ستان -وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل بتقدمي
ال ��دع ��م وامل� ��� �س ��اع ��دات الإن�سانية
والإمن ��ائ �ي ��ة جل �م �ه��وري��ة باك�ستان
الإ�سالمية � ..أعلنت �إدارة امل�شروع
الإم� ��ارات� ��ي مل �� �س��اع��دة ب��اك���س�ت��ان �أن
ن���س�ب��ة الإجن � ��از يف م �� �ش��روع �إن�شاء
� �ش��ارع ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان يف منطقة جنوب وزير�ستان
بلغت  85يف امل��ائ��ة .وق��ال عبداهلل
خ�ل�ي�ف��ة ال�غ�ف�ل��ي م��دي��ر امل �� �ش��روع يف
ت�صريح لوكالة �أنباء الإم��ارات وام
�..إن تنفيذ م���ش��روع � �ش��ارع ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ي�أتي
��ض�م��ن ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة ب��االه�ت�م��ام بتطوير
وحتديث البنية التحتية يف املناطق
ال �ن��ائ �ي��ة وال �ف �ق�ي�رة يف ب��اك���س�ت��ان .
وت�ب�ل��غ ت�ك�ل�ف��ة امل �� �ش��روع الإجمالية
 38.01م�ل�ي��ون دوالر �أم�يرك��ي..
وي�ع�ت�بر م��ن �أك�ب�ر و�أه� ��م امل�شاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة احل��دي�ث��ة ال �ت��ي ت�ن�ف��ذ يف
ج �م �ه��وري��ة ب��اك �� �س �ت��ان الإ�سالمية
باعتباره من �أه��م الطرق احليوية
و�أول �شارع معبد يف منطقة جنوب
وزير�ستان  .كما تتمثل �أهمية هذا
امل�شروع و�أث��ره الإيجابي يف حت�سني
طرق املوا�صالت والربط بني املدن
وال�ق��رى التي تعاين م��ن �صعوبات
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فيما بينهن كثقافة عربية واحدة
وب � �ه� ��دف امل� ��� �ش ��ارك ��ة االي �ج ��اب �ي ��ة
الفعالة يف املجتمع االماراتي الذي
يحت�ضنهن ب�ك��ل دف��ئ واخال�ص.
وق ��ال ��ت ال �ع ��ري ��دي ان املجموعة
انطلقت بف�ضل توجيهات حكيمة
م��ن ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط �م��ة بنت
م �ب��ارك رئ�ي���س��ة االحت ��اد الن�سائي
ال �ع��ام ال��رئ�ي���س��ة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة رئي�سة املجل�س
الأع �ل��ى ل�ل�إم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة �أم
االم ��ارات �أم اجلميع رم��ز العطاء
والكرم واملحبة خري مثال يقتدى
ب��ه يف العمل اخل�يري واالن�ساين.
وا�� �ض ��اف ��ت يف ه � ��ذا ال � �ي� ��وم وع�ب�ر
احل �ف��ل الأول مل�ج�م��وع�ت�ن��ا نخطو
�أوىل خطواتنا باجتاه حتقيق �أهم
�أهدافنا وهو الت�أكيد على الهوية
العربية الواحدة و�أ�صالتها ونفخر
ب �ح �� �ض��ارت �ن��ا امل �م �ت ��دة م �ن��ذ �آالف
ال�سنني عرب نقل عاداتنا وتقاليدنا
وط�ق��و���س ال �ف��رح يف ب�لادن��ا بكافة
ا�شكالها  ..فما اجمل ان نفرح وما
احوجنا للفرح وما انبل ان نتمكن
عرب فرحتنا هذه من ادخال الفرح
اىل ق�ل��وب اط �ف��ال ون���س��اء و�شيوخ
�سرقت فرحتهم و�أبعدوا عن اهلهم
و� �ش��ردوا م��ن دي��اره��م ع�ل��ى اثرما
ي �ج��ري ه �ن��اك م��ن اح� ��داث م�ؤملة
انهم اخوتنا اللالجئون من �سوريا
وال ��ذي خ�ص�ص الجلهم ري��ع هذا
احلفل اخلريي االن�ساين اجلميل
برعاية كرمية من �سمو ال�شيخة
ال�ي��ازي��ة ب�ن��ت �سيف ب��ن حم�م��د �آل
ن �ه �ي��ان  .وق��ال��ت ا� �س �م �ح��وا يل �أن
اتوجه بجزيل ال�شكر واالمتنان لكل
من �ساهم معنا يف هذا العمل وابد�أ
م��ن زم�ي�لات��ي ع���ض��وات املجموعة

ال�ع��رب�ي��ة ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة جميعهن
اللواتي بذلن كل اجلهد وح�شدن
الطاقات من اجل ان ن�صل اىل هذا
اليوم ..ثم كل ال�شكر والتقدير اىل
ال���س�ي��دات ادارة االحت ��اد الن�سائي
ال�ع��ام ممثلة ب�سعادة ن��وره خليفة
ال�سويدي مديرة االحتاد الن�سائي
العام وكافة الطاقم من االخوات
العامالت يف االحتاد الن�سائي على
تعاونهن اجلميل و�أدائ�ه��ن الرائع
معنا بهدف اجناح هذا العمل  .كما
توجهت بال�شكر اجلزيل �إىل الفرق
امل �� �ش��ارك��ة ال �ت ��ي ق ��دم ��ت عرو�ضا
م��ن ال�ت�ق��ال�ي��د ال�ع��رب�ي��ة اال�صيلة
��س��واء ك��ن طالبات م��ن امل��دار���س او
�سيدات م��ن اجل��ال�ي��ات العربية ..
و��ش�ك��رت �أي���ض��ا ال��رع��اة امل�شاركني
�صالون جو رعد الذي توىل اعداد
امل �� �ش ��ارك ��ات وك ��ذل ��ك ف� �ل ��ورا بلال
للزهور الذي توىل تن�سيق الزهور
وروج للت�صوير .وتقدمت ال�سيدة
ثناء العريدي بجزيل ال�شكر لكل
م��ن ت�ب�رع م��ن اجل��ال�ي��ات العربية
او ��س��اه��م ب���ش��راء ت��ذاك��ر الدخول
ل�ي���ش��ارك يف ه��ذا احل�ف��ل اخلريي
االن�ساين.
م��ن جانبها ت�ق��دم��ت ��س�ع��ادة نوره
خليفة ال�سويدي م��دي��رة االحتاد
الن�سائي العام ب�أ�سمى �آيات ال�شكر
والتقدير اىل �سمو ال�شيخة �شم�سة
بنت ح�م��دان ب��ن حممد ال نهيان
و�إىل �سمو ال�شيخة ال�ي��ازي��ة بنت
��س�ي��ف ب��ن حم�م��د �آل ن�ه�ي��ان على
ح�ضورها ورعايتها الكرمية حلفل
ف��رح��ة ع��رب�ي��ة  ..ك�م��ا �أث �ن��ت على
جهود ع�ضوات املجموعة العربية
الدبلوما�سية وعلى ه��ذا التعاون
امل�شرتك ال��ذي �أثمر �أوىل قطافه

بتنظيم و�إعداد حفل فرحة عربية
 .وقالت �سعادتها �أن الدول العربية
تاريخها واحد وثقافتها م�شرتكة
و�أن االه� �ت� �م ��ام ب� ��إح� �ي ��اء ال�ت��راث
العربي الأ�صيل وت�سليط ال�ضوء
ع �ل �ي��ه ي �� �س��اه��م يف احل� �ف ��اظ عليه
وح�م��اي�ت��ه م��ن االن ��دث ��ار وتعريف
الأج � � �ي� � ��ال ال� ��� �ص ��اع ��دة بالهوية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� ��� �ش�ت�رك ��ة مو�ضحة
�سعادتها �أن هذه الوقفة الإن�سانية
اجل�م�ي�ل��ة �إىل ج��ان��ب الإخ � ��وه من
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �� �س ��وري�ي�ن ت�ستحق
الإ� �ش��ادة والتقدير م��ن اجلميع ..
م�ضيفة �أن البذل والعطاء و�إغاثة
امل �ل �ه��وف ه��و ن �ه��ج ��س�م��و ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ال��ذي حتر�ص
� �س �م��وه��ا ع �ل �ي��ه دائ� �م ��ا م ��ن خالل
ت��وج�ي�ه��ات�ه��ا ال �ك��رمي��ة .و�أ�ضافت
�سعادتها �أن الإحتاد الن�سائي العام
يهنئ ع�ضوات املجموعة العربية
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ع�ل��ى جن��اح احلفل
ويتقدم لهن بجزيل ال�شكر على ما
بذلنه من جهود كي ترى الفرحة
العربية ال �ن��ور ..ومت�ن��ت �سعادتها
�أن ي�ستمر ه��ذا ال�ت�ع��اون امل�شرتك
من �أجل اخلري وال�سالم .وقدمت
حفل فرحة عربية كل من ال�سيدة
ف ��رح اخل�ط�ي��ب م��ن ��س�ف��ارة لبنان
وال�سيدة مي�ساء ح��رب من �سفارة
ف�ل���س�ط�ين وك��ان��ت �أوىل الفقرات
ال�ت�راث �ي��ة م��ن الإم � � ��ارات �شاركت
ف�ي�ه��ا �إدارة ال���ص�ن��اع��ات الرتاثية
واحلرفية بالإحتاد الن�سائي العام
وه� ��ي ف� �ق ��رة ال �ع ��ر� ��س االم� ��ارات� ��ي
وطقو�سه التي حملت عبق الرتاث
وعطر املا�ضي اال�صيل حيث �شاهد
احل �� �ض��ور زف� ��ة ال� �ع ��رو� ��س قدميا
وتعرفوا اىل طقو�س العر�س من

ال�ترح �ي��ب وع��ر���ض ال��ذه��اب وهو
هدايا العري�س لعرو�سه باال�ضافة
اىل دخلة العرو�س اىل قاعة العر�س
و��س��ط ال�ن���س��اء ال�ل��وات��ي ي�شاركنها
ال� �ف ��رح ��ة .وق ��دم ��ت اجلمهورية
ال �ت��ون �� �س �ي��ة ع��ر� �ض��ا م �� �ص �غ��را عن
ي��وم ح�م��ام ال�ع��رو���س التون�سية يف
العا�صمة �شاركت فيه طالبات من
م��در��س��ة اليا�سمينة وم��ن جامعة
ال�سوربون وهو يوم خا�ص �إذ يعترب
�أول �أيام �أ�سبوع العر�س حتتفل فيه
ال�ع��رو���س م��ع جميع ن�ساء العائلة
واجل �ي ��ران والأ�� �ص� �ح ��اب يف هالة
من الزغاريد والأغ��اين التقليدية
م ��ن �أه �م �ه��ا ال�ت�ع�ل�ي�ل��ة  .وقدمت
اجلمهورية اجلزائرية ليلة احلنة
مب �� �ش��ارك��ة ط��ال �ب��ات م ��ن جامعة
ال�سوربون وجامعة �أبوظبي وهي
م��ن ط�ق��و���س ال�ع��ر���س اجل��زائ��ري .
وقدمت جمهورية ال�سودان فقرة
اجل ��رت ��ك وه � ��ي �أح � � ��دى طقو�س
ال� �ع ��ر� ��س ال � �� � �س� ��وداين مب�شاركة
اجل��ال �ي��ة ال �� �س��ودان �ي��ة وب�إ�شراف
هدى يون�س وال�سيدة فدوى ال�سر
 .وب�ف��رح��ة عربية ع��ارم��ة وا�صلت
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ت���ض�م�ي��د اجلرح
النازف يف ال�شام عن طريق تقدمي
الأغاين املنا�سبة لكل فقرة تراثية
ح �ي��ث ق��دم��ت ج �م �ه��وري��ة العراق
جانبا من طقو�س االحتفال بيوم
عقد القران اوما ي�سمى بالعراقي
حفلة امل�ه��ر وي�ع��د ه��ذا ال �ي��وم من
�أه ��م ح�ل�ق��ات ع�م�ل�ي��ة ال � ��زواج لأنه
ي�ك�ل��ل ب��ال�ن�ج��اح ج�م�ي��ع الفعاليات
التمهيدية يف ف�ترة اخلطوبة مبا
يف ذلك التفاهم على �أدق التفا�صيل
واملتطلبات ثم يبد�أ العرو�سان بعد
االنتهاء من ه��ذا اليوم بالتجهيز

و��ش��راء الأث ��اث وبقية م�ستلزمات
الزواج وحتديد موعد الزفاف وقد
قدمت اجلالية العراقية حفلة عقد
القران بالتعاون مع ال�سيدة �سهام
مطر .وم��ن �سلطنة عمان قدمت
طالبات من جامعة ال�شارقة ليلة
احل�ن��اء وه��ي م��ن طقو�س العر�س
العماين  .وقدمت دول��ة فل�سطني
ف �ق��رة اجل��اه��ة ل�ط��ال�ب��ات مدر�سة
ال��رواف��د وه��ي ط�ل��ب ي��د العرو�س
م��ن اهلها  .ي��ذك��ر �أن اجل��اه��ة هي
�أحدى العادات الكنعانية الأ�صيله
ال�ت��ي ت��وارث�ه��ا الفل�سطينيون من
�أ��ص��ول�ه��م ال�ك�ن�ع��ان�ي��ة م�ن��ذ خم�سة
�آالف ع��ام تقريبا  .وق��دم��ت دولة
ال �ك��وي��ت ال �ق��رق �ي �ع��ان وه ��و تقليد
��س�ن��وي وم�ن��ا��س�ب��ة ت��راث�ي��ة يحتفل
ب�ه��ا يف ب �ل��دان اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي يف
م �ن �ت �� �ص��ف � �ش �ه��ر رم �� �ض ��ان خالل
ال �ل �ي��ايل  13و 14و 15م �ن��ه .
ومن اجلمهورية اللبنانية قدمت
اجل��ال�ي��ة ط�ق��و���س خ ��روج العرو�س
من منزل ذويها �إىل منزل زوجها
مب�شاركة طالبات مدر�سة الظفرة
 .وم��ن دول��ة ليبيا قدمت اجلالية
ل �ي �ل��ة امل �ح �� �ض��ر � .أم � ��ا جمهورية
م�صر العربية فقد �شارك بتقدمي
ط �ق��و���س ال �� �س �ب��وع امل �� �ص��ري طلبة
م��دار���س ال�ف�لاح والإمي ��ان ومركز
االح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل ��ا�� �ص ��ة وف��رق��ة
الأهرام للفنون ال�شعبية  .وقدمت
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
باقة منوعة من ال�شعر املوريتاين
 .وق��دم��ت امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة فقرة
زفة العرو�س �أثناء العر�س املغربي
و�أثناء حفل الزواج  .واختتم حفل
فرحة عربية ب�أغنية م��ن الرتاث
ال�سوري.

خم�سة ج�سور وارتفاعه ي�تراوح ما
ب�ين �أرب �ع��ة �آالف و  600وثمانية
�آالف و  600قدم..م�شريا اىل �أن
 50يف امل��ائ��ة م��ن ال�ط��ري��ق م�سطح
و  50يف املائة منه جبلي .و�أ�ضاف
�أن��ه ب�ش�أن امل�ساعدات الإن�سانية ويف
�إط��ار حر�ص القيادة الر�شيدة على
تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية للأ�سر
ال�ف�ق�يرة وامل �ح �ت��اج��ة..وزع��ت �إدارة
امل���ش��روع الإم��ارات��ي ح��وايل خم�سة
�آالف � �س �ل��ة غ��ذائ �ي��ة ع �ل��ى الأ� �س ��ر
النازحة والفقرية يف منطقة جنوب
وزي��ر� �س �ت��ان ب�ج��ان��ب ت��وزي��ع حوايل
كميات كبرية من التمور على الأ�سر
الفقرية واملحتاجة.

اختتام م�سابقة اخلليج الثالثة
للربجمة يف جامعة خليفة
•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت جامعة خليفة ع��ن �أ�سماء
الفائزين يف م�سابقة اخلليج الثالثة
للربجمة ال�ت��ي اختتمت اخلمي�س
امل� ��ا� � �ض� ��ي يف ح � � ��رم اجل� ��ام � �ع� ��ة يف
�أبوظبي .وف��از فريق من اجلامعة
الأمريكية يف ال�شارقة يف امل�سابقة
ب��ر� �ص �ي��د � �س��ت م �� �س��ائ��ل م ��ن �أ�صل
.. 11و� �ض��م ال�ف��ري��ق الطلبة عمر
حارب وعبد الرحيم حداد وحممد
ع��ام��ر  ..فيما ذه��ب امل��رك��ز الثاين
ل�ف��ري��ق ج��ام�ع��ة خليفة ال ��ذي �ضم
الطلبة زيد املحمود وعبد الرحمن
احل �� �ض��رم��ي و�أح� �م ��د � �س �ل �ي �م��ان ..
وذهب املركز الثالث لفريق جامعة
ك��ارن�ي�ج��ي م�ي�ل��ون ال�ق�ط��ري��ة الذي
� �ض��م ف��اه��م دايف وب��اجل �ي��ت �سينغ
وها�شم مو�سوي � .شارك يف امل�سابقة
بن�سختها الثالثة للعام احلايل 50
فريقا �ضم �أك�ثر من  200طالب
وط ��ال �ب ��ة م ��ن ق �ط��ر وال�سعودية
و� �س �ل �ط �ن��ة ع �م ��ان ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل
الإم� � � ��ارات .وت �ن��اف ����س يف امل�سابقة
ف ��رق م��ن ث�لاث��ة ط�ل�ب��ة جامعيني
يف ح ��ل � 8أو �أك �ث��ر م ��ن امل�سائل
احلقيقية ��ش��دي��دة التعقيد وذلك
يف ف�ت�رة خ�م����س � �س��اع��ات ا�ستخدم
خ�لال�ه��ا ج �ه��از ك�م�ب�ي��وت��ر واح ��د يف
�سباق يخترب القدرة على التحمل
حيث فاز الفريق ال��ذي حل معظم
امل�سائل يف �أق��ل ع��دد من املحاوالت
و�أقل وقت تراكمي .وتعترب امل�سابقة
فر�صة متميزة لطلبة اجلامعات
املتخ�ص�صني يف ع�ل��وم الكمبيوتر
وهند�سة الكمبيوتر ونظم املعلومات
الإداري ��ة وتكنولوجيا املعلومات �أو
�أي��ة تخ�ص�صات ذات �صلة لإظهار
مهاراتهم يف الربجمة وحل امل�سائل
وااللتقاء مع نظرائهم من خمتلف
دول اخلليج.

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

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

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

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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
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افتتاح ق�سم للت�سجيل ال�صحي يف مركز م�شريف ال�صحي يف عجمان
•• عجمان-وام:

04

افتتح حمد ترمي ال�شام�سي مدير منطقة عجمان الطبية ق�سم الت�سجيل
ال�صحي يف مركز م�شريف ال�صحي لي�صبح بامكان مراجعي املركز �إ�صدار
وجتديد بطاقاتهم ال�صحية يف مركز م�شريف ال�صحي دون حتمل عناء
ال��ذه��اب �إىل م�ست�شفى ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �أو م��رك��ز املدينة ال�صحي
ال� �ص��دار �أو جت��دي��د ال�ب�ط��اق��ات ال�صحية ل�ه��م .وق ��ال ال�شام�سي �إن هذه
اخلطوة ت�أتي يف اط��ار اهتمام منطقة عجمان الطبية بت�سهيل اخلدمات
ال�صحية ال�ت��ي يحتاجها ��س�ك��ان منطقتي م���ش�يرف واجل ��رف ال��ذي��ن يتم
تقدمي خمتلف اخلدمات العالجية لهم يف مركز م�شريف ال�صحي �صباحا
وم�ساء و�سكان منطقة احلميدية يف الفرتة امل�سائية .و�أ�ضاف مدير طبية
عجمان �أن بافتتاح ق�سم الت�سجيل ال�صحي يف م��رك��ز م�شريف ال�صحي

�أ�صبح يقدم خمتلف اخل��دم��ات الطبية على فرتتني �صباحية وم�سائية
خا�صة بعد ال�صيانة ال�شاملة التي �أجريت للمركز حيث مت اجراء العديد
من التغيريات من �أجل ترقية اخلدمات التي يقدمها املركز للزوار وبلغت
تكلفة ال�صيانة نحو مليون ون�صف املليون درهم حيث قامت وزارة اال�شغال
باجراء �صيانة �شاملة للمركز ال��ذي ي�ستقبل �أك�ثر من �ستة �آالف مراجع
�شهريا..كما ي�صل �أع��داد امل�سجلني باملركز �أكرث من � 35ألف مواطن .من
جهتها قالت عائ�شة الرياي�سة مديرة مركز م�شريف ال�صحي �إن املركز يعد
من �أكرب مراكز الرعاية ال�صحية يف عجمان من حيث التنوع يف اخلدمات
التي يقدمها وع��دد امل�سجلني وم��ع افتتاح ق�سم الت�سجيل ال�صحي �أ�صبح
مركز م�شرف ال�صحي من املراكز الرائدة يف االم��ارات ال�شمالية حيث يتم
ا�ستخراج وجتديد البطاقات ال�صحية ..كما �أ�صبح باالمكان طباعة طلب
ا��ص��دار بطاقة الهوية ت�سهيال للمراجعني م��ن �سكان منطقتي م�شريف

واجل��رف .و�أ�ضافت الرياي�سة �أن املركز �شهد تفعيل العديد من اخلدمات
التي يحتاجها املراجعون حيث مت تفعيل نظام املواعيد باملركز وا�ستقبال
التطعيمات ط��وال الأ�سبوع من الأح��د �إىل اخلمي�س يف الفرتة ال�صباحية
..كما متت زيادة عدد الأيام املخ�ص�صة لرعاية احلوامل حيث �أ�صبح ثالثة
�أيام يف الأ�سبوع الأحد والثالثاء واخلمي�س بدال عن يومني ومت تخ�صي�ص
يوم لأمرا�ض الن�ساء ..كما مت افتتاح عيادة �أ�سنان جديدة ت�ستقبل املراجعني
من الرجال �إىل جانب عيادة اال�سنان املخ�ص�صة للن�ساء وبعد متديد �ساعات
ال��دوام يف املركز �أ�صبح املركز يقدم خدماته حتى ال�ساعة العا�شرة ليال و
ي�ستقبل خ�لال ال�ف�ترة ع��ددا �أك�بر م��ن امل��راج�ع�ين مم��ا ي ��ؤدي �إىل تخفيف
�ضغط املواعيد يف الفرتة ال�صباحية .وم�ضت مديرة مركز م�شريف ال�صحي
قائلة �إن��ه بالتعاون مع دار رعاية امل�سنني مت تخ�صي�ص ي��وم الأرب�ع��اء من
كل �أ�سبوع للزيارات املنزلية لتقدمي الرعاية ال�صحية للم�سنني ومتابعة

حالتهم ال�صحية وهناك الفح�ص الدوري الذي يتم تنفيذه يوم االثنني من
كل �أ�سبوع وهو موجه للمراجعني من عمر  18فما فوق ويتم الرتكيز فيه
بالن�سبة للن�ساء على الأمرا�ض اخلبيثة مثل �سرطان الثدي .كما �أن املركز
لديه توا�صل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية من خالل الربامج التوعوية حيث مت
تنفيذ برنامج م�شرتك مع دائ��رة البلدية والتخطيط عجمان فتم تنظيم
عدة فعاليات منها �إفطار �صحي وكذلك فعالية نحو ابت�سامة م�شرقة يف
متنزه احلليو  .ونظم املركز حملة توعية مبر�ض ال�سكر ومت تنظيم فعالية
زي��ارة حملة ال�سكر فلنقاوم ال�سكري معا مبنطقة حتا التابعة لإم��ارة دبي
ت�ضمنت حما�ضرة تثقيفية توعوية وعمل فحو�صات يف ال�ضغط وال�سكر
وتثقيف �صحي للح�ضور وق��ام ق�سم التغذية والتثقيف ال�صحي يف املركز
بزيارة دار لرعاية الفتيان بال�شارقة ويف نف�س املجال �أي�ضا نظم املركز فعالية
حول �سالمة الأغذية بالتعاون مع �إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي .

حاكم ال�شارقة يفتتح اليوم فعاليات الدورة الثالثة والع�شرين للأيام امل�سرحية

•• ال�شارقة -وام:

حتت رعاية وح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة تنطلق اليوم فعاليات �أيام
ال�شارقة امل�سرحية يف دورتها الثالثة والع�شرين .وتبد�أ الفعاليات بعر�ض
م�سرحية الدكتاتور اللبنانية للكاتب ع�صام حمفوظ واخراج لينا ابي�ض
احتفاء بتتويجها ب�ـ ج��ائ��زة ال�شيخ �سلطان ب��ن حممد القا�سمي لأف�ضل
عر�ض م�سرحي عربي يف ال��دورة اخلام�سة ملهرجان امل�سرح العربي التي
نظمتها الهيئة العربية للم�سرح يف قطر يف يناير من العام املا�ضي .ويكرم
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف هذه الدورة كال من الفنان الكويتي عبد
احل�سني عبد الر�ضا ك�شخ�صية عربية م�سرحية بجائزة ال�شارقة للإبداع
امل�سرحي العربي ال��دورة ال�سابعة ل�سنة  2013وهو من مواليد 1939
وذلك تقديرا لدوره الكبري يف �إثراء حركة امل�سرح اخلليجي والعربي عرب
م�سرية ام�ت��دت ل�سنوات طويلة ب�لا توقف حيث تناولت ال�ع��رو���ض التي
قدمها ظ��روف املجتمع وق�ضاياه وك��ان رم��زا للحوار وال�ت�ق��ارب الفكري
من خالل �أعماله الدرامية وامل�سرحية التي عربت عن الر�أي العام وكانت
نتاجا منه و�إليه .ويعترب الفنان عبد احل�سني عبد الر�ضا من عمالقة الفن
باخلليج ومن رواد احلركة الفنية ..وبد�أ عبد احل�سني عبد الر�ضا اال�شتغال
بامل�سرح يف �أوائل �ستينيات القرن الع�شرين وحتديدا يف عام  1961وذلك
من خالل م�سرحية �صقر قري�ش بالف�صحى وتوالت بعدها الأعمال من
م�سل�سالت تلفزيونية وم�سرحيات لتنطلق معها الإجن� ��ازات وال�شهرة
واجل��وائ��ز ..كما ق��دم �أ�شهر امل�سل�سالت اخلليجية على الإط�ل�اق حيث ال
ي��زال م�سل�سل درب الزلق مع �سعد الفرج وخالد النفي�سي وعبد العزيز
النم�ش وعلي املفيدي الأول باخلليج وكذلك م�سل�سل الأقدار  ..ويف امل�سرح
كانت له م�سرحيات كثرية �أ�شهرها باي باي لندن و بني �صامت و عزوبي

ال�ساملية وعلى ه��ام��ان ي��ا ف��رع��ون وغ�يره��ا الكثري .كما ق��ام بكتابة بع�ض
�أعماله امل�سرحية والتلفزيونية بنف�سه منها �سيف العرب و فر�سان املناخ و
عزوبي ال�ساملية و  30يوم حب و قا�صد خري وغريها ..وا�شتهر بال�شخ�صية
ال�ساخرة املرحة التي تنتقد وت�سخر من الأو�ضاع العربية بقالب كوميدي
وهو �أحد م�ؤ�س�سي فرقة امل�سرح العربي عام  1961وفرقة امل�سرح الوطني
عام  1976كما قام عام  1984بت�أ�سي�س م�سرح الفنون كفرقة خا�صة
عام � 1989أ�س�س �شركة مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع ...وقدم
عبدالر�ضا العديد من الثنائيات يف الإذاعة والتلفزيون .كما اختارت اللجنة
العليا املنظمة ملهرجان �أيام ال�شارقة امل�سرحية يف دورته الثالثة والع�شرين
تكرمي الفنان امل�سرحي الإم��ارات��ي مرعي احلليان  - 1961-ك�شخ�صية
امل�سرح املحلية تقديرا جلهوده امللحوظة يف تطوير جتربة امل�سرح املحلي
كتابة و�إخراجا ومتثيال �سواء يف م�سرح الكبار �أو امل�سرح املوجه للأطفال
وذلك منذ بداياته الأوىل يف الن�صف الثاين من ثمانينات القرن املا�ضي
و� �ص��وال �إىل ال��وق��ت ال��راه��ن ح�ي��ث غ��دت جت��رب�ت��ه �أك�ث�ر ت �ط��ورا ون�ضجا
وجت��ددا .وا�ستحق احلليان اختيار اللجنة العليا لأنه �أجزل العطاء ورفد
امل�سرح الإماراتي بالعديد من الن�صو�ص امل�سرحية املهمة و�شارك بالتمثيل
يف ع�شرات العرو�ض التي ي�صعب ن�سيانها ف�ضال عن ح�ضوره احليوي يف
الندوات وامل�ؤمترات و�سائر املنا�سبات امل�سرحية ..وكان لكل ما قدمه كبري
الأثر يف امل�ستوى املتقدم الذي و�صلنا �إليه ..وتعترب جتربة باب الرباحة
من �أبرز التجارب املحلية  ...كما �أن احلليان يجمع بني اهتمامات �إبداعية
عدة مثل ال�صحافة وال�شعر وامل�سرح والت�صوير  ..كما ان �أول جتربة له
م��ع �أب��و الفنون كانت م�سرحية جميلة م��ن ت�أليف و�إخ ��راج جمال مطر
 1988ومع هذا العر�ض �شارك احلليان للمرة الأوىل يف مهرجان القاهرة
الدويل للم�سرح التجريبي .وتعترب م�شاركته بالتمثيل يف م�سرحية بنت
عي�سى ت�أليف و�إخراج ناجي احلاي  1994من املحطات املهمة يف �سريته

الفنية حيث فاز ب�أول جائزة م�سرحية ...و�صقل احلليان قدراته التمثيلية
باالنخراط يف العديد من ور�ش التدريب والقراءة وهو يعترب جتربته مع
الفنان العراقي جواد الأ�سدي يف م�سرحية منديل  1999الأكرث �أهمية
يف هذا ال�سياق ...وفاز احلليان بالعديد من اجلوائز يف الت�أليف والتمثيل
والإخراج وهو ير�أ�س منذ �أربع �سنوات �إدارة امل�سرح احلديث ويت�شارك مع
�إبراهيم �سامل وح�سن رجب وجمال ال�سليطي و�سواهم يف �إنتاج امل�سرحيات
والإ�شراف على الور�ش .يذكر �أن �إدارة املهرجان �أعدت كتيبا ي�ضم �سرية كال
من املكرمني يف هذه الدورة توثيقا واحتفاءا بالفنان امل�سرحي .وت�شارك يف
املهرجان العرو�ض التالية� ..شهيد التني من م�سرح دبي ال�شعبي وهي من
ت�أليف عبد اهلل �صالح واخراج حممد �سعيد  ..و رابرت من م�سرح خورفكان
من ت�أليف واخراج عبد اهلل زيد  ..و زيت وورق من م�سرح حتا من �إخراج
وت�أليف علي جمال ..و الرتيال من م�سرح عجمان ت�أليف �إ�سماعيل عبد
اهلل و�إخ��راج حممد احلمبلي ..و م�شاجرة رباعية من عرو�ض مهرجان
ال�شارقة للم�سرحيات الق�صرية ت�أليف وجني يون�سكو واخراج بدر الرئي�سي
 ..و �سيد القبو م�سرح بني يا�س ت�أليف جمعة علي واخ��راج حبيب غلوم
 ..و م�ساء ال��ورد مل�سرح دبي االهلي ت�أليف واخ��راج حممود �أبو العبا�س ..
و طوفان مل�سرح الفجرية كتبها حميد فار�س ويخرجها �صابر رجب  ..و
امل�شهد االخ�ي�ر م��ن م��أ��س��اة م��ن ع��رو���ض مهرجان ال�شارقة للم�سرحيات
الق�صرية ت�أليف �صموئيل بيكت واخ��راج ن��ور غ��امن  ..ن�ه��ارات علول من
امل�سرح احلديث تاليف مرعي احلليان اخراج ح�سن رجب ...و خلطة ورطة
من م�سرح ام القيوين ت�أليف �إ�سماعيل عبد اهلل واخ��راج حممد العامري
 ...و ن��دب ال�سموم من م�سرح كلباء ت�أليف حممد ال�شبلي اخ��راج عارف
�سلطان  ..و تيكت من الربنامج التدريبي لإدارة امل�سرح يف ال�شارقة ت�أليف
ارجتال جماعي واخراج خالد جالل  ..و �أنت ل�ست كارا من م�سرح ال�شارقة
ت�أليف عزيز ني�سني واخ��راج حممد العامري  .ي�صاحب املهرجان ندوات

تطبيقية يومية ون��دوة فكرية متتد على م��دار يومي الأثنني والثالثاء
املقبلني �أبرز حماورها حماولة الإجابة على جملة من الت�سا�ؤالت املهمة
منها �أي دور للم�سرح العربي يف اللحظة ال��راه��ن ...ويعترب هذا ال�س�ؤال
يف امللتقى ا�ستكماال ملا طرح يف امللتقيات واملنا�سبات امل�سرحية التي �أقامتها
�إدارة امل�سرح بدائرة الثقافة والإعالم بحكومة ال�شارقة .كما ينظم بالتوازي
م��ع الأي ��ام عر�ض الكتاب امل�سرحي ال��ذي ينظم �سنويا وي�ضم جمموعة
كبرية من العناوين اجلديدة حملية وعربية وتغطي جماالت الن�صو�ص
والكتابة النقدية واملتابعات و�سواها ولكتاب م�سرحيني مثل عبد اهلل �صالح
و�صالح كرامة وخالد البناي و �سامل احلتاوي .ومن الأن�شطة التي ينظمها
املهرجان �أي�ضا معر�ضا فوتوغرافيا امل�سرح ي�ضم جمموعة من ال�صور
املميزة التي برع يف التقاطها امل�صور حممود بنيان العراق  -خالل دورات
املهرجان املا�ضية .
 .وي�ستهل املعر�ض مبداخلة نقدية من امل�سرحي املغربي الدكتور ح�سن
اليو�سفي حول عالقة امل�سرح بالفوتوغرافيا باعتبار انها عالقة بني فن
را�سخ اجل��ذور يف التاريخ الإن�ساين وب�ين ممار�سة حديثة ظلت �إىل وقت
قريب تبحث لنف�سها عن �شرعية االنتماء �إىل ع��امل الفنون متخذة من
امل�سرح نف�سه مطية وج�سرا للعبور نحو هذا العامل .و�سي�شهد املهرجان
�سهرة فلكورية تعرف �ضيوفه على مالمح م��ن الثقافة املحلية خا�صة
املو�سيقى التقليدية ف�ضال ع��ن حفلة تكرميية للفرق امل���ش��ارك��ة �سواء
املحلية �أو العربية وملتقى لأوائل امل�سرح العربي يف دورته الثانية ي�شارك
فيه �أوائ��ل معاهد وكليات امل�سرح يف ور�ش يومية متخ�ص�صة ولقاءات مع
�أبرز و�أهم جنوم امل�سرح املحليني والعرب .ووجهت اللجنة املنظمة الدعوة
لكبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف الدولة
حل�ضور افتتاح املهرجان ال��ذي �سيح�ضره العديد من كبار ال�شخ�صيات
امل�سرحية العربية املهمة يف امل�شهد امل�سرحي اخلليجي والعربي.

اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر ت�ست�ضيف ور�شة عمل للتعريف بنظام (بايل) العاملي
•• �أبوظبي-وام:

ا� �س �ت �� �ض��اف��ت ال �ل �ج �ن��ة الوطنية
ملكافحة االجتار بالب�شر يف فندق
رك��و ف��ورت��ي يف �أبوظبي..ور�شة
ع�م��ل تعريفية ح��ول ن�ظ��ام بايل
ب�ش�أن مكافحة تهريب والإجتار
بالأ�شخا�ص واجل��رائ��م الأخرى
ذات العالقة .وقال �سعادة الدكتور
��س�ع�ي��د حم �م��د ع �ب ��داهلل الغفلي
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املجل�س
الوطني االحتادي يف وزارة الدولة
ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
ع���ض��و وم �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة الوطنية
ملكافحة االجت��ار بالب�شر�..إنه يف
�إط � ��ار ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة وخ�صو�صا
فيما يتعلق باملحور الرابع ب�ش�أن
التعاون ال��دويل حتر�ص اللجنة

ع�ل��ى ال�ع�م��ل م��ع جميع الأجهزة
الدولية والإقليمية ملواجهة جميع
ال��و� �س��ائ��ل االج ��رام �ي ��ة لالجتار
بالب�شر .و�أو�ضح �أن نظام بايل يعد
�أحد هذه الآليات التي تعمل على
التن�سيق وال�ت�ع��اون م��ع الأع�ضاء
املنت�سبني �إليه ملكافحة والق�ضاء
ع �ل��ى ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن اجل ��رائ ��م
وبناء عليه فقد حر�صت اللجنة
على ا�ست�ضافة ور�شة العمل التي
ت��أت��ي �ضمن امل �ب��ادرات التوعوية
ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��امل�ن�ظ�م��ات واجلهات
الدولية املهتمة يف الق�ضاء على
ه ��ذه ال �ظ��واه��ر وم ��ا ي��رت�ب��ط بها
م� ��ن خم ��ال� �ف ��ات دول � �ي� ��ة .ح�ضر
ور�شة العمل ممثلو جميع �أع�ضاء
اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار
بالب�شر وه��ي وزارات الداخلية

واخل ��ارج� �ي ��ة وال � �ع ��دل و العمل
وال���ش��ؤون االجتماعية وال�صحة
و� �ش��رط��ة دب ��ي و�إدارة اجلن�سية
والإق� ��ام� ��ة وال �ن �ي��اب��ة االحت ��ادي ��ة
ونيابتا �أب��وظ�ب��ي ودب��ي و جمعية
الإمارات حلقوق الإن�سان ومراكز
�إي � � ��واء وم ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي لرعاية
ال �ن �� �س��اء والأط � �ف� ��ال .و�� �ش ��ارك يف
الور�شة القن�صل �سكوت بريجارد
م��ن �إدارة اجلن�سية وال�ه�ج��رة يف
القن�صلية اال� �س�ترال �ي��ة العامة
الذي �أكد �أن نظام بايل هو عبارة
ع ��ن جت �م��ع ت �ط��وع��ي غ�ي�ر ملزم
ي�ضم  47دول��ة ومنظمة دولية
وي� �ه ��دف �إىل اجل� �م ��ع ب�ي�ن دول
امل�صدر واملعرب واملق�صد ملكافحة
الأع��داد الكبرية من املت�سللني �أو
امل�ه��اج��ري��ن غ�ير ال���ش��رع�ي�ين عن

طريق دخولهم م��ن املنافذ التي
تدار بوا�سطة �أ�شخا�ص يعملون يف
جم��ال التهريب يف منطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ .و�أو�ضح �أن نظام
ب��ايل �أن�ش�أ خطة عمل م�ستقبلية
و�إطارا للعمل التعاوين والتعاون
التطبيقي ك�م��ا �أن ه�ن��اك فريقا
ت��وج�ي�ه�ي��ا ي �ت ��أل��ف م��ن حكومات
ك��ل م��ن �أ� �س�ترال �ي��ا و�إندوني�سيا
ون �ي��وزي �ل �ن��دا وت��اي �ل �ن��د واملنظمة
الدولية للهجرة ومفو�ضية الأمم
املتحدة لر�صد وتنفيذ الأن�شطة
وامل �ب��ادرات ذات ال�صلة .و�أك ��د �أن
نظام بايل يعمل من خالل �آليتني
رئ�ي���س�ي�ت�ين ه�م��ا اج �ت �م��اع وزاري
يعقد كل �سنتني للدول الأع�ضاء
م� ��ن �أج � � ��ل و� � �ض ��ع التوجيهات
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل �ل �ف��رق ال �ع��ام �ل��ة يف

النظام �إ��ض��اف��ة �إىل االجتماعات
ال ��دوري ��ة ل�ل�ف��رق ال�ع��ام�ل��ة وذلك
م��ن خ�لال عقد دورات تدريبية
وور���ش عمل تعقد يف �أح��د الدول
الأع �� �ض��اء .وذك ��ر �أن ن �ظ��ام بايل
ي �ه��دف �إىل ت �ط��وي��ر املعلومات
لت�صبح �أك�ث�ر ف��اع�ل�ي��ة وحت�سني
التعاون بني وكاالت �إنفاذ القانون
الإقليمية لردع ومكافحة �شبكات
ت �ه��ري��ب ال �ب �� �ش��ر والإجت� � � ��ار غري
امل �� �ش��روع وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون على
احل��دود ونظم الت�أ�شريات لك�شف
ومنع التحركات غري امل�شروعة.
كما بينت ور�شة العمل �أن النظام
يهدف �إىل زيادة الوعي العام من
�أج� ��ل م �ن��ع م �ث��ل ه ��ذه الأن�شطة
وحت ��ذي ��ر الأ� �ش �خ��ا���ص العر�ضة
ل� �ه ��ذه الأن� ��� �ش� �ط ��ة الإج� ��رام � �ي� ��ة

وتعزيز عملية �إرج��اع الأ�شخا�ص
�إىل ال �ب �ل��د الأ� � �ص ��ل باعتبارها
�إ�سرتاتيجية لردع تهريب الب�شر
والإجتار من خالل �إبرام ترتيبات

منا�سبة والتعاون يف التحقق من
ه��وي��ة وجن�سية امل�ه��اج��ري��ن غري
ال �� �ش��رع �ي�ين و� �ض �ح��اي��ا الإجت � ��ار
وال� � �ت� � �ع � ��اون ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال� �ه� �ج ��رة

القانونية ب�ين ال��دول وم�ساعدة
ال� �ب� �ل ��دان ع �ل��ى اع� �ت� �م ��اد �أف�ضل
املمار�سات يف جمال �إدارة اللجوء
وفقا ملبادئ اتفاقية الالجئني.

الإمارات ت�شارك يف اجتماع القيادة العاملية لديناميات ال�سكان يف دكا
•• دكا-وام:

�شاركت الدولة يف �أعمال اجتماع
القيادة العاملية لديناميات ال�سكان
ال��ذي ا�ست�ضافته مدينة دك��ا على
مدى يومني .تر�أ�ست وفد الدولة
�إىل الإج �ت �م��اع م �ع��ايل الدكتورة
ميثاء بنت �سامل ال�شام�سي وزيرة
دولة..بح�ضور �سعادة خلفان بتال
علي املن�صوري �سفري الدولة لدى
ج�م�ه��وري��ة ب�ن�ج�لادي����ش .ويهدف
االجتماع �إىل مراجعة دور خمتلف
ال � �ظ� ��واه� ��ر احل� �ي ��وي ��ة يف جم ��ال
ال��دي �ن��ام �ي��ة ال �� �س �ك��ان �ي��ة وخا�صة
املرتبطة بالدور التنموي لل�سكان
وال� ��� �ش� �ب ��اب وال� �ه� �ج ��رة وامل�سنني
والتح�ضر .ونقلت ال�شام�سي يف
كلمة لها خ�لال االجتماع حتيات
حكومة دولة الإمارات �إىل حكومتي
بنغالد�ش و�سوي�سرا على رعايتهما
وتنظيمهما هذا االجتماع الهام..
معربة عن تقدير الدولة للجهود
ال �ت��ي ي �ب��ذل �ه��ا وزي� � ��را خارجيتي
البلدين يف �إدارة �أعماله وقيادته

نحو هدفه املن�شود .وا�ستعر�ضت
خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا اجل �ه��ود التي
تبذلها الدولة للنهو�ض بالإن�سان
يف الإم��ارات وتبنيها منذ �إن�شائها
ا�سرتاتيجية تنموية تنطلق من
�أن ال �ث�روة ال�ب���ش��ري��ة ه��ي الرثوة
احل �ق �ي �ق �ي��ة ال ��دائ� �م ��ة للمجتمع
وذل��ك م��ن خ�لال ا�ستثمار عوائد
الرثوة النفطية مع احلر�ص على

حماية البيئة ل�ل�أج�ي��ال القادمة
وت ��أم�ي�ن م���ص��ادر ال�ع�ي����ش الكرمي
لها .و�أ�شارت �إىل �أن الإ�سرتاجتية
احل� �ك ��وم� �ي ��ة ل� �ل ��أع� � ��وام 2011
  2013ت �ه��دف اىل االل� �ت ��زامب �ت �ح �ق �ي��ق الأه� � � � ��داف التنموية
م� ��ؤك ��دة م��وا� �ص �ل��ة ال�ترك �ي��ز على
املواطن والعمل بنظرة م�ستقبلية
يف امل � �ج� ��االت ك ��اف ��ة .و�أك� � � ��دت �أن

مو�ضوع االجتماع يكت�سب �أهمية
ك � �ب �ي�رة خ ��ا�� �ص ��ة خ� �ل��ال ال� �ف�ت�رة
احلالية التي تكثف فيها منظمة
الأمم املتحدة جهودها حت�ضريا
مل�ن��اق���ش��ة �أج �ن ��دة ال�ت�ن�م�ي��ة للأمم
امل �ت �ح��دة مل ��ا ب �ع��د ..2015حيث
�أن ديناميكية ال�سكان وعالقتها
ب��ال�ت�ن�م�ي��ة ت�ع�ت�بر ح�ج��ر الأ�سا�س
الذي ترتكز عليه اجلهود العاملية

نحو حتقيق التنمية بكل �أبعادها
يف ال �ع��امل..م ��ؤك��دة �أن �ن��ا متفقون
جميعا على �أن الإن�سان �سواء كان
ف� ��ردا �أو جم�م��وع��ة ي���ش�ك��ل القوة
امل�ؤثرة واملت�أثرة التي ت�شكل �أجندة
التنمية الوطنية والدولية وحتدد
ط��رق تنفيذها وفر�ص حتقيقها.
و�أ� �ش ��ارت �إىل �أن ال �ق��وى املحركة
ل�ل�ت��وج�ه��ات ال���س�ك��ان�ي��ة يف العامل
ت � ��زداد وت �ت �ط��ور ب �� �ص��ورة �سريعة
و�أ�صبح البد من اال�ستجابة لهذه
ال� �ت� �غ�ي�رات وال � �ت � �ط� ��ورات بنف�س
ال�سرعة وبالكفاءة الالزمة ملواكبة
اح �ت �ي��اج��ات احل��ا� �ض��ر ومتطلبات
امل�ستقبل وبالتايل من ال�ضروري
اخ ��ذ ه ��ذه ال �ت �ط��ورات باالعتبار
ح�ين مناق�شة �أج �ن��دة التنمية ملا
بعد  2015مب��ا يف ذل��ك �أهداف
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة .و�أع ��رب ��ت
ال � ��وزي � ��رة يف خ� �ت ��ام ك �ل �م �ت �ه��ا عن
�أملها �أن ي�سهم اجلميع بفاعلية
ل�ل��و��ص��ول �إىل �إج �م��اع دويل حول
مقاربة التنمية امل�ستدامة وبرامج
التنمية ملا بعد .2015

ر�ؤ�ساء الأجهزة املعنية مبكافحة الف�ساد وحماية النزاهة يف دول التعاون يعقدون اجتماعهم الأول
•• الريا�ض-وام:

ع �ق ��د ر�ؤ�� � �س � ��اء الأج� � �ه � ��زة املعنية
مبكافحة الف�ساد وحماية النزاهة يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية �أم�س اجتماعهم الأول يف
مقر الإمانة العامة لدول املجل�س.
ودع� ��ا م �ع��ايل حم �م��د ب ��ن عبداهلل
ال���ش��ري��ف رئ�ي����س ال�ه�ي�ئ��ة الوطنية
ملكافحة الف�ساد يف اململكة العربية
ال�سعودية ال��ذي تر�أ�س الإجتماع..
�إىل زيادة تفعيل التعاون والتن�سيق
وال �ت �� �ش��اور وت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات بني

الأج �ه��زة املعنية مبكافحة الف�ساد
وح �م��اي��ة ال �ن��زاه��ة ب � ��دول جمل�س
ال �ت �ع��اون .م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د معايل
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن را�شد
الزياين �أم�ين عام جمل�س التعاون
يف كلمة اجلل�سة االفتتاحية�..أن
االج �ت �م��اع ي ��أت��ي ��س�ع�ي��ا ال�ستكمال
رواف ��د العمل امل���ش�ترك م��ن خالل
تفعيل التعاون بني الأجهزة املعنية
مبكافحة الف�ساد وحماية النزاهة
ب �ج��ان��ب �إي � �ج� ��اد ق � �ن� ��وات �إت �� �ص��ال
بينها لتبادل املعلومات واخلربات
وال� �ت� �ج ��ارب �إت �� �س��اق��ا م ��ع جم ��االت

ال� �ت� �ع ��اون الأخ � � ��رى االقت�صادية
واالجتماعية واالمنية والق�ضائية
وغ�ي�ره��ا  .و�أ�� �ض ��اف الأم�ي��ن العام
ملجل�س ال�ت�ع��اون �إن ال�ل�ق��اء يعك�س
اهتمام دول جمل�س التعاون ب�أهمية
ال ��دور ال��ذي ت�ضطلع ب��ه الأجهزة
امل�ع�ن�ي��ة ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن الوطني
وال � � � ��دويل يف ج� �ه ��وده ��ا ملكافحة
الف�ساد وحماية ال�ن��زاه��ة ..م�ؤكدا
�أن مثل هذه اللقاءات جت�سد �أهمية
التعاون يف الت�صدي لظاهرة الف�ساد
اخلطرية التي ات�سع نطاقها على
م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ف �ه��ي ق��ائ �م��ة يف

ال��دول الغنية والفقرية واملتطورة
وغ�يره��ا وال�ف���س��اد بحد ذات��ه مينع
التطور اذ ان��ه يربك املعايري التي
ت�ق��وم عليها امل��ؤ��س���س��ات وي�ستبدل
االه �ل �ي ��ة وال� �ك� �ف ��اءة باملح�سوبية
وي�ستبدل ال�صالح العام الذي تقوم
ع�ل�ي��ه امل �� �ش��اري��ع ال �ع��ام��ة مب�صالح
خ��ا��ص��ة ت � ��ؤدي اىل ات �خ��اذ ق ��رارات
ت�ضر بال�صالح العام  .و�أكد الدكتور
الزياين �أن اخلطر املتنامي للف�ساد
على امل�ستويني الدويل واملحلي دفع
منظمة الأمم امل�ت�ح��دة �إىل و�ضع
ات �ف��اق �ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة ملكافحة

الف�ساد ع��ام  2003وذل��ك بغر�ض
تن�سيق اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة املتعلقة
مبكافحة ال�ف���س��اد وو� �ض��ع وتعزيز
ال�ن�ظ��م ال��وط�ن�ي��ة الكفيلة بذلك..
م�شريا �إىل �أن دول جمل�س التعاون
اتخذت العديد من اخلطوات الهامة
للتجاوب مع اجلهود الدولية وكان
م��ن �أوىل ه ��ذه اخل� �ط ��وات �إن�شاء
ه �ي �ئ��ات وجل � ��ان وط �ن �ي��ة للنزاهة
وال�شفافية حتر�ص دول�ن��ا على �أن
توفر لها كافة املقومات التي ت�سمح
ل �ه��ا ب� � � ��أداء م�ه�م�ت�ه��ا مبو�ضوعية
وا�ستقاللية كاملتني .

جامعة العني تختتم م�سابقتها الثقافية الأوىل للتميز
•• العني-وام:

اختتمت يف جامعة العني للعلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا م���س��اب�ق��ة التميز
ال �ث �ق��ايف الأوىل ل �ل �ج��ام �ع��ة لعام
 2013 -2012مب�شاركة عدد
م��ن م��دار���س املنطقة ال�شرقية يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي .وتعترب امل�سابقة
الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا ع�ل��ى م�ستوى
ج��ام �ع��ات ال ��دول ��ة وذل � ��ك لإب � ��راز
الطلبة املتميزين واملثقفني من
طلبة ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة .و�أقيمت
امل �� �س��اب �ق��ة يف م �ق��ر اجل ��ام� �ع ��ة يف
م��دي �ن��ة ال �ع�ي�ن ع �ل��ى م� ��درج يا�س
وا��س�ت�م��رت مل��دة ع���ش��رة �أي ��ام حيث
تقدمت للم�سابقة ثمانية ع�شرة
م��در� �س��ة ومت ��ت امل �� �س��اب �ق��ة بنظام
امل�ج�م��وع��ات ح�ي��ث ي�ت��أه��ل م��ن كل
جمموعة فريق واح��د �إىل الدور
الن�صف النهائي وم��ن ث��م للدور
رب��ع النهائي حتى ال��دور النهائي
ليتم من بعدها حتديد الفائزين
باملراكز الثالثة الأوىل .وح�صلت
مدر�سة اخلليل الثانوية اخلا�صة

على املركز الأول وجائزة مقدارها
� 20ألف درهم فيما نالت مدر�سة
اخل��زن��ة الثانوية امل��رك��ز ال�ث��اين و
� 15ألف درهم�..أما املركز الثالث
فكان من ن�صيب مدر�سة الرفعة
ال�ث��ان��وي��ة اخل��ا��ص��ة وح�صلت على
� 10آالف درهم .وقال الدكتور نور
الدين عطاطرة الرئي�س امل�ست�شار
جلامعة ال�ع�ين �إن امل�سابقة ت�أتي
ان� �ط�ل�اق ��ا م ��ن �إمي � � ��ان اجلامعة
ب��دوره��ا يف ال�ت�ف��اع��ل م��ع املجتمع
ودوره ��ا الأك��ادمي��ي ال��ذي يفر�ض
ع �ل �ي �ه��ا دع� ��م ال �ط �ل �ب��ة املتفوقني
و�إب ��رازه ��م و�إي �ج��اد روح املناف�سة
ال �� �ش��ري �ف��ة ب �ي�ن ط �ل �ب��ة امل ��دار� ��س
..م ��ؤك��دا �أن امل�سابقة �ساهمت يف
ن���ش��ر ث �ق��اف��ة الإب � � ��داع م ��ن خالل
اك �ت �� �ش��اف امل��وه��وب�ي�ن واملتميزين
م��ن الطلبة و�إب ��راز قدرتهم على
ال �ع �م��ل ال� �ت� �ع ��اوين والتخطيط
وامل�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية و�إثراء
معلوماتهم .و�أع��رب الدكتور نور
عطاطرة عن �شكره لكل من �ساهم
يف جناح هذه امل�سابقة من ممثلي

منطقة العني التعليمية وجمل�س
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ومن�سقني
وم �� �ش��ارك�ين م��ن ط�ل�ب��ة ومدار�س
..وق� ��ال �إن جم��ال الإب � ��داع وا�سع
وغ�ي�ر حم� ��دود وامل� �ب ��دع ال ب��د له
م ��ن �إع � � ��داد ج �ي��د وج �ه ��د مكثف
يف ال �ت��دري��ب واك �ت �� �س��اب امل �ه��ارات
ال�ل�ازم ��ة ك��ي ي���ص�ب��ح ق � ��ادرا على
بلورة �أفكاره وت�شكيلها وحتقيقها
يف جم � ��ال م �ع�ي�ن ..م� ��� �ش�ي�را اىل
�أن الإب � ��داع وال�ت�ف�ك�ير الإيجابي
ه� ��م و�� �س ��ائ ��ل ل �ت �ح �ق �ي��ق النجاح
وال �ت �ف ��وق والإب � � � ��داع يف املدر�سة
ه��و ب��واب��ة الإب� � ��داع يف اجلامعة.
وت�ع�ت�بر م�سابقة ال�ت�م�ي��ز الثقايف
الأوىل جل��ام �ع��ة ال �ع�ي�ن للعلوم
والتكنولوجيا الأوىل م��ن نوعها
على م�ستوى جامعات ال��دول��ة يف
ه ��ذا امل �ج��ال وامل�خ���ص���ص��ة لطلبة
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة حيث
�شارك يف امل�سابقة  18مدر�سة من
مدار�س املنطقة ال�شرقية لإمارة
�أب��وظ �ب��ي وخ���ص���ص��ت ل �ه��ا جوائز
مالية من اجلامعة.
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�أخبـار الإمـارات

موانئ دبي العاملية حتتفل باليوم العاملي للمر�أة
•• دبي -وام:

احتفلت موانئ دب��ي العاملية ـ الإم ��ارات باليوم العاملي للمر�أة
من خالل عدد من الأن�شطة اخلا�صة باملوظفات العامالت يف
ال�شركة لتجدد الت�أكيد على التزامها بتوفري بيئة عمل منا�سبة
للمر�أة عرب ت�شجع تكاف�ؤ الفر�ص والتوازن بني احلياة العملية
وال�شخ�صية على حد �سواء .و�شاركت �أكرث من  150موظفة
يف احتفال اقيم م�ؤخرا وا�ستمر يوما كامال بهذه املنا�سبة حتت
�شعار التوازن بني احلياة العملية وال�شخ�صية يف فندق مدينة
جمريا ـ دب��ي .وق��ال حممد املعلم نائب الرئي�س الأول ومدير

عام موانئ دبي العاملية ـ الإمارات �إن دعم موانئ دبي للمر�أة يف
مكان العمل ي�أتي من منطلق القناعة الرا�سخة والتي ن�ستمدها
من التزام قيادة دولة الإمارات بتمكني املر�أة وتو�سيع دورها يف
املجتمع وذلك منذ ت�شكيل دولة االحتاد يف العام .1971
و�أ��ض��اف املعلم اننا ن��ؤي��د ثقافة العمل التي ت�ساعد ال�شابات
الإماراتيات على اكت�ساب املهارات لتويل منا�صب قيادية هامة
 ..م�شريا اىل �أن ال�ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�م��ر�أة ي��أت��ي كفر�صة جلمع
املوظفات معا لتبادل اخلربات ولت�أكيد التزامنا نحو تطورهن
املهني .م��ن جانبها ق��ال��ت علياء امل�ه�يري م��دي��رة ق�سم الأداء
الإداري يف موانئ دبي العاملية -الإمارات

�إن املر�أة �ساهمت ب�شكل كبري يف منو وتقدم موانئ دبي العاملية
واحتفالها باليوم العاملي للمر�أة منا�سبة للت�أكيد على دورها يف
ا�ستمرار هذا التطور.
يذكر �أن الن�ساء حتتل  66باملائة من وظائف القطاع العام يف
الدولة و 30باملائة من مواقع �صنع القرار العليا يف القطاع
احلكومي وت�شغل امل��ر�أة الإماراتية منا�صب رفيعة امل�ستوى يف
جميع قطاعات املجتمع.
وت�أتي دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة  38بني 187
بلدا يف م�ؤ�شر يف التنمية املرتبط بنوع اجلن�س التابع لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي لعام .. 2011
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حاكم عجمان يح�ضر حفل زفاف مواطن
•• عجمان-وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان ظهر �أم�س حفل
الغداء الذي �أقامه املواطن �أحمد حممد رحمه العامري ال�شام�سي مبنا�سبة زفاف جنله حممد �إىل كرمية
نا�صر يو�سف نا�صر النعيمي .كما ح�ضر احلفل ـ ال��ذي �أقيم يف فندق كمبن�سكي بعجمان ـ معايل حممد
�أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع وال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل احلاكم لل�ش�ؤون املالية واالدارية وال�شيخ عبدالعزيز
بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة التنمية ال�سياحية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية
والتخطيط ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س الديوان االم�يري وعدد من ال�شيوخ
و�أعيان البالد وامل�س�ؤولني و�أقارب و�أهل العرو�سني.

05

عجمان ت�ست�ضيف فعاليات م�ؤمتر جودة احلياة يف الإمارات يوم الثالثاء املقبل
•• عجمان -وام:

املركز الوطني للإح�صاء ورابطة الإح�صائيني الدولية يبحثان التعاون
•• �أبوظبي-وام:

بحث �سعادة را�شد خمي�س ال�سويدي مدير عام املركز
الوطني للإح�صاء يف مقر املركز الرئي�سي يف �أبوظبي
وال��دك�ت��ور �ستيفان بينك رئي�س راب�ط��ة االح�صائيني
الدولية�..إمكانات التعاون بني اجلانبني .و�أك��د �سعادة
ال�سويدي خالل اللقاء الذي ح�ضره املدراء التنفيذيون
وعدد من اخلرباء والفنيني يف املركز�..أهمية التوا�صل
بني املركز الوطني للإح�صاء وامل�ؤ�س�سات االح�صائية
الدولية ملا متثله عملية التوا�صل من فر�صة لتوثيق
العالقات وت�ب��ادل اخل�ب�رات واال��س�ت�ف��ادة م��ن التجارب
الناجحة خلدمة وتطوير العمل االح�صائي يف دولة
االم ��ارات .و�أ� �ش��ار �إىل �أهمية اال�ستفادة م��ن التجارب
وال���س�ير ال��ذات�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب��ال�ك��وادر واخل�ب�راء الذين
يعملون يف هذه امل�ؤ�س�سات وال�سيما رابطة االح�صائيني
ال��دول �ي��ة وال �ت��ي مت �ث��ل اط � ��ارا م�ه�ن�ي��ا م�ه�م��ا لتجميع
وتبادل اخلربات بني الأجهزة االح�صائية .وا�ستعر�ض
��س�ع��ادة ال�سويدي خ�لال ال�ل�ق��اء م���ش��روع �إن���ش��اء املركز
الوطني للإح�صاء والتعاون مع �صندوق النقد الدويل
وال�شعبة الإح�صائية بالأمم املتحدة لإن�شاء هذا ال�صرح
الإح���ص��ائ��ي وف�ق��ا للمعايري ال��دول�ي��ة الع�شرة لتنظيم
العمل الإح�صائي للدول.
ك �م��ا ت �ط��رق � �س �ع��ادة ال �� �س��وي��دي �إىل ت�ق�ي�ي��م �صندوق
النقد للواقع الإح�صائي خالل زيارته للدولة يف عام
 2003ثم تقييم جلنة اخلرباء بالتعاون مع ال�شعبة
الإح�صائية للأمم املتحدة وكيف �أن ذلك تطلب ت�شريعا
حديثا لتنظيم العمل الإح�صائي بالدولة والذي جت�سد
من خالل قانون �إن�شاء املركز الوطني للإح�صاء رقم
 9ل�سنة �..2009إىل جانب ا�ستعرا�ض واقع التكامل
الإح���ص��ائ��ي يف ال��دول��ة ب�ين امل��رك��ز الوطني للإح�صاء
وخمتلف اجلهات االحتادية وبينه وبني مراكز الإح�صاء
امل�ح�ل�ي��ة .وت �ن ��اول االج �ت �م��اع اجل �ه��ود اخل��ا� �ص��ة ببناء
املجتمع الإح�صائي وتعزيز املعرفة الإح�صائية حيث
متت مناق�شة �أهمية التعاون مع اجلامعات لتدري�س
الإح���ص��اء على م�ستوى البكالوريو�س و�إع ��داد دبلوم
متخ�ص�ص ي��در���س يف خمتلف اجل��ام�ع��ات ب�ه��دف رفد

�سوق العمل باملتخ�ص�صني يف جمال الإح�صاء .كما مت
التطرق �إىل �أهمية التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
لو�ضع منهج م�ستقل للإح�صاء يعزز الفهم واملعرفة
الإح�صائية ويبني ال�صورة الإيجابية لت�شجيع الأجيال
لدرا�سة هذا التخ�ص�ص املهم .من جانبه �أعرب الدكتور
بينك عن �سعادته بزيارة دول��ة الإم��ارات وتعرفه على
العمل االح�صائي يف الدولة وم�ستوى التقدم والتطور
الذي حتقق يف خمتلف املجاالت..
موكدا حر�صه على توثيق عالقات التعاون وتطوير
عملية تبادل املعارف واملهارات االح�صائية بني اجلهتني
مبا يخدم عملية بناء نظام �إح�صائي ع�صري للدولة.
و�أكد بينك �أهمية اال�ستفادة من الفر�ص التي توفرها
الرابطة يف جمال امل�سابقات وبناء اخلربات املواطنة من
خ�لال ال�برام��ج املخ�ص�صة للإح�صائيني اجل��دد التي
يتم تنظيمها وف��ق برنامج الرابطة ال��دوري .و�شملت
الزيارة جولة نظمها املركز لل�ضيف ت�ضمنت زيارة اىل
مركز البيانات االح�صائية الوطنية حيث مت تقدمي
عر�ض تعريفي ح��ول ه��ذا امل�شروع الوطني من خالل
توفري مركز لعر�ض ال�صورة الإح�صائية املتكاملة عن
ال��واق��ع الإح�صائي والظواهر وامل��ؤ��ش��رات الإح�صائية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة وال �ت��زام��ات �ه��ا جت� ��اه خمتلف
امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية ميكن ذوي العالقة من
االط�ل�اع وامل�ع��رف��ة املبا�شرة ل�ل��واق��ع الإح���ص��ائ��ي وبناء
ال�سيناريوهات التي تخدم حتليل وبناء ال�سيا�سات يف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية �إىل جانب التعرف
ع�ل��ى ب��رن��ام��ج امل�ت��اب�ع��ة امل�ي��دان�ي��ة للم�سوح الإح�صائية
والذي طوره املركز ملتابعة �سري العمل امليداين للم�سوح
الإح�صائية وتتبع اال�ستمارات يف امليدان ب�شكل يومي
وا�ستخدام تقنية الـ جي �آي �إ���س ك ��أداة للعمل واملتابعة
امليدانية املتطورة .يذكر �أن املركز الوطني للإح�صاء
ي�سعى لتوثيق عالقات التعاون مع امل�ؤ�س�سات االح�صائية
الدولية مبا يخدم عملية بناء نظام �إح�صائي ع�صري
للدولة والإرتقاء بعملية التن�سيق بني مكونات النظام
االح�صائي �إىل ج��ان��ب اال��س�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه العالقات
لالرتقاء ب��دور وم�شاركة وع�ضوية ال��دول��ة يف النظام
الإح�صائي الدويل.

اختتام فعاليات الدورة الأوىل لـ(مهرجان �أبوظبي للحيوانات الأليفة) الذي نظمه (رفق)
•• �أبوظبي-وام:

اخ �ت �ت �م��ت م �� �س��اء �أم� �� ��س فعاليات
ال� � � � � ��دورة الأوىل ل� � �ـ م� �ه ��رج ��ان
�أبوظبي للحيوانات الأليفة الذي
نظمه ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي للرفق
ب ��احل� �ي ��وان رف� ��ق مل� ��دة ي� ��وم واح ��د
م�ستقطبا ح��وايل � 15أل��ف زائر.
ت �� �ض �م��ن امل� �ه ��رج ��ان ـ ال � ��ذي عقد
حت��ت �شعار نفخر بجعل جمتمع
الإم � � ��ارات �أك�ث��ر وع �ي��ا واهتماما
ب��ال��رف��ق ب��احل�ي��وان وا��س�ت�م��ر يوما
يف ق ��اع ��ة دو يف ج ��زي ��رة ي ��ا� ��س..
العديد من الفعاليات املتنوعة من
بينها عرو�ض الكالب وم�سابقات
ترفيهية ل�لاط �ف��ال .و�أق �ي��م على
هام�ش امل�ه��رج��ان معر�ض قدمت
م ��ن خ�ل�ال��ه ال �ك �ت �ي �ب��ات والهدايا
ال �ت ��ذك ��اري ��ة ل �ل �ج �م �ه��ور م ��ن قبل
اجلهات امل�شاركة وهي وزارة البيئه
وامل �ي��اه وج �ه��از �أب��وظ �ب��ي للرقابه
ال�غ��ذائ�ي��ه وم��رك��ز �أب��وظ�ب��ي لإدارة
ل �ل �ن �ف��اي��ات وب �ل��دي��ة دب� ��ي � -إدارة
ال���ص�ح��ة ال�ع��ام��ة  -وه�ي�ئ��ة البيئة
واملحميات الطبيعية يف ال�شارقه
وجمعية الإمارات للرفق باحليوان
وم�ن�ت�ج��ع ال�ف��ر��س��ان ال���ش��ري��ك مع
ب��رن��ام��ج رف��ق م��ن خ�ل�ال الإع�ل�ان
ع��ن �إط �ل��اق ب��رن��ام��ج متخ�ص�ص
ب��ال �ت �ع��ري��ف ب ��أه �م �ي ��ة االه �ت �م ��ام
ب��اخل �ي��ول .ك �م��ا �� �ش ��ارك ع ��دد من
املواطنني الذين ميتلكون حيوانات
ال �ي �ف��ة يف م �ن��ازل �ه��م يف املعر�ض.

وا�ستقطب املهرجان �أع��دادا كبرية
م ��ن امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ال ��ذي
ميلكون احليوانات الأليفة خا�صة
ال�ك�لاب بكافة ان��واع��ه واحجامها
 .وق � ��ال ول �ي��د م� �ب ��ارك ال�شكيلي
مديرعام الربنامج الوطني للرفق
باحليوان رفق �..إن املهرجان حقق
�أهدافه ب�شكل فاق التوقعات وذلك
بجهود جميع اجلهات ذات ال�صله..
م�شيدا بدورالقيادة العامة ل�شرطة
اب��وظ �ب��ي ال �ت��ي ��س��اه�م��ت ب �ق��وة يف
اجن��اح ه��ذة ال�ت�ظ��اه��رة املجتمعية
ذات الطابع الإن�ساين والتعليمي
والتوعوي  .و�أ�ضاف �أن الربنامج
�سيوا�صل خططه الرامية لتوعية
اجل� �م� �ه ��ور..و�� �س� �ي� �ق ��وم بتنظيم
ال��دورة الثانية مهرجان �أبوظبي
للحيوانات الأليفه يف �شهرفرباير
.. 2014م�شريا �إىل �أن الربنامج
ال��وط �ن��ي ل �ل��رف��ق ب��احل �ي��وان رفق
ي�سعى لن�شر ثقافة الرفق باحليوان

جلميع �شرائح املجتمع �إ�ضافة اىل
ت�أهيل املتطوعني لكيفية التعامل
ب ��رف ��ق م� ��ع احل � �ي� ��وان� ��ات بجانب
التعاون مع اجلهات احلكومية يف
ه��ذا امل �ج��ال  .و�أو� �ض��ح �أن ح�ضور
ن�ح��و � 15أل ��ف زائ ��ر ي�ع��د م�ؤ�شرا
ع�ل��ى رغ �ب��ة اجل �م �ه��ور يف التعرف
�أك�ث�ر ع�ل��ى ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات ..كما
ي ��دل ع �ل��ى �أه �م �ي��ة وع ��ي واهتمام
�سكان �أبوظبي بالرفق باحليوان.
وقال ان برنامج رفق يحاول ن�شر
ثقافة الرفق باحليوان باال�ضافة
اىل حم� � ��اول� � ��ة ال � �ق � �� � �ض� ��اء على
الظواهرال�سلبية الناجتة عن عدم
معرفة البع�ض يف كيفية التعامل
م ��ع احل �ي ��وان ��ات ..م� ��� �ش�ي�رااىل ان
حملة التح�صني التي تقودها �إدارة
التفتي�ش الأمني يف القيادة العامة
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ق��د جن �ح��ت يف
حت�صني �ألفني و  500من الكالب
اخلا�صة باجلمهور.

�أنهت حكومة عجمان ا�ستعداداتها
الن �طل��اق ف�ع��ال�ي��ات م ��ؤمت��ر جودة
احل �ي��اة يف الإم � ��ارات ي��وم الثالثاء
امل�ق�ب��ل وال ��ذي ينظم لأول م��رة يف
الدولة..حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي
ع �� �ض��و امل �ج �ل �� ��س الأع� � �ل � ��ى حاكم
ع �ج �م��ان .ي�ع�ق��د امل� ��ؤمت ��ر مببادرة
م ��ن امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإم � ��ارة
عجمان مب�شاركة �أك�ثر م��ن 250
��ش�خ���ص�ي��ة م��ن اخل �ب��راء و�صانعي
ال �ق��رار م��ن امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
واخل ��ا�� �ص ��ة يف ال� ��دول� ��ة .يت�ضمن
برنامج امل�ؤمتر عددا من العرو�ض
التقدميية وجل�سة ح��وار لت�سليط
ال�ضوء على امل �ب��ادرات والإجن ��ازات
ال�ت��ي ب ��ادرت ب�ه��ا ال��دول��ة يف �سبيل
ت��وف�ي�ر �أع� �ل ��ى م �� �س �ت��وي��ات الرخاء
والرفاهية ملواطني ومقيمي دولة
الإم��ارات من جهة وال�ت��زام وجهود
حكومة الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف رفع
م�ستوى الت�صنيف ال�ع��امل��ي لدولة
الإم� ��ارات يف جم��ال ج��ودة احلياة.

وي�أتي امل�ؤمتر الذي يعقد بالتعاون
م��ع جم�ل����س الإم � ��ارات للتناف�سية
بعد �أن �صنفت الإم��ارات يف املرتبة
الأوىل �إقليميا والـ  17عامليا وفقا
تقرير ال�سعادة الذي ن�شرته الأمم
املتحدة ومعهد الأر� ��ض يف جامعة
كولومبيا..فيما يعترب هذا الإجناز
دليال على اجلهود املتوا�صلة التي
ت�ب��ذل�ه��ا ح�ك��وم��ة ال��دول��ة لتحقيق
ال� ��� �س� �ع ��ادة وال � ��رف � ��اه للمجتمع.
و�أع � � ��رب � �س �ع��ادة امل �ه �ن��د���س �سهيد
�سيف املطرو�شي �أم�ين عام املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ع��ن اع� �ت ��زازه بح�صول
الإم��ارات على املرتبة الأوىل عربيا
يف م�ؤ�شر ال�سعادة..وقال �إن نتائج
التقرير من�صفة ومل تكن مفاجئة
ل�ل��إم ��ارات� �ي�ي�ن ف �� �ش �ع��ب الإم � � ��ارات
ي�ع�ي����ش يف �أم ��ن ورخ� ��اء وا�ستقرار
وما كان ذلك ليتحقق لوال حر�ص
القيادة احلكيمة و�سهرها املتوا�صل
ع�ل��ى � �س �ع��ادة �أب �ن��ائ �ه��ا .و�أ� �ض ��اف �أن
ه��ذا املركز ال��ري��ادي لدولتنا يبعث
ع�ل��ى ال�ف�خ��ر واالع �ت��زاز وي ��ؤك��د �أن
الإم��ارات واحة الأمن والأم��ان لكل
م��ن ي�ق�ي��م ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا وه ��و نتاج

ط�ب�ي�ع��ي ل�ل�خ�ط��ة اال�سرتاتيجية
للحكومة وي�ن��درج �ضمن منظومة
املراكز املتقدمة التي حققتها خالل
الفرتة الأخرية على �سلم التناف�سية
على ال�صعيدين العاملي والعربي.
وقال �إن امل�ؤمتر الذي يعقد يف فندق
كمبن�سكي عجمان ي�ستعر�ض �أف�ضل
املمار�سات وجتارب الدول يف جمال
ج� ��ودة احل �ي��اة و ج �ه��ود وم�ساعي
و�إ�سهامات ال��دول��ة يف توفري �أرقى
م �� �س �ت��وي��ات ال� ��رخ� ��اء والرفاهية
ملواطنيها ..بجانب ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى م �ب ��ادرات و�إجن� � ��ازات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
ب��اع�ت�ب��اره��ا خ �ط��وة داع �م��ة وراعية
وحم �ف��زة ل�ل�ج��ودة وال�ت�م�ي��ز حمليا
و�إق �ل �ي �م �ي��ا وع ��امل� �ي ��ا .ك �م��ا يناق�ش
امل ��ؤمت��ر ال�ف��ر���ص وال �ط��رق املواتية
لالرتقاء مب�ؤ�شر ال�سعادة يف دولة
الإم � ��ارات وحت�ق�ي��ق ت�صنيف �أعلى
على امل�ستوى الإقليمي والعاملي يف
ال�سنوات املقبلة  ..من جانبه قال
��س�ل�ط��ان ف�ي���ص��ل ال��رم �ي �ث��ي من�سق
ع ��ام ب��رن��ام��ج ع �ج �م��ان ل�ل�ت�م�ي��ز �إن

الدولة مل تغفل عن �أي جانب من
اجل ��وان ��ب احل �ي��ات �ي��ة ل�ل���ش�ع��ب من
خ�ل�ال ال�سعي لتحقيق الرفاهية
جل�م�ي��ع الأف � � ��راد وط� ��رح م �ب��ادرات
رائ ��دة خل��دم��ة الإن���س��ان�ي��ة وتعزيز
م�ستويات التعليم واال��س�ت�ث�م��ار يف
ال� �ك ��وادر امل��واط �ن��ة وت��وف�ي�ر فر�ص
العمل وال�سكن وال��رع��اي��ة الطبية
جل�م�ي��ع الأف � ��راد �إ� �ض��اف��ة �إىل دعم
املجتمعات ال�ف�ق�يرة وامل�ح�ت��اج��ة يف
ت��وف�ير ال�ب�ن��ى التحتية الأ�سا�سية
مثل امل��دار���س وامل�ست�شفيات  .و�أكد
�أن القيادة الر�شيدة مل تدخر جهدا
يف تطوير اخلطط اال�سرتاتيجية
والت�شغيلية التي من �ش�أنها تعزيز
م�ك��ان��ة ال��دول��ة ك�م��رك��ز اقت�صادي
ولوج�ستي وخدماتي مهم �إقليميا
وع ��امل� �ي ��ا ي �� �ش �ك��ل ق� � ��دوة ومن ��وذج ��ا
يحتذى به من �سائر الدول املجاورة
وال �ع ��امل �ي ��ة ان �ط�ل�اق ��ا م ��ن �سعيها
لتحقيق ر�ؤي� ��ة الإم � ��ارات 2021
ال�ت��ي حت�م��ل ��ش�ع��ار ن��ري��د �أن نكون
م��ن �أف���ض��ل دول ال �ع��امل ب�ن��اء على
ر�ؤي ��ة م��وح��دة للجهات احلكومية
واخلا�صة لتحقيق التنمية ال�شاملة

وامل�ستدامة  ..وق��ال حمد املحمود
مدير �إدارة امل�شاريع بالأمانة العامة
للمجل�س التنفيذي �إن الناجت املحلي
االج � �م� ��ايل ل �ل ��دول ��ة ه ��و انعكا�س
ح�ق�ي�ق��ي ل �ن��وع �ي��ة احل� �ي ��اة ف �ي �ه��ا..
م�ضيفا �أن ر�ؤي��ة ال��دول��ة يف توفري
نوعية احل�ي��اة ال�ك��رمي��ة ملواطنيها
تتوافق مع �أف�ضل املعايري الدولية
حيث تعترب الإم� ��ارات يف الطليعة
من حيث ت�سهيل الو�سائل لتحقيق
هذا الهدف .و�أكد �أن �إقامة م�ؤمتر
حول جودة احلياة يف االمارات ي�أتي
تتويجا للجهود اجل �ب��ارة للقيادة
الر�شيدة بالدولة املمثلة يف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل
م��ن خ�لال و��ض��ع امل�صلحة العامة
يف ��ص�ل��ب ق��رارات �ه��ا وت�ب�ن��ي خطط
تنموية تهدف �إىل حتقيق الرفاهية
والأم � � � ��ن واال� � �س � �ت � �ق ��رار املعي�شي
ل�ل�أف��راد وتوفري كافة متطلباتهم
واح �ت �ي��اج��ات �ه��م ..الف � �ت� ��ا �إىل �أن
املقيمني نالوا حظا كبريا من تطور
ال��دول��ة وتنميتها بجانب �إخوانهم
املواطنني..

�أربعون عاما من البحث يف الأر�شيف العثماين للمركز الوطني للوثائق والبحوث
•• �أبوظبي-وام:

ي �ع �ت�بر امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي للوثائق
والبحوث يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
م��ن �أب��رز امل�ؤ�س�سات العربية التي
تعمل باهتمام على جمع وتوثيق
وح�ف��ظ ك��ل م��ال��ه ع�لاق��ة بالتاريخ
القدمي واحلديث لدولة الإمارات
وم�ن�ط�ق��ة ��ش�ب��ه ج��زي��رة العربية.
وي��أت��ي ه��ذا االهتمام انطالقا من
ال ��ر�ؤي ��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ل���س�م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئ� �ي� �� ��س جم �ل ����س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
�� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة املركز يف فهم مكنون الرتاث
والتاريخ ودورهما يف تنمية الوالء
ال��وط�ن��ي وت��أ��ص�ي��ل ��س�ي��ادة الدولة
على �أر��ض�ه��ا .وي�ترج��م امل��رك��ز هذا
االه�ت�م��ام ع�بر ال�ت�ع��اون والتفاهم
م��ع الأر� �ش �ي �ف��ات ال�ع��امل�ي��ة لتزويده
مب �خ �ت �ل��ف ال ��وث ��ائ ��ق وامل ��را�� �س�ل�ات
واخل��رائ��ط واملخطوطات وال�صور
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل �ق �ت �ن �ي��ات االخ ��رى
ذات ال���ص�ل��ة ب ��االم ��ارات ع�ل��ى وجه
اخل�صو�ص ومنطقة اخلليج ب�شكل
ع� ��ام .و�أن �� �ش ��أ امل ��رك ��ز ال �ع��دي��د من
الأر��ش�ي�ف��ات ال�ت��ي ت�سجل وثائقها
ال � �ك � �ث �ي�ر ع � ��ن م� �ن� �ط� �ق ��ة اخلليج
ب�شكل ع��ام كالأر�شيف الإجنليزي
والربتغايل والفرن�سي والأمريكي
والأر� �ش �ي��ف ال�ي��اب��اين وغ�يره��ا من
الأرا� �ش �ي��ف .وم��ن ب�ين الأر�شيفات
املهمة يف املركز الأر�شيف العثماين
ال ��ذي مت ت��أ��س�ي���س��ه ع ��ام 1972م
حتت ا�سم الأر�شيف العثماين ويعد
من �أكرب الأر�شيفات العاملية ملا فيه
م��ن وث��ائ��ق ت � ��ؤرخ لالمرباطورية
العثمانية ال�ت��ي ت��رام��ت �أطرافها
يف ق� ��رون ق��دمي��ة م �� �ض��ت .ويعود
�سبب االه�ت�م��ام ب��إن���ش��اء الأر�شيف
العثماين يف املركز �إىل �أن وثائقه
تعترب مرجعا مهما لدرا�سة تاريخ
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي لأن� �ه ��ا تتحدث
عن الأو��ض��اع ال�سيا�سية والإداري��ة

واالق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
والدينية يف منطقة اخلليج التي
زاد اهتمام العثمانيني بها منذ �أن
دخلوا العراق عام  1534و�أوقفوا
التدخل الربتغايل يف �ش�ؤون اخلليج
بناء على طلب حكام بع�ض املناطق
ف �ي ��ه .وا� �س �ت �ط��اع ه� ��ذا الأر� �ش �ي��ف
خ�ل�ال ف�ت�رات ث�ل�اث ج�م��ع الكثري
م��ن ال��وث��ائ��ق وال���ص��ور واملرا�سالت
التي تناولت الأو�ضاع االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية يف املنطقة
ب �ج��ان��ب ال� �ع�ل�اق ��ات الربيطانية
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة .ف�ف��ي ال �ف�ت�رة الأوىل
فرتة �إن�شاء الأر�شيف العثماين يف
امل��رك��ز ع��ام  1972وخ�لال ثالثة
�أع � � ��وام ح �� �ص��ل م ��ن دار الوثائق
القومية يف ال�ق��اه��رة..ع�ل��ى �سبعة
�أف �ل�ام م�ي�ك��روف�ي�ل��م مل�ج�م��وع��ة من
��ص��ور وث��ائ��ق ح�م�لات حم�م��د علي
با�شا وايل م�صر ون�شاطه يف �شبه
اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة خ�ل�ال الفرتة
ال��زم�ن�ي��ة ال �ت��ي ام �ت��دت ب�ين عامي
 1807و .1842وت �ع��رف هذه
امل �ج �م��وع��ة ب��ا� �س��م وث ��ائ ��ق القلعة
لأن �ه��ا حم �ف��وظ��ة يف ق�ل�ع��ة حممد
ع �ل��ي ب��ا� �ش��ا يف ال �ق��اه��رة وحتتوي
ع �ل��ى ال �ف��رم��ان��ات الأوام� � � ��ر التي
�أ� �ص��دره��ا ال���س�ل�ط��ان ال�ع�ث�م��اين يف
ا��س�ط�ن�ب��ول �إىل حم�م��د ع�ل��ي با�شا
وع�ل��ى ال��ر��س��ائ��ل امل��وج�ه��ة �إل�ي��ه من
ق�ب��ل رج ��ال ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة يف
�إ�سطنبول وعلى مرا�سالت حممد
علي با�شا مع القادة الذين عملوا
يف �شبه اجلزيرة العربية من جهة
ومع املقيم الربيطاين هنل وبع�ض
ال�شيوخ يف منطقة اخلليج العربي
من جهة �أخ��رى .كما حتتوي على
ر�سائل عربية حررها بع�ض حكام
�إم� ��ارات اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي و�سلطنة
ع�م��ان �آن� ��ذاك �إ� �ض��اف��ة اىل تقارير
مف�صلة عن �أح��وال بع�ض املناطق
يف احلجاز وجند واليمن واخلليج
ال �ع��رب��ي .وت �ت �ن��اول ه ��ذه الوثائق
بالتف�صيل متدد نفوذ حممد علي

ب��ا��ش��ا �إىل م�ن��اط��ق ��ش�ب��ه اجلزيرة
ال�ع��رب�ي��ة ح�ت��ى و� �ص��ول ق��وات��ه �إىل
ال�ساحل ال�شرقي ل�شبه اجلزيرة
وم���س��ارع��ة بريطانيا لتحول دون
ت�ن�ف�ي��ذ خم�ط�ط��ات��ه ال�ت��و��س�ع�ي��ة يف
� �س��اح��ل اخل �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي وذل� ��ك
مب��وج��ب م �ع��اه��دة ل �ن��دن بتاريخ
15يوليو  .1840ويف الفرتة
الثانية املمتدة من  1997حتى عام
 2000ت�سلم الأر�شيف العثماين
يف امل� ��رك� ��ز م� ��ن م ��رك ��ز ال ��وث ��ائ ��ق
ال �ت��اري �خ �ي��ة يف ال �ب �ح��ري��ن وم��ن
الأر��ش�ي��ف العثماين يف �إ�سطنبول
جم �م��وع��ة م ��ن ال� ��� �ص ��ور لوثائق
ع�ث�م��ان�ي��ة .وت �ت �ن��اول ه��ذه الوثائق
الأو� �ض��اع ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والع�سكرية والإدارية
واالت�صاالت واملوا�صالت يف جهات
خمتلفة من العراق وجند واحلجاز
واليمن والكويت وقطر والبحرين
و�إم��ارات ال�ساحل املت�صالح وعمان
وم�سقط وعالقاتها مع بريطانيا.
كما تتحدث �أي�ضا ع��ن اخلالفات
ال�سيا�سية بني الدولتني العثمانية
وال�ب�ري �ط��ان �ي��ة وذل � ��ك يف الفرتة
م ��ن � 1879إىل 1917م ومل
تغفل احلديث عن احلج واحلجاج
ال � �ق � ��ادم �ي��ن م � ��ن خم� �ت� �ل ��ف ب �ق ��اع
الأر� ��ض وال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي واجهتهم
والت�سهيالت التي تقدم لهم.
�أم ��ا يف ال �ف�ترة ال�ث��ال�ث��ة ب�ين عامي
 2003و  2004فقد مت احل�صول
مرة �أخرى من الأر�شيف العثماين
يف ا�سطنبول على جمموعة �أخرى
م� ��ن ال� ��� �ص ��ور ل ��وث ��ائ ��ق عثمانية
تناولت مو�ضوعاتها �أب��رز ق�ضايا
م �ن �ط �ق��ة اخل �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي عامة
وال�سيما �إم��ارات ال�ساحل املت�صالح
و�أو� �ض��اع �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة والعالقات
ال �ق ��ائ �م ��ة ب�ي��ن دول � �ه� ��ا م� ��ن جهة
وعالقاتها مع الدولتني العثمانية
والربيطانية .وال يحتوي الأر�شيف
العثماين يف املركز فقط على وثائق
خ��ا��ص��ة مبنطقة اخل�ل�ي��ج ب��ل على

�آالف ال��وث��ائ��ق امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت ��ؤرخ
لأح��داث ك�برى وتر�صد العالقات
العربية -ال�ترك�ي��ة ال�ت��ي ا�ستمرت
يف عهد الدولة العثمانية ووثقتها
دفاتر الدولة العثمانية ووثائقها.
ولذلك يعترب الأر�شيف العثماين
م��ن �أه��م م���ص��ادر ال�ت��اري��خ العربي
يف ف�ترة االم�براط��وري��ة العثمانية
ال �ت��ي ظ �ل��ت ت��دي��ر �� �ش� ��ؤون ال ��دول
العربية �أربعمائة عام كانت البالد
العربية �أثناءها من �أه��م �أرا�ضيها
ما جعلها ت�ستحوذ على ق�سم كبري
من م�ضامني وثائقها .والأر�شيف
ال�ع�ث�م��اين ل�ي����س جم ��رد خم ��زن او
متحف لأح ��داث املا�ضي و�إمن��ا هو
م��رج��ع ك�ب�ير وم �ه��م ل�ل�ب��اح�ث�ين يف
تاريخ ت�سعة ع�شر بلدا يف املنطقة
العربية �إذ تك�شف وثائقه �أحداثا
تاريخية غام�ضة يف حقب تاريخية
م �ه �م��ة وت� ��أخ ��ذ ب �ي��د ال �ب��اح��ث �إىل
احلقائق التاريخية الغائبة ويعود
� �س �ب��ب ذل� ��ك �إىل اه �ت �م��ام الدولة
العثمانية بتوثيق كل ما يحدث يف
كل والية من والياتها خالل فرتة
احلكم العثماين للبالد العربية.
ويهدف املركز من ان�شاء الأر�شيف
العثماين �إىل توفري املادة التاريخية
للباحث ع��ن ت��اري��خ �شبه اجلزيرة
العربية ومنطقة اخلليج العربي يف
الفرتة املمتدة من منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر �إىل الربع الأول من
القرن الع�شرين وتو�صيل املعلومة
ب�شكل مرتجم من اللغة العثمانية
�إىل اللغة العربية.
وي �ق��وم ق���س��م الأر� �ش �ي��ف العثماين
ب �ط �ب��اع��ة ال ��وث ��ائ ��ق امل �ح �ف��وظ��ة يف
ميكروفيلم على ال��ورق وت�صنيفها
يف جم� �ل ��دات ب��ال �ت �� �ص �ن �ي��ف نف�سه
املعتمد ب�أر�شيف قلعة حممد علي
يف ال �ق ��اه ��رة� .أم� ��ا � �ص��ور الوثائق
املر�سلة من الأر�شيف العثماين يف
�إ�سطنبول فت�صنف يف ملفات ح�سب
ن��وع �ه��ا ورق �م �ه��ا وه� ��و الت�صنيف
املعتمد يف �إ�سطنبول وبعد الت�صنيف

ي �ت��م ت��رج �م��ة ال��وث��ائ��ق م��ن اللغة
العثمانية �إىل اللغة العربية لفك
رم��وز الوثيقة العثمانية ومعرفة
م �� �ض �م��ون �ه��ا .ث� ��م ت � ��أت� ��ي املرحلة
الأخ� �ي� ��رة وه � ��ي ال �ف �ه��ر� �س��ة التي
تر�صد اوال املعلومات التاريخية ثم
فهر�ستها لتحديد حمتواها ومكان
وج��وده��ا ح�سب النظام املعتمد يف
املركز وذل��ك لت�سهيل الرجوع �إىل
امللفات والبحث فيها.
وق� � ��د ج� � � ��اءت م �ع �ظ ��م ال ��وث ��ائ ��ق
ال �ع �ث �م��ان �ي��ة امل �ح �ف��وظ��ة يف املركز
مكتوبة باللغة العثمانية الرتكية
ال �ق��دمي��ة وج � ��اء ب�ع���ض�ه��ا باللغة
ال �ع��رب �ي��ة وت ��وج ��د ك ��ذل ��ك وثائق
مكتوبة باللغة الإجنليزية و�أخرى
ب��ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة..وق��د ترجم
ال�ق���س��م الأك�ب��ر م��ن ال��وث��ائ��ق �إىل
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وم� ��ا زال العمل
م�ستمرا يف ترجمة اجلزء الباقي.
وال يدخر املركز جهدا يف احلفاظ
على الوثائق القدمية �إذ يهيئ لها
البيئة املنا�سبة لتعي�ش عمرا �أطول
عرب الأر�شفة الإلكرتونية فحول
كثريا من مقتنيات �أر�شيفاته من
الوثائق التاريخية الهامة �إىل �صور
رق�م�ي��ة م��ن �أج ��ل ت�سهيل �إتاحتها
وال ��و�� �ص ��ول �إل �ي �ه��ا وا�سرتجاعها
وت �خ ��زي �ن �ه ��ا مب� ��ا ي �ت �ي��ح للمركز
ت��وف�ير م�ساحة ال�ت�خ��زي��ن و�إن�شاء
ن �� �س��خ اح �ت �ي��اط �ي��ة حل �ف �ظ �ه��ا على
املدى الطويل .ويقوم املركز بهذه
اجلهود تنفيذا لر�ؤية �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان التي
ت��ؤك��د �أن حفظ الوثائق للأجيال
ال �ق��ادم��ة ه��و �أح ��د امل�ظ��اه��ر املهمة
ل�سيادة وتطور الدولة و�أن النهو�ض
ب��الأر� �ش �ي��ف ��س�ب�ي��ل �إىل احلفاظ
على تراثها و تكري�س ملفهوم دولة
امل�ؤ�س�سات وتعزيز لالنتماء الوطني
وا�ستنها�ض للقيم الوطنية وبثها
يف نفو�س الأجيال اجلديدة باعتبار
ان الأر�شيف ذاك��رة الوطن و�سجله
التاريخي.

اتفاقية تعاون مللتقى العني للمعاقني بني زايد العليا وم�ست�شفى الواحة
•• �أبوظبي-وام:

وقعت م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية
االن �� �س ��ان �ي ��ة وذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
اخل��ا� �ص��ة وم���س�ت���ش�ف��ى ال ��واح ��ة يف
مدينة العني اتفاقية تعاون ي�سهم
مب��وج �ب �ه��ا امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى يف توفري
الرعاية ال�صحية املجانية الأولية
ل�ل�م���ش��ارك�ين يف م�ن��اف���س��ات ملتقى
العني الدويل ال�سابع لألعاب القوى
للمعاقني  2013الذي يقام يومي
 19و 20م��ار���س احل ��ايل يف نادي
العني للمعاقني التابع للم�ؤ�س�سة.
وق��ع االتفاقية عن امل�ؤ�س�سة �سعادة
حممد حممد فا�ضل الهاملي نائب
رئي�س جمل�س االدارة االم�ين العام
وع��ن امل�ست�شفى ال��دك �ت��ور بروك�س
جليت نائب املدير للعالقات العامة

وح�ضر التوقيع من جانب امل�ؤ�س�سة
�سعادة مرمي �سيف القبي�سي رئي�س
ق �ط��اع ذوي االح �ت �ي��اج��ات اخلا�صة
وحم �م��د خ�م�ي����س احل� � ��دادي ع�ضو
جمل�س االدارة م��دي��ر م��رك��ز العني
للرعاية والت�أهيل و�إ�سماعيل املرازيق

مدير نادي العني للمعاقني .وتهدف
االت �ف��اق �ي��ة �إىل دع ��م ال �ت �ع��اون بني
الطرفني لال�ستفادة من الإمكانيات
امل�ت��وف��رة ل��دى امل�ست�شفى يف جمال
ت�ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�صحية الأولية
امل�ج��ان�ي��ة للم�شاركني يف مناف�سات

امللتقى حيث توفر �إدارة امل�ست�شفى
��س�ي��ارة �إ��س�ع��اف جم�ه��زة خ�ل�ال �أيام
امللتقى بها طاقم متري�ض مع طبيب
�إ�ضافة ل��وج��ود معاجلني طبيعيني
داخ� � ��ل امل �� �ض �م��ار وت ��وف �ي�ر العالج
لل��إ� �ص��اب��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة املختلفة
وع �ل�اج ح ��االت االغ �م ��اء واالنهاك
احل��راري يف مكان اال�صابة وكذلك
ع�ل��اج ح � ��االت ال �ك �� �س��ور واجل � ��روح
ال �ب �� �س �ي �ط��ة يف م � �ك ��ان اال�� �ص ��اب ��ة.
وتوجه الأم�ين العام بال�شكر لإدارة
م�ست�شفى الواحة مبدينة العني على
مبادرتهم الطيبة بتقدمي الرعاية
ال�صحية املجانية للملتقى ولكافة
امل���ش��ارك�ين ف�ي��ه ا��س�ت�م��رارا للتعاون
املثمر بني امل�ؤ�س�سة ممثلة يف نادي
العني للمعاقني و�إدارة امل�ست�شفى.
وق��ال �إن�ن��ا يف م�ؤ�س�سة زاي��د نرحب

بالتعاون البناء م��ع كافة امل�ؤ�س�سة
وال�ه�ي�ئ��ات واجل �ه��ات ب�ه��دف تقدمي
ارقى انواع الرعاية والت�أهيل لفئات
ذوي الإع��اق��ة وت��وج��ه بال�شكر �إىل
امل�ؤ�س�سات وال�شركات كافة الداعمة
والراعية للملتقى على تعاونها مع
امل��ؤ��س���س��ة لإجن� ��اح احل ��دث يف �إط ��ار
ال�شراكات املجتمعية التي تربطها
مع امل�ؤ�س�سة .من جانبه قال الدكتور
ب��روك����س جليت �إن ادارة امل�ست�شفى
� �س �ع �ي��دة ب� � ��إب � ��رام ت �ل��ك االتفاقية
م��ع م��ؤ��س���س��ة زاي ��د ال�ع�ل�ي��ا للرعاية
االن���س��ان�ي��ة وب��ال�ت�ع��اون امل�ستمر مع
امل�ؤ�س�سة للعام ال�سابع على التوايل
لتقدمي الرعاية ال�صحية املجانية
ل�ل�م���ش��ارك�ين يف م�ن��اف���س��ات ملتقى
العني الدويل ال�سابع لألعاب القوى
للمعاقني .
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الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم54714 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43830(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/2وحتى تاريخ2023/8/2:

املودعة بالرقم54713 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43829(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/2وحتى تاريخ2023/8/2:

املودعة بالرقم54711 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43827(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/2وحتى تاريخ2023/8/2:

املودعة بالرقم54769 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43832(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/5وحتى تاريخ2023/8/5:
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الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم54768 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43831(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/5وحتى تاريخ2023/8/5:

املودعة بالرقم54245 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه :ال�شارقة �ص.ب - 5178:االمارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم )43922(:بتاريخ2003/12/15:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/7/8وحتى تاريخ2023/7/8:

املودعة بالرقم54773 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43836(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/5وحتى تاريخ2023/8/5:

املودعة بالرقم54772 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43835(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/5وحتى تاريخ2023/8/5:

�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/تايلر وي�سينج
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم47554 :
با�ســم�:ش.يوروبكار انرتنا�شيونال .
وعنوانه:ليه كوادرانت�ش  3 ,افبنبو ديو �سينرت  ,ليوديت �سانت كوينتني ان  ,ايفيالينز ,
 , 78180مونتيجني لو بريتونيو  ,فرن�سا.
وامل�سجلة حتت رقم )39100(:بتاريخ2002/5/11:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2012/5/11وحتى تاريخ2022/5/11:
�إدارة العالمات التجارية
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�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم54771 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43834(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/5وحتى تاريخ2023/8/5:

املودعة بالرقم54712 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43828(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/2وحتى تاريخ2023/8/2:

املودعة بالرقم54770 :
با�ســم:م.ال�صناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة �ص.ب. 1145:
وامل�سجلة حتت رقم )43833(:بتاريخ2003/12/14:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/8/5وحتى تاريخ2023/8/5:

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل�/سامل اجلابري
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/تايلر وي�سينج
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/تايلر وي�سينج
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/تايلر وي�سينج
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم51099 :
با�ســم�:شركة زياد حممد ر�سول للتجارة العامة ذ.م.م .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -دبي -
�ص.ب - 49002:هاتف - 042266073:فاك�س.042255165:
وامل�سجلة حتت رقم )40964(:بتاريخ2003/6/23:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/1/7وحتى تاريخ2023/1/7:

املودعة بالرقم47552 :
با�ســم�:ش.يوروبكار انرتنا�شيونال .
وعنوانه:ليه كوادرانت�ش  3 ,افبنبو ديو �سينرت  ,ليوديت �سانت كوينتني ان  ,ايفيالينز ,
 , 78180مونتيجني لو بريتونيو  ,فرن�سا.
وامل�سجلة حتت رقم )39098(:بتاريخ2002/5/11:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2012/5/11وحتى تاريخ2022/5/11:

املودعة بالرقم47553 :
با�ســم�:ش.يوروبكار انرتنا�شيونال .
وعنوانه:ليه كوادرانت�ش  3 ,افبنبو ديو �سينرت  ,ليوديت �سانت كوينتني ان  ,ايفيالينز ,
 , 78180مونتيجني لو بريتونيو  ,فرن�سا.
وامل�سجلة حتت رقم )39099(:بتاريخ2002/5/11:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2012/5/11وحتى تاريخ2022/5/11:

املودعة بالرقم47555 :
با�ســم�:ش.يوروبكار انرتنا�شيونال .
وعنوانه:ليه كوادرانت�ش  3 ,افبنبو ديو �سينرت  ,ليوديت �سانت كوينتني ان  ,ايفيالينز ,
 , 78180مونتيجني لو بريتونيو  ,فرن�سا.
وامل�سجلة حتت رقم )39101(:بتاريخ2002/5/11:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2012/5/11وحتى تاريخ2022/5/11:

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742

EAT 69266

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
بتاريخ 1993/09/19 :
املودعة حتت رقم 2113 :
بتاريخ 1995/01/25 :
امل�سجلة حتت رقم 1302 :
با�سم � :أمريكان� -سيجاريت كومباين (اوفر�سيز) ليمتد
وعنوانه  :زايلروج  ، 4زوج � ، 6300سوي�سرا.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  09( – )51( :نوفمرب)2005
وذلك لتمييز املنتجات  /اخلدمات  :ال�سجائر  ،التبغ ومنتجات التبغ  ،القداحات  ،الكربيت (الثقاب) و�سائر
�أدوات املدخنني.
الواقعة بالفئة 34 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :
تنازل رقم 1 :
ا�سم مالك العالمة � :شركة الأمريكية لل�سجائر عرب البحار املحدودة
ا�سم املتنازل له � :أمريكان� -سيجاريت كومباين (اوفر�سيز) ليمتد
مهنته  :م�صنعون وجتار
جن�سيته � :سوي�سرا
عنوانه وحمل �إقامته  :زايلروج  ، 4زوج � ، 6300سوي�سرا.
تاريخ انتقال امللكية 2002/08/01 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2013/03/14 :
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742

EAT 43498

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر التعديالت املو�ضحة �أدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 127098 :
امل�سجلة حتت رقم 132413 :
با�ســم :كوردي�س كوربوري�شـن
وعنوانه 430 :روت  ، 22بريدج واتر  ،نيو جري�سي  ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
نظام ا�ستئ�صال قلبي مُكوَّن من مولد وم�ضخة وجهاز حتكم عن بعد و�أنبوب وكبالت.
الواقـعة بالفئة 10 :
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية)2010/05/05( – )95( :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
مت تعديل العنوان من 14201 :ان دبليو � 60أفنيو  ،ميامي ليك�س  ،فلوريدا  ،الواليات املتحدة الأمريكية.
�إىل 430 :روت  ، 22بريدج واتر  ،نيو جري�سي  ،الواليات املتحدة الأمريكية.
و
مت تعديل املنتجات من :معدات طبية حتديداً نظام تذرية القلب امل�شتمل على م�ضخة وق�سطرة.
�إىل :نظام ا�ستئ�صال قلبي مُكوَّن من مولد وم�ضخة وجهاز حتكم عن بعد و�أنبوب وكبالت.
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل�/سامل اجلابري
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل�/سامل اجلابري
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2009/03/17 :
بتاريخ 2011/02/14 :

املودعة بالرقم52026 :
با�ســم�:شركة زياد حممد ر�سول للتجارة العامة ذ.م.م .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -دبي -
�ص.ب - 49002:هاتف - 042266073:فاك�س.042255165:
وامل�سجلة حتت رقم )42981(:بتاريخ2003/10/22:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/3/15وحتى تاريخ2023/3/15:
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم52031 :
با�ســم�:شركة زياد حممد ر�سول للتجارة العامة ذ.م.م .
وعنوانه:االمارات العربية املتحدة  -دبي -
�ص.ب - 49002:هاتف - 042266073:فاك�س.042255165:
وامل�سجلة حتت رقم )43457(:بتاريخ2003/11/16:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/3/15وحتى تاريخ2023/3/15:
�إدارة العالمات التجارية

األحد  17 -مارس  2013م  -العـدد 10742

�أخبـار الإمـارات
هيئة البيئة تدعو الهيئات والدوائر واجلمهور
للم�شاركة يف فعالية �ساعة االر�ض 2013
•• ال�شارقة -وام:

دعت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة هيئات ودوائر
وم�ؤ�س�سات حكومة �إم��ارة ال�شارقة للم�شاركة يف الفعالية العاملية
�ساعة الأر�ض التي تنظمها الهيئة م�ساء يوم  23مار�س اجلاري
حتت �شعار توحيد النا�س حلماية كوكب الأر���ض  .وقالت �سعادة
هنا �سيف ال�سويدي رئي�سة هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف
ال�شارقة ال�سويدي ان احتفاالت ال�شارقة ب�ساعة الأر�ض بد�أت منذ
ع��دة �سنوات وت�ستمر خ�لال ال�سنوات القادمة من �أج��ل التوعية
البيئية واحل��ث على تر�شيد ا�ستهالك الطاقة م�شرية اىل و�ضع

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر امل�ه�ن��د���س ال�شيخ ��س��امل ب��ن �سلطان
ب��ن �صقر القا�سمي رئي�س دائ ��رة الطريان
املدين بر�أ�س اخليمة وال�شيخ حممد بن كايد
القا�سمي رئي�س دائ��رة التنمية االقت�صادية
بر�أ�س اخليمة وال�شيخ �صقر بن عبد اهلل بن
حميد القا�سمي وال�شيخ ماجد بن �سلطان
بن �صقر القا�سمي ظهر �أم�س م�أدبة الغداء
ال �ت��ي �أق��ام �ه��ا ال���س�ي��د ط ��ارق ��ص��ال��ح حممد
النعيمي مبنا�سبة تخرج جنله امل�ل�ازم عبد
اهلل النعيمي م��ن كلية را��ش��د ب��ن �سعيد �آل
م�ك�ت��وم ال�ب�ح��ري��ة .ك�م��ا ح���ض��ر امل ��أدب ��ة التي
�أقيمت يف �صالة �أم��ا��س��ي ل�ل�أف��راح مبنطقة
الظيت اجلنوبي يف ر�أ� ��س اخليمة ع��دد من
ال���ش�خ���ص�ي��ات وامل �� �س ��ؤول�ين و�أب �ن ��اء القبائل
واملواطنني والأهل والأ�صدقاء.

خطة بال�شراكة مع هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة لتنظيم فعاليات
االحتفاالت ب�ساعة الأر�ض ال�ستقطاب �أكرب عدد من �سكان ال�شارقة
للم�شاركة يف �ساعة الأر�ض التي يجري تنظيمها يف واجهة املجاز
املائية من ال�ساعة ال�سابعة �إىل التا�سعة والن�صف م�ساء يوم ال�سبت
 23م��ار���س اجل ��اري .وا��ض��اف��ت ان الإح�ت�ف��ال باملنا�سبة يت�ضمن
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات وال�ب�رام��ج امل�ت�ن��وع��ة ق�ب��ل اط �ف��اء االن ��وار
حيث �سيتم تنظيم معر�ض �إع�لام��ي ت��وع��وي وم�سابقات بيئية
وور�ش ومر�سم حر وتوزيع عدد من اجلوائز والهدايا والقم�صان
امل�ضيئة على اجلمهور بالإ�ضافة �إىل توزيع جمموعة من الكتيبات
الإر�شادية لإبراز �أهمية احلدث و�أهدافه.
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انطالق فعاليات م�ؤمتر الكلى بجامعة ر�أ�س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

افتتح ال�شيخ عبداهلل بن حميد بن عبداهلل القا�سمي
رئي�س مكتب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة �أم�س
م�ؤمتر الكلى والذي عقد بجامعة را�س اخليمة للطب
وال �ع �ل��وم ال�صحية حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة.
وق��ال ال��دك�ت��ور يا�سر عي�سي النعيمي م��دي��ر منطقة
ر�أ���س اخليمة الطبية �إن ه��ذا امل��ؤمت��ر يناق�ش �أحدث
امل���س�ت�ج��دات يف ع�ل�اج �أم��را���ض ال�ك�ل��ى ،وي�ع�ق��د �ضمن
ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة التي تهدف �إىل التوعية
بخطورة الأمرا�ض املزمنة وجتنب الوقاية منها خا�صة

�أمرا�ض الكلى .و�أو�ضح �أن هناك مر�ضى بالكلى على
م�ستوى �إمارة ر�أ�س اخليمة و�صلوا �إىل املراحل النهائية
من املر�ض والتي تتوجب �إجراء الغ�سيل ب�صورة دورية
ل�ه��م م���ش�يرا �إىل دور ال��وق��اي��ة وع�ل�اج م�سببات هذا
املر�ض يف تقليل ن�سبة الإ�صابة به يف امل�ستقبل .وا�ضاف
�أن ه�ن��اك تقدما ك�ب�يرا يف عمليات زراع��ة الكلى على
امل�ستوى العاملي �ساهم يف رفع ن�سبة جناح العمليات من
 60باملائة يف ال�سابق �إىل  95باملائة حاليا وهي ن�سبة
كبرية وتفوق معظم علميات النقل للأع�ضاء الأخرى
وعلى امل�ستوى املحلي ال تقل ن�سبة النجاح عن املعدل
العاملي .وا�شار مدير منطقة را�س اخليمة الطبية �أن
ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض الكلى مرتفعة ب�سبب انت�شار

انطلقت �صباح �أم����س برعاية وح�ضور معايل
الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير البيئة واملياه
فعاليات م�ب��ادرة حاللنا مبيدان �سباق الهجن
باللب�سه يف �أم القيوين التي تنظمها وزارة البيئة
واملياه حتت �شعار حت�صني  ..عالج � ..إر�شاد ..
ترقيم  .وي��أت��ي �إط�ل�اق امل �ب��ادرة يف �إط ��ار جهود
وزارة البيئة بتنفيذ �أه��داف�ه��ا اال�سرتاتيجية
وعلى ر�أ�سها رفع معدالت الأمن احليوي وتعزيز
الأمن الغذائي وتطوير خدماتها املقدمة ملربي
ال�ث�روة احليوانية يف ال��دول��ة وتعزيز وتطوير
فر�ص ال�شراكة معهم وفق التوجيهات ال�سديدة
حلكومتنا ال��ر��ش�ي��دة ح�ي��ث ت�سعى ال� ��وزارة من
خ�لال ه��ذه امل �ب��ادرة �إىل ت�ق��دمي خدماتها وفق
�أف�ضل املعايري املعمول بها يف هذا املجال.
وقال وزير البيئة واملياه يف كلمة له �أثناء امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي �صحب حفل الإطالق �إن �إطالق
املبادرة ي�أتي يف �إطار اهتمام الوزارة للمحافظة
ع�ل��ى وت�ي�رة ال�ن�م��و يف �أع � ��داد احل �ي��وان��ات التي

مر�ض ال�سكري وال�ضغط وهناك �أمل جديد بالن�سبة
ل �ع�لاج امل��ر���ض الأول وه��و زراع� ��ة اخل�لاي��ا اجلذعية
والتي يف طور التجارب ومن �ش�أن جناح هذه التجارب
واعتماد ه��ذه الو�سيلة يف ع�لاج ال�سكرى التقليل من
ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض الكلى وتخفيف �أعباء املر�ضى
الذين يتناولون االن�سولني ب�صورة دوري��ة .وي�شارك
يف امل��ؤمت��ر العديد من اخل�براء من كل من االمارات
وم�صر و�أمريكا وفرن�سا يلقون ال�ضوء على �أهم طرق
العالج احلديثة ملر�ضى الف�شل الكلوي وطرق التوعية
للمر�ضى والأطباء بدءا من طبيب الرعاية ال�صحية
الأولية ملعاجلة م�سببات هذا املر�ض قبل الو�صول �إىل
املراحل الأخرية.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يح�ضر افراح ال�شحوح

وزير البيئة يطلق مبادرة (حاللنا) للمحافظة على �صحة و�سالمة الرثوة احليوانية بالدولة
•• �أم القيوين-وام:

March

Sunday 17

�شهدتها ال��دول��ة يف ال���س�ن��وات ال�سابقة وزي��ادة
معدالتها يف ال�سنوات املقبلة وتعظيم دوره��ا يف
تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وب �ي�ن م �ع��ال �ي��ه �أن ال� �ث��روة احل �ي��وان �ي��ة ط ��وال
ال �� �س �ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ح�ظ�ي��ت ب��اه�ت�م��ام ب��ال��غ من
قبل كافة اجلهات املعنية يف ال��دول��ة باعتبارها
ثروة وطنية مهمة يف تعزيز االقت�صاد الوطني
وم���ص��در رزق للعديد م��ن امل��واط�ن�ين ولكونها
متثل عن�صرا �أ�سا�سيا يف م�ساعي ال ��وزارة نحو
تعزيز الأمن الغذائي.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن اجل �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا ال� ��وزارة
وغ�يره��ا م��ن اجل�ه��ات يف املحافظة على الرثوة
احليوانية وتنميتها �أ�سفرت عن زيادة وا�ضحة يف
�أعدادها يف ال�سنوات القليلة املا�ضية يف احليازات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة  ..م ��ؤك ��دا �أن امل� �ب ��ادرة ت �ه��دف �إىل
املحافظة على �صحة و�سالمة الرثوة احليوانية
بالدولة من الأم��را���ض والأوب�ئ��ة بالإ�ضافة �إىل
�صحة امل�ستهلكني واال�ستغالل الأمثل للموارد
والإمكانيات املتوفرة �إ�ضافة �إىل تعزيز الأمن
الغذائي م��ن خ�لال ت�شجيع امل��رب�ين علي زيادة

االن �ت��اج وب��ال �ت��ايل زي ��ادة ال �ث�روة احل�ي��وان�ي��ة يف
ال ��دول ��ة وامل �� �س��اه �م��ة يف رف� ��ع الأم � ��ن احليوي
م��ن خ�لال امل�ساهمة يف خف�ض ن�سبة اال�صابة
ب��الأم��را���ض ال��وب��ائ�ي��ة ..كما تهدف امل �ب��ادرة �إىل
تعزيز ال�شراكة مع مربي احليوانات ورفع كفاءة
خدمات الإر�شاد الزراعي واحليواين.
و�أو��ض��ح معاليه يف ختام كلمته �أن ه��ذه املبادرة
هي من مربي الرثوة احليوانية ولهم  ..م�ؤكدا
�أن الوزارة على ثقة يف �أن حتظى مبادرة حاللنا
على تعاونهم وم�شاركتهم يف تنفيذها مبا يحقق
الأه ��داف امل��رج��وة م��ن �إط�لاق�ه��ا ويف مقدمتها
املحافظة على �صحة و�سالمة الرثوة احليوانية
بالدولة من الأمرا�ض والأوبئة وتعزيز دورها يف
الأمن وال�سالمة الغذائية.
وت�ع�ت�بر م �ب��ادرة ح�لال�ن��ا ه��ي اح ��دى مبادرات
وزارة البيئة واملياه لرفع معدالت الأمن احليوي
وت�ع��زي��ز االم ��ن ال �غ��ذائ��ي وت�شمل امل �ب��ادرة عدة
حم��اور وه��ي تنفيذ برنامج التح�صني املعتمد
يف ال��وزارة لرفع مناعة احليوان �ضد االمرا�ض
ال��وب��ائ�ي��ة وت�ق��دمي االر� �ش��اد ل��زي��ادة وع��ي مربي

احليوان بالأ�ساليب احلديثة لرتبية احليوانات
ب��اال� �ض��اف��ة اىل ت �ق��دمي ال �ع�ل�اج للتخل�ص من
الطفيليات الداخلية واخلارجية.
و�ست�شمل اخل��دم��ات ال �ت��ي �ستقدمها ال� ��وزارة
م��ن خ�ل�ال م �ب ��ادرة ح�لال �ن��ا خ��دم��ات الإر� �ش ��اد
والتح�صني والعالج وترقيم احليوانات وتطوير
طريقة تقدمي اخلدمة وذلك عن طريق قوافل
�ستنتقل �أ�سبوعيا �إىل مواقع تربية احليوانات
بدال من تقدمي تلقي تلك اخلدمات من خالل
العيادات البيطرية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب � ��أن امل � �ب ��ادرة ��س�ت���س�ت�م��ر حتى
دي�سمرب  2013ويتم تنفيذها من قبل فريق
فني خمت�ص ي�ضم �أكرث من  30طبيبا بيطريا
وتغطي امل�ب��ادرة املناطق ال�شمالية م��ن الدولة
املنطقة الو�سطى وال�شمالية وال�شرقية .
و�سيتم حت�صني ح�ي��وان��ات امل��زرع��ة م��ن الأبقار
وامل ��اع ��ز وال �� �ض ��أن والإب � ��ل ��ض��د م��ر���ض احلمى
القالعية وم��ر���ض ط��اع��ون امل�ج�ترات ال�صغرية
والت�سمم الدموي واملعوي و�ضد مر�ض اجلدري
ومر�ض االلتهاب الرئوي البلوري املعدي.

حممد م�سلم بن حم  :الإمارات حباها اهلل بقيادة تتلم�س هموم ال�شعب وتعمل على تذليل �أي عقبات تواجه �أبناءها
•• �أبوظبي -وام:

�أكد �سعادة الدكتور حممد بن م�سلم بن حم ع�ضو املجل�س الوطني
االحتادي �أن دولة الإمارات حباها اهلل بقيادة تتلم�س هموم ال�شعب
وتعمل على تذليل �أية عقبات تواجه �أبناء املجتمع وتوفري احلياة
الرغيدة الهانئة لهم.
و�أو�ضح يف حوار خا�ص لوكالة �أنباء الإمارات وام �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة ت�ب��و�أت املركز الأول عربيا واملرتبة ال�ـ  17على
م�ستوى �شعوب العامل مل�ؤ�شرات ال�سعادة والر�ضا بني ال�شعوب يف
امل�سح الأول الذي �أجرته الأمم املتحدة و�أعلنت نتائجه خالل �شهر
�أبريل من عام .2012
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن دولة الإمارات رغم �أنها حققت �أعلى م�ستويات
لن�صيب الفرد من الدخل الوطني على م�ستوى العامل �إال �أنها
حققت �إجن��ازات غري م�سبوقة �أي�ضا يف جم��ال التنمية الب�شرية
خا�صة يف قطاعي ال�صحة والتعليم وذلك بف�ضل �إ�سرتاتيجيتها
ور�ؤيتها الناجحة يف اال�ستثمار يف هذين املجالني.
وع��ن املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي �أك��د �سعادته �أن املجل�س �شهد
ت �ط��ورات ن��وع�ي��ة م�ن��ذ ت�أ�سي�سه خ�ل�ال ع��ام  1972ع�ل��ى �صعيد
امل�شاركة ال�سيا�سية وتر�سيخ جتربته يف احلياة الربملانية واملمار�سة
الدميقراطية ب�إجراء االنتخابات الثانية يف � 24سبتمرب 2011
ومت فيها انتخاب  20ع�ضوا ميثلون ن�صف �أع�ضاء املجل�س من
بينهم امر�أة وذلك بعد �أن تو�سعت قاعدة الهيئات االنتخابية على
م�ستوى الدولة �إىل �أكرث من � 129ألفا و  274ع�ضوا وع�ضوة
..فيما بلغ عدد املرت�شحني  468مرت�شحا ومرت�شحة مما عك�س
ال�ت�ج��اوب اجل�م��اه�يري ال�ك�ب�ير ل�برن��ام��ج ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لتعزيز امل�شاركة
ال�شعبية وتفعيل دور املجل�س الوطني.
وا�ضاف �أن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أكد يف كلمته التي �ألقاها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف افتتاح دور االنعقاد الثاين من
الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي يف 6
نوفمرب  2012عزمه على امل�ضي بثبات نحو الو�صول بالتجربة
ال�سيا�سية �إىل مقا�صدها وحتقيق التنمية امل�ستدامة وتو�سيع نطاق
امل�شاركة.
واحتفل املجل�س الوطني االحتادي يف �شهر فرباير املا�ضي بالذكرى
احلادية والأربعني لت�أ�سي�سه ليكون كيانا معربا عن هموم وق�ضايا
ال��وط��ن وامل��واط �ن�ين وع��ون��ا للحكومة يف اال��ض�ط�لاع بواجباتها
و�شريكا يف حتمل م�سئوليات العمل ال��وط�ن��ي  ..م�شريا �إىل �أن
املجل�س الوطني االحتادي �أ�سهم منذ �إن�شائه يف �إقرار الت�شريعات
والقوانني التي تنظم مناحي احلياة ومناق�شة ق�ضايا املواطنني
واح�ت�ي��اج��ات�ه��م م��ن اخل��دم��ات وال�ت�ن�م�ي��ة وم�ت��اب�ع��ة �أداء الأجهزة
التنفيذية �إ�ضافة �إىل تبني الق�ضايا الوطنية يف خمتلف املحافل
والفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية.
وقال �سعادته �إن املجل�س ي�شارك ب�صورة منتظمة وفاعلة يف جميع
امل�ؤمترات واالجتماعات واللقاءات لالحتادات الربملانية اخلليجية
والعربية والإ�سالمية والدولية.
وا�ضاف �أن املجل�س عمل عرب اعتماده منهجية ن�شطة للدبلوما�سية
الربملانية من خالل م�شاركاته الربملانية �إقليميا ودوليا على القيام
ب��دور فاعل لبناء امل��زي��د م��ن ج�سور ال�ت�ع��اون ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وخمتلف ال ��دول ال�شقيقة وال�صديقة وك�سب ال��دع��م والت�أييد
للمواقف وال�سيا�سات احلكيمة للدولة يف خمتلف امليادين ون�صرة
الق�ضايا العربية والإ�سالمية.
وق��ال �إن دبلوما�سية دول��ة الإم ��ارات حققت انفتاحا وا�سعا على
العامل اخلارجي �أثمر عن �إقامة �شراكات �إ�سرتاتيجية �سيا�سية

واقت�صادية وجتارية وثقافية وعلمية وتربوية و�صحية مع العديد
من الدول يف خمتلف قارات العامل مبا عزز املكانة املرموقة التي
تتبو�أها يف املجتمع الدويل.
و�أو��ض��ح �أن ال�سيا�سة اخلارجية متيزت خ�لال ال�سنوات الأخرية
بر�ؤية ثاقبة وحت��رك ن�شط على ال�ساحتني الإقليمية والدولية
عملت م��ن خالله على بناء �شبكة وا�سعة م��ن امل�صالح املتبادلة
مع دول العامل املختلفة خلدمة ق�ضايا التنمية وتبادل اخلربات
والتجارب ونقل التكنولوجيا وغريها من الآليات التي ت�صب يف
خدمة التنمية واالقت�صاد الوطني.
وق��ال �سعادته �إن دول��ة الإم��ارات واح��ة �أم��ان للمقيمني فيها حيث
ت�ست�ضيف على �أرا�ضيها امل�لاي�ين م��ن العاملني م��ن نحو 200
جن�سية من خمتلف قارات العامل ينعمون مع عائالتهم مب�ستوى
ج�ي��د م��ن الإق ��ام ��ة وامل�ع�ي���ش��ة وب ��الأم ��ن واال� �س �ت �ق��رار ويتمتعون
بحقوقهم كاملة التي تنظمها ق��وان�ين �صارمة لعالقات العمل
�إ�ضافة �إىل حريتهم يف ممار�سة معتقداتهم و�شعائرهم الدينية
بحرية و�أمان ..م�شريا �إىل �أن دولة الإمارات �أ�صبحت ت�شكل عن�صر
جذب ملختلف اجلن�سيات للعمل فيها.
وقال �إن �أو�ضاع العمالة يف �سوق العمل حتكمها ت�شريعات و �سيا�سات
توفر احلماية للعمال وت�ضمن يف الوقت ذات��ه امل�صالح امل�شروعة
لأ�صحاب العمل.
و�أك��د �سعادته �أن دول��ة الإم ��ارات ت�ضطلع ب��دور حم��وري وريادي
يف �ساحات العمل الإن�ساين وامل�ساعدات التنموية وقد حظي هذا
ال��دور بالتقدير م��ن قبل الأمم املتحدة ومنظماتها الإن�سانية
التي اتخذت من دول��ة الإم��ارات حمطة رئي�سية لقيادة عملياتها
الإغاثية عرب العامل وح�شد الدعم وامل�ساندة للق�ضايا الإن�سانية
خا�صة يف ح��االت ال�ك��وارث وامل�ح��ن وال�ن��زاع��ات والعنف واحلروب
للحد من وط�أة املعاناة الب�شرية و�صون الكرامة الإن�سانية.
وقال �سعادته �إن دولة الإمارات حققت االزدهار االقت�صادي والرخاء
االجتماعي للوطن واملواطنني وعززت مكانتها كالعب رئي�سي يف
اخلريطة االقت�صادية العاملية بح�ضور قوي متميز رغم الأزمات
والتقلبات وال�ضغوط املالية التي ي�شهدها العامل.
و�سجلت الإم��ارات املرتبة الأوىل عربيا والتا�سعة ع�شرة عامليا يف
تقرير متكني التجارة العاملية للعام  2012الذي �أ�صدره املنتدى
االقت�صادي العاملي و�شمل  132دولة و�صنفت فيه دولة الإمارات
�أي���ض��ا م��ن ب�ين ال ��دول الع�شر الأوائ ��ل يف جم��ال ك�ف��اءة �إج ��راءات
اال�سترياد والت�صدير والأمن املادي.
وا�شار �إىل �إ�شادة البنك الدويل يف تقرير التنمية يف العامل للعام
 2012ب�إ�سرتاتيجية ال��دول��ة يف التنويع االق�ت���ص��ادي وتقليل
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ك�م���ص��در رئ�ي���س��ي ل�ل��دخ��ل ..م �ع �ت�برا هذه
ال�سيا�سات هي الأف�ضل بني البلدان النفطية ملا توفره من فر�ص
عمل عديدة.
وقال �إن ا�ست�ضافة دولة الإم��ارات لقمة جمال�س الأجندة العاملية
 2011التي ينظمها املنتدى االقت�صادي العاملي لأول م��رة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط والتي �شارك فيها �أكرث من � 800شخ�صية

عاملية من اخلرباء ورجال الأعمال واملهتمني بال�ش�أن االقت�صادي
العاملي عك�ست املكانة امل��رم��وق��ة للدولة كمركز عاملي للمعرفة.
وت�ت�ب��ادل الإم� ��ارات ال�ت��دف�ق��ات ال�سلعية م��ن ال �� �ص��ادرات الوطنية
و�إع��ادة الت�صدير وال��واردات مع �أكرث من  202دولة وجهة حول
العامل و�أبرمت قرابة مائة اتفاقية مع دول العامل لتجنب االزدواج
ال�ضريبي وحماية ت�شجيع اال�ستثمارات.
وعن التطور ال�صناعي يف الدولة اكد �سعادته ان القطاع ال�صناعي
يف دول ��ة الإم� � ��ارات ��ش�ه��د من ��وا م���ض�ط��ردا مت�ث��ل يف زي� ��ادة حجم
اال�ستثمارات ال�صناعية يف خمتلف �إمارات الدولة و�إقامة العديد
من املناطق ال�صناعية التي �أ�سهمت يف ج��ذب ه��ذه اال�ستثمارات
وافتتاح �صناعات ثقيلة وا�سرتاتيجية جديدة حيث �شهد القطاع
ال�صناعي يف ال�سنوات الأخرية �إقامة �صناعات ا�سرتاتيجية متطورة
جذبت ا�ستثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل �صناعة الطاقة
والطريان والأملونيوم والزجاج املعماري وال�سيارات امل�صفحة
واحلديد والأدوية وال�صناعات املعدنية الأ�سا�سية  ..وقال ان دولة
الإم��ارات ر�سخت مكانتها كمركز عاملي رائد يف مبادرات وم�شاريع
الطاقة املتجددة والنظيفة حيث يتجلى ذلك يف اختيار العا�صمة
�أب��وظ�ب��ي م�ق��را دائ�م��ا للوكالة ال��دول�ي��ة للطاقة امل�ت�ج��ددة ايرينا
وا�ست�ضافتها �سنويا القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل وتنظيمها
جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل وقيمتها الإجمالية  2.2مليون دوالر
لتحفيز وت�شجيع الإبداعات واالبتكارات يف جمال الطاقة املتجددة
 ..م�شريا اىل توقعات دائ��رة التنمية االقت�صادية ب�أبوظبي بان
ت�صل ا�ستثمارات دولة الإمارات يف م�شروعات الطاقة النظيفة �إىل
 183مليارا و 75مليون درهم �أي نحو  50مليار دوالر بحلول
عام .2015
وعن التطور الذي ت�شهدة الدولة يف املجال ال�سياحي �أكد �أن دولة
الإمارات تتمتع بكل املقومات التي تكفل جناح ال�صناعة ال�سياحية
فيها ويف مقدمتها الأمن واال�ستقرار واملوقع اجلغرايف الذي يربط
بني خمتلف ق��ارات العامل والطق�س املتميز ط��وال �أك�ثر من �ستة
�أ�شهر يف ال�ع��ام ومتعة التنزه وال�ت�ج��وال والت�سوق بحرية و�أمن
وطم�أنينة بالإ�ضافة �إىل البنية الأ�سا�سية احلديثة واملتطورة التي
تكفل خدمات راقية لل�سائحني والزائرين من مطارات وموانئ
و�شبكة ط��رق وو��س��ائ��ل ات���ص��االت وف �ن��ادق وم��راك��ز ت���س��وق عاملية
وغريها من اخلدمات الراقية.
و�أك� ��د ��س�ع��ادة م�سلم ب��ن ح��م �أن الإ�� �ص ��دار اخل��ام����س م��ن تقرير
التناف�سية يف ال�سفر وال�سياحة والذي �صدر يوم 7مار�س احلايل
عن املنتدى االقت�صادي العاملي والذي �صنف دولة الإمارات �أف�ضل
دولة من ناحية تناف�سية قطاع ال�سفر وال�سياحة يف منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا خ�ير �شاهد على �أن الإم ��ارات توا�صل
ريادتها للمنطقة بف�ضل ثرائها باملوارد الثقافية والعدد الكبري
من املعار�ض والفعاليات التي تقام فيها وا�ستطاعت الإم��ارات �أن
تكون حمورا عامليا للنقل اجلوي.
و�أكد �أن مدينة العني تتمتع مبقومات �سياحية واعدة جعلتها حتتل
ومنذ زم��ن موقعا ب��ارزا على اخلريطة ال�سياحية لي�س يف دولة
الإم��ارات بح�سب بل على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي
حيث �إن مدينة العني التي حتتل موقعا جغرافيا بعيدا عن �شاطئ
البحر ما �أعطاها نوعا من التميز على �صعيد املناخ خا�صة خالل
ف�صل ال�صيف.
وعن اخلدمات ال�صحية �أكد �أن دولة الإم��ارات عملت منذ قيامها
على توفري �أف�ضل اخل��دم��ات ال�صحية و تقدمي خ��دم��ات نوعية
عالية امل�ستوى ترقى �إىل املعايري العاملية والتي �شملت اخلدمات
ال�ع�لاج�ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة وال �ت �ع��زي��زي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ن�ف�ي��ذ برامج
�إ�سرتاتيجية ملكافحة الأمرا�ض املزمنة وال�سارية ورعاية الطفولة
والأمومة.

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
ب��ن �صقر ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع�ه��د ر�أ�س
اخل �ي �م��ة وال �� �ش �ي��خ ��ص�ق��ر ب��ن حممد
بن �صقر القا�سمي م�ساء �أم�س حفل

ال�ع���ش��اء ال ��ذي �أق��ام��ه ال���س�ي��د احمد
� �س��امل ال �� �ش �ح��ي يف م �ن��زل��ه مبنطقة
اجلري يف ر�أ�س اخليمة مبنا�سبة زفاف
جنله علي �إىل كرمية املرحوم حممد
�سعيد �سامل ال�شحي وجنله حممد �إىل
كرمية ال�سيد ح�سن �سليمان حمدون

ال�شحي .كما ح�ضر احلفل ع��دد من
امل �� �س ��ؤول�ين و�أب �ن ��اء ال�ق�ب��ائ��ل ولفيف
من �أهل و�أ�صدقاء العري�س .وقدمت
ال�ف��رق احل��رب�ي��ة وال� ��رواح �أهازيجها
وفنونها و�شالتها الرتاثية الإماراتية
ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

في�صل بن �صقر و�صقر بن �سعود يح�ضران حفل زفاف مواطن
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر ال�شيخ في�صل بن �صقر القا�سمي رئي�س الدائرة
املالية يف ر�أ�س اخليمة وال�شيخ �صقر بن �سعود بن �صقر
القا�سمي م�ساء �أم�س..حفل الع�شاء الذي �أقامه ال�سيد
نا�صر علي ال��وايل املزروعي مبنا�سبة زفاف جنله علي

�إىل كرمية ال�سيد عبداهلل �سعيد املزروعي .كما ح�ضر
احلفل الذي �أقيم يف �صالة الكورني�ش للأفراح يف مدينة
ر�أ�س اخليمة عدد من امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات ووجهاء
و�أع �ي��ان ال �ب�لاد و�أب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل وامل��دع��وي��ن .وقدمت
ال �ف��رق��ة احل��رب �ي��ة خ�ل�ال احل �ف��ل الأه ��ازي ��ج والفنون
الإماراتية الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�سبة.

مدينة �أبوظبي تت�صدر املركز الأول على م�ستوى االمارة
يف احلدائق الداخلية ..والعني احلدائق اخلارجية
•• ابوظبي -وام:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي
ال� �ع ��ام ال��رئ �ي �� �س��ة الأع � �ل ��ى مل�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع � �ل� ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة وال �ط �ف��ول��ة �أم
االم� � ��ارات اق �ي��م م���س��اء ام ����س االول
بفندق ق�صر االم ��ارات حفل تكرمي
الفائزين يف م�سابقة اجمل حديقة
منزلية حديقتي مدينتي  .ح�ضر
احلفل معايل حممد �أحمد البواردي
رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وع�ضو
املجل�س التنفيذي الم ��ارة ابوظبي
ومعايل ماجد علي املن�صوري رئي�س
دائ��رة ال�ش�ؤون البلدية و�سعادة نورة
ال�سويدي م��دي��رة االحت ��اد الن�سائي
العام وعدد من ال�سفراء وحرمهم..
كما ح�ضر مديرو عموم بلدية مدينة
ال �ع�ين وم��دي �ن��ة اب��وظ �ب��ي واملنطقة
الغربية وممثلو اجلهات الراعية وهم
م�صرف ابوظبي اال�سالمي و�شركة
ادن��وك للتوزيع وامل�سعود لل�سيارات
وال� �ق ��درة ال�ق��اب���ض��ة ت��ول�ي��ب ج ��اردن
باال�ضافة اىل الفائزين على م�ستوى
امل� ��دن يف االم� � ��ارة وال �ف��ائ��زي��ن على
م�ستوى امارة ابوظبي .وفاز باملركز
االول ع�ل��ى م�ستوى ام ��ارة ابوظبي
ع��ن حديقته الداخلية را��ش��د �سعيد
العرياين من مدينة العني بينما فاز
باملركز االول عن احلديقة اخلارجية
ن��ا��ص��ر ع�ب�ي��د ال�ي�م��اح��ي م��ن مدينة
ابوظبي وتاله عن حديقته الداخلية
يف املركز الثاين �سلطان �أحمد �سلمان
احلمادي من املنطقة الغربية ورا�شد
� �س �ع �ي��د ال� �ع ��ري ��اين م ��ن ال� �ع�ي�ن عن
حديقته الداخلية ويف املركز الثالث
ف��ازت حديقة �سعيد حمد املن�صوري
عن اجمل حديقة داخلية من مدينة
ابوظبي ونظريه عي�سى علي يو�سف
احل�م��ادي من املنطقة الغربية .ومت
خالل احلفل الذي بد�أ بعر�ض فيديو
ل �ل��دور ال �ق �ي��ادي يف امل �ج��ال البيئي

ومل��راح��ل امل�سابقة ت�ك��رمي الفائزين
ال �ث�لاث��ة الأوائ � � ��ل ل�ف�ئ�ت��ي احلدائق
الداخلية واخل��ارج�ي��ة على م�ستوى
�إم ��ارة ابوظبي وال�ف��ائ��زي��ن اخلم�سة
الأوائ� ��ل لفئتي احل��دائ��ق الداخلية
واخل��ارج�ي��ة على م�ستوى ك��ل بلدية
ابوظبي ال�ع�ين الغربية �إ��ض��اف��ة اىل
ت �ك��رمي اجل �ه��ات ال��راع �ي��ة واملنظمة
منها بلدية الفجرية وبلدية عجمان
وب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة اب��وظ �ب��ي وبلدية
م��دي �ن��ة ال� �ع�ي�ن  ..ك �م��ا مت تكرمي
ب�ل��دي��ة املنطقة ال�غ��رب�ي��ة ع��ن اف�ضل
فكرة للتقييم .واع��رب معايل ماجد
علي املن�صوري رئي�س دائرة ال�ش�ؤون
البلدية عن فخر الدائرة ببلدياتها
الثالث واالمتنان ملا تقدمه القيادات
ال �ع �ل �ي��ا م ��ن دع� ��م و رع ��اي ��ة وخ�ص
بال�شكر �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك �أم الإم� ��ارات لرعايتها هذه
امل���س��اب�ق��ة .وه �ن ��أ م�ع��ال�ي��ه الفائزين
م�شيدا بدورهم يف امل�شاركات الفاعلة
و تقيدهم ووعيهم مبفهوم الزراعات
املنزلية امل�ستدامة ..كما ا�شاد بدور
بلديات �إم��ارة �أبوظبي ملا تقدمة من
م� �ب ��ادرات رائ� ��دة يف جم ��ال التنمية
البيئية و املحافظة على امل�ساحات
اخل���ض��راء وه��و امل�ج��ال ال��ذي جنينا
ثماره مب�شاركة �سكان وجمتمع �إمارة
�أب��وظ�ب��ي مل��ا ك��ان لهم م��ن دور فاعل
ف �ي��ه .م ��ن ج��ان�ب�ه��م ع�ب�ر الفائزون
ع��ن فرحتهم ب�ه��ذا ال �ف��وز م�ؤكدين
ان رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك لهذه امل�سابقة و�سام يعتزون به

ف�ضال عما �أتاحته لهم هذه امل�سابقة
م ��ن ف��ر� �ص��ة لإب� � � ��راز اهتماماتهم
ووع �ي �ه��م ال�ب�ي�ئ��ي يف جم ��ال تن�سيق
احلدائق .يذكر �أن �إجمايل م�شاركات
حدائق مدينة ابوظبي ومدينة العني
واملنطقة الغربية بلغ  169حديقة
منزلية ب��واق��ع  39حديقة داخلية
و  36ح��دي�ق��ة خ��ارج�ي��ة يف املنطقة
الغربية و 35حديقة داخلية و20
ح��دي �ق��ة خ��ارج �ي��ة يف م��دي �ن��ة العني
و 25حديقة داخ�ل�ي��ة و 14حديقة
خ��ارج�ي��ة يف م��دي�ن��ة اب��وظ�ب��ي وذلك
وف��ق اح�صائية التقييم التي اغلقت
ابوابها يف التا�سع من مار�س اجلاري.
ومت تقييم احلدائق املنزلية امل�شاركة
ب �ف �ئ �ت �ي �ه��ا م� ��ن ق �ب ��ل جل �ن ��ة حتكيم
حم��اي��دة ام�ت��د تقييمها م��ن الثاين
ح �ت��ى ال �� �س��اب��ع م ��ن م ��ار� ��س اجل ��اري
بع�ضوية �سبعة من ذوي االخت�صا�ص
واخلربة يف جمال الزراعة والتجميل
املنزيل هم املهند�س �صالح احلمريي
من بلدية ابوظبي و املهند�سة ناهد
الظاهري من بلدية العني واملهند�س
م�سيعد املن�صوري من بلدية الغربية
وعائ�شة اليماحي وموزة الذباحي من
بلدية الفجرية واملهند�س ابراهيم
الزرعوين واملهند�س على ب�شري من
ب�ل��دي��ة ع �ج �م��ان .واث �م ��رت امل�سابقة
ح�سب جل�ن��ة التقييم امل �ح��اي��دة اىل
ن���ش��ر ال��وع��ي ب�ين ال���س�ك��ان مبعايري
اال�ستدامة و تر�شيد ا�ستهالك موارد
الطبيعة كمياه الري واال�ستفادة من
الطاقة ال�شم�سية.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/111تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده� -1/سيد حممد مهدي جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ /نزام الدين عالء الدينوف وميثله :يو�سف احمد
عبداهلل عبدالرحيم قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )7405878دره��م اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة  .عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/581تنفيذ عقاري

اىل املنفذ ��ض��ده� /شركة ي��را انرتبراي�سز ليمتد جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب
التنفيذ /ب�شار �شوقي ج�بران وميثله� :سمري حليم كنعان نعلنكم باحلكم ال�صادر يف
الدعوى رقم  2012/126عقاري كلي يوم االربعاء بتاريخ  2012/3/28واال�ستئناف رقم
 2012/267ع�ق��اري باعتباره �سندا تنفيذيا وذل��ك  -1 :بف�سخ التعاقد (من ��وذج امل�ؤرخ
 )2008/5/10حمل التداعي -2 .بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( )490007درهم والفوائد
القانونية بواقع  %9اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2012/2/7وحتى متام ال�سداد
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/351جتاري كلي

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/352جتاري كلي

اىل املدعى عليه� -1 /شركة جلف هاو�سينج �سوليو�شنز كاميان ( )2املحدودة جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /بنك ابوظبي التجاري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/2/26احلكم التمهيدي التايل :حكمت
املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب خبري م�صريف� -صاحب الدور باجلدول -ما مل
يتفق طريف اخل�صومة على ت�سمية خبريا �آخر ا�سبوعا من تاريخ ا�صدار هذا احلكم-
تكون مهته بعد مطالعة االوراق وم��ا ع�سى ان يقدم له من ا�صول م�ستندات وذلك
لتنفيذ املامورية وق��درت امانة قدرها  20.000دره��م الزمت املدعية ايداعها خزينة
املحكمة .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/11ال�ساعة 9.30
�صباحا يف القاعة رقم ch2E.21 .

اىل املدعى عليه� -1 /شركة جلف هاو�سينج �سوليو�شنز كاميان ( )4املحدودة جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /بنك ابوظبي التجاري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/2/26احلكم التمهيدي التايل :حكمت
املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب خبري م�صريف� -صاحب الدور باجلدول -ما مل
يتفق طريف اخل�صومة على ت�سمية خبريا �آخر ا�سبوعا من تاريخ ا�صدار هذا احلكم-
تكون مهته بعد مطالعة االوراق وم��ا ع�سى ان يقدم له من ا�صول م�ستندات وذلك
لتنفيذ املامورية وق��درت امانة قدرها  20.000دره��م الزمت املدعية ايداعها خزينة
املحكمة .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/11ال�ساعة 9.30
�صباحا يف القاعة رقم ch2E.21 .

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/722جتاري كلي

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/24مدين كلي
اىل املدعى عليهما -1/ابائي زهيك�سينوف  -2تيمور ا�سكاكوف جمهويل حمل االقامة
مبا ان املدعي �/شركة ارجى ار للتجارة العامة ذ.م.م وميثلها مديرها /ري�سكولوف جليل
وميثله :ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليهما بالت�ضامم بان ي�ؤديا للمدعية االوىل مببلغ وقدره ( 150.000درهم)
وللمدعية الثانية مبلغ وقدره ( ) 100.390وت�ضمني املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2013/4/8ال�ساعة ��� 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10742بتاريخ2013/3/17

اىل اخل�صم امل��دخ��ل � -1/شركة ط��ارق امل�ك��راين للو�ساطة التجارية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /موزة احمد عبداهلل علي وميثله :من�صور
عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره (270500دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق يف  2010/12/10وحتى ال�سداد
ال �ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2013/3/24ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل,
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/419تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ � �ض��ده� -1/سعيد عبدالكرمي منديل جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
طالب التنفيذ /م�ؤ�س�سة البفته العقارية وميثله :من�صور عبداهلل حممد احمد
الزرعوين مبوجب القرار ال�صادر من اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل بني
امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين ببلدية دب��ي فانك مكلف ب��الآت��ي� -1 :سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 65799درهم) على اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�ل�ان .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/2656تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ال�ساحات احلديثة لالر�ضيات��� -ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /جمال حممد عبدالكرمي عو�ض
وميثله :جمال علي ال�سيد حممد ال�شنقيطي قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()593632
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ 29165
دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة.و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1009مدين جزئي
اىل املدعى عليه -1/حممد زافور مريدها عبدالقادر مريدها جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي
للمتنازع مبلغ وق��دره (7.707.12دره � ��م ) وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع  %12م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�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 مبثابةح�ضوري.

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/844مدين جزئي

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/812مدين جزئي

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/672مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/حمد �سعيد حربي �سامل العامري جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليها مببلغ وقدره ( 15.792.08درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة ch2.D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه -1/منري رمزي بعلبكي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى/
�شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ
وقدره ( 3621درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2013/3/27ال�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 .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابةح�ضوري.

اىل املدعى عليه� -1/سعيد حممد �سعيد خمي�س املرزوقي جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( 8.904.49دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
وات�ع��اب املحاماة وال�ف��ائ��دة القانونية  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق وحتى متام
ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/493

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/509

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1236مدين جزئي
اىل املدعى عليه -1/غ�سان حلمي حممد زي��د الكيالين جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( 4481.38درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�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 مبثابةح�ضوري.

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1232مدين جزئي
اىل املدعى عليه -1/حمدان حمد �سامل حمد حميد ال��درع��ى جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي
للمتنازع مبلغ وقدره ( 6066.23درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27ال�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 اي��ام على االق��ل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون
مبثابةح�ضوري.

املنذرة/مى للعقارات (�ش.ذ.م.م) املنذر اليه� :شركة دايفر ديجيتال تكنولوجيز (ذ.م.م)
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل :اوال-:ب�ضرورة الوفاء بالقيمة االيجارية امل�ستحقة واملرت�صدة عليها والتي
تبلغ مبلغ وق��دره  11.653.00اح��د ع�شر ال��ف و�ستمائة وثالثة وخم�سون دره��م م�ستحق حتى تاريخ انتهاء عقد
االيجار اخلا�ص مبكتب رقم ( )1213احلا�صل بتاريخ  2012/12/31باال�ضافة اىل ماي�ستجد من القيمة االيجارية
وذلك حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني امل�ؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ ن�شر هذا االنذار .ثانيا:
اخالء املكتب رقم ( )1213حمل عقد االيجار والكائن بربج مى املقام على قطعة االر�ض رقم ( )231 -219ب�شارع
عمان -النهدة ( )1دبي وت�سليمه للمنذرة خالياً من العيوب وال�شواغل واال�شخا�ص وذلك باحلالة التي كان عليها
وقت اال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا االن��ذار .ثالثا� :سداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز
واية �ضرائب ور�سوم حكومية اخرى تكون م�ستحقة على العني حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني امل�ؤجرة .رابعا:
�سداد مبلغ وقدره ( )1.000.00الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم ( )11من �شروط
عقد االيجار .وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار واال�سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة
االجراءات القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد واالخالء مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

املنذر/نيكوالي كرابيفني  -بوكالة املحامي/حممد املازمي -املنذر اليهما -1 :لت�س درايف لتاجري ال�سيارات
ذ.م.م  - Lets drive rent a carيعلنا على العنوان التايل:امارة دبي� -شارع ال�شيخ زايد� -شارع  5أ�
 بني اجل�سرين الثاين والثالث -بناية ال�شعفار لال�ستثمار بجوار وكالة النابودة لل�سيارات  -2مراداحمدحممد الطاهر (اردين ياجلن�سية) ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �شريك  -موقع على ال�شيكات عن املطلوب
االمر �ضدها االوىل ( مكتب رقم  140هاتف  04-3393944 - 04-3383433بوكالتنا عن نيكوالي كرابيفني
نخطركم مبا يلي :مبا ان املخطر اليه الثاين قد وق��ع عن املخطر اليها االول على اثنان و�ستون �شيكا
لأمر املخطر مببلغ اجمايل ( 1.028.000درهم) ومبا انه لدى عر�ض هذه ال�شيكات على امل�صارف امل�سحوبة
عليها فقد اعيدت جميعها بدون �صرف لعدم وجود ر�صيد ولغلق احل�ساب .لذلك :جئنا مبوجب هذا الكتاب
ننذركم بوجوب ت�سديد قيمة ال�شيكات اعاله البالغ جمموعها ( )1.028.000درهم للمخطر وذلك خالل
خم�سة ايام من تاريخه -واال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ االج��راءات القانونية بحقكم وعلى م�س�ؤوليتكم
حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت.

الكاتب العدل

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 92جت جز  -م ت -ب� -أظ

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 122جت جز  -م ت -ب� -أظ

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 91جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي /موزة مبارك علي غامن القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
ابراهيم حممد العرنه اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
مببلغ  40533درهم املطلوب اعالنه/موزة مبارك علي غامن القبي�سي 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 االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ

مدعي /موزة مبارك علي غامن القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
حممد �سليم �شان مياه هوالدير اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية مببلغ  9.000درهم املطلوب اعالنه/موزة مبارك علي غامن
القبي�سي 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 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

قلم القيد

مدعي /موزة مبارك علي غامن القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
�شم�س الدين نو�شاد اجلن�سية :الهند مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ
 10.000درهم املطلوب اعالنه/موزة مبارك علي غامن القبي�سي 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 االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
قلم املحكمة التجارية

مدعي /موزة مبارك علي غامن القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
دانتي تابينج ري�س اجلن�سية :الفلبني مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 7.000درهم املطلوب اعالنه/موزة مبارك علي غامن القبي�سي 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 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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 249جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /بنك اخلليج االول اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :فهد داوود بالل فرج
الرميثي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :دعوى �صحة حجز وثبوت احلق مببلغ
 323.208درهم املطلوب اعالنه /فهد داوود بالل فرج الرميثي اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االثنني املوافق  2013/3/25موعدا 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

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الطلب رقم 2013/1تف�سري 2012/1034ح نف�س -م ر-ب� -أظ

قلم املحكمة التجارية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2394جت كل  -م ت -ب� -أظ

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 396ح نف�س -م ر-ب� -أظ

مدعي� /شركة مرتو لالجهزة امليكانيكية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه� :شركة �ساير للمقاوالت ذ.م.م واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية مببلغ  107.403درهم املطلوب اعالنه�/شركة �ساير
للمقاوالت ذ.م.م 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
الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/11

مدعي /نور هايفا داى اجلن�سية :الفلبني مدعي عليه :روجيه مي�شال �سعد
م�صطفى اجلن�سية :فل�سطني مو�ضوع الدعوى :طالق لل�ضرر ونفقة العدة
واملتعة واثبات احل�ضانة املطلوب اعالنه/روجيه مي�شال �سعد م�صطفى
اجلن�سية :فل�سطني عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/4/15موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة 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 2013/03/14

قلم املحكمة التجارية

االحوال ال�شخ�صية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 130جت جز  -م ت -ب� -أظ

قلم املحكمة التجارية

طالب التف�سري� /سحر م�سلم البيطار اجلن�سية� :سوريا �ضد :ورثة حممود
فهمي عمر وهم اوالد املتويف ادهم وا�سر وعمر وهبة اهلل واخرون اجلن�سية:
م�صر مو�ضوع الطلب :تف�سري احلكم املطلوب اعالنه�/آدم و�أ�سر وهبة اهلل
وعمر اوالد حممود فهمي عمر اجلن�سية :م�صر عنوانه :بالن�شر(�صحيفتني
وا�سعتي االنت�شار) حيث ان طالب التف�سري اقام الطلب املذكور اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الطب ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة دائرة
الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الطلب بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/04
االحوال ال�شخ�صية
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دخول ف�صل الربيع لهذا العام يوم  20مار�س
•• ال�شارقة-وام:

يحل االع�ت��دال الربيعي �أواع�ت��دال مار�س وب��داي��ة ف�صل الربيع فلكيا عند
حلول ال�شم�س يف ر�أ�س برج احلمل �أول الربوج ال�شم�سية ..ويبد�أ جنما ر�أ�س
وبرج احلمل بالطلوع قبيل ال�صبح بعد �شهر ون�صف من حلول ال�شم�س به..
وت�سميهما العرب ال�شرطني وهما جنمان على قرين احلمل يف  20مار�س
من كل عام  .وه��ذا العام يدخل ف�صل الربيع فلكيا بالتوقيت العاملي عند
ال�ساعة  02ر 11من ي��وم  20من �شهر مار�س اجل��اري لغاية  22يونيو
املقبل حيث يدخل ف�صل ال�صيف .وقال �إبراهيم اجل��روان الباحث يف علوم
الفلك والأر� �ص��اد اجلوية امل�شرف العام بالقبة ال�سماوية ب��دائ��رة الثقافة
والإع�ل�ام يف ال�شارقة�..إن ف�صول العام تعرف بعدة دالالت منها الف�صول
املناخية ح�سب معدالت العنا�صر املناخية ال�سائدة خالل املو�سم والف�صول

او�صى امل�شاركون يف م�ؤمتر اجلديد
يف امرا�ض اجلهاز اله�ضمي الذي
عقد يف ابوظبي حتت رعاية معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان
وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب وتنمية
امل�ج�ت�م��ع ب �� �ض��رورة ع�ل�اج حاالت
ال �� �س �م �ن��ة ال �� �ش��دي��دة با�ستخدام
امل�ن�ظ��ار اجل��راح��ي م��ن قبل فريق
طبي ي�ضم عدة تخ�ص�صات بحيث
يتم تقييم احلالة ب�شكل دقيق قبل
ال�ت��دخ��ل اجل��راح��ي م��ع االهتمام
مبتابعة احل��ال��ة وال �ت��ي ق��د متتد
اىل � 5سنوات بعد العملية .
ك�م��ا او� �ص��ى امل �� �ش��ارك��ون ب�ضرورة
ع��دم اج ��راء ع�م�ل�ي��ات ق����ص املعدة
باملنظار اجل��راح��ي �ضمن برنامج
ع �م �ل �ي��ات ال � �ي� ��وم ال� ��واح� ��د نظرا
حل��اج��ة امل��ري ����ض اىل ال �ب �ق��اء يف
امل���س�ت���ش�ف��ى مل ��دة � � 48س��اع��ة على
االقل بعد العملية للمتابعة جتنبا
حل��دوث م�ضاعفات وللتدخل يف
ال��وق��ت امل �ن��ا� �س��ب يف ح ��ال حدوث
اي م�ضاعفات  .واك��د امل�شاركون
على �ضرورة االهتمام بالتو�صيات
ال�ع��امل�ي��ة يف � �ش��ان اج� ��راء عمليات
حت��وي��ل جم ��رى امل �ع ��دة للحاالت
املر�ضية التي تعاين من املتالزمة
اال�ستقالبية وذل ��ك ب�ع��د ان ثبت
جناح هذه العمليات يف عالج مثل
هذه احلاالت  ،واالخذ يف االعتبار
�ضرورة اجراء عمليات ق�ص املعدة
باملنظار اجل��راح��ي للحاالت التي
ت� �ع ��اين م ��ن م ��ر� ��ض ال �� �س �ك��ري و
ال�سمنة املفرطة يف املراحل االوىل
من اال�صابة ل�ضمان نتائج اف�ضل
على �صعيد عالج مر�ض ال�سكري
املرتافق مع ال�سمنة املفرطة .
وا� �ش��اد احل �� �ض��ور م��ن االط �ب��اء يف
خم�ت�ل��ف التخ�ص�صات مببادرات

الزراعية ح�سب مواعيد البذر والزرع واحل�صاد واحلرث والف�صول الفلكية
ح�سب مواقع االج��رام ال�سماوية وعلى ر�أ�سها ال�شم�س .و�أو��ض��خ �أن ف�صل
الربيع ميتاز باعتدال اجل��و عند بداية الف�صل ويكون معدل احل��رارة يف
بداية الف�صل  16درجة يف احلد الأدين و  30درجة يف احلد الأق�صى ثم
تزداد حرارة اجلو حتى ت�صل احلرارة �إىل  35 20درجة يف منت�صف الف�صل
ويكون حارا لت�صل احلرارة عند نهايته �إىل  42 25درجة ..وتكون الرياح
ن�شطة وتهب فيه بع�ض العوا�صف ويتكرر قدوم رياح الطوز املحملة بالأتربة
والغبار �..أما معدل الأمطار فيبلغ حوايل  25مم �أي ما يعادل  20يف املائة
من جمموع الأمطار الهاطلة على الدولة �سنويا ..وميتاز الن�صف الثاين
من الف�صل بجفاف اجلو و�شدة احلرارة نهارا .و�أ�شار اجلروان �إىل �أن ف�صل
الربيع يتميز بكونه فرتة انتقالية من برد ثم اعتدال ال�شتاء اىل دفء فحر
ال�صيف ..وتتزايد خ�لال ه��ذه الفرتة ال��ري��اح امل�سببة للعوا�صف الرتابية

الناجتة من عبور منخف�ضات جوية وامل�صحوبة باجلبهات الهوائية الباردة
القادمة من �شمال اجلزيرة العربية �أو الدافئة القادمة من �شمال �إفريقيا
عرب اجلزيرة العربية والتي ت�ؤثر على دولة الإمارات ..وتت�سبب هذه الرياح
املحملة باالتربة يف انخفا�ض م�ستوى الر�ؤية ويف بع�ض الأحيان احتجاب
ال�شم�س ويطلق على هذه الرياح رياح الطوز ويكون م�صدرها �صحراء النفوذ
�شمال �شرق اجل��زي��رة العربية  ..وتتكرر خ�لال ال�ف�ترة املمتدة م��ن بداية
�إبريل �إىل منت�صف مايو حدوث الزوابع الرتابية بالإ�ضافة �إىل تكرر تكوين
ال�ضباب يف ال�صباح الباكر  .و�أو�ضح امل�شرف العام بالقبة ال�سماوية بال�شارقة
انه �سيحدث خ�سوف جزئي للقمر بتاريخ � 25إبريل املقبل بن�سبة ال تتعدى
 5ر 1يف املائة..وبالتايل ال مييز ب�سهولة �ست�شهده اجلزيرة العربية ..ويتبعه
ك�سوف كلي لل�شم�س يف  10مايو املقبل يف املحيط الهادي ويعقبه خ�سوف
قمري من نوع �شبه الظل يف  25مايو لن ت�شهده اجلزيرة العربية.

امل�شاركون ي�شيدون بجهود هيئة ال�صحة يف ابوظبي يف تنفيذ برنامج الك�شف املبكر عن �سرطان القولون
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اختتام فعاليات م�ؤمتر امرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف ابوظبي

ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة يف اب��وظ �ب��ي فيما
يت�صل بالك�شف املبكر عن االورام
ال�سرطانية وبرامج التوعية التي
يتم تنظيمها م�شريين يف ذلك اىل
ب��رن��ام��ج الك�شف امل�ب�ك��ر ع��ن اورام
امل�ستقيم وال�ق��ول��ون ال��ذي تنفذه
هيئة ال�صحة يف ابوظبي بالتعاون
م ��ع خم �ت �ل��ف امل �ن �� �ش��ات ال�صحية
احلكومية واخلا�صة م�ؤكدين ان
مثل هذه الربامج الوقائية ت�ساعد
ك� �ث�ي�را يف اك �ت �� �ش��اف احل � � ��االت يف
الوقت املبكر والو�صول اىل ال�شفاء
التام دون حدوث م�ضاعفات .
ون��اق ����ش امل � ��ؤمت� ��ر ال � ��ذي نظمته
جم�م��وع��ة م���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �ن��ور يف
اب ��وظ� �ب ��ي خ �ل��ال ال � �ي� ��وم ال �ث ��اين
العديد من املو�ضوعات التي ركزت
على االلتهاب الكبدي واالكت�شاف
املبكر الورام ال�ق��ول��ون و عمليات
ع�لاج ال�سمنة باملنظار اجلراحي
و حاالت التقي�ؤ عند االطفال بعد
اجراء العمليا ت اجلراحية .
و ت��وج��ه ال ��دك �ت ��ور ق��ا� �س��م العوم

توجه لإجراء عمليات حتويل جمرى املعدة لعالج بع�ض حاالت ال�سكري
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملجموعة
م �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات ال� � �ن � ��ور بال�شكر
وال� �ع ��رف ��ان اىل م� �ع ��ايل ال�شيخ
نهيان مبارك ال نهيان على افتتاح
فعاليات امل�ؤمتر و متابعة برنامج
امل � ��ؤمت� ��ر م ��ا ا� �س �ه��م يف اجناحه
وحتقيق االهداف املن�شودة م�شريا
اىل ان امل�ن��اق���ش��ات خ�ل�ال جل�سات
امل�ؤمتر مبا ت�ضمنته من م�شاركة
ايجابية من االط�ب��اء احل�ضور يف
خمتلف التخ�ص�صات ا�سهمت يف
�صقل خربات امل�شاركني واالطالع
على االجتاهات احلديثة يف جمال
ت�شخي�ص وع�لاج ام��را���ض اجلهاز
اله�ضمي .
واك��د ان التو�صيات ال�ت��ي تو�صل
ال �ي �ه��ا امل� ��ؤمت ��ر ��س�ت�ت��م مناق�شتها

م��ع خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ال�صحية
املعنية للت�شاور يف الية التطبيق
ك��ل وف��ق االم�ك��ان�ي��ات و بالتن�سيق
م ��ع اجل� �ه ��ات امل �خ �ت �� �ص��ة يف هيئة
ال�صحة يف ابوظبي .
م��ن ج��ان�ب��ه ك���ش��ف ال��دك �ت��ور فواز
� �ش �ي��خ ت� � ��راب ا�� �س� �ت ��اذ م� ��� �ش ��ارك و
ا� �س �ت �� �ش��اري اجل ��راح ��ة يف جامعة
االمارات و م�ست�شفى توام ان هناك
توجه يف اجلامعة وم�ست�شفى توام
ل�ل�ب��دء يف اج ��راء عمليات حتويل
جم� ��رى امل� �ع ��دة ل �ل �� �س �ي �ط��رة على
مر�ض ال�سكري عند احلاالت التي
تعاين م��ن زي��ادة يف ال��وزن و ذلك
بعد اخذ موافقة جلنة اخالقيات
البحوث ال�صحية باعتبار ان هذا
النوع من العمليات حتت التجربة

على امل�ستوى العاملي اال ان��ه ثبت
جناحها يف ع�لاج مر�ض ال�سكري
ع �ن��د  60%م ��ن احل � ��االت التي
خ�ضعت لهذا النوع من العمليات
 .و قدم الدكتور �أمني اجلوهري
ا��س�ت���ش��اري ورئ�ي����س ق�سم جراحة
االطفال يف م�ست�شفى النور ورقة
ع�م��ل ع��ن ح ��االت ال�ت�ق�ي��ؤ ,ملر�ضى
املجموعة العمرية للأطفال ,بعد
�إج��راء العمليات اجلراحية حيث
ركز على تو�ضيح م�سببات التقي�ؤ
و التمييز بني الدالئل والأعرا�ض
املر�ضية.
و حت��دث ال��دك �ت��ور ع�ب��د الرحمن
عثمان عن البُ�صَ يالت الورمية يف
غ�شاء القولون وخماطر عوامل
الورم ال�سرطاين يف

ال�ق��ول��ون وامل�ستقيم م ��ؤك��دا على
�أهمية الك�شف املبكر وا�ستئ�صال
ال�ب���ص�ي�لات ال��ورم �ي��ة م��ن غ�شاء
ال� � �ق � ��وق � ��ون ,ك� � �ج � ��ز ٍء م � ��ن ن �ظ��ام
الك�شف والفح�ص الطبي ال�شامل
ل�ل�ق��ول��ون .كما حت��دث الدكتور
�صفوان طه ا�س�شاري ورئي�س ق�سم
اجلراحة يف م�ست�شفى النور �شارع
امل�ط��ار ع��ن خربته يف �شق باطن
املعدة بوا�سطة املنظار (لتخ�سي�س
الوزن)  ،و�إبراز ال�صفات واخلوا�ص
ال�س ْم َن ِة
ال�سكانية املميزة ملر�ضى ُّ
م��ؤك��دا ان ح��االت مر�ضية عديدة
ت �ع��اين م ��ن ال �� �س �ك��ري و ال�سمنة
وب�ع��د اج ��راء عمليات ق�ص املعدة
لها باملنظار اجلراحي توقفت عن
تناول ادوية ال�سكري .

و قدم الدكتور علي ال�سيد ا�ست�شاري
امرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
حم��ا��ض��رة ع��ن الإل �ت �ه��اب الكبدي
بالتجويف البطني وت �ط��رق اىل
ُم� ْع��ِ��ض�لات ال�ك�ب��د املُ��زم �ن��ة و�آلية
�إ��ص��اب��ة الكبد وم��ا يُ�صاحبه ذلك
م��ن م��ر�� ٍ�ض بالتجويف البطني ،
كما ت�ط��رق اىل �إ�ستك�شاف َت�أْثري
ال � �غ � ��ذاء اخل � � ��ايل م� ��ن م�شتقات
اجل �ل��وت�ين الأم �ي �ن �ي��ة و�أث � ��ره على
نتائج مع�ضالت الكبد.
و ال�ق��ى ال��دك�ت��ور ُم� َه� َّن��د الأطر�ش
ا�ست�شاري اال��ش�ع��ة حم��ا��ض��رة عن
ال�ف�ح����ص والإ� �س �ت �ك �� �ش��اف العملي
الفعلي للقولون بوا�سطة املنظار
 ،و حت��دث ال��دك�ت��ور ط��ه �إبراهيم
ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري اجل � ��راح � ��ة وم ��دي ��ر

م�ست�شفى النور ع��ن الفحو�صات
ال �� �ش��ام �ل��ة والإ� �س �ت �ك �� �ش��اف �ي��ة عن
الأورام ال���س��رط��ان�ي��ة يف القولون
وامل���س�ت�ق�ي��م ,يف �أب ��و ظ�ب��ي  ،وقدم
ال��دك�ت��ور ��س��امل ع��و���ض ا�ست�شاري
امرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد
يف ابوظبي حما�ضرة عن معاجلة
امل���س�ب�ب��ات امل��ر��ض�ي��ة ال�ن��اج�م��ة عن
�إ� �ص��اب��ة ق �ن��اة امل� ��رارة ال�صفراوية
�إث��ر العملية اجل��راح�ي��ة وتطرق
اىل امل�ق��ارن��ات احل��دي�ث��ة لعمليات
�شق وفتح البطن اجلراحية التي
تجُ ��رى ل�شق �أو ا�ستئ�صال املرارة
ال�صفراوية والإج��راء�آت الواجب
ات �خ��اذه��ا ل �ت �ف��ادي �إحل � ��اق الأذى
بقناة املرارة ال�صفراوية ومناق�شة
عوامل اخلطورة .

وزيرة اال�سكان واالت�صاالت الفنلندية ت�شيد با�سرتاتيجية الهوية
•• ابوظبي  -الفجر

�أ�شادت معايل كري�ستيا كيورو وزيرة
الإ� �س �ك��ان واالت �� �ص��االت الفنلندية
ب��اخل �ط��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة لهيئة
الإم� ��ارات للهوية وبالنتائج التي
حققتها الهيئة يف �ضوئها والتي
ت���ش�ك��ل من ��وذج� �اً ع��امل �ي �اً يف جمال
�إع� � ��داد اخل �ط��ط اال�سرتاتيجية
والآليات املتبعة يف تنفيذها.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ا�ستقبال �سعادة
ال ��دك �ت ��ور امل �ه �ن��د���س ع �ل��ي حممد
اخل��وري مدير عام هيئة الإمارات
ل �ل �ه��وي��ة وف� � ��داً ر� �س �م �ي �اً فنلندياً
ب ��رئ ��ا�� �س ��ة ال � ��وزي � ��رة الفنلندية

بهدف بحث �سبل التعاون وتبادل
اخل� � �ب� ��رات يف جم� � ��ال الأن� �ظ� �م ��ة
املتعلقة ببطاقة الهوية والتعرف
ع�ل��ى اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة لالرتقاء
مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات احلكوم ّية
املقدّمة للمتعاملني.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال ��دك� �ت ��ور اخل � ��وري
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال ��ذي ع�ق��د يف مقر
الهيئة الرئي�س ب�أبوظبي اخلطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة الإم � ��ارات
ل � �ل � �ه � ��وي � ��ة 2013-2010
وم�ساهمتها يف �إجناز نظام ال�سجل
ال�سكاين لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة من خ�لال ت�سجيل جميع
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين يف م�شروع

بطاقة الهوية الذكية ف�ض ً
ال عن
ت�سليطه ال�ضوء على �أبرز امل�شاريع
واملبادرات التي تنفذها الهيئة وعلى
ر�أ� �س �ه��ا م���ش��روع ال�ه��وي��ة الرقمية
وم��رك��ز ال�ت���ص��دي��ق الإل� �ك�ت�روين.
وق� � �دّم ال��دك �ت��ور اخل � ��وري �شرحاً
ل��ر�ؤي��ة الهيئة ودوره��ا امل�ح��وري يف
دعم توجه الدولة لال�ستفادة من
ن �ظ��ام ال���س�ج��ل ال���س�ك��اين و�أنظمة
الهوية املتقدمة يف دع��م م�شاريع
احلكومة الإل�ك�ترون�ي��ة االحتادية
وتطوير عمل امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف ال� ��دول� ��ة وت �� �س �ه �ي��ل اخل ��دم ��ات
يف ��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق ر� �س��ال��ة الهيئة
ال �ه��ادف��ة �إىل مل���س��اه�م��ة يف تعزيز

الأم��ن الوطني والفردي وتطوير
�سجل �سكاين دقيق و�شامل.
وق ��ال ال��دك �ت��ور اخل ��وري �إن هيئة
الإم � � ��ارات ل�ل�ه��وي��ة ح��ري���ص��ة على
امل�ساهمة يف التنمية ال�شاملة التي
ت�شهدها الدولة م�شرياً �إىل �إجناز
نظام ال�سجل ال�سكاين الذي يعترب
مب �ث��اب��ة ح �ج��ر الأ� �س ��ا� ��س يف �إط ��ار
حتقيق ر�ؤية الإمارات .2021
و�أ�ضاف الدكتور اخلوري �أن تركيز
ال�ه�ي�ئ��ة ب ��ات ال �ي��وم م�ن���ص� ّب�اً على
تطوير منظومة �إدارة الهوية يف
الدولة ،نحو تعزيز �أمنها ومكانتها
التناف�سية عاملياً ومبا يدعم �ص ّناع
القرار والتخطيط اال�سرتاتيجي

وم�شاريع احلكومة الإلكرتونية.
من جانبها �أ�شارت معايل الوزيرة
�إىل �أن جت��رب��ة الهيئة تعترب من
ب�ين �أف �� �ض��ل ال �ت �ج��ارب احلكومية
على م�ستوى ال�ع��امل بالنظر �إىل
م�ساهمتها يف دعم منظومة العمل
احل �ك��وم��ي ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى املحلي
ل��دول��ة الإم � � ��ارات م���س�ت�ف�ي��دة من
م�شروع الهوية الرقمية.
و�ضم ال��وف��د امل��راف��ق ملعايل وزيرة
الإ� �س �ك��ان واالت �� �ص��االت الفنلندية
ك� ً
لا م��ن ال�سيد عي�سى �سومينني
م� ��� �س� �ت� ��� �ش ��ار وزي � � � ��ر امل� ��وا� � �ص�ل��ات
واالت� � ��� � �ص � ��االت وال� ��� �س� �ي ��د ج ��وين
ب��ارك��ون�ين م�ست�شار وزي ��ر البيئة

وال� ��� �س� �ي ��دة ل � � ��ورا ف �ي �ك ��ون�ي�ن من
�إدارة �سيا�سات االت���ص��ال يف وزارة
املوا�صالت واالت�صاالت .ويف ختام

ال� �ق ��اء ت� �ب ��ادل اجل ��ان �ب ��ان ال � ��دروع
التذكارية بح�ضور ال�سيد م�صبح
امل���س�م��اري م��دي��ر ق�ط��اع اخلدمات

امل�ؤ�س�سية وامل�ساندة وال�سيد عامر
امل � �ه ��ري م ��دي ��ر �إدارة االت�صال
احلكومي واملجتمعي يف الهيئة.

اخلدمات العالجية اخلارجية تنظم برناجما
للتوعية ال�صحية ملر�ضى ال�سكري
•• �أبوظبي -وام:

م�ست�شفيات الغربية تنظم م�سرية للتعريف ب�أمرا�ض الكلى
•• املنطقة الغربية  -الفجر:

ن �ظ �م��ت م �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات الغربية
التابعة ل�شركة ابوظبي للخدمات
ال�صحية �صحة م�سرية مبنا�سبة
ال � �ي� ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ك �ل��ى 2013
للتعريف ب�أمرا�ض الكلى ال�شائعة
واملزمنة و�أ�سباب الإ�صابة باملر�ض
و�إم�ك��ان�ي��ة خف�ض خطر الإ�صابة
مب ��ر� ��ض ال �ك �ل��ى ح �ي��ث انطلقت
امل �� �سي��رة م ��ن �أم � ��ام وح� ��دة الكلى
مب���س�ت���ش�ف��ى مب���س�ت���ش�ف��ى مدينة
زاي� � ��د ب��امل �ن �ط �ق��ة ال �غ��رب �ي��ة حتى

ال�شارع العام يتقدمها غامن �سعيد
امل��زروع��ي مدير م�ست�شفى مدينة
وع� ��دد م��ن امل���س�ئ��ول�ين والأط� �ب ��اء
والأخ���ص��ائ�ي�ين م��ن وح ��دة الكلى
وموظفي امل�ست�شفى يحملون �شعار
اليوم العاملي للكلى .2013
ويت�ضمن االحتفال على برنامج
لن�شر ال��وع��ي ع��ن �أم��را���ض الكلى
وخا�صة امل��زم��ن ويعترب ال�سكري
وارت� �ف ��اع ت �غ��ط ال� ��دم وال �ت �ق��دم يف
ال���س��ن م��ن �أه ��م الأ� �س �ب��اب امل�ؤدية
اىل الإ�صابة مبر�ض الكلى املزمن
�أعرا�ضه وعالجه و�أ�سبابه و �شملت

برامج التوعية وت�ستمر الفعاليات
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ة متنوعة
مل� ��دة �أ� �س �ب ��وع ح �ي��ث ن �ظ��م غياثي
م�سرية مبنا�سبة افتتاح الأ�سبوع
وم�سابقات مب�ست�شفى املرف�أ يف كل
م�ست�شفيات املنطقة الغربية.
وم� ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د � �س��امل عي�سى
امل � ��زروع � ��ي م ��دي ��ر م�ست�شفيات
املنطقة الغربية اهمية االحتفال
باليوم العاملي للكلى باعتباره من
الأح � ��داث ال �ت��ي ي�ه�ت��م ب�ه��ا العامل
ب��اع�ت�ب��ار ان �أم��را���ض ال�ك�ل��ى باتت
من الأم��را���ض املنت�شرة وال�شائعة

على م�ستوى العامل و�أ�ضاف ومن
واجبنا االحتياط بتفعيل التوعية
مبخاطر الأمرا�ض الأ�سا�سية ايل
ت���ص�ي��ب ال �ك �ل��ى وال �ف �� �ش��ل الكلوي
وط��رق عالجها وجتنب الإ�صابة
بها.
وق � � � ��ال ق� �م� �ن ��ا ب � ��إن � �� � �ش� ��اء وح � ��دة
م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ل �غ �� �س �ي��ل ال �ك �ل��ى يف
م���س�ت���ش�ف��ى م��دي �ن��ة زاي� ��د وتعمل
ال � ��وح � ��دة وف � ��ق اح � � ��دث املعايري
ال��دول�ي��ة وت�ضم اح��دث التقنيات
والأجهزة احلديثة بالإ�ضافة اىل
ك��ادر طبي متخ�ص�ص يف عمليات

غ�سيل ال�ك�ل��ى وم�ع��اجل��ة �أمرا�ض
الكلى الأخرى الفتا اىل ان الوحدة
ت�ضم ع�شر �آل �ي��ات لغ�سيل الكلى
تعمل م��دار الأ�سبوع دون انقطاع
كما مت �إن�شاء وحدات لغ�سيل الكلى
يف م�ست�شفيات الغربية يف كل من
ال�سلع واملرف�أ ودملا وغياثي.
ويبلغ عدد املراجعني لغ�سيل الكلى
ب��امل�ن�ط�ق��ة ال �غ��رب �ي��ة  35مري�ض
م�صاب بف�شل كلوى مزمن يجرى
ل� �ه ��م ال �غ �� �س �ي��ل ال � ��دم � ��وي ث�ل�اث
م��رات ا�سبوعيا يف وح ��دات الكلى
مب�ست�شفيات الغربية.

تنظم اخل��دم��ات العالجية اخلارجية �إح��دى املن�ش�آت
ال�ت��اب�ع��ة ل�شركة �أب��وظ�ب��ي ل�ل�خ��دم��ات ال�صحية �صحة
ب��رن��اجم��ا ت��وع��وي��ا �صحيا ملر�ضى ال�سكري اب �ت��داء من
الثالثاء املقبل.
وت��أت��ي ه��ذه اخلطوة يف �إط��ار جهود وال�ت��زام اخلدمات
العالجية اخل��ارج�ي��ة ب��رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ال�صحي
ملر�ضى ال�سكري يف �إمارة �أبوظبي.
وتنطلق فعاليات الربنامج التوعوي مبركز املويجعي
يف مدينة العني حيث �سيقوم فريق مكون من اثنني من
ال�صيادلة وممر�ضة بالإ�ضافة �إىل �أخ�صائية التغذية
بزيارة املركز.
وت �ه ��دف ال ��زي ��ارة �إىل ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أهمية
اعتماد منط حياة �صحي للوقاية من مر�ض ال�سكري
وخ�صو�صا طب االطفال وال�شيخوخة وذلك عن طريق
التوا�صل الدائم واملنتظم بني املراكز.
وي�شمل ال�برن��ام��ج �أي���ض��ا م�ع��اجل��ة اح�ت�ي��اج��ات الن�ساء
احلوامل الذين يعانون من مر�ض ال�سكري.
وت�سعى اخل��دم��ات العالجية اخلارجية �إىل جعل هذا
الربنامج من�صة تعليمية للمر�ضى للتكيف الذاتي مع

هذا النمط وذلك لرفع م�ستوى الوعي ال�صحي لدى
مزودي اخلدمات ال�صحية وامل�ستفيدين منها.
ويت�ضمن ال�برن��ام��ج ال�ت��وع��وي ملر�ضى ال�سكري �إبالغ
امل�صابني بفوائد املحافظة على نظام غذائي متوازن
وت �ن��اول الأدوي� ��ة وال�ع�ن��اي��ة بالب�شرة ومم��ار��س��ة بع�ض
الن�شاطات الريا�ضية بالإ�ضافة اىل حث املر�ضى على
مراقبة م�ستويات اجللوكوز وال�سعرات احلرارية وذلك
ل�ضبط جرعات االن�سولني بال�شكل ال�صحيح.
و�أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور ف��ار���س امل �� �ص��ري م��دي��ر اخلدمات
ال���ص�ي��دالن�ي��ة يف اخل��دم��ات ال�ع�لاج�ي��ة اخل��ارج �ي��ة �أن
احلملة �ست�شمل توزيع كتيبات ون�شرات توعوية حول
املر�ض و�سيتم توزيع اال�ستبيانات وذل��ك ملعرفة مدى
وع��ي النا�س جت��اه امل��ر���ض وذل��ك ك��ي نعمل على م�سح
املفاهيم اخلاطئة املرتبطة بهذا املر�ض.
وا��ش��ار امل�صري اىل �أن اخل��دم��ات العالجية اخلارجية
تركز على تقدمي الرعاية الكاملة للمر�ضى ومتكينهم
من الو�صول ب�سهولة �إىل اخلدمات الطبية املتخ�ص�صة
واملتطورة مع توفري خمتربات حديثة ومرافق متكاملة
للت�شخي�ص  ..كما تت�ضمن خدماتها املقدمة خدمات
ال�صحة املدر�سية ومراكز الفح�ص وال�صحة الوقائية
وحلول العيادات املتنقلة ومراكز العناية الإ�سعافية.
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�أمريكا تفر�ض عقوبات على �شركتني �إيرانيتني
اي و��ش��رك��ة بيمة م��رك��زي االي��ران �ي��ة للت�أمني
وامل �ع ��روف ��ة ب��ا� �س��م � �س��ي اي اي .وت ��وف ��ر كي�ش
الت�أمني لل�شركة الوطنية االي��ران�ي��ة لناقالت
النفط وتوفر �سي اي اي لل�شركة اعادة الت�أمني.
وفر�ضت وزارة اخلارجية اي�ضا حظرا على منح
ت�أ�شريات ل�ستة من م�س�ؤويل ال�شركتني.
وتعد هذه االجراءات جزءا من حتركات ذكرتها
روي �ت��رز ف��ر� �ض��ت خ�لال �ه��ا وزارت� � ��ا اخلارجية
واخل ��زان ��ة االم��ري �ك �ي �ت��ان ع �ق��وب��ات ع �ل��ى رجل
اع�م��ال ي��ون��اين يعمل يف جم��ال ال�شحن قائلة
ان��ه ق��ام ��س��را ب ��ادارة �شبكة ن��اق�لات نفط نيابة

•• وا�شنطن-رويرتز:

10

فر�ضت ادارة الرئي�س االمريكي ب��اراك اوباما
ع�ق��وب��ات على �شركتني اي��ران�ي�تن ت�ق��ول انهما
ت ��وف ��ران خ��دم��ات ت ��أم�ي�ن ل�ل���ش��رك��ة الرئي�سية
ل�شحن البرتول يف ايران يف اطار احدث جهود
امريكية ملنع متويل الربنامج النووي االيراين
املتنازع عليه.
وق ��ال ��ت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة االم ��ري �ك �ي ��ة انها
فر�ضت عقوبات على جمموعة كي�ش للحماية
وال �ت �ع��وي ����ض وامل �ع ��روف ��ة ب��ا� �س��م ك�ي����ش ب ��ي اند

حلبجة تدعو للت�سامح بذكرى ق�صفها بالكيماوي

عن احلكومة االيرانية لللتغلب على العقوبات
الدولية املفرو�ضة على مبيعات ايران النفطية.
وتعتقد ال ��دول الغربية ان ال�برن��ام��ج النووي
االي � ��راين ي���ص�ن��ع ا��س�ل�ح��ة .وت �ق��ول ط �ه��ران ان
الربنامج الغرا�ض مدنية متاما.
وق�ل���ص��ت ال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ف��ر��ض�ت�ه��ا الواليات
امل�ت�ح��دة واالحت� ��اد االوروب � ��ي يف ال �ع��ام املا�ضي
�صادرات النفط االيرانية اىل الن�صف اىل نحو
مليون برميل يوميا .و�ساعدت العقوبات اي�ضا
على خف�ض قيمة العملة االيرانية الريال وادت
اىل ارتفاع الت�ضخم اىل نحو  25يف املئة.

�أمريكا تدر�س ا�ستهداف مت�شددين �سوريني

•• وا�شنطن-وكاالت:

•• وا�شنطن-بريوت-ا ف ب:

وثيق مع اال�ستخبارات ال�سعودية
والأردن � �ي� ��ة وغ�ي�ره ��ا م ��ن �أجهزة
ا�ستخبارات املنطقة النا�شطة يف
��س��وري��ا .و�أو��ض�ح��ت ال�صحيفة �أن
هذه اال�ستعدادات ت�أتي مع تزايد
ان�ت���ص��ارات املقاتلني الإ�سالميني
املتطرفني يف �سوريا .
و�أك ��دت �أن اخل��ارج�ي��ة الأمريكية
ت �ع �ت �ق��د �أن واح� � � ��دة م� ��ن �أق � ��وى
ملي�شيات املعار�ضة ال�سورية وهي
جبهة الن�صرة ..منظمة �إرهابية ال
ميكن متييزها عن تنظيم القاعدة
يف العراق .
م ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى ،اك ��د الرئي�س
ال �ل �ب �ن��اين م�ي���ش��ال ��س�ل�ي�م��ان على

وج ��وب ال �ت��زام احل �ي��اد م��ن النزاع
ال���س��وري وع ��دم ار� �س��ال م�سلحني
اىل � �س��وري��ا وع� ��دم ا��س�ت�ق�ب��ال�ه��م ،
ب�ح���س��ب م ��ا ج� ��اء يف ب �ي��ان �صادر
ع ��ن امل �ك �ت��ب االع�ل�ام ��ي لرئا�سة
اجلمهورية ام�س .جاء ذلك عقب
ت�سليم دم�شق لبنان م��ذك��رة من
وزارة اخلارجية تهدد فيها بق�صف
جت �م �ع��ات م���س�ل�ح�ين يف االرا�ضي
اللبنانية اذا ا�ستمر ت�سلل امل�سلحني
من لبنان اىل االرا�ضي ال�سورية.
وق� ��ال ��س�ل�ي�م��ان يف خ �ط��اب خالل
لقائه اجلالية اللبنانية يف �ساحل
العاج التي يزورها يف اط��ار جولة
اف��ري�ق�ي��ة ،بح�سب م��ا ذك��ر البيان

امل � ��وزع ب �ع��د م�ن�ت���ص��ف ال �ل �ي��ل ،ان
احلفاظ على اال�ستقرار يف لبنان
يفرت�ض علينا جميعا اال نر�سل
م�سلحني اىل �سوريا وال ن�ستقبلهم.
يجب علينا ان نلتزم احلياد .
وا�� �ض ��اف ان ��ه مت ت�ك�ل�ي��ف اجلي�ش
اللبناين قمع وتوقيف اي م�سلح
م��وج��ود ب�ه��دف امل �ح��ارب��ة ،ان كان
من املعار�ضة ال�سورية او من غري
املعار�ضة .
وك��ان��ت دم�شق طلبت م��ن اجلانب
ال�ل�ب�ن��اين اال ي���س�م��ح للم�سلحني
با�ستخدام احلدود ممرا لهم .
وقالت الر�سالة ان القوات العربية
ال���س��وري��ة امل�سلحة ال ت ��زال تقوم

اح�ي��ت م��دي�ن��ة حلبة ال�ع��راق�ي��ة ال�ك��ردي��ة ام����س ال��ذك��رى اخل��ام���س��ة وال�ع���ش��ري��ن لتعر�ضها للق�صف
الكيميائي ،بدعوة اىل تر�سيخ مبد�أ الت�سامح بدل الكراهية  .واحت�شد يف و�سط حلبجة الواقعة �شمال
�شرق بغداد مئات من �سكان املدينة والقرى املحيطة بها ،وبد�أوا يجولون منذ ال�صباح �شوارعها وهم
يرفعون اعالما كردية ،فيما رفع اخ��رون �صورا لبع�ض �ضحايا الق�صف .وام��ام ن�صب ال�شهداء يف
املدينة املحاذية للحدود االيرانية ،علقت �صور ل�ضحايا الق�صف الكيميائي ال��ذي وقع  1988يف
الفرتة االخرية من احلرب العراقية االيرانية .وادى الق�صف الذي �شنته طائرات حربية اىل مقتل
بني اربعة اىل �سبعة االف �شخ�ص عظمهم من الن�ساء واالطفال يف ق�صف مبختلف انواع اال�سلحة
الكيميائية مثل غاز اخلردل وال�سارين وخليط اخر ي�شل االع�صاب بح�سب تقديرات كردية م�ستقلة.
ويتهم االكراد نظام �صدام ح�سني بق�صف املدينة التي كانت حمتلة من قبل القوات االيرانية علما ان
النظام ال�سابق كان اتهم ايران بالق�صف.

وا�شنطن بو�ست :كيمياوي الأ�سد خط �أحمر!

�سليمان ي�ؤكد عدم �إر�سال م�سلحني �إىل �سوريا

جتمع وكالة اال�ستخبارات املركزية
(� �س ��ي �آي �أي) م �ع �ل��وم��ات حول
الإ�سالميني املتطرفني يف �سوريا
لإم�ك��ان�ي��ة ت��وج�ي��ه ��ض��رب��ات �إليهم
ب�ط��ائ��رات ب ��دون ط�ي��ار يف مرحلة
الح �ق��ة ،وف�ق��ا مل��ا ذك��رت��ه �صحيفة
لو�س �أجنلو�س تاميز.
ونقلت ال�صحيفة ع��ن م�س�ؤولني
�أمريكيني حاليني و�سابقني قولهم
�إن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
مل ي�سمح بتوجيه �أي �ضربات يف
�سوريا ،والأمر لي�س مطروحا.
ل�ك��ن ال���س��ي �آي �أي امل���ش��رف��ة على
�إدارة ب ��رام ��ج ال� �ط ��ائ ��رات ب ��دون
ط�ي��ار ال�ت��ي ت�ستهدف النا�شطني
بباك�ستان واليمن ،قامت بتغيريات
يف �صفوف ال�ضباط امل�س�ؤولني عن
توجيه ال�ضربات ،لتح�سني جمع
املعلومات حول النا�شطني يف �سوريا
و�شكل ه�ؤالء ال�ضباط وحدات مع
زمالء لهم كانوا يطاردون نا�شطي
القاعدة يف العراق.
وق��ال��ت ال�صحيفة �إن النا�شطني
ال�ق��دام��ى يف ال �ع��راق انتقلوا على
الأرج� � ��ح �إىل � �س��وري��ا ،والتحقوا
بامللي�شيات التي تقاتل احلكومة يف
هذا البلد.
وي �ت �م ��رك ��ز ال �� �ض �ب ��اط املكلفون
بالرتكيز على �سوريا يف مقر وكالة
اال�ستخبارات املركزية يف النغلي
ب��والي��ة فرجينيا الأم�يرك�ي��ة ،كما
قالت ال�صحيفة.
وت��اب�ع��ت �أن ال��وك��ال��ة تعمل ب�شكل

•• حلبجة-ا ف ب:

ب�ضبط النف�س بعدم رمي جتمعات
الع�صابات امل�سلحة داخل االرا�ضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ملنعها م��ن ال�ع�ب��ور اىل
ال��داخ��ل ال �� �س��وري ،ل�ك��ن ذل��ك لن
ي�ستمر اىل ما ال نهاية .
واك� � ��د م �� �ص��در ح �ك��وم��ي لبناين
لوكالة فران�س بر�س ان احلكومة
تنظر بجدية تامة اىل هذا االنذار
 ،وان هناك م�شاورات مكثفة جارية
من اجل ايجاد الطريقة االف�ضل
ل�ضبط احلدود .
وتطالب املعار�ضة اللبنانية (قوى
� 14آذار) املناه�ضة للنظام ال�سوري
ب�ن���ش��ر اجل �ي ����ش ع �ل��ى ك��ل احل ��دود
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة مل �ن��ع ح��رك��ة التهريب
ب�ك��ل ان��واع��ه مب��ا فيها امل�سلحني،
وحلماية االرا� �ض��ي اللبنانية من
عمليات ت��وغ��ل ي�ق��وم بها اجلي�ش
ال�سوري ومن جت��اوز اط�لاق النار
والق�صف االرا� �ض��ي ال�سورية اىل
لبنان.
وح �� �ص �ل��ت يف ال �� �س��اب��ق م �ث��ل هذه
التجاوزات واخلروقات وقد اوقعت
ق �ت �ل��ى وج ��رح ��ى .وم �ن ��ذ ا�سبوع،
تتعر�ض مناطق حدودية يف �شمال
لبنان ب�شكل يومي ل�سقوط قذائف
والط�ل�اق ن��ار م��ن ا�سلحة ر�شا�شة
م �� �ص��دره��ا اجل ��ان ��ب ال �� �س��وري ما
ت�سبب با�ضرار يف منازل عدة.

قال �أحد نواب الكونغر�س اجلمهوريني �إن جمرد نوايا
الرئي�س ال���س��وري ب�شار الأ��س��د با�ستخدام الأ�سلحة
الكيمياوية �أو ا�ستخدامها الفعلي يجب �أن تكون
خطا �أحمر على الواليات �أن تكون م�ستعدة لتحديده
وتنفيذ م��ا يرتتب على ه��ذا التحديد ،كما دع��ا �إىل
تقدمي م�ساعدات ملمو�سة للمعار�ضة امل�سلحة.
و�أو�ضح النائب عن والية ميت�شغان مايك روجرز �أن
العامل على و�شك �أن ي�شهد كارثة كيمياوية يف �سوريا.
و�أ�ضاف �أنه وعندما يتعلق الأمر بالأ�سلحة الكيمياوية
يجب على �أمريكا �أن تكون وا�ضحة متاما وتعلن الآتي:
�إذا ح�صلنا على معلومات موثوقة ب�أن النظام ال�سوري
ي�ستخدم �أ��س�ل�ح��ة ك�ي�م�ي��اوي��ة �أو ي�ستعد ل��ذل��ك �ضد
ال�شعب ال�سوري� ،سرند بقوة ع�سكرية �سريعة ومدمرة
 .وا�ستطرد قائال �إن نظام الأ��س��د ظ��ل ،ومب�ساندة
من �إي��ران وحزب اهلل اللبناين ،مطلق اليدين خالل
العامني املا�ضيني يتخطى خطا �أح�م��ر وراء الآخر
بقتله و�إ�صابته ع�شرات الآالف م��ن ال�سوريني دون
رادع م��ن وا�شنطن ،و�أن ال�ع��امل ظ��ل ينتظر القيادة

الو�ضع ال�صحي للبابا يثري الت�سا�ؤالت
•• الفاتيكان-ا ف ب:

يثري الو�ضع ال�صحي للبابا فرن�سي�س ال��ذي يبلغ
ال�ساد�سة وال�سبعني من عمره ،الت�سا�ؤالت وال�سيما
املتعلقة با�ستئ�صال ج��زء م��ن رئ�ت��ه ق�ب��ل خم�سني
ع��ام��ا .وق ��د ت�ف��اق�م��ت ه ��ذه ال �ه��واج ����س لأن �سلفه
بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ب��رر ا�ستقالته برتاجع
ق��درت��ه اجل�سدية على مواجهة االع�ب��اء اجل�سيمة
حل�بري�ت��ه .وي�ب��دو ال�ب��اب��ا فرن�سي�س امل��ول��ود يف 17
ك��ان��ون االول دي���س�م�بر  ،1936م���س�ن��ا باملقارنة
م��ع ال�صورة املثالية للبابا التي تكونت مالحمها
قبل انتخابه املفاجىء .لكن النا�س ر�أوه حتى االن

مليئا باحليوية وين�ضح بال�صحة والعافية خالل
اوىل امل�ن��ا��س�ب��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي ظ�ه��ر ف�ي�ه��ا .وك�شف
امل�صدر اال�سا�سي للقلق ح��ول و�ضعه ال�صحي على
�صفحات ال�صحف .ففي احل��ادي��ة والع�شرين من
عمره ،اجريت خلورخي برغوليو عملية جراحية
ا�ست�ؤ�صل خاللها جزء من رئته .ويف �سريته الذاتية
التي حتمل عنوان الي�سوعي  ،قال امل�ؤلفان �سرجيو
روب�ين وفرن�شي�سكا امربوغيتي ،ان االطباء قاموا
بت�شخي�ص اكدوا فيه ان احدى رئتيه غري �سليمة.
واجريت له عملية ا�ستئ�صال جزء من الرئة اليمنى
ال�ت��ي وج ��دوا فيها ث�لاث��ة دم��ام��ل  .ل�ك��ن املتحدث
با�سم الفاتيكان االب فدريكو لومباردي طم�أن غداة

انتخابه بالقول ان هذه العملية مل ت�شكل عائقا يف
حياته اليومية .وا�ضاف ان الذين يعرفونه دائما ما
ر�أوه ب�صحة جيدة  .وي�ؤكد االخت�صا�صيون الذين
التقتهم وكالة فران�س بر�س هذا التحليل .واعترب
الربوف�سور ايف مارتيني املخت�ص ب�أمرا�ض الرئة
اذا كانت ه��ذه ال��رئ��ة ون�صف ال��رئ��ة �سليمة ،فلي�س
ه�ن��اك اي م�شكلة ت��واج��ه العي�ش ب���ص��ورة طبيعية
ل�شخ�ص يف ع�م��ره  .واك��د ه��ذا الت�شخي�ص زميله
الربوف�سور برتران دوت��زن�برغ ال��ذي ق��ال ن�ستطيع
فعال ان نعي�ش حياة طبيعية برئة واح��دة ،وهذا ال
يغري �شيئا .وقليلة هي االمور التي تثري قلقنا ،ويف
االمكان ان ن�سبح ون�سافر بالطائرة .

ال �ق��ادرة على وق��ف �أع �م��ال الأ� �س��د ال��وح���ش�ي��ة .ودعا
روجرز �إىل دعم الدعوة الأمريكية لإنهاء نظام الأ�سد
مب�ساعدات ملمو�سة لالعبني الرئي�سيني مبا يف ذلك
التن�سيق الأف�ضل بني جمموعات املعار�ضة والت�سليح
االن�ت�ق��ائ��ي لأع �� �ض��اء امل�ع��ار��ض��ة امل�سلحة امل��درب�ي�ن يف
الواليات املتحدة.
و�أ�شار �إىل �ضرورة التعاون مع حلفاء �أمريكا لإن�شاء
منطقة �آمنة يف �شمايل �سوريا حيث ميكننا التعرف
ب�شكل �أف�ضل على جمموعات املعار�ضة وتنظيمها ،
وتوفري الأمن لالجئني ومتكني املعار�ضني امل�سلحني
من البقاء يف بالدهم بتدريبهم وتزويدهم باملعدات.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ي�ج��ب �أي���ض��ا م��واج�ه��ة ت�ه��دي��د الق�صف
ب�صواريخ �سكود ال��ذي ميثل خ�ط��را على ال�سوريني
والبلدان املجاورة ،مبا يف ذلك ن�شر وحدات باتريوت
امل�ضادة للطائرات يف تركيا.
وق��ال �إن��ه وبغياب ال��دور القيادي للواليات املتحدة،
م�ل�أ �آخ��رون ال�ف��راغ وق��دم��وا م�ساعدات و�أ�سلحة من
املرجح �أن تقع الآن يف الأي��دي اخلط�أ و ُتفقد �أمريكا
�أي نفوذ �أو �إرادة ح�سنة للتغيري غيابنا يهدد قدرتنا
على الت�أثري من �أجل التغيري الإيجابي يف �سوريا .

املعار�ضة الرو�سية تنظم مظاهرة يف  6مايو

•• مو�سكو-يو بي �أي:

تخطط املعار�ضة الرو�سية لتنظيم مظاهرة يف مو�سكو يف � 6أيار مايو املقبل
يف ذكرى امل�سرية االحتجاجية التي نظمتها يف اليوم نف�سه من العام 2012
الفائت و�أف ��ادت قناة رو�سيا ال�ي��وم �أن اغلب امل�شاركني يف اجتماع جمل�س
التن�سيق للمعار�ضة الرو�سية ،وافقوا على تنظيم ح�شد يف املوعد املذكور.
ويفرت�ض ان تقدم املعار�ضة طلباً بهذا ال�ش�أن �إىل �سلطات مدينة مو�سكو
خالل الفرتة القانونية الالزمة ،لتنظيم هذه املظاهرة حتت �شعار من اجل
احلرية يف �ساحة بالوتنايا .وكانت فعالية املعار�ضة التي ٌن ّظمت مبوافقة
�سلطات مو�سكو يف  6مايو ايار من ال�سنة املن�صرمة ،تطورت اىل مواجهات
بني رج��ال ال�شرطة واملتظاهرين ،حيث اعتقل اك�ثر من  400متظاهر
واتهمت املعار�ضة حينها رج��ال ال�شرطة بعرقلة تقدم امل�سرية نحو مكان
التج ّمع ،يف حني اتهمت ال�شرطة املتظاهرين بالقيام ب�أعمال ا�ستفزازية.

ا�ستمرار الع�صيان املدين يف عدن وح�ضرموت

احلراك ي�صعد رف�ضه للحوار الوطني باليمن
•• �صنعاء-وكاالت:

��ص�ع��دت ق ��وى احل� ��راك اجلنوبي
املنادي بانف�صال جنوبي اليمن عن
�شماليه من خطوات رف�ض امل�شاركة
يف م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل
املزمع تد�شينه غدا االثنني ،و�سط
خماوف من اندالع �أعمال عنف يف
ظل ا�ستمرار املواجهات املتجددة
يف اجلنوب بني القوات احلكومية
ونا�شطني يف احلراك.
وق ��ال �أم�ي�ن ��س��ر امل�ج�ل����س الأعلى
ل�ل�ح��راك اجل�ن��وب��ي ال�سلمي ف�ؤاد
را� �ش��د �إن احل ��راك اجل�ن��وب��ي قرر
ال �ت �� �ص �ع �ي��د ب �ت��د� �ش�ي�ن فعاليات
الع�صيان امل��دين ال�شامل وي�ستمر
ح� �ت ��ى ي � � ��وم االث� � �ن �ي��ن مبختلف
حم ��اف� �ظ ��ات اجل � �ن� ��وب وتتخلله
م �ظ��اه��رات م�ل�ي��ون�ي��ة حت��ت �شعار
ال � �ق ��رار ق ��رارن ��ا مب��دي �ن �ت��ي عدن
وامل � �ك �ل�ا رف �� �ض��ا مل � ��ؤمت� ��ر احل � ��وار
اليمني.
و�أك� � ��د را�� �ش ��د �أن احل� � ��راك اتخذ
م��وق�ف��ا وا��ض�ح��ا م��ن احل ��وار ودعا
الأمم امل� �ت� �ح ��دة ودول جمل�س
التعاون اخلليجي وهما اجلهتان
الراعيتان التفاق انتقال ال�سلطة
واحل � � ��وار ل��و� �ض��ع �آل� �ي ��ات �سليمة
حلل الق�ضية اجلنوبية من خالل
ت �ق��دمي م �ب��ادرة خليجية جديدة

ت�ت�ي��ح ح� ��وارا م�ت�ك��اف�ئ��ا ون��دي��ا بني
ال�شمال واجلنوب.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ج �م �ي��ع مكونات
احلراك ترى �أنه ال حل وال ا�ستقرار
يف امل �ن �ط �ق��ة �إال ب��ا� �س �ت �ع��ادة دول ��ة
ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م��ن الدميقراطية
وهي الدولة التي دخلت يف وحدة
ال�ع��ام  ١٩٩٠م��ع ال�شطر ال�شمايل
اجل �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة اليمنية
(�سابقاً).

وتوا�صل الع�صيان املدين ال�شامل،
مبحافظتي ع��دن وح�ضرموت يف
اليمن ،ام�س ال�سبت ،و�أف��اد �شهود
عيان ليونايتد بر�س انرتنا�شونال،
ان امل �ح�لات ال�ت�ج��اري��ة واملدار�س
وامل��راف��ق احل�ك��وم�ي��ة �أغ�ل�ق��ت ومل
تفتح �أبوابها يف ع��دن ،كما اقفلت
ال�ط��رق يف مديرية املن�صورة من
قبل حمتجني  ،م�شريين اىل �أن
م�صفحات ق��وات الأم��ن واجلي�ش

�أط �ل �ق ��ت ال� �ن ��ار ب ��اجت ��اه عنا�صر
احلراك من دون ت�سجيل �إ�صابات
.
وق��ال �شهود العيان �إن م�صفحات
الآم� � ��ن مب��دي��ري��ة امل� �ع�ل�ا ،قامت
بتحطيم منرب الإم��ام ال��ذي تقام
علية خطبة اجلمعة من كل �أ�سبوع
يف ال �� �ش��ارع ال��رئ�ي���س��ي باملن�صورة،
بينما ظ�ه��رت امل �ح�لات التجارية
م �غ �ل �ق��ة وام �ت �ن ��ع ال �ع ��ام �ل ��ون عن

الذهاب �إىل �أعمالهم.
ويف م��دي��ري��ة خ��ور مك�سر ،عطلت
امل�صالح احلكومية و�شلت احلركة
التجارية فيها ،وظهرت ال�شوارع
خالية م��ن امل ��ارة ،بينما �شوهدت
ق� ��وات الأم � ��ن ال�ي�م�ن�ي��ة منت�شرة
خ��ا��ص��ة يف ��س��اح��ة ال �ع��رو���ض التي
تتو�سط املدينة.
ويف م� ��دري� ��ات ك ��ري�ت�ر ،وال�شيخ
عثمان ،ودار �سعد ،مبدينة عدن،
كربى مدن جنوب اليمن� ،أغلقت
املحال التجارية وامتنع املوظفون
عن ال��ذه��اب اىل �أعمالهم تنفيذا
للع�صيان.
ويف حم ��اف �ظ ��ة ح �� �ض ��رم ��وت ويف
م��دن امل �ك�لا ،وال���ش�ح��ر ،و�سيئون،
وم��رك��ز حم��اف �ظ��ة حل��ج احلوطة
ب ��د�أت ع�صياناً مدنياً منذ �صباح
اليوم ،ومت اغالق جلميع املحالت
ال�ت�ج��اري��ة وامل ��دار� ��س وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
وت �� �ش �ه��د ع� ��دن وم � ��دن �أخ� � ��رى يف
اجلنوب منذ  21فرباير�-شباط
امل��ا� �ض��ي م��واج �ه��ات ب�ي�ن القوات
احل �ك ��وم �ي ��ة وع �ن ��ا� �ص ��ر احل � ��راك
اجل �ن��وب��ي ال ��ذي ي��دع��و النف�صال
ج �ن��وب ال�ي�م��ن ع��ن ��ش�م��ال��ه ،فيما
�أ� �س �ف��رت امل��واج �ه��ات ع��ن �سقوط
 12قتيال غالبيتهم من عنا�صر
احلراك.

خ�سائر فادحة لغزو �أمريكا العراق
•• لندن-وكاالت:

قالت �صحيفة ذي ديلي تلغراف الربيطانية �إن غزو
العراق �أ�سفر عن مقتل �أكرث من � 116ألفا من املدنيني
العراقيني يف غ�ضون ثماين �سنوات ،و�أ�ضافت �أن الغزو
كلف الواليات املتحدة ما يزيد على  801مليار دوالر.
و�أ�� �ش ��ارت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إىل درا� �س��ة جم�ل��ة ذي الن�سيت
الربيطانية الطبية ،وذلك ب�ش�أن التكلفة التي تكبدها
الغزو الأمريكي الربيطاين للعراق قبل ع�شر �سنوات،
وتفيد الدرا�سة ب�أن املدنيني العراقيني بد�ؤوا مبواجهة
املوت منذ اللحظة التي بد�أت فيها �أول غارة جوية على
البالد يف  19مار�س�-آذار  .2003ون�سبت ال�صحيفة
�إىل م�س�ؤولني طبيني �أمريكيني القول �إن � 116ألفا
و 903مدنيني عراقيني القوا حتفهم يف احلرب على
العرا ق ،وذلك يف فرتة الغزو وحتى ان�سحاب �آخر جندي

�أم�يرك��ي يف دي�سمرب-كانون الأول  .2011و�أ�ضافت
ديلي تلغراف �أن ال�غ��زو �أ�سفر �أي�ضا ع��ن مقتل �أربعة
�آالف و 487جنديا �أمريكيا و 179ع�سكريا بريطانيا
على �أق��ل تقدير ،مو�ضحة �أن ه��ذه التقديرات تعترب
�أقل بكثري من تقديرات �أخ��رى ،وخا�صة ب�ش�أن القتلى
من املدنيني العراقيني .ون�شرت جملة الن�سيت درا�سة
يف  2006قارنت فيها بني معدالت النمو ال�سكاين يف
العراقي يف مرحلتي ما قبل الغزو وما بعده ،وخل�صت
�إىل القول �إن هناك � 655ألف حالة وفاة �إ�ضافية منذ
ب��دء احل��رب على ال�ع��راق يف  ،2003و��س��ط انتقادات
متعددة لطريقة امل�سح .و�أ��ش��ارت ديلي تلغراف �إىل �أن
ال��درا��س��ة اجل��دي��دة ت�ب��دي حتفظات بالن�سبة للتكلفة
املالية للغزو ،م�ضيفة �أنه لو �أن الدرا�سة �أ�ضافت الفوائد
املرتفعة املرتتبة على الديون الأمريكية ب�سبب احلرب،
ف�إن فاتورة الغزو قد تزيد على ثالثة ترليونات دوالر.
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مر�سي يرت�أ�س وفد ًا رفيع ًا �إىل باك�ستان
•• �إ�سالم اباد-يو بي �أي:

ي��زور الرئي�س امل�صري حممد مر�سي باك�ستان ،غدا الإثنني على ر�أ�س
وفد رفيع امل�ستوى و�أعلنت وزارة اخلارجية الباك�ستانية يف بيان ام�س
�أن مر�سي �سيجري يف � 18آذار-مار�س (اجلاري) زيارة ر�سمية لباك�ستان
بدعوة من الرئي�س الباك�ستاين (�آ�صف علي زارداري) .
وقالت الوزارة �إن مر�سي �سيكون �أول رئي�س م�صري منتخب دميقراطياً
يزور باك�ستان  ،الفتة �إىل �أن �آخر زيارة لرئي�س م�صري لباك�ستان �أجراها
جمال عبد النا�صر يف �ستينات القرن الفائت.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن زي��ارة مر�سي لإ��س�لام �آب��اد ينظر �إليها كنقطة حت ّول
وتاريخية يف العالقات التقليدية وال�صديقة بني البلدين الإ�سالميني
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الإنرتبول يبقي مالحقة متهمي تفجري بوينو�س �آير�س

الكبريين وامل�ه�م�ين  .وق��ال ال�ب�ي��ان �إن ق��رار الرئي�س امل���ص��ري اختيار
باك�ستان ك�أول بلد يزوره يف جنوب �آ�سيا يظهر رغبة م�صر ب�إ�ضافة ف�صل
جيد يف عالقاتها الثنائية مع باك�ستان.
وا��ش��ارت اخلارجية الباك�ستانية �إىل �أن مر�سي �سيلتقي خ�لال زيارته
بنظريه الباك�ستاين ،وبعدها �ستجري حمادثات على م�ستوى الوفود.
وقالت �إن من املتوقع �أن يجري الرئي�سان حمادثات مكثفة يف كل املجاالت
ذات ال�صلة بالعالقات الثنائية مبا فيها امل�سائل الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك ..
وذك��رت �أن��ه �سيتم توقيع ع��دد م��ن االتفاقيات ب�ين البلدين ،قائلة �إن
ال��زي��ارة م��ن �ش�أنها �أن تقوي العالقات ب�ين القاهرة و�إ��س�لام �آب��اد على
خمتلف الأ�صعدة.

•• بوينو�س اير�س-ا ف ب:

اعلنت ال�شرطة الدولية االنرتبول انها مل تلغ مذكرات التوقيف ال�صادرة بحق ايرانيني ي�شتبه
بتورطهم يف تفجري مركز يهودي يف بوينو�س �آير�س يف  1994على الرغم من رغبة ايران يف التعاون
يف هذه الق�ضية .وتال وزير اخلارجية االرجنتيني ايكتور تيمرمان يف م�ؤمتر �صحايف فقرات من
ر�سالة تعلن قرار االنرتبول هذا .وقال ان االتفاق بني ايران واالرجنتني ين�ص على ت�شكيل جلنة
للتحقيق يف التفجري ايجابي  ،لكنه ال يعني الغاء مذكرات التوقيف .وكان النواب االرجنتينيون
ق��اروا منت�صف �شباط-فرباير ه��ذا االت�ف��اق ال��ذي ين�ص على ت�شكيل جلنة لك�شف احلقيقة حول
الهجوم ال��ذي ا�سفر عن �سقوط  85قتيال و 300جريح .وانتقدت ا�سرائيل واجلالية اليهودية
االرجنتينية واملعار�ضة يف االرجنتني ب�شدة االتفاق الذي اقر ب�شكل قانون ويتهم الق�ضاء االرجنتيني
طهران بال�ضلوع يف الهجوم الدامي على املركز اليهودي يف بوينو�س اير�س يف  1994الذي جاء بعد
عامني من هجوم مماثل تعر�ضت له ال�سفارة اال�سرائيلية .ونفت طهران اي تورط لها فيه.

حملة للدفاع عن القد�س بجامعات بريطانيا
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ن� �ظ ��م ط �ل �ب��ة ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون يف
بريطانيا مهرجانا بعنوان يوم
ال�ق��د���س لنحافظ عليها انطلق
م�ساء �أم����س الأول وي�ستمر ملدة
�أ� �س �ب��وع يف ج��ام �ع��ة لندن-كلية
االق�ت���ص��اد وال �ع �ل��وم ال�سيا�سية.
ي ��أت��ي ذل��ك يف �إط ��ار حملة داخل
اجل��ام �ع��ات ال�بري�ط��ان�ي��ة للدفاع
عن القد�س واملقد�سات.
وي � �ت� ��زام� ��ن ان � �ط�ل��اق فعاليات
امل�ه��رج��ان ال��ذي ح�ضره ال�سفري
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ب��امل�م�ل�ك��ة املتحدة
مانوايل ح�سا�سينيات و�أكادمييون
وطلبة اجلامعة ،مع يوم الثقافة
الفل�سطيني.
وت�ضمن العر�ض الأول للمهرجان
فعاليات فنية وثقافية متعددة
حت �ت �ف��ي ب ��ال�ت�راث الفل�سطيني
وت ��ؤك��د ع�ل��ى التم�سك بالقد�س
العا�صمة الأبدية لدولة فل�سطني

 ،و��ص��ون ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف ملدينة
القد�س من التهويد و�إنكاراحلق
وطم�س التاريخ وال�تراث و�سلب
الأر�ض وم�صادرة املمتلكات.
كما �أل�ق�ي��ت حم��ا��ض��رات و�أقيمت
معار�ض لل�صور عن القد�س تظهر
مم��ار��س��ات االح �ت�لال العن�صرية
�ضد �أه��ل القد�س الفل�سطينيني
��س�ك��ان�ه��ا الأ� �ص �ل �ي�ين ،يف ح�ي�ن مت
ع ��ر� ��ض ف �ي �ل��م وث ��ائ� �ق ��ي يحكي
ال ��واق ��ع امل��ري��ر مب��دي�ن��ة القد�س
املحتلة ويظهر عمليات التهجري
الق�سري �ضد ال�سكان املقد�سيني
الفل�سطينيني و�سيا�سات الإبعاد
ال�ق���س��ري ��ض��د �أ� �ص �ح��اب الأر� ��ض
وتعترب خمالفة للقانون الدويل
الإن�ساين.
وق��د قدمت فرقة الزيتونة عدة
عرو�ض وو�صالت الدبكة تفاعل
م �ع �ه��ا اجل �م �ه��ور ب� �ق ��وة ،و�أك � ��دت
ح�ضور القد�س يف قلوب �أبنائها
املغرتبني.

و�أعلن املنظمون �أن فعاليات حملة
يوم القد�س �سوف تقام يف معظم
اجل��ام �ع��ات ال�بري �ط��ان �ي��ة بهدف
توعية ال ��ر�أي ال�ع��ام الربيطاين
وخ���ص��و��ص��ا ��ش��ري�ح��ة ال�شباب-ب���ش��أن االن�ت�ه��اك��ات الإ�سرائيلية
املتوا�صلة �ضد ال�شعب الفل�سطيني
ومدينة القد�س.
وت� �ه ��دف احل �م �ل��ة ال �ت��ي �ستكون
حمطتها ال�ت��ال�ي��ة ج��ام�ع��ة كنجز
كولج ال�شهرية ويخطط لنقلها
�إىل ك��ل اجل��ام�ع��ات الربيطانية،
ل� � ��زي� � ��ادة وع � � ��ي ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي�ي�ن
مبمار�سات االحتالل �ضد القد�س
و�أهلها ،ولكي حتدث و�سيلة �ضغط
ف��اع�ل��ة م��ن خ�ل�ال الربيطانيني
على حكومتهم لل�ضغط بدورهم
ع� �ل ��ى االح � �ت �ل��ال الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي
ل�ي��وق��ف اجل��رائ��م ال�ي��وم�ي��ة بحق
املقد�سيني.
وت�سلط ه��ذه الفعاليات ال�ضوء
ع �ل��ى �آخ� � ��ر ت � �ط� ��ورات الق�ضية

لندن

ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وت �ت �ن��اول ق�ضية
ال � �ق� ��د�� ��س ،ح� �ي ��ث ي � ��ؤك� ��د طلبة
فل�سطني �أن�ه��م م��ا��ض��ون بالعمل
اجل��ام �ع��ات ال�بري�ط��ان�ي��ة لف�ضح
املمار�سات واجلرائم الإ�سرائيلية

�ضد الأر���ض وال�شعب واملقد�سات
بالقد�س.
وق� ��ال ال���س�ف�ير ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف
بريطانيا للجزيرة نت �إن انطالق
فعاليات يوم القد�س من جامعة

ل�ن��دن-ك�ل�ي��ة االق�ت���ص��اد والعلوم
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ي�ع�ت�بر ح��دث��ا مهما،
كون هذه اجلامعة �شبة حمافظة
وخ�صو�صا خماطبة الطلبة فيها
عن ق�ضية القد�س.

اخلارجية ال�سودانية تدعو الأمم املتحدة
لتعزيز الثقة بني اخلرطوم وجوبا

•• بكني-يو بي �أي:

•• اخلرطوم  -وام:

دعا وزير اخلارجية ال�سودانية علي �أحمد كرتي االمم املتحدة اىل العمل
على تعزيز الثقة بني دولتي ال�سودان وجنوب ال�سودان والقيام بواجبها مبا
يتعلق برتتيبات رفع الديون عن ال�سودان وم�ساعدته يف تعوي�ض الفاقد
من النفط ال��ذي نتج عن انف�صال اجلنوب عقب توقيع اتفاقية التعاون
امل�شرتك بني الدولتني م�ؤخرا .وطالب كرتي يف ت�صريحات له �أم�س يف
اخل��رط��وم االمم املتحدة بتنفيذ ه��ذه االتفاقية �أوال وت�ن��اول املو�ضوعات
ب�صدق مع الطرفني.

االتفاق على �إعالن �أممي معدل حول املر�أة

قتل  5م�سلحني بني ال�شي�شان و�أنغو�شيا

•• مو�سكو-يو بي �أي:

قتل  5م�سلحني يف عملية خا�صة ل�ل�ق��وات الرو�سية
ع�ن��د احل� ��دود ب�ي�ن ج�م�ه��وري�ت��ي ال���ش�ي���ش��ان و�أنغو�شيا
�شمال القوقاز الرو�سي .وذكر بيان للمكتب ال�صحفي
للجنة الوطنية ملكافحة الإره ��اب �أن ق��وات الداخلية
والهيئة الفيدرالية للأمن القومي �شنت عملية خا�صة
الكت�شاف �أف��راد الع�صابات امل�سلحة العاملة يف �شمال
القوقاز ،فعرثت على جمموعة تتكون من  15م�سلحاً

جنود بريطانيون عر�ضة الرتكاب جرائم

•• لندن-رويرتز:

ذك��ر بحث ان اح�ت�م��االت ارت�ك��اب اجل�ن��ود الربيطانيني ال��ذي��ن خ��دم��وا يف
العراق وافغان�ستان وال�سيما ال�شبان والذين �شهدوا معارك فعلية جرائم
عنيفة تزيد باملقارنة مع اقرانهم من املدنيني .
وه ��ذه ال��درا� �س��ة ل�ن�ح��و  14ال ��ف ج �ن��دي ب��ري �ط��اين ار� �س �ل��وا اىل العراق
وافغان�ستان هي اول درا�سة تدر�س ال�صلة بني اخلدمة الع�سكرية واجلرمية
العنيفة من خالل ا�ستخدام �سجالت جنائية ر�سمية.
وق ��ال ب��اح�ث��ون ان ال�ن�ت��ائ��ج مي�ك��ن ان ت���س��اع��د امل���س��ؤول�ين الع�سكريني يف
حت�سني تقييم ملخاطر العنف فيما بني الع�سكريني احلاليني والع�سكريني
ال�سابقني.
و�شددوا على انه على الرغم من ان هذه الدرا�سة ت�شري اىل وجود م�شكلة
خ�ط�يرة بالن�سبة مل��ن �شملتهم ف��ان�ه��ا ال تعني ان ك��ل اجل �ن��ود ال�سابقني
�سي�صبحون مرتكبي جرائم عنف.
وق��ال الربوفي�سور �سيمون وي�سيلي املدير امل�شارك ملركز ابحاث ال�صحة
الع�سكرية يف كينجز كوليدج لندن الذي �شارك يف رئا�سة الدرا�سة متاما
م�ث��ل خ�ل��ل ��ض�غ��وط م��ا ب�ع��د ال���ص��دم��ة ف��ان ه��ذه لي�ست نتيجة ع��ام��ة بني
الع�سكريني.
ووج��دت الدرا�سة ان الذين قاموا ب ��أدوار قتالية تزيد لديهم بن�سبة 50
يف املئة احتمال ارتكاب اعتداءات او التهديد بالعنف بعد العودة باملقارنة
باجلنود الذين مل يقوموا ب�أدوار قتالية.
وك��ان��ت امل�شكلة الفتة للنظر ب�شكل خا�ص ب�ين ال�شبان .وادي��ن اك�ثر من
 20يف املئة بارتكاب جرائم عنف من بني نحو ثالثة االف جندي تقل
اعمارهم عن  30عاما باملقارنة مع 7ر 6يف املئة فقط من املدنيني يف نف�س
املجموعة العمرية .وقال الباحثون ان الدرا�سة ت�سلط ال�ضوء اي�ضا على
م�شكالت ال�صحة النف�سية يف اجلي�ش وم�شكالت االف��راط يف تناول املواد
الكحولية وخلل �ضغوط ما بعد ال�صدمة وال�سلوك العدواين.
وقالت دي��ردرا ماكمانو�س من كينجز كوليدج لندن والتي ر�أ�ست العمل
وقدمت النتائج خالل لقاء يف لندن ان اجلرائم العنيفة كانت اكرث انت�شارا
بني ال�شبان من الرتب االقل يف اجلي�ش .
وا�ضافت ان هذا ال�سلوك مرتبط ب�شكل قوي بتاريخ ارتكاب جرائم عنف
قبل االن�ضمام للجي�ش وي�أتي ن�شر هذه الدرا�سة يف دورية الن�سيت الطبية
يف الوقت الذي يقول فيه القادة الع�سكريون يف الواليات املتحدة انه يجب
اخ�ضاع جندي متهم بقتل  16مدنيا يف افغان�ستان العام املا�ضي لفح�ص
لقواه العقلية.

يف منطقة الغابات اجلبلية احل��دودي��ة ب�ين ال�شي�شان
و�أنغو�شيا ،ما دفع هذه القوات �إىل حما�صرة املنطقة
ف� ��وراً  .و�أو� �ض ��ح ال�ب�ي��ان �أن  5م��ن امل���س�ل�ح�ين حاولوا
اخرتاق احل�صار با�ستخدام بنادق �آلية وقاذفات قنابل،
حيث ردت ال�ق��وات عليهم باملثل ،ما �أدى �إىل مقتلهم،
م�شرياً �إىل �أنه جتري ،يف هذه الأثناء ،عملية التعرف
على هوياتهم .وعرث يف موقع اال�شتباك على  4بنادق
�آلية ،و 3قاذفات قنابل ،وعلى قنابل يدوية ،وكميات
كبرية من الذخرية.

•• نيويورك-ا ف ب:

اتفقت ال��دول اال�سالمية والغربية على جت��اوز خالفاتها لالتفاق على
اعالن تاريخي لالمم املتحدة يت�ضمن مدونة �سلوك ملكافحة العنف �ضد
الن�ساء .ويف ختام مفاو�ضات ا�ستمرت ا�سبوعني يف نيويورك ،وافقت ايران
وليبيا وال�سودان ودول ا�سالمية اخ��رى كانت متحفظة ج��دا ،على ادراج
فقرة يف االعالن تن�ص على ان العنف �ضد الن�ساء والبنات ال ميكن تربيره
باي عادات او تقاليد او اعتبارات دينية  .وقدمت الدول الغربية وخ�صو�صا
البلدان اال�سكندينافية التي كانت تدفع باجتاه تبني ن�ص �صارم ،تنازالت
ف�صل من الإتفاق .و�شارك اكرث من �ستة �آالف مندوب من املجتمع املدين
يف هذه الدورة ال�سابعة واخلم�سني للجنة االمم املتحدة للو�ضع املر�أة ،التي
بد�أت يف الرابع من �آذار-مار�س .وو�صفت رئي�سة هيئة االمم املتحدة للن�ساء
مي�شال با�شليه االجتماع بالتاريخي واعلن عن االتفاق بعد ك�شفت با�شليه
انها �ست�ستقيل من رئا�سة هذه الهيئة و�ستعود اىل بلدها ت�شيلي.

كاتب :زيارة �أوباما لإ�سرائيل لن ت�أتي بجديد
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال ال�ك��ات��ب �آرون دي�ف��د ميلر �إن
زي ��ارة ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي باراك
�أوب ��ام ��ا لإ� �س��رائ �ي��ل ه ��ذا الأ�سبوع
ل� ��ن ت �ك �ف��ي ل �ت �� �س��وي��ة ال �ع�ل�اق ��ات
ال���ش�خ���ص�ي��ة امل �ت��وت��رة ب�ي�ن��ه وبني
رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو .وكذلك من غري املتوقع
�أن حترز تقدما يف �أي من الق�ضايا
الرئي�سية بال�شرق الأو�سط ،خا�صة
عملية ال�سالم.
وقال يف مقال له ن�شرته وا�شنطن
ب��و� �س��ت ام ����س �إن ال �ع�ل�اق��ات بني
االثنني غري املتوائمني هي الأكرث
ت ��وت ��را ب�ي�ن �أم�ي�رك ��ا و�إ�سرائيل،
وكان يبدو منذ البداية �أن �أوباما
ونتنياهو لن ي�ستطيعا العمل معا.
نتنياهو ممتلئ بال�شكوك �إزاء دور
�أم�يرك��ا يف عملية ال���س�لام ب�شكل
غري طبيعي ،وخا�صة �إذا لعب هذا
ال ��دور �شخ�ص مثل �أوب��ام��ا الذي
يطمح لتحقيق �إجنازات كبرية.
و�أو�ضح �أن �أوباما من جيل خمتلف
عن جيل بيل كلينتون وجورج دبليو
بو�ش .فقد كان عمره �ست �سنوات
�إبان حرب يونيو حزيران ،1967
ون�ضج مع نتائجها احتالل ال�ضفة
الغربية وق�ط��اع غ��زة  ،ولي�س مع
�إ��س��رائ�ي��ل ال�ضعيفة وامل�ستهدفة
التي كانت قبل تلك احلرب.
وذك ��ر �أن ��ض�غ��ط �أوب ��ام ��ا ال�ساذج
م ��ن �أج � ��ل جت �م �ي��د ع �م �ل �ي��ات بناء
امل�ستوطنات ،و افتقاره لالرتباط
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عوا�صم

النواب ال�صينيون ي�صادقون
على جمل�س الوزراء
اق� �ت ��رع امل� ��� �ش ��رع ��ون ال�صينيون،
ع �ل ��ى م��ر� �ش �ح��ي �أع� ��� �ض ��اء جمل�س
ال��دول��ة جمل�س ال� ��وزراء يف ال��دورة
الت�شريعية الوطنية اجلارية ،ام�س.
و�أفادت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
�شينخوا �أن الربملان عينّ يف احلكومة
اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ي�ت�ر�أ� �س �ه��ا ،يل كه
ت���ش�ي��ان��غ ،م��دي��ر ب��رن��ام��ج الرحالت
ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة ال �� �ص �ي �ن �ي��ة امل� ��أه ��ول ��ة،
اجل �ن��رال ت���ش��ان��غ وان � �ك ��وان ،وزي� ��راً
للدفاع بد ًال عن ليانغ غوانغلي ،كما
عينّ وانغ يي ،وزيراً للخارجية بد ًال
من يانغ جيت�شي .يذكر �أن وانغ يي
�شغل من�صب نائب وزي��ر اخلارجية
يف احل �ك��وم��ة ال �� �س��اب �ق��ة .وع�ّي��نّ لو
جيوي ،وزي��راً للمال ب��د ًال من �شيه
�شورن ،وغاو هو�شينغ وزيراً للتجارة
بد ًال من �شني دميينغ و�أعيد تعيني
ت���ش��و ��ش�ي��او ت �� �ش��وان ح��اك �م �اً للبنك
املركزي ال�صيني وعينّ جانغ غاويل،
وليو ياندونغ ،ووان��غ يانغ ،وما كاي
ك�ن��واب لرئي�س احلكومة ،كما عينّ
يانغ جينغ �أمني عام ملجل�س الدولة.
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امل �ت �ع��اط��ف م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل �ساهما
يف زي��ادة التوتر .وق��ال �إن تعيينه
ج ��ورج ميت�شل ك�م�ب�ع��وث لل�سالم
ب�ع��د ي��وم�ين م��ن تن�صيبه الأول
رئي�سا لأمريكا ،ودعواته املتكررة
ل �ت �ج �م �ي��د ع �م �ل �ي��ة اال�ستيطان،
و حم� ��اول� ��ة ت �ق ��رب ��ه م� ��ن ال �ع ��رب
وامل�سلمني يف خطابه بالقاهرة عام
� ،2009أقنعت نتنياهو ب�أن �أوباما
�سي�ضغط عليه بقوة.
ورغ��م ذل��ك ،ف��إن الكاتب يقول �إن
ال�ضغوط املتزايدة للتعامل الناجح
م��ع م��و� �ض��وع ال� �ن ��ووي الإي � ��راين،
وعملية ال�سالم ،وحاجة نتنياهو
ال�ستمرار حكومته احلالية ،رمبا

ت���س��اه��م ك�ل�ه��ا يف ت���ض�ي�ي��ق ال�شقة
بني االثنني .وتطرق الكاتب �إىل
التعقيدات ال�شديدة التي تكتنف
عملية ال�سالم .ففي الوقت الذي
ق��ال ف�ي��ه �إن �أي و��س�ي��ط �أمريكي
ن��اج��ح ي�ج��ب �أن ي�ق��ف �إىل جانب
�إ�سرائيل  ،و�أ�شار �إىل �أن ذلك من
قبيل الو�صف الوظيفي للو�سيط
الأمريكي  ،ا�ستدرك ب�أن الوقوف
مع �إ�سرائيل يجب �أن يكون جمديا
ومنتجا وي�ساهم يف تقدم عملية
ال�سالم ولي�س جتميدها.
ول �ك��ي ي�ت��م ذل� ��ك ،ي�ج��ب ال�ضغط
ل��وق��ف عملية اال��س�ت�ي�ط��ان لأنها
م�ه�ي�ن��ة ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،وتدمر

ف��ر���ص ح��ل ال��دول �ت�ي�ن  .و�إذا مل
يكن �أوباما م�ستعدا لل�ضغط على
نتنياهو �أو معاقبته ،و�إذا مل يوقف
بناء امل�ستوطنات ،فلي�س من فائدة
من �أي مباحثات يف هذه الق�ضية.
لكن �أي �سيا�سي �إ�سرائيلي مهما
ك��ان معتدال لن يوافق على وقف
تو�سيع امل�ستوطنات .
وا� �س �ت �ط��رد م�ي�ل��ر ل�ي�ك�ث��ف الواقع
املعقد  ،م�شريا �إىل �أن �أوباما فقد
و�سيفقد بجعله جتميد امل�ستوطنات
�أه��م ج��وان��ب منهجه يف املباحثات
م�صداقيته ل��دى �إ��س��رائ�ي��ل .و�إذا
ت��راج��ع ع��ن ذل��ك ،ف�سيفقدها مع
الفل�سطينيني والعرب.

قالت �صحيفة اجلارديان الربيطانية ان ال�شرطة حتقق فيما يقدر
بنحو � 600شكوى جديدة بالتن�صت على الهواتف �ضد �صحيفة
نيوز �أوف ذا وورلد اململوكة لروبرت مردوخ واملتوقفة حاليا.
وت ��أت��ي ه ��ذه االن �ب��اء يف وق ��ت ح���س��ا���س بالن�سبة ل��و��س��ائ��ل االع�ل�ام
الربيطانية حيث من املقرر �أن يجري الربملان يوم االثنني ت�صويتا
ع�ل��ى ق�ضية خ�لاف�ي��ة ب���ش��أن كيفية تنظيم ال�صحف الربيطانية
ال�ت��ي ت�شتهر ب�ت�ج��اوز اخل��ط الفا�صل ب�ين ح��ري��ة ال ��ر�أي والتعدي
على احلقوق ال�شخ�صية .وي�سعى رئي�س ال��وزراء الربيطاين ديفيد
كامريون اىل نوع من التنظيم الذاتي بينما تريد املعار�ضة و�شريكه
يف االئتالف حزب الدميقراطيني االحرار �أن يكون االطار التنظيمي
اجلديد له ت�شريع جديد يدعمه .وقالت �صحيفة اجلارديان �أم�س
الأول نقال عن م�صادر مل ت�سمها ان��ه مت احل�صول على معلومات
التن�صت اجل��دي��دة م��ن الت�سجيالت الهاتفية ل�شخ�ص م��ن داخل
ال�صحيفة �أ��ص�ب��ح االن ��ش��اه��د اث �ب��ات م�ضيفة �أن ��ه �سيتم الك�شف
عن مزيد من التفا�صيل يف املحكمة ي��وم االثنني .ومل يت�سن على
الفور احل�صول على تعليق من نيوز انرتنا�شونال الذراع ال�صحفية
الربيطانية المرباطورية نيوز كورب االعالمية .و�أقام الع�شرات من
امل�شاهري وال�سا�سة و�ضحايا اجلرائم وغريهم دعاوى ق�ضائية �ضد
نيوز انرتنا�شونال �أو طالبوها بالتعوي�ض منذ الك�شف عن ف�ضيحة
التن�صت قبل عامني.

كراكا�س
ق ��ررت احل�ك��وم��ة ال�ف�ن��زوي�ل�ي��ة ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ف �ك��رة حت�ن�ي��ط جثمان
الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز ،كما اعلن وزير االع�لام واالت�صال
ارن�ستو فيليغا�س .
وت��ويف ه��وغ��و ت�شافيز يف اخل��ام����س م��ن �آذار-م ��ار� ��س ع��ن  58عاما
ب�سرطان يف منطقة احلو�ض مل تك�شف اي تفا�صيل عنه حتى الآن.
وك�ت��ب ال��وزي��ر ال�ف�ن��زوي�ل��ي ع�ل��ى ح�سابه ع�ل��ى م��وق��ع ت��وي�تر طلبت
ا�ستبعاد ف�ك��رة حتنيط جثمان القائد ت�شافيز بعد تقرير للجنة
الطبية الرو�سية .
واو�ضح ان هذا التقرير اظهر ان التحنيط يتطلب ار�سال اجلثمان
اىل رو�سيا وبقائه هناك مدة �سبعة ا�شهر على االقل الجناز عملية
حتنيطه.
وكان الرئي�س الفنزويلي بالوكالة نيكوال�س م��ادورو اعلن االربعاء
انه �سيكون من ال�صعب جدا حتنيط جثمان ت�شافيز الن االجراءات
ال�ضرورية كان يجب ان تبد�أ قبل اليوم بكثري .
وقال يف ت�صريح للتلفزيون الر�سمي ا�ستقبلنا علماء على م�ستوى
رفيع جدا وهم االف�ضل يف العامل ،من رو�سيا واملانيا اكدت املذكرات
واالراء العلمية انه �سيكون من ال�صعب جدا حتنيطه الن اال�ستعدادات
كان يجب ان تبد�أ وان يتخذ القرار قبل اليوم بكثري .
وك��ان م ��ادورو اع�ل��ن بنف�سه بعد ث�لاث��ة اي��ام على وف��اة ت�شافيز ان
جثمان القائد �سوف يحنط اىل االب��د ونقل جثمان ت�شافيز امام
االف الفنزويليني الذين ارت��دوا ثيابا ح�م��راء ،من الكني�سة التي
�سجي فيها منذ ال�ساد�س من اذار-مار�س ،يف م�سرية اخرية نحو ثكنة
تنطوي على اهمية رمزية حتولت متحفا.
مو�سكو
�سقطت مروحية رو�سية من ط��راز مي -8يف جمهورية ال�شي�شان،
ام�س ،ما �أدى �إىل مقتل  3من �أفراد طاقمها وجرح الرابع.
ونقلت قناة رو�سيا اليوم عن م�صدر يف الأجهزة الأمنية ال�شي�شانية،
�أن امل��روح�ي��ة ال��رو��س�ي��ة وه��ي م��ن ط��راز م��ي � -8سقطت ف�ج��راً يف
�ضواحي مدينة غ��روزين بالقرب من مطار خانكاال و�أ�شار �إىل �أن
ال�ضباب الكثيف يف املنطقة يبدو �أنه ت�سبب يف �سقوط املروحية.
وق ��د �أدت احل��ادث��ة اىل م�ق�ت��ل  3م��ن ط��اق�م�ه��ا ون �ق��ل ال��راب��ع �إىل
امل�ست�شفى و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن فرقة الإنقاذ التي و�صلت �إىل مكان
احل��ادث��ة ع�ثرت على هيكل امل��روح�ي��ة امل�ح�ترق ومتكنت م��ن �سحب
�أجهزة مراقبة الهدف  ،ومل ينتج عن �سقوط املروحية �أية �أ�ضرار
�أو �إ�صابات على الأر�ض.

حكم بوقف مراقبة الإنرتنت يف �أمريكا

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

�أم��ر الق�ضاء الأم�يرك��ي مكتب التحقيقات ال �ف��درايل �إف ب��ي �آي بوقف
ا�ستخدام �أوامر �سرية ملراقبة الإنرتنت با�سم مكافحة الإرهاب باعتبارها
خمالفة للد�ستور.
و�أ�صدرت القا�ضية �سوزان �إيل�ستون يف حمكمة �سان فران�سي�سكو بكاليفورنيا
غربي الواليات املتحدة حكما قالت فيه �إن اال�ستخدام املعمم لأوامر �سرية
من الـ �إف بي �آي بعدم ن�شر مواد على الإنرتنت يظهر خطرا على حرية
التعبري يف حني �أن هذا احلظر لي�س �ضروريا.
و��ص��در احلكم بعد �شكوى تقدمت بها يف  2011جمموعة للدفاع عن
حرية الإن�ترن��ت ،هي �إلكرتونيك فرونتيري فاوندي�شن  ،با�سم جمموعة
ات�صاالت بقيت جمهولة اال�سم.
و�سيدخل هذا احلكم حيز التطبيق يف غ�ضون ثالثة �شهور حتى يت�سنى
للم�شرعني الأمريكيني الطعن يف احلكم الق�ضائي وي�سمح قانون باتريوت
�أكت الذي مت تبنيه بعد هجمات احلادي ع�شر من �سبتمرب �أيلول 2001
ملكتب التحقيقات الفدرايل ب�إر�سال مثل هذه الأوامر ال�سرية ,وهي عبارة
عن ر�سائل� ,إىل جمموعات خا�صة للح�صول منها على املعلومات ال�ضرورية
ملراقبة ح�سابات �إنرتنت.
ويف الوقت نف�سه ,ف�إن هذا القانون مينع تلك املجموعات من ك�شف ح�صول
مثل هذه الطلبات و�أ�شارت القا�ضية يف حيثيات احلكم ال�صادر �أم�س الأول
�إىل �أن �آالف الطلبات بحظر ح�سابات معينة �أُر�سلت يف العامني املا�ضيني,
و�أنها �أُرفقت يف  97%من احلاالت بحظر الإ�شارة �إىل تلك الطلبات .وقد
�أعلنت م�ؤخرا �شركة غوغل الأمريكية �أن �آالف الطلبات املتعلقة مبراقبة
ح�سابات وردت عليها دون �أن حتدد عددها بدقة بناء على طلب ال�سلطات.
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العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/104جتاري جزئي

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/725مدين كلي
اىل اخل�صم املدخل  -1/متاليف اليكو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعية يف الطلب
العار�ض /لوتورنو تكنولوجيز ميدل اي�ست م م ح وميثله :يو�سف خليفة احمد بن حماد
قد اق��ام عليكم الطلب العار�ض ومو�ضوعه بالزامكم ب��اداء ماع�سى ان يق�ضى به من
تعوي�ض يف حق املدعى عليهما علما ب��ان الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وق��دره ( 8000000دره��م ) على �سبيل التعوي�ض
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/4/3
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1178ا�ستئناف مدين

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1673تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده� -1/شركة رو�شن لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ� /شركة البحري واملزروعي التجارية
ومي�ث�ل��ه :اح�م��د �سيف م��اج��د ب��ن ��س��امل امل�ط��رو��ش��ي ق��د �أق ��ام عليك
ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )78219درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج� ��راءات التنفيذية بحقك يف ح��ال��ة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

اعــــــــالن بالن�شر
العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

اىل املدعى عليه -1/يا�سر �سمري ا�سماعيل النحا�س جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعى /طارق حممود احمد قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ى عليه مببلغ وق ��دره (25000دره � ��م ) والر�سوم
وامل�صاريف والفائدة القانونية  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد
التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.

يف الدعوى رقم  2012/1679مدين جزئي

ال���س�ي��د /ا��ش�ك��ار اي��وث�ي��ل /امل��دع��ي عليه ت�ن�ف�ي��ذا ل �ق��رار امل�ح�ك�م��ة التجارية
االبتدائية بابوظبي بتعييني خبريا م�صرفيا الدعوى  2012/1679مدين
جزئي جتاري املرفوعة من بنك اخلليج االول �ضد :ا�شكار ايوثيل قد تقرر
االجتماع اخلربة امل�صريف يف يوم ال�سبت املوافق  2013/3/23الرابعة والن�صف
ع�صراً على اط��راف ال��دع��وى االل�ت��زام باحل�ضور االجتماع وذل��ك يف مكتب
اخلبري ابراج الوحدة (الوحدة مول) بناية بنك االمارات دبي الوطني الدور
الع�شرين مكتب  46م�صطحبني معكم كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى رقم
 2012/1679ويف حال عدم احل�ضور �سوف ي�سري اخلبري يف اجراءات اخلربة
ح�سب حكم املحكمة املوقر.
اخلبري امل�صريف
ظافر حممد كنان
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العدد  10742بتاريخ2013/3/17

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
يف الق�ضية رقم  2012/1743جتاري كلي
املدعى :بنك االحتاد الوطني بوكالة  :املحامية منى ال�صباغ املدعى عليهم� :شركة املهريي
للمقاوالت العامة و�آخ ��رون مبوجب حكمها التمهيدي ال�صادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2013/1/21كلفتنا حمكمة ابوظبي التجارية باعداد تقرير اخلربة امل�صرفية يف الق�ضية امل�شار
اليها بعاليه وبناء عليه فقد حددنا تفا�صيل اجتماع اخلربة االول وفقا للتفا�صيل التالية:
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا اليوم االربعاء التاريخ  2013/3/20املكان :مكتب وكيل البنك
املدعى الكائن يف �شارع حمدان بناية جموهرات املنارة -وزارة االقت�صاد -الطابق الثامن هاتف
رقم  6277748ب�صفتكم املدعى عليهم يف الق�ضية املذكورة يرجى الرتتيب حل�ضور االجتماع
يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ثبوتية وبينات ت�ؤكد دفاعكم
امام اخلربة .ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �سي�ستمر اخلبري يف ا�ستكمال اج��راءات اخلربة
وتقدمي تقريره اىل املحكمة يف غيابكم.
د.عبدالكرمي الزرعوين
اخلبري امل�صريف املكلف
موبايل 050-6422289

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1322تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �ضده -1/بي�ست كليرنز للخدمات ( ���ش.ذ.م.م) مديرها-خالد متويل
عبدالفتاح الزعبالوي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /علي غامن
ع�ب��داهلل الفال�سي وميثله :احمد �سيف ماجد ب��ن �سامل املطرو�شي ومبوجب
القرار ال�صادر من اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين
ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي� -1 :سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 151702درهم)
على اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الطعون

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا التجارية

اجتماع خربة امل�صرفية االول

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده  - 1 /عبدالعزيز حممد ع�ب��داهلل جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة ونزر للمقاوالت ���ش.ذ.م.م -وميثلها/
فار�س م�صطفى حممد وميثله :ابراهيم علي ك��رم حممد خ��وري قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2011/1111مدين كلي
بتاريخ  2012/12/30وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2013/3/25
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  10742بتاريخ2013/3/17

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/47تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �ضده� /شركة ب��امل هاو�س ام  150ان��ك جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب
التنفيذ /جمال حممد �سعيد احل�سن وميثله :احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�شي
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/1058عقاري كلي واملعدل يف حكم اال�ستئناف
رقم  2012/460عقاري يوم الثالثاء بتاريخ  2012/11/13باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك :
 -1بالزامكم ب�سداد مبلغ وق��دره ( )43521دره��م وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن -2 .حكمت املحكمة برف�ض الت�صديق
على احلكم ال�صادر يف الق�ضية التحكيمية  2011/125وامل�سجلة لدى مركز دبي للتحكيم
الدويل  .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/502

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/513

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/899عقاري كلي

امل�ن��ذر/ع�ل��ي حممد �سعيد بوج�سيم -ب��وك��ال��ة امل�ح��ام�ي��ة/ب��دري��ة م��ال��ك امل�ن��ذر ال�ي�ه��ا :وود الند
كاربنرتي (جمهول حمل االقامة) ا�ست�أجر املنذر اليه من املنذر ال�شقة رقم ( )513الكائنة
ببناية (�سكاي كورت�س بي) مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ  2013/2/29تر�صد بذمة املنذر
اليه �صالح املنذر مبلغ وق��دره  32.000دره��م ( اثنان وثالثون ال��ف دره��م ) قيمة م�ستحقات
ايجارية مت�أخرة عن الفرتة من  2012/1/30حتى .2013/2/29
لذلك :ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ وق��دره  32.000دره��م ( اثنان وثالثون الف درهم
) واخ�لاء العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالة من ال�شواغل باحلالة التي كانت عليها قبل التعاقد
وت�سوية ح�ساب املادة والكهرباء عن مدة �شغله للعني و�سداد ما ي�ستجد من م�ستحقات ايجارية
حتى تاريخ االخالء التام وذلك خالل موعد اق�صاه ثالثون يوم من تاريخ ا�ستالم هذه االنذار
واال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات الق�ضائية حتميل املنذر اليه بر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/3140تنفيذ عمايل

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/ال���س��اب�ق��ون ل�ت�ج��ارة ل ��وازم االط �ف��ال جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ /ع�م��اد فهمي ال��ر� �ض��وان قد
�أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )11176درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
.باال�ضافة اىل مبلغ  569درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

املنذر/عبري عدنان راو�س املنذر اليه:اف ات�ش ا�س بروبرتي -مقرها مكتب رقم  212مبلك (في�صل
علي خمتار في�صل -بردبي -الرب�شاء االوىل -وميثلها/في�صل حميد �سلهري حميد اهلل �سلهري-
باك�ستاين اجلن�سية -هاتف رقم ( 0555102745جمهول حمل االقامة) حيث انه مبوجب عقد ايجار
م��ؤرخ يف  2012/7/5ا�ستاجر املنذر اليها من املنذرة فيال ملدة عام واحد كائنة يف منطقة الينابيع-
دبي -رقم  26مقابل ايجار �سنوي قدره  110.000درهم على اق�ساط ب�شيكات م�سحوبة على بنك را�س
اخليمة ,وبحلول الق�سط الثاين اغلق ح�ساب املنذر اليها ومت التعميم على ممثل املنذر اليها وقامت
املنذرة بتحرير بالغ رقم  2012/30877مركز �شرطة دبي ,واي�ضا قد اغلقت ال�شركة املنذر اليها ,ومت
تاجري الفيال املذكورة من الباطن للمدعو (نادر جرج�س با�سليو�س �صليب) بقيمة  75.000درهم مما
يظهر �سوء النية من املنذر اليها حيث ان القيمة اقل بكثري من قيمة االيجار احلقيقية ومن ثمة فان
املنذرة تطلب- 1 :الزام املنذر اليها بان ت�ؤدي باقي القيمة االيجارية ( 73.3430درهم)  -2الزام املنذر
اليها وامل�ست�أجر من الباطن باخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من اال�شخا�ص.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/652مدين جزئي

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/583مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/احمد �سمري ح�سب النبي خليل جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 3034.15دره��م) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2013/3/27ال�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 مبثابةح�ضوري.

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/رزاي�ف��ا زمي�ف�يرا رزاي �ف��ا جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعى� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها
مببلغ وقدره ( 3408.14درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/20ال�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 مبثابةح�ضوري.

العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1017عقاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/سيفيني الدار �ستاروفا (�ست�شوارز �شفارتز) جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ى /توما�س �ست�شوارز وميثله :ط��ارق ح�سني عبداللطيف عبدالرحمن
ال �� �س��رك��ال اق ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا احل �ك��م بف�سخ ع�ق��د ال�ه�ب��ة امل � ��ؤرخ يف
 2012/11/12ال�صادر من املدعى اىل املدعي عليها والزام ا ملدعى عليها بت�سليم ال�شقة
رقم  110بناية 102مبنطقة جبل علي الدي�سكفري ج��اردن اىل املدعىخالية والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة
� 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابةح�ضوري.

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1506جتاري جزئي
اىل املحكوم عليهما� -1/شركة ركن الوادي ملواد البناء ذ.م.م  -2حممد حبيب العنوان
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/1/9م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /فهد �صالح ال�سادي بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري :بالزام املدعى عليها ان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( 15.759.00درهم)
خم�سة ع�شر الفا و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون دره�م��ا وف��ائ��دة تعوي�ضية على املبلغ
املق�ضي به بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف  2012/11/19وحتى
ال�سداد التام ,والزمتها كذلك بامل�صاريف ومبلغ مائتي دره��م اتعاب املحاماة� .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/14حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي /ه�شام توفيق عبدالغني
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل

حماكم دبي

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/219جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه�/شركة ماك اير ذ.م.م العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق
2013/2/28م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح � /شركة را�شد الزعابي التجارية ذ.م.م بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري :بالزام املدعى عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره (38.561.22
درهم) ثمانية وثالثون الفا وخم�سمائة وواحد و�ستون درهما ,والزمتها كذلك
بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب املحاماة ,ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/1حكما قابال لال�ستئناف
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي /علي را�شد احل�ساين
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

حماكم دبي

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

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

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1196مدين جزئي

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/587ا�ستئناف عقاري

اىل املدعى عليه -1/ي�سري توفيق �سعودي احمد جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي /مم ��دوح ج��ودة ع�ب��دال��رح�م��ن ق��د اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( 20400درهم)
والر�سوم وامل�صاريف وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/3/20
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /ا�سيت انرتنا�شيونال ج��روب ليمتد جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /انديجو ف��ايل ان��ك ليمتد وميثله:
حبيب حممد �شريف عبداهلل املال قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2010/195عقاري كلي بتاريخ  2012/10/22وحددت لها
جل�سه يوم االربعاء املوافق  2013/4/17ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة
 ch1C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الق�ضايا املدنية

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1490جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه�/شركة ا�سود النيل للمقاوالت العامة ذ.م.م  .العنوان بالن�شر
نعلمك ان��ه ب�ت��اري��خ امل��واف��ق 2013/2/27م ق��د حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف
ال��دع��وى امل��ذك��ورة ب��ال��رق��م اع�ل�اه ل�صالح  /م�ؤ�س�سة ف��راج حم�م��ود لأعمال
الطابوق والبال�سرت بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى
عليها ان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  26.011.22دره��م �ستة وع�شرون الف
واحد ع�شر درهما واثنان وع�شرون فل�سا ,والزمتها كذلك بامل�صاريف ومبلغ
مائتي درهم اتعاب املحاماة ,ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي
وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/13حكما قابال لال�ستئناف خالل 30
يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

ق�سم الطعون

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

اعالن �صحيفة الطعن بالن�شر
اىل � -1 /شركة دانا �ستايل للمفرو�شات  -2بدر عبداهلل احمد
ليكن معلوما لديك بان احلكم ال�صادر من حمكمة ا�ستئناف ابوظبي بتاريخ /27
دي�سمرب 2011/برقم  2010/ 134-121قد مت الطعن فيه بالنق�ض �ضدك من طرف
الطاعن/ل�ؤي حممد فائق العبه جي بوكالة املحامي� /شاكر معتوق وقيد له الطعن
رقم  2012/153نق�ض جتاري ,لدى حمكمة النق�ض بامارة ابوظبي .لذا عليك ايداع
قلم الكتاب مبحكمة النق�ض مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�سند توكيل املحامي املوكل
عنك وبامل�ستندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن وذلك تطبيقا لن�ص املادة  180من القانون االحتادي رقم  11ل�سنة  92يف �ش�أن
االجراءات املدنية.
رائدة حممود القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�ض للدائرة املدنية

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه� -1/شركة اجل��وي لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعى/
ن�صري غفار خان غفار عبدالعزيز خان وميثله :بدر حممد علي القرق قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة �صحه ونفاذ عقد بيع و�شراء برج اي كون املقام علي قطعة االر�ض رقم 18
مبنطقة الثنية االوىل ( )383املكون من ( )64مكتب وعدد  )2حمل جتاري والزام املدعي عليها
بت�سليمه اىل املدعى وحتويل ملكيتها يف ال�سجل املخ�ص�ص لذلك من ا�سمها اىل ا�سم املدعي
لدى دائرة االرا�ضي واالمالك مع الزام املدعي عليها بتعوي�ض املدعي عن اال�ضرار التي ا�صابته
واملتمثلة يف انخفا�ض ا�سعار العقارات وذلك نتيجة مبا�شر لتاخر املدعي عليها يف تنفيذ بالزامها
العقدي املتمثل يف ت�سليم املدعي الربج وحتويل امللكية اىل ا�سمه لدى دائرة االرا�ضي واالمالك
مببلغ وق��دره ( 100.000.000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.
ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 1172جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي /م�ؤ�س�سة �سايا التجارية �ساتكو اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :ه�شام
حممد �صالح الدين حممد مو�سى اجلن�سية :م�صر مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية  40.791درهم املطلوب اعالنه/ه�شام حممد �صالح الدين حممد مو�سى
اجلن�سية :م�صر عنوانه :بالن�شر(اعالن ب�صدور حكم متهيدي با�ستجواب
املدعية) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/4/2موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/ 3303عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /حممد موراد ها�شمي حممد جوينال ابدين اجلن�سية :بنغالدي�ش
مدعي عليه :الق�صر املا�سي للديكور اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /الق�صر املا�سي للديكور اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر(جتديد من ال�شطب ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مبدينة حممد بن زايد -مزيد مول �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/28
قلم املحكمة العمالية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االبتدائية االحتادية
العدد  10742بتاريخ2013/3/17
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1708مدين كلي

اىل املدعى عليه/ح�سن جا�سم دروي�ش حيث ان املدعي� :سلمان جا�سم دروي�ش
قد �أقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها بندب
خبري ح�سابي واحلكم للمدعيني مبا ي�سفر عنه تقرير اخلبري ,باال�ضافة
للفائدة القانونية والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .لذلك
يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من
يوم  2013/3/31وذلك 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
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رئي�سة ت�شيلي ال�سابقة ت�ستقيل من الأمم املتحدة
•• نيويورك-رويرتز:

اعلنت رئي�سة ت�شيلي ال�سابقة مي�شيل
با�شيليت انها �ست�ستقيل من من�صب
رئي�سي باالمم املتحدة و�سط توقعات
م �ت��زاي��دة ب��ان�ه��ا ��س�تر��ش��ح نف�سها من
ج��دي��د يف ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س��ة التي
جت��ري يف ت�شيلي يف نوفمرب ت�شرين
الثاين.
وقالت با�شيليت يف ختام م�ؤمتر لالمم
امل �ت �ح��دة ل�ت�ح��دي��د ال���س�ي��ا��س��ات ب�ش�أن

حقوق املر�أة انها �سترتك دورها كمدير
تنفيذي لهيئة امل�ساواة بني اجلن�سني
باالمم املتحدة والعودة لبالدي.
وك��ان��ت ف�ترة حكم با�شيليت لت�شيلي
خ �ل ��ال ال � �ف �ت��رة م � ��ن ع� � ��ام 2006
اىل ع� ��ام  2010م ��ن اك �ث�ر ف�ت�رات
ال��رئ��ا� �س��ة ��ش�ع�ب�ي��ة ب�ف���ض��ل ا�سلوبها
ال��ودي و�سيا�ستها االجتماعية والنمو
االقت�صادي املطرد يف واحدة من اكرث
دول املنطقة من��وا .وي��أم��ل االئتالف
الي�ساري املق�سم يف ت�شيلي والذي اطاح

March

Sunday 17

اجلزائر تفكك �شبكة لتهريب الأ�سلحة

ب��ه ال��رئ�ي����س �سيبا�ستيان ب�ي�ن�يرا من
احلكم الذي ا�ستمر  20عاما ان تعود
با�شيليت لل�سلطة .وينتمي بينريا اىل
حزب التجديد الوطني اليميني .
ووفقا للقانون الت�شيلي يحظر على
ب�ي�ن�يرا ت��ر��ش�ي��ح ن�ف���س��ه ل �ف�ترة ثانية
على التوايل .ويتناف�س وزير اال�شغال
ال �ع��ام��ة ال���س��اب��ق ل��وران ����س جولبورن
ووزير الدفاع ال�سابق اندري�س االماند
على الفوز برت�شيح اجلناح اليميني يف
انتخابات الرئا�سة.

•• اجلزائر-يو بي �أي:

متكنت ق��وات الأم ��ن اجل��زائ��ري��ة وبالتن�سيق م��ع ق��وات الأمن
التون�سية �ضمن خطة ت�أمني احلدود بني البلدين من الإطاحة
ب�شبكة لتهريب الأ�سلحة الليبية وت�سويقها بالأ�سواق اجلزائرية
ت�ضم  16ف��ردا بينهم  6جزائريني .ونقلت �صحيفة ال�شروق
اجلزائرية ،ام�س ،عن م�صدر �أمني ،قوله �إن العملية متت اثر
ا�شتباك ب�ين اجلي�ش التون�سي وم�سلحني �أف�ضى �إىل توقيف
م��واط��ن م��ن جن�سية ليبية �سمحت اع�تراف��ات��ه ل�ق��وات اجلي�ش
التون�سي من �ضبط �شحنة �أ�سلحة ليبية يف �إحدى املدن التون�سية
املتاخمة لوالية تب�سة اجلزائرية وتوقيف � 10أ�شخا�ص من

جن�سية تون�سية وج��زائ��ري�ين اث�ن�ين اع�ترف��وا ع��ن بقية �أفراد
ال�شبكة املتواجدين بتب�سة .و�أو�ضح امل�صدر �أن الق�ضية �أحيلت
�إىل التحقيق الأمني لدى ف�صيلة الأبحاث التابعة لقوات الدرك
اجلزائرية بوالية عنابة ( 500كيلومرتا �شمال �شرق العا�صمة)
التي توا�صل حترياتها وحتقيقاتها يف الق�ضية قبل �إحالتها على
اجلهات الق�ضائية .و�أ�شار �إىل �أن ال�شبكة تهرب الأ�سلحة اخلفيفة
مثل امل�سد�سات الآلية والكامتة لل�صوت التي ت�سوق للمجرمني
وع�صابات تهريب امل�خ��درات وحتى املواطنني ال�ع��ادي�ين ،حيث
يتم تهريب الأ�سلحة واقتنا�ؤها من الأرا�ضي الليبية عن طريق
�شبكة خمت�صة ت�ضم ليبيني وتون�سيني وجزائريني ،لت�سوق يف
الأخري يف اجلزائر مرورا بالأرا�ضي التون�سية.

الق�ضاء يطالب املخابرات املركزية بك�شف �سجالتها
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�شجب �أممي للهجمات اجلوية الأمريكية بباك�ستان
•• نيويورك-وكاالت:

�شجبت الأمم امل �ت �ح��دة هجمات
ال � � �ط� � ��ائ� � ��رات م� � ��ن دون ط� �ي ��ار
الأمريكية يف باك�ستان قائلة �إنها
تنتهك �سيادة ه��ذه ال��دول��ة وتعد
ان �ت �ه��اك��ا ل �ل �ق��ان��ون ال � ��دويل ،كما
�أم� ��رت حم�ك�م��ة �أم�يرك �ي��ة وكالة
امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ب�ت�ق��دمي رد
واف على دعوى ق�ضائية تطالبها
ب��ال�ك���ش��ف ع��ن ��س�ج�لات�ه��ا ب�ش�أن
هجمات هذه الطائرات.
وق � ��ال امل� �ق ��رر اخل ��ا� ��ص الأمم� ��ي
املعني بحقوق الإن�سان ومكافحة
الإره � ��اب ب��ن �إمي��ر� �س��ون يف بيان
بختام زي��ارة لباك�ستان �إن موقف
احل �ك��وم��ة ال�ب��اك���س�ت��ان�ي��ة وا�ضح
مت� ��ام� ��ا� .إن � �ه� ��ا ال ت� ��واف� ��ق على
ا� �س �ت �خ��دام ه ��ذه ال �ط��ائ��رات على
�أرا�ضيها وتعد هذا انتهاكا ل�سيادة
ووحدة �أرا�ضيها.
وح���س��ب �إمي��ر� �س��ون ف � ��إن الوقت
ح� � ��ان ل �ل �م �ج �ت �م��ع ال � � � ��دويل كي
ي���س�ت�م��ع �إىل خم� ��اوف باك�ستان
و�إع� � �ط � ��اء ح �ك��وم �ت �ه��ا الفر�صة
الكافية وال��دع��م وامل�ساعدة التي
حتتاجها لإحالل ال�سالم الدائم
على �أرا�ضيها من دون �أي تدخل
ع�سكري ق�سري من دول �أخرى.
و�أك��د امل���س��ؤول الأمم��ي �أن قبائل

ال �ب �� �ش �ت��ون ال �ت ��ي ت �ق �ط��ن �شمال
غ ��رب ب��اك���س�ت��ان ت �� �ض��ررت ب�شدة
م��ن عمليات مكافحة الإره� ��اب،
و�أ� �ض ��اف �أن احل�م�ل��ة الع�سكرية
خا�صة ا�ستخدام ال�ط��ائ��رات من
دون ط �ي��ار يف امل�ن�ط�ق��ة القبلية
حطمت ال�ه�ي��اك��ل القبلية لهذه
القبائل.
وج � � ��اءت زي � � ��ارة ب� ��ن �إمي ��ر�� �س ��ون
لباك�ستان ال�ت��ي ا�ستمرت ثالثة

�أي� ��ام يف �إط� ��ار حت�ق�ي��ق يجريـــــه
ب�ش�أن �أثر ا�ســــــتخدام الطائـــــرات
من دون طيــــار وغـــــري ذلك من
�أ� �ش �ك��ال ال �ق �ت��ل امل �� �س �ت �ه��دف على
املدنيني.
وك��ان �إمير�سون قد قال يف يناير
كانون الثاين �إنه �سيحقق يف 25
��ض��رب��ة ب�ط��ائ��رات م��ن دون طيار
يف باك�ستان واليمن وال�صومال
و�أف � �غ � ��ان � �� � �س � �ت � ��ان والأرا� � � � �ض� � � ��ي

الفل�سطينية ،وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن
ي �ع��ر���ض ت �ق��ري��ره ال �ن �ه��ائ��ي على
اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة
يف �أكتوبر ت�شرين الأول.
ومل تعلق الواليات املتحدة ب�صورة
م�ستفي�ضة على بيان �إمير�سون،
واك �ت �ف��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��ا� �س��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة فيكتوريا
ن��والن��د بالقـــــــول لدينــا حوار
ق ��وي وم���س�ت�م��ر ب �� �ش ��أن مكافحة

متمردون من الكوجنو
ي�سلمون �أنف�سهم

•• كين�شا�سا-رويرتز:

ا�ستفتاء يف زميبابوي على وقع العنف
•• هراري-وكاالت:

ب� ��د�أ ال �ن��اخ �ب��ون يف زمي �ب��اب��وي ام ����س ال���س�ب��ت الإدالء
ب�أ�صواتهم يف ا�ستفتاء على الد�ستور اجلديد للبلد الذي
يحكمه الرئي�س روبرت موغابي ( 89عاما) منذ �أكرث
من ثالثة عقود ،وذل��ك و�سط موجة توتر اندلعت يف
�إحدى البلدات امل�ضطربة غرب العا�صمة هراري.
وقد طبعت نحو  12مليون بطاقة ت�صويت لال�ستفتاء
الذي دعي �إليه �أكرث من خم�سة ماليني ناخب وزعت
على ت�سعة �آالف و 456م��رك��زا ،لكن ع��ددا قليال من
الناخبني يقولون �إنهم ق��ر�ؤوا الوثيقة التي تتناقلها
الإذاعة والتلفزيون وتدعوان �إىل امل�صادقة عليها.
ويجرى اال�ستفتاء �ضمن املرحلة الأوىل على م�سودة
ال��د� �س �ت��ور وال �ت��ي ق��د ت�ق�ل��ل م��ن ��ص�لاح�ي��ات الرئي�س
وحت��دد ف�ترة والي��ة الرئا�سة يف البالد بفرتتني فقط

ومدة الوالية الرئا�سية بع�شر �سنوات دون حتديد �سن
قانونية للرئي�س .كما تن�ص م�سودة الد�ستور اجلديد
على �إل�غ��اء ح�صانة الرئي�س بعد انتهاء مهامه ،ومنح
�سلطات �أك�بر للربملان ،لكن دون منع الرئي�س احلايل
من خو�ض االنتخابات مرة �أخرى .و�سيتمكن موغابي
الذي يتوىل ال�سلطة منذ ا�ستقالل البالد عن بريطانيا
يف  1980من الرت�شح لأن والياته الرئا�سية ال�سابقة
لن ت�ؤخذ يف االعتبار ،لكنه يواجه مهمة �شاقة للبقاء
يف ال�سلطة يف بلد يكافح للتعايف من انهيار اقت�صادي
ب��د�أ قبل ع�شر ��س�ن��وات ويحمله ك�ث�يرون م�س�ؤوليته.
وي�ؤيد م�سودة الد�ستور حزب موغابي االحتاد الوطني
الأفريقي الزميبابوي اجلبهة الوطنية وحزب احلركة
م��ن �أج ��ل ال�ت�غ�ي�ير ال��دمي �ق��راط��ي ال ��ذي ي�ن�ت�م��ي �إليه
مناف�سه رئي�س ال��وزراء احل��ايل مورغان ت�سفانغرياي
وكان يقود املعار�ضة.

ق��ال��ت م�صادر ان ع��ددا م��ن متمردي
ال �ك��وجن��و امل ��وال�ي�ن ل�ل��زع�ي��م املتمرد
ب��و��س�ك��و ن �ت��اج��ان��دا ف ��روا اىل روان ��دا
امل �ج��اورة �أو ��س�ل�م��وا �أن�ف���س�ه��م لقوات
حفظ ال�سالم التابعة لالمم املتحدة
بعد هزميتهم على يد ف�صيل متمرد
م �ن ��اف �� ��س .وق � � ��ال ف� �ي ��اين ك � ��ازارام � ��ا
املتحدث با�سم املتمردين لرويرتز ان
مقاتلي ح��رك��ة  23م��ار���س املتمردة
املوالني ل�سلطاين ماكينجا �سيطروا
على بلدة كيبومبا التي تتمتع ب�أهمية
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وت �ب �ع��د م �� �س��اف��ة 30
كيلومرتا �شمايل جوما يف �ساعة مبكرة
من �صباح ام�س ال�سبت .و�أ��ض��اف �أن
نتاجاندا وما يقدر بنحو  200مقاتل
ف��روا اىل غابات جم��اورة بينما توجه
اخرون اىل رواندا وقال كازاراما نقوم
بتم�شيط املنطقة ونن�شر جنودنا عند
ن �ق��اط ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وق ��ال املتحدث
ب��ا� �س��م ج �ي ����ش روان � � ��دا الربيجادير
ج�نرال جوزيف نزابامويتا ان بع�ض
امل �ق��ات �ل�ين دخ �ل ��وا روان� � ��دا م ��ن �شرق
ج�م�ه��وري��ة ال �ك��وجن��و الدميقراطية
ول�ك�ن��ه مل ي�ستطع ت��أك�ي��د هوياتهم.
و�أ�ضاف هناك بع�ض املقاتلني عربوا
احل ��دود .ال��و��ض��ع م��ائ��ع للغاية وقال
م�صدر من االمم املتحدة ان ع�شرات
من مقاتلي حركة  23مار�س املوالني
ل �ن �ت��اج��ان��دا امل �ط �ل��وب ل ��دى املحكمة
اجلنائية الدولية التهامات بارتكاب
جرائم ح��رب و�أخ��رى �ضد االن�سانية
�سلموا �أنف�سهم لقوات حفظ ال�سالم
يف االيام املا�ضية.

وا�شنطن تعزز دفاعاتها ملواجهة كوريا ال�شمالية
•• وا�شنطن-ا ف ب:

اعلنت ال��والي��ات املتحدة انها �ستقوم بتعزيز دفاعها ملواجهة اي �ضربة
�صاروخية حمتملة من قبل كوريا ال�شمالية التي هددت
قبل ا�سبوع ب�شن هجوم نووي وقائي �ضد عدوها اللدود.
واكد وزير الدفاع االمريكي ت�شاك هيغل انه �سيتم ن�شر
� 14صاروخا اعرتا�ضيا ا�ضافة اىل ال�صواريخ الثالثني
املتمركزة ا�صال على �سواحل كاليفورنيا واال�سكا ،بحلول
.2017
وكانت كوريا ال�شمالية ه��ددت ب�شن ح��رب كورية ثانية
مدعومة با�سلحة نووية ردا على عقوبات فر�ضتها االمم
املتحدة بعد جتربتها الذرية الثالثة يف �شباط-فرباير
املا�ضي ،وعلى مناورات ع�سكرية امريكية كورية جنوبية
م�شرتكة.
ويف اوج التوتر ،اطلقت كوريا ال�شمالية �صواريخ ق�صرية
املدى باجتاه البحر ال�شرقي (بحر اليابان) اجلمعة ،كما

اك��دت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية (يونهاب) ،اعقبت ا�شراف الزعيم
كيم جونغ اون على متارين اطالق نار بالذخرية احلية قرب حدود البحر
اال�صفر املتنازع عليها مع كوريا اجلنوبية.
وق ��ال هيغل ان ال�ت�ع��زي��ز ال��دف��اع��ي ي�ه��دف اىل ال�ب�ق��اء يف
م�ستوى متقدم على تهديد ال�ن�ظ��ام ال �ك��وري ال�شمايل
ال��ذي يقول ان��ه ميتلك ق��وة �صاروخية ق��ادرة على حمل
ر�ؤو�س نووية اىل الواليات املتحدة.
وق��ال هيغل ان ال��والي��ات املتحدة متتلك اجهزة دفاعية
��ص��اروخ�ي��ة منت�شرة حلمايتنا م��ن الهجمات املحدودة
لل�صواريخ البال�ستية العابرة للقارات .
وا�ضاف لكن كوريا ال�شمالية ب�شكل خا�ص ،حققت م�ؤخرا
تقدما يف قدراتها وتقوم حاليا ب�سل�سلة من اال�ستفزازات
غري امل�س�ؤولة واملتهورة .
وا�ضافة اىل حتريك ال�صورايخ االعرتا�ضية اال�ضافية يف
فورت غريلي باال�سكا ،اكد هيغل اعالنا العام املا�ضي عن
عزم الواليات املتحدة ن�شر رادار ثان متقدم يف اليابان.

الإرهاب مع باك�ستان ،وهذا �سوف
ي�ستمر .
م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى �أم ��رت حمكمة
ا�ستئناف احتادية �أمريكية وكالة
امل �خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ب�ت�ق��دمي رد
واف على دع��وى ق�ضائية ت�سعى
ل�ل�ك���ش��ف ع ��ن � �س �ج�لات الوكالة
ب �� �ش ��أن ه�ج�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ات الطائرات
م��ن دون ط �ي��ار ،وذل ��ك يف انتقاد
ل� �ل� ��� �س ��ري ��ة ال� � �ت � ��ي حت � �ي� ��ط بها
احلكومة الربنامج اخلا�ص بهذه
الطائرات.
وجاء القرار الذي �أ�صدره القا�ضي
مرييك غارالند يف وا�شنطن بعد
�أ� �س �ب ��وع م ��ن ال� ��دع� ��وات املنادية
بالك�شف عن مزيد من املعلومات
ع��ن ه ��ذه ال�ه�ج�م��ات وي��زي��د من
ال�ضغوط التي يواجهها الرئي�س
باراك �أوباما بالفعل من زمالئه
الدميقراطيني.
وت� ��داف� ��ع الإدارة ع ��ن هجمات
الطائرات من دون طيار باعتبارها
�ضرورية ملحاربة تنظيم القاعدة
وغ�ي�ره م��ن اجل �م��اع��ات امل�سلحة
يف دول م �ث��ل ب��اك���س�ت��ان واليمن
و�أ�سفرت هذه الهجمات يف بع�ض
الأح � �ي� ��ان ع ��ن م �ق �ت��ل مدنيني،
وهو ما �أث��ار غ�ضبا على امل�ستوى
املحلي وت�سبب يف توتر العالقات
الدبلوما�سية.

رئي�س الوزراء اجلزائري يبد�أ زيارة �إىل والية جنوبية
•• اجلزائر-يو بي �أي:

بد�أ رئي�س ال��وزراء اجلزائري ،عبد امللك �سالل ،ام�س
زي��ارة �إىل والي��ة ب�شار ،يف �أق�صى جنوب غ��رب البالد
ل�ل��إع�ل�ان ع��ن م �� �ش��اري��ع ا��س�ت�ث�م��اري��ة ج��دي��دة بهدف
التخفيف من وط�أة الإحتجاجات ال�شعبية التي بد�أت
ت�شهدها بع�ض واليات اجلنوب ال�صحراوي.
ودفع هذا الو�ضع احلكومة اجلزائرية �إىل عقد اجتماع
وزاري ط��ارئ التخاذ �سل�سلة من الإج ��راءات مل�صلحة
منطقة اجل �ن��وب ب��ال���ص�ح��راء وال �ت��ي ت�ت��أل��ف م��ن 13
والي��ة م��ن �أ��ص��ل  48والي��ة ج��زائ��ري��ة ،ت�شكل 80%
من امل�ساحة الإجمالية للجزائر ،وهي والي��ات نفطية
بامتياز �إال �أنها مت�أخرة من حيث التنمية على نظريتها
يف ال�شمال .وت�أتي زيارة �سالل �إىل ب�شار ،بعد يوم فقط

من جتمع احتجاجي نظمه عاطلون عن العمل بوالية
ورق�ل��ة ج�ن��وب ال�ب�لاد ��ش��ارك فيه الآالف ،ودع ��وا فيه
�إىل امل���س��اواة يف التنمية والعمل راف�ع�ين �شعارات من
قبيل اجلزائر للجميع  ،نريد حقنا يف خريات البالد
وال� �ب�ت�رول ،ن��رغ��ب يف ال�ع�ي����ش ال �ك��رمي ،الللإق�صاء
والتهمي�ش طوال ن�صف قرن من الزمن و دوام احلال
من املحال .
واع�ت�بر وزي��ر الداخلية اجل��زائ��ري ،دح��و ول��د قابلية،
�أن البطالة تعد امل�شكل الرئي�سي امل�ط��روح يف واليات
اجلنوب ،داعيا �إىل تكوين كامل و�سريع ل�صالح ال�شباب
العاطل الذي لي�س له م�ؤهالت .واع�ترف ولد قابلية
ب ��أن هناك �شركات اقت�صادية يف والي��ة ورق�ل��ة تن�شط
باملنطقة ت�ق��وم بالتوظيف ب�ط��رق ملتوية وم��ن دون
موافقة من وكالة الت�شغيل بالوالية .

مفو�ضية الالجئني تعرب عن قلقها �إزاء �إطالق النار على قوارب الفارين الروهينجيا

•• جنيف -وام:

�أع��رب��ت املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون
الالجئني ع��ن قلقها �إزاء اطالق
ال�ن��ار على رك��اب ق ��وارب ي�ستقلها
روهينجيون م�سلمون فارين من
العنف يف ميامنار من قبل حر�س
ال�سواحل بعد �سحبهم من املياه يف
تايالند .وقالت املنظمة الدولية
يف ب �ي��ان ل �ه��ا ال�ل�ي�ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة �إن
فريقا تابعا لها قام بالتحقق من
احلادث ومقارنة �شهادات الناجني
من القارب املبلغ عنه يف باجن جناه
جنوب تايالند مع م�صادر �أخرى
ل�شهود على احل��ادث كانوا و�صلوا
على منت ق��ارب �إىل �إقليم ات�شيه
يف �إن��دون �ي �� �س �ي��ا ي ��وم  26فرباير
املا�ضي .وذكرت �أن ال�شهود الذين
قابلتهم �أ� �ش��اروا اىل �أن�ه��م تركوا
ق��ري�ت�ه��م يف والي ��ة راخ �ي�ن �شمال
ميامنار يف اخلام�س م��ن فرباير

املا�ضي و�أنه بعد نفاذ املاء والغذاء
منهم بعد ثالثة �أ�سابيع اعرت�ضهم
حر�س ال�سواحل التايالنديون يف
املياه ووف��روا لهم بع�ض امل�ساعده
ث� ��م مت � �س �ح �ب �ه��م م� ��ن ال� �ب� �ح ��ر..
فيما �أ�شارت املنظمة الدولية �إىل

�إف� ��ادة ��ص�ي��ادي��ن ب��ان�ت���ش��ال جثتني
م��ن ال�ب�ح��ر �إال �أن ��ه مل يت�ضح �إن
كان �سبب الوفاة هو �إط�لاق النار
�أو ال �غ��رق  .و�أو� �ض �ح��ت �أن ه�ؤالء
الفارين الروهينجيني يهربون من
العنف ليجدوا �أنف�سهم يف مواجهة

حمنة �أخ ��رى يف رحلتهم للبحث
عن الأم��ان ..م�شرية �إىل جهودها
الي�ج��اد ت�سهيالت ل�ل�ق��وارب التي
يتم اعرتا�ضها يف �أع��ايل البحار.
ون��وه��ت ب� ��أن ح ��وايل �سبعة �آالف
�شخ�ص ا�ستقلوا ق��وارب املهربني
يف خ �ل �ي��ج ال �ب �ن �غ��ال خ�ل��ال العام
املا�ضي م��ن �أج��ل التما�س الأمان
واال�� �س� �ت� �ق ��رار يف اجل� �ن ��وب وذل ��ك
ب�سبب ال�ع�ن��ف ��ض��د الروهينجيا
يف والي � ��ة راخ �ي��ن يف م �ي ��امن ��ار..
الف�ت��ة �إىل �أن ال��رح�لات اخلطرة
خالل ال�شهرين الأولني من العام
اجل� ��اري مل ي�ت��م م�ع��رف��ة حجمها
احلقيقي ب�سبب طبيعتها ال�سرية
رغ��م �أن ح��وايل �أل��ف و  800فار
ع �ل��ى ت �ل��ك ال� �ق ��وارب و� �ص �ل��وا اىل
تايالند منذ يناير املا�ضي �أغلبهم
م��ن ال��روه�ي�ن�ج�ي��ا ح�ي��ث منحتهم
ح�ك��وم��ة ت��اي�لان��د �ستة �أ��ش�ه��ر من
احلماية امل�ؤقتة.

�أودينغا بح�صول جتاوزات وا�سعة
يف االن �ت �خ��اب��ات .وم ��ن امل �ق��رر �أن
تف�صل امل�ح�ك�م��ة يف ال�ط�ع��ن بعد
 14يوماً من التقدم به ،وبعدئذٍ ،
مي �ك��ن �إع �ل ��ان ك �ي �ن �ي��ات��ا رئي�ساً
للبالد ،يف حال رف�ضت الطعن.
وكانت كينيا �سنّت د�ستوراً جديداً
ع��ام  2010ي�ؤمل يف �أن ي�ساهم
ب� ��إح�ل�ال امل ��زي ��د م ��ن الإن�صاف

وت �ق �ل �ي ����ص ال �ف �� �س��اد .ي �� �ش��ار �إىل
ا�شتباكات عرقية تلت االنتخابات
الرئا�سية التي جرت عام 2007
و�أدت �إىل ف ��وز ،م ��واي كيباكي،
امل � �ث �ي�ر ل� �ل� �ج ��دل ،م� ��ا دف� � ��ع �إىل
احتجاجات وا�سعة.
و�أ�شعل اخلالف ال�سيا�سي نزاعات
�أثنية على الأرا�ضي تعود �إىل زمن
ا�ستقالل البالد عام .1963

رئي�س الوزراء الكيني يطعن بنتائج االنتخابات
•• كينيا-يو بي �أي:

ت� �ق� �دّم رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء الكيني
املنتهية والي �ت��ه ،راي�ل�ا �أودينغا،
ب�ط�ع��ن �أم � ��ام امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا يف
بيالده ،بنتائج انتخابات الرئا�سة
الأخرية.
ونقلت و�سائل �إع�ل�ام كينية عن
ج��ورج �أورورا ،املحامي الرئي�سي
حل ��زب �أودي� �ن� �غ ��ا ،ال �ت �ح��ال��ف من
�أج��ل الإ� �ص�لاح والدميقراطية ،
قوله �إن لدينا ق�ضية قوية ،ونثق
ب�أننا �سنتمكن من قلب حماولة
م�ف��و��ض�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات لإع�ل�ان
(ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء املنتهية
والي �ت��ه) �أوه � ��ورو ك�ي�ن�ي��ات��ا فائزاً
فيها  .و�أ�شـــار �إىل �أن املفو�ضية
مل تقدّم له كافة املعلومات التي
كان بحاجة �إليها ،غيــــــر �أنه �أكـــــّد
ام �ت�لاك��ه �أدل � ��ة ك��اف �ي��ة لت�شكيل
ق�ضية �صلبة.
ولفت �إىل �أن �أودينغا هو املتقدم
ب��ال�ط�ع��ن ،الف �ت �اً �إىل �أن اجلهات
امل��دع��ى ع�ل�ي�ه��ا ب�ت�ه�م��ة التالعب
يف االن� �ت� �خ ��اب ��ات ه ��ي مفو�ضية
االن �ت �خ��اب��ات ،ورئ �ي �� �س �ه��ا �إ�سحق
ح�سن ،وكينياتا ،ونائب الرئي�س
املنتخب ،ويليام روتو.
وق ��ال �إن ال�ت�ح��ال��ف ا��س�ت�ع��ان بـ5
حم ��ام�ي�ن ل �ل��دف��اع ع ��ن ق�ضيته

�أم��ام املحكمة العليا ،مو�ضحاً �أن
التحالف غري را�� ٍ�ض عن طريقة
فرز الأ�صوات.
وك ��ان �أودي �ن �غ��ا� ،أع �ل��ن ا�ستعداده
لتقدمي طعن �أمام املحكمة العليا
ل� �ب�ل�اده يف ن �ت��ائ��ج االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة وال �ت��ي �أت ��ت بخ�صمه
�أوه � ��ورو ك�ي�ن�ي��ات��ا رئ�ي���س��ا للبالد
بن�سبة  ،50.7%بعد �أن �شكك
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمال الغربية
لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1141506:
قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عائ�شة ن�صيب خمي�س املزروعي()100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عي�سى حبيب �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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة املرجان العمال اال�صباغ واملقاوالت
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1041281:قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري :من�/شركة املرجان العمال اال�صباغ واملقاوالت العامة ذ.م.م

اعــــــــــالن

مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

اعــــــــــالن

ALMARJAN PAINTING & GENERAL CONTRACTING LLC

اىل�/شركة املرجان العمال اال�صباغ ذ.م.م
ALMARJAN PAINTING COMPANY LLC

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا  -املنطقة الغربية  -دائرة البلديات والزراعة
ال�صناعية رقم االر�ض( )14حم�ضر اجلبانة اىل املنطقة الغربية ليوا يثي مكتب
رقم 46قطعة رقم 32
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق
او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

مغ

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب العثمانية للكتابة
والت�صوير رخ�صة رقم CN 1320177:قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  40*60اىل 4*1
تعديل ا�سم جتاري :من/مكتب العثمانية للكتابة والت�صوير

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�صك االبي�ض للتمديدات ال�صحية

تعديل ا�سم جتاري :من/ال�صك االبي�ض للتمديدات ال�صحية

AL OSMANIA TYPE WRITING AND PHOTO COPYING OFFICE

AL SAK AL ABYATHE SINTORY WORKS

اعــــــــــالن

اعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1456103:قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1

اىل/طيبة خلدمات الطباعة واالوف�ست

اىل/ال�صك االبي�ض للتمديدات ال�صحية والكهربائية وتكييف الهواء

TYBA PRINTING PRESS & TYPING SERVICES

ALSAK ALABYATHE WORKS AND ELECTRICAL AND AIR CONDITIONING

تعديل ن�شاط/ا�ضافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�ستندات ()8219001
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات
املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
مغ

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تركيب وا�صالح نظم التدفئة وتكييف الهواء ()4322005
تعديل ن�شاط/ا�ضافة تركيب وا�صالح التميديدات والرتكيبات الكهربائية ()4321001
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق
او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعـــالن ت�صـفية
العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زاندو للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1179027:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/زاندو للمقاوالت العامة
XANADU GEN CONTRACTING

اىل/زنادو لل�صيانة العامة

ZANADU GENERAL MAINTENANCE

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

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

تعلن م�ؤ�س�سة االحتاد للمحا�سبة واملراجعة -حما�سبون
قانونيون انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري
عادية املنعقدة يف تاريخ 2013/3/13املوثق لدى كاتب
العدل يف �أبوظبي بحل وت�صفية كوريان مارت لتجارة
املواد الغذائية  -ذ م م .
فعلى من لدية �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم  026349400فاك�س
�026349416ص ب  46765ابوظبي �شارع اال�ستقالل
بناية موزة فا�ضل املزروعي ميزان ا مكتب رقم 1
واح�ضار امل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة �أق�صاها
45يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/10 /25 :

املودعة حتت رقم 164314 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :اللومينوم انكوربريتد ليمتد
وعنوانه 41 :دوفر �سرتيت ،لندن ،دبليو 1ا�س 4ن ا�س – اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :العطور  ،ماء التوليت (عطور) ؛ الكلونيا ؛ الزيوت العطرية
؛ م�ستح�ضرات التجميل؛ ال�صابون ؛ مواد التجميل ؛ كرميات امل�ساء ؛ بدرة للج�سم (م�ستح�ضرات جتميل) ؛
م�ضادات للتعرق ؛ مزيالت لرائحة العرق ؛ م�ستح�ضرات العناية بال�شعر وبفروة الر�أ�س والب�شرة والأظافر ؛
ال�شامبوهات ؛ مرطبات ال�شعر ؛ م�ستح�ضرات التجميل والعناية باجل�سم ؛ عطور لل�شعر ؛ لو�شنات لليدين
واجل�سم ؛ منظفات الأ�سنان ؛ م�ستح�ضرات حالقة ؛ �أ�صباغ جتميل لل�شعر ؛ م�ستح�ضرات اال�ستحمام ؛ �سرباي
للج�سم ؛ م�ستح�ضرات ما بعد احلالقة ؛ م�ستح�ضرات جتميل لتجهيز الب�شرة قبل احلالقة بالكهرباء.
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :الكلمة  ILLUMINUMباالحرف الالتينية
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 179712 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شركة عمان للكيماويات �ش.م.م.
وعنوانه� :ص .ب 54 .الرمز الربيدي  113م�سقط� ،سلطنة عمان
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات  :زي��وت و�شحوم �صناعية؛ مزلقات ،تركيبات المت�صا�ص
وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود (مبا يف ذلك وقود املحركات) ومواد �إ�ضاءة؛ �شموع وفتائل للإ�ضاءة.
الواقـعة بالفئة04 :
و�صف العالمة :الكلمة  LOOZENبالأحرف الالتينية باللون الأ�صفر واحلرفني  LNوالرقمني 04
باللون الأ�صفر على خلفية زرقاء مربعة .املربع الأزرق فوقه م�ستطيل برتقايل اللون  .داخل املربع الأزرق من
جهة اليمني م�ستطيل باللون الأ�صفر  .امل�ستطيل الأزرق يف داخله من ناحية الأعلى خم�سة مربعات �صغرية
جميعها باللون الأ�صفر  ،ويف نهاية امل�ستطيل الأ�صفر الكلمات Oman Chemical Company
 LLCوعلى ي�سارها ر�سم ل��دائ��رة مفتوحة من الأع�ل��ى وبها ارب��ع خطوط ر�أ�سية ويف داخلها الأحرف
الالتينية  .OCCو الكلمة  LOOZENواحلروف والأرقام ال معنى لها  .الأ�شكال الهند�سية يف �شكل
مربعات وم�ستطيالت مبتكرة من حيث �شكلها وو�ضع �ألوانها .
اال�شرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�ستخدام اال�سم اجلغرايف Oman
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

العدد  10742بتاريخ 2013/3/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة تالل قرطبة للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1157370:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4*2اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة تالل قرطبة للمقاوالت العامة
QURTOBA HILLS ELECTRICAL CONTRACTING

اىل/م�ؤ�س�سة تالل قرطبة للتمديدات الكهربائية
QURTOBA HILLS ELECTRICAL INSTALLATIONS EST

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تركيب وا�صالح التمديدات والرتكيبات الكهربائية ()4321001
تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت الكهربائية الفئة اخلام�سة ()4220904.6
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/09/24 :

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10742بتاريخ2013/3/17
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/17عقاري جزئي

اىل املدعى عليهم -1/عبدالعزيز عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفته من ورثة املرحومة مرمي علي -2جعفر
عبداهلل جعفر ال��زرع��وين  -ب�صفته من ورث��ة املرحومة م��رمي علي -3فاطمة عبداهلل جعفر ال��زرع��وين -
ب�صفتها من ورثة املرحومة مرمي علي �-4آمنة عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفتها من ورثة املرحومة مرمي
علي �-5صوفيا ابراهيم عبداهلل جعفر ال��زرع��وين  -ب�صفتها مو�صى لها من قبل املرحومة م��رمي علي -6
�صابرين ابراهيم عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفتها مو�صى لها من قبل املرحومة مرمي علي  -7انور احمد
عبداهلل جعفر الزرعوين -ب�صفته مو�صى له من قبل املرحومة مرمي علي  -8عبدالرزاق احمد عبداهلل جعفر
الزرعوين  -ب�صفته مو�صى له من قبل املرحومة مرمي علي  - 9اقبال احمد عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفته
مو�صى له من قبل املرحومة مرمي علي  -10بدر احمد عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفته مو�صى لها من
قبل املرحومة مرمي علي � -11شميم احمد عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفته مو�صى له من قبل املرحومة
مرمي علي  -12ن�سيم احمد عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفته مو�صى لها من قبل املرحومة مرمي علي
-13ماجدة احمد عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفتها مو�صى لها من قبل املرحومة مرمي علي  -14جنالء
احمد عبداهلل جعفر الزرعوين  -ب�صفتها مو�صى لها من قبل املرحومة مرمي علي -15نائلة احمد عبداهلل
جعفر الزرعوين  -ب�صفتها مو�صى لها من قبل املرحومة مرمي علي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعى/
حممد عبداهلل ح�سني علي اخل��وري وميثله :من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها الق�ضاء ببيع العقار بالرقم  499منطقة الكرامة باملزاد العلني ,وتق�سيم ح�صيلة البيع على املالك
بح�سب ن�سبة ملكهم وت�سليم كل من املدعيني ن�صيبة من ح�صيلة البيع نقدا .ت�ضمني املدعى عليهم الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/4/2ال�ساعة � 8.30ص

بالقاعة  ch1.A.5لذا 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 الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10742بتاريخ 2013/3/17
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2735جت كل  -م ت -ب� -أظ

بتاريخ 2011/10 /25 :

املودعة حتت رقم 164315 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
وعنوانه :با�ســم :اللومينوم انكوربريتد ليمتد
وعنوانه 41 :دوفر �سرتيت ،لندن ،دبليو 1ا�س 4ن ا�س – اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :مواد �إ�ضاءة مبا يف ذلك ال�شموع وال�شموع املعطرة وفتائل
الإ�ضاءة.
الواقـعة بالفئة04 :
و�صف العالمة :الكلمة  ILLUMINUMباالحرف الالتينية
اال�شرتاطات0 :
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

مدعي /م�ؤ�س�سة االداء العاملي للنقليات مدعي عليهما� -1 :شركة ابل ال�شرق
االو�سط للمقاوالت ذ.م.م  -2الر�سني اند تربو مو�ضوع الدعوى� :صحة حجز
ومطالبة املطلوب اعالنه/الر�سني اند تربو عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة 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
قلم املحكمة التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  17مار�س  2013العدد 10742
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/07 /31 :

املودعة حتت رقم 160528 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :يي �شي كونغ
وعنوانه :رقم  ، 17جاالن  9/8تي �آر – تروبيكانا غولف & كونرتي ري�سورت –  - 47410بيتالينج جايا –
�سيالنغور دار االح�سان  ،ماليزيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :اجللد الطبيعى واجللد املقلد وال�سلع امل�صنوعة منهما وغري
الواردة فى الأ�صناف الأخرى – احلقائب – حقائب لل�شاطيء – �صناديق وحقائب ال�سفر – ال�شم�سيات -
حقائب الت�سوق – احلقائب يف �شكل �أكيا�س – احلقائب املدر�سية وجميعها يف الفئة 18
الواقـعة بالفئة18 :
و�صف العالمة nose :بالأحرف الالتينية والعربية .
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10742بتاريخ2013/3/17
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1752جتاري كلي

اىل املدعى عليه -1 /برايت هورايزن للزجاج واالملنيوم (���ش.ذ.م.م) جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 /فاريتي انرتن�شنال للتجارة ( � ��ش.ذ.م.م) قد اق��ام الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة
حكمت بتاريخ  2013/2/28احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�صل يف
املو�ضوع  -بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص �صاحب ال��دور ب��اجل��دول -وتكون مهمته االط�لاع على ملف
الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم وكذا ال�سجالت والدافاتر التجارية الورقية
وااللكرتونية املنتظمة (وفقا للمادة اخلام�سة وتطبيقاتها من القانون  1ل�سنة  2006ب�ش�أن املعامالت
والتجارة االلكرتونية) واملرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت لبيان ما اذا كان هناك معامالت جتارية
قد متت بني طريف الدعوى من عدمه ويف احلالة االوىل بيان االتي :عالقة الواقع بني طريف الدعوى- .نوع
املعامالت التي ربطت طريف الدعوى و�سندها و�سببها وما ترتب عليها .ما اذا كان طريف الدعوى قد اوفيا
بالتزاماتهما فيها من عدمه .ماقامت املدعية بتوريده للمدعى عليها ومدى توافقها مع �شروط التعاقد
مع بيان القيمة امل�ستحقة عليها وفقا التفاقهما - .ما اذا كانت هناك مبالغ قد تر�صدت يف ذمة املدعى عليها
ل�صالح املدعية من عدم  .وحددت امانة خربة وقدرها �سبعة االف درهم والزمت املدعي ب�سدادها.
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البحرين ت�ست�ضيف لبنان ودي ًا اليوم
ي�ست�ضيف املنتخب البحريني لكرة القدم نظريه اللناين اليوم الأحد
على ا�ستاد البحرين الوطني بالرفاع يف جتربة ودي��ة دولية ،يف اطار
ا�ستعدادات املنتخبني خلو�ض مناف�سات املرحلة الثانية من الت�صفيات
امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا املقررة يف �أ�سرتاليا عام .2015
وي�ست�ضيف املنتخب البحريني نظريه القطري اجلمعة املقبل �ضمن
املجموعة ال��راب�ع��ة يف ل�ق��اء ف��ك ال���ش��راك��ة ،وت�ضم املجموعة منتخبي
اليمن وماليزيا ،بينما ي�ست�ضيف لبنان منتخب تايلند يف بريوت �ضمن
املجموعة الثانية التي ت�ضم �أي�ضا منتخبي ايران والكويت.
وي��أم��ل م��درب منتخب البحرين الأرجنتيني غابرييل ك��ال��دي��رون يف
اال�ستفادة من هذه التجربة الودية ال�شراك �أك�بر عدد من الالعبني
املحليني الذين ا�ستدعاهم للقائمة الأخرية ،وخا�صة يف ظل عدم وجود

الالعبني املحرتفني الرتباطهم مع �أنديتهم خارج البحرين و�أبرزهم
ح�سني بابا (الكويت الكويتي) وعبداهلل عمر وا�سماعيل عبداللطيف
(الأهلي القطري) .ومن املتوقع �أن يعول كالديرون على حار�سه �سيد
حممد جعفر العائد من اال�صابة واملدافع حممد ح�سني العب الن�صر
ال�سعودي وفوزي عاي�ش وعبدالوهاب علي و�سيد �ضياء �سعيد و�سامي
احل�سيني وجمموعة من الالعبني ال�شباب الذين ا�ستدعاهم كالديرون
بعد مناف�سات خليجي  21لكرة القدم التي �أقيمت يف البحرين ومنهم
�سعد ال�ع��ام��ر وم�سعود قمرب وحم�م��ود العجيمي وحم�م��د الرميحي
وعبداهلل �أمان و�سيد علي عي�سى وهاين البدراين وحممد مكي.
ومن جهته املنتخب اللبناين بقيادة الأملاين ثيو بوكري ،فهو يبحث عن
حتقيق فوز معنوي يعيد الفريق �إىل و�ضعه ال�صحيح قبل �أن يعود �إىل
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جتارب �أ�سرتاليا الر�سمية تنطلق اليوم

بريوت جمددا وي�ستعد ملواجهة تايلند وتعوي�ض الهزمية القا�سية التي
تعر�ض لها يف طهران �أمام ايران بخما�سية نظيفة يف املباراة االفتتاحية.
وكان املنتخب اللبناين و�صل �إىل البحرين بوفد ي�ضم  21العبا ،يفتقد
فيه جهود ر�ضا عنرت الع��ب �شاندونغ ال�صيني وع��دن��ان حيدر وبالل
جنارين بداعي اال�صابة واحلار�س عبا�س ح�سن.
و�ضمت ت�شكيلة لبنان احلار�سني الري مهنا ومهدي خليل ،ويف الدفاع
يو�سف حممد ومعتز ب��اهلل اجلنيدي وح�سن �ضاهر ووليد ا�سماعيل
وعلي حمام ون��ور من�صور ،ويف الو�سط هيثم ف��اع��ور وعبا�س عطوي
وعبا�س عطوي اونيكا وحممد �شم�ص ونادر مطر وح�سن �شعيتو وعامر
خان ،ويف الهجوم ح�سن معتوق وفايز �شم�سني وح�سني عوا�ضة وحممد
حيدر وحممود كجك والك�سي�س خزاقة.

عكرت االمطار والعوا�صف التجارب الر�سمية جلائزة ا�سرتاليا الكربى ،املرحلة
االوىل من بطولة العامل ل�سباقات فورموال واحد ،ام�س ال�سبت على حلبة ملبورن
بارك ،ما دفع املنظمني لت�أجيل الفرتتني الثانية والثالثة اىل اليوم االحد.
وتنطلق التجارب جمددا ال�ساعة الثانية ع�شرة بتوقيت غرينيت�ش منت�صف ليل
ال�سبت-االحد.
وت�أجلت الفرتة الثانية  15دقيقة ،فقرر املنظمون بعد هبوط الظالم ونظرا
لل�سماء املبلدة بالغيوم ت�أجيل الفرتتني الثانية والثالثة.
وعكرت االمطار م�شاركة ال�سائقني يف الفرتة االوىل التي ت�أخر انطالقها 30
دقيقة ،و�شهدت عدة حوادث ان�سحب على اثرها � 6سائقني من ا�صل .22
يذكر ان ت�أجيل التجارب الر�سمية اىل يوم ال�سباق �سبق وح�صل يف جائزة اليابان
الكربى  2010لال�سباب عينها.
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�سلطان بن زايد يتوج الفائزين يف اختتام فعاليات مهرجان �سموه ال�سابع للقدرة
ت��وج �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث االمارات �أم�س بح�ضور
ال�شيخ الدكتور ه��زاع بن �سلطان بن زاي��د �آل نهيان وال�شيخ
خالد بن �سلطان بن زاي��د �آل نهيان  ..الفار�سة دان��ة حممد
�شريف املطوع من �إ�سطبالت �سيح ال�سلم بطلة ملناف�سات ك�أ�س
�سباق �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ال��دويل للقدرة
مل�سافة  240كم بعد �أن اجتازت ت�سع جوالت على مدار ثالثة
�أيام على �صهوة جوادها رازو باك  .وت�سلمت البطلة الفائزة
جائزتها القيمة ال�ت��ي ر�صدتها �إدارة ن��ادي ت��راث االم ��ارات
وه��ي عبارة عن جائزة نقدية بقيمة � 300أل��ف دره��م .كما
ت��وج �سموه ال�ف��ار���س عبد اهلل م�ب��ارك اخلييلي بطال ل�سباق
ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان للقدرة للخيول
ذات امللكية اخلا�صة مل�سافة  120كم من �إ�سطبالت �صهيب
بن مغري العميمي ونال جائزة نقدية بقيمة � 250ألف درهم.
وتوج �سموه الفار�س خليفة علي خلفان من �إ�سطبالت الوثبة
على �صهوة اجلواد ناي�س �آمور بطال ل�سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ
�سلطان بن زايد �آل نهيان الدويل للقدرة لل�شباب والنا�شئني
ونال جائزة نقدية بقيمة � 150ألف دره��م ...كما توج �سموه
الفار�سة ال��دك�ت��ورة �شريين حممد ح��ر م��ن �إ�سطبالت �سيح
ال�سلم بطلة ل�سباق ال�ق��درة الن�سائي املحلي املفتوح مل�سافة
 120كم ونالت جائزة نقدية بقيمة � 100ألف دره��م .وقام
�سموه بتكرمي الإع�لام�ي�ين العاملني يف القنوات الف�ضائية
وال�صحف واملجالت املتخ�ص�صة املحلية والعربية والدولية..
كما ك��رم �سموه اللجنة الإع�لام�ي��ة امل�شكلة م��ن ن��ادي تراث
الإم ��ارات ومركز �سلطان بن زاي��د للثقافة والإع�ل�ام تقديرا
مل�ساهمتهم يف التغطية الإعالمية ب�صورة عالية مهنية عالية
امل�ستوى ...م�شددا �سموه على �أهمية ودور الإع�لام يف حفظ
وت��وث�ي��ق ون�شر ال�ت�راث .وت ��أت��ي ه��ذه ال�ت�ك��رمي��ات عقب ختام
فعاليات مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ال�سابع
للفرو�سية التي نظمها نادي تراث االمارات بالتعاون والتن�سيق
م��ع �إحت ��اد االم� ��ارات للفرو�سية وجمعية االم� ��ارات للخيول
العربية الأ�صيلة يف ال�ف�ترة م��ا ب�ين  28ف�براي��ر املا�ضي �إىل
 16مار�س اجلاري مب�شاركة حملية وخليجية وعربية ودولية
على م�ستوى وا�سع يف �إط��ار التوجه نحو التنوع يف حمتويات
هذه الريا�ضة وتطويرها تقنيا وعلى م�ستوى املهارات الفردية
و�إ�ستقطاب الكوادر االماراتية واال�سطبالت املحلية للم�شاركة
بها واملحافظة على مفرداتها التقليدية .وعقب ختام حفل
اللتويج ه�ن��أ �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ن��ادي ت��راث االم��ارات الفائزين
ب�سباقات املهرجان متمنيا لهم النجاح والتوا�صل مع بطوالت

ال �ق��درة وا��س�ت�م��رار ه��ذا احل ��دث ال�ك�ب�ير املخ�ص�ص لريا�ضة
التحمل والقدرة مب�شاركة فر�سان االم��ارات وكل حمبي هذه
الريا�ضة .ومت خالل احلفل الذي ح�ضره ال�شيخ جا�سم بن عيد
�آل ثاين من دولة قطر ال�شقيقة و�سعادة را�شد بن حمد املري
من دولة الكويت ال�شقيقة و�سعادة علي عبد اهلل الرميثي املدير
التنفيذي لالن�شطة و�سعادة عبد اهلل حممد املحريبي املدير
التنفيذي للخدمات امل�سندة باالنابة وطالب ظاهر املهريي
�أمني ال�سر العام الحتاد االمارات للفرو�سية وعدد من �ضيوف
املهرجان وكبار مالك ومربي اخليول واالعالميني وجمهور
كبري تكرمي العديد م��ن الفر�سان الفائزين بجوائز اف�ضل
حاالت خيل بعد انتهاء جوالت ال�سباق .ور�صدت للفائزين يف
ال�سباقات اخلم�سة من بينها ال�سباقان الت�أهيليان مل�سافة 40
كم و  80كم ال��دويل واملحلي جوائز ت�شجيعية قيمة تقديرا
مل�شاركتهم ومت�ي��زه��م .والتقى �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زايد
�آل نهيان اليوم يف قرية بوذيب وف��دا �ضم ع��ددا من ال�سفراء
وامللحقني الع�سكريني العاملني يف �سفارات بلدانهم املعتمدة
لدى الدولة ..وح�ضر الوفد خ�صي�صا لل�سالم على �سموه الذي
رح��ب بح�ضورهم ومتابعتهم لفعاليات امل�ه��رج��ان ..ونظمت
للوفد جولة يف مرافق قرية بوذيب .وعرب �أع�ضاء الوفد يف
ختام زيارتهم عن تقديرهم جلهود �سمو رئي�س النادي وح�سن
�إ�ستقباله لهم م�ؤكدين �أن م��ا �شاهدوه م��ن م��راف��ق يف قرية
بوذيب يعك�س �صورة م�شرقة عن فرو�سية االم��ارات واجلهود
الر�سمية املبذولة لتطويرها مبوا�صفات عاملية.
وغمرت البهجة الفائزين ورفاقهم وذوي�ه��م الذين ح�ضروا
لت�شجيعهم يف بادرة ت�شكل بعدا ان�سانيا مهما يف بوذيب وكذلك
ح�ضور نخبة من مالك ومربي اخليول وا�صحاب اال�سطبالت
العامة واخلا�صة امل�شاركة يف املهرجان ال��ذي �شهد م�شاركة
وا�سعة بح�ضور ع��دد من ال�ضيوف من دول عربية و�أجنبية
واعالميني من الربازيل ودول عربية واجنبية باال�ضافة اىل
االع�لام املحلي ال��ذي �أك��د ح�ضورا مميزا يف متابعة وتغطية
فعاليات املهرجان مبهنية عالية .وجاء املهرجان متزامنا مع
احتفال قرية بوذيب مبرور ت�سع �سنوات على ان�شائها مطلع
عام  .. 2004وودعت القرية فر�سانها بجميع فئاتهم بعد �أن
�شاركوها االحتفال بتا�سي�سها لتكون مركزا لبناء قاعدة من
فر�سان االم��ارات وف��ق اح��دث اال�ساليب والقوانني الدولية.
وك��ان على ر�أ� ��س متابعي �سباقات امل�ه��رج��ان ال�شيخ الدكتور
هزاع بن �سلطان بن زايد �آل نهيان وال�شيخ خالد بن �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان ...و�شهد املهرجان خم�سة �سباقات كبرية
ونحو  33جولة وم�شاركة من خمتلف اال�سطبالت يف الدولة
التي حر�صت على الدفع ب�أف�ضل ما لديها من خيول وفر�سان

وهو االمر الذي انعك�س ايجابيا على امل�ستوى العام ل�سباقات
املهرجان التي متيزت ب��االث��ارة واملناف�سات القوية والتحدي
ل�ف�ئ��ات ع�م��ري��ة خمتلفة وخ �ب�رات م�ت�ن��وع��ة .ويف خ �ت��ام حفل
التتويج التقطت ال�صور التذكارية للفائزين مع �سمو رئي�س
النادي .وكان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان قام يف وقت
مبكر من اليوم بجولة تفقدية �إىل كافة مرافق قرية بوذيب
العاملية للقدرة وبخا�صة جولته يف �ساحة �إج��راءات الفح�ص
البيطري وق��دم ل��ه فران�سوا كيغبول �شرحا تف�صيليا حول
عمليات الت�سجيل االلكرتوين التي مت �إدخالها حديثا لنظام
الفح�ص البيطري و�إ�ستخراج النتائج ب�سرعة قيا�سية ..كما
قدم عدد من ر�ؤ�ساء اللجان الفنية والتحكيمية معلومات حول
�سري ال�سباقات وحجم امل�شاركة وغ�ير ذل��ك م��ن م�سائل ذات
�صلة باجناح احلدث .والتقى �سموه بعدد من فر�سان وفار�سات
ال�سباقات مطمئنا منهم عن �إ�ستعداداتهم وم�شاركاتهم حيث
عربوا ل�سموه عن تقديرهم لدعمه و�إهتمامه بهم وبريا�ضتهم
التي تلقى كل الدعم والتطوير من جانب �سموه ..كما �إلتقى
�سموه يف ختام جولته بعدد م��ن ا�صحاب اال�سطبالت وكبار
م�ل�اك وم��رب��ي اخل �ي��ول ال��ذي��ن �أك� ��دوا ل���س�م��وه �أن املهرجان
ال�سابع للفرو�سية وجميع فعالياته و�سباقاته كانت مميزة على
كافة امل�ستويات .ويف نهاية اجلولة عرب �سمو ال�شيخ �سلطان
ب��ن زاي��د �آل نهيان ع��ن تقديره جلميع امل�شاركني وجهودهم
الطيبة يف �إجن ��اح احل��دث و�إخ��راج��ه ب���ص��ورة تليق مب�ستوى
فرو�سية االمارات التي تلقى كل الدعم والتوجيه من القيادة
احلكيمة .وكانت اجلولة االوىل من �سباق الـ 240كم مل�سافة
 30كيلومرتا باللون اال�صفر انطلقت يف ال�ساعة اخلام�سة
 5.40دقيقة من فجر اليوم ال�سبت رغم االجواء الغائمة �إال
�أن ا�صرار فر�سان ال�سباق كان اقوى من كل العوائق وقد ح�سم
ه��ذه اجلولة الفار�س عمري ح�سني عبد اهلل البلو�شي بزمن
�إجمايل لاليام الثالثة من ال�سباق قدره  41.30ر� 7ساعة .
�أما اجلولة الثانية مل�سافة  30كم باللون االزرق فعك�ست توازنا
للقوى بني ا�صحاب املثلث الذهبي وبعد �صراع مرير يف اجلولة
الثانية باللون الأزرق مل�سافة  30كم �إ�شتد �صراع املتناف�سني
يف املثلث الذهبي ليح�سم كل ذلك يف اجلولة الثالثة واالخرية
من هذا ال�سباق باللون االخ�ضر مل�سافة  20كم والتي طوعت
مل�صلحة الفار�سة دانا حممد �شريف املطوع من �إ�سطبالت �سيح
ال�سلم التي ح�سمت ال�سباق ل�صاحلها بزمن جل��والت الأيام
الثالثة ق��دره 38ر � 9.28ساعة على �صهوة اجل��واد القوي
رازو باك و�سجلت �إ�سمها بحروف من ذهب على رمال بوذيب
ليكون اال�سم م�ضيئا يف قائمة ال�شرف وح�صولها على الك�أ�س
بجدارة وا�صرار وكفاءة عالية .وا�صبحت الفار�سة املطوع �أول

فار�سة تتنزع هذا اللقب الكبري بجدارة.
ون ��ال امل��رك��ز ال �ث��اين ال�ف��ار��س��ة ال�ب��ول�ن��دي��ة كاميليا ك ��ارت من
�إ�سطبالت االمارات للقدرة وحلت ثالثة الفار�سة فاطمة جا�سم
�سعيد املري من ا�سطبالت �سيح ال�سلم لتكون البطولة النهائية
لل�سباق الرئي�سي ن�سائية بالكامل .وقالت الفار�سة دانة املطوع
احلائزة على املركز االول ل�سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد �آل نهيان الدويل مل�سافة  240كم �أن مهرجان الفرو�سية
ال�سابع و�سباقاته املتنوعة امل�سافات يجمع بني التجربة واملتعة
واكت�شاف املهارات نظرا لتنوع اخلربات امل�شاركة يف هذا احلدث
الريا�ضي الرتاثي الكبري .وعربت املطوع عن �سعادتها البالغة
بامل�شاركة يف احل��دث اوال وبالفوز الكبري ثانيا معتربة ذلك
خطوة على طريق �سل�سلة من النجاحات مل�سافات �أكرب تخطط
لها منذ الآن وبخا�صة على امل�ستوى ال��دويل .ووجهت املطوع
ال�شكر اىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ممثل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث االم��ارات على رعايته
للمهرجان وت��وج�ي�ه��ات��ه ال���س��دي��دة ب��دع��م ف��رو��س�ي��ة وفر�سان
االم��ارات  ..كما �شكرت منظمي املهرجان وكافة من �أ�سهموا
يف جن��اح�ه��ا وب�خ��ا��ص��ة �أول �ئ��ك اجل �ن��ود امل�ج��ول�ين ال�ع��ام�ل�ين يف
مرافق بوذيب ومدربها و�أ�سرتها التي ت�شجعها وتقدم لها كل
و�سائل ال��دع��م .وع�بر الفار�س خليفة علي خلفان امل��ري من
�إ�سطبالت الوثبة بطل �سباق كا�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زاي��د �آل نهيان ال��دويل لل�شباب والنا�شئني مل�سافة  120كم
عن �سعادته بالفوز وحمل اللقب ..وق��دم ال�شكر للجنة العليا
املنظمة و�إدارة نادي تراث االم��ارات على الت�سهيالت املقدمة
للفر�سان يف اطار مناخات مريحة م�شريا اىل ان فوزه ومتكنه
من ال�صدارة لهذا ال�سباق يف هذا مهرجان ال��ذي هو االغلى
بالن�سبة لفر�سان االمارات كونه يحمل ا�سم �سمو رئي�س النادي
احلري�ص دوم��ا على دع��م ريا�ضة ال�ق��درة وفر�سانها وحتقيق
�أعلى درجات التطور التي �أو�صلتها اىل العاملية ب�صورة مثالية.
وق��ال��ت الفار�سة ال��دك�ت��ورة �شريين حممد ح��ر احل��ائ��زة على
بطولة ولقب ال�سباق الن�سائي املحلي املفتوح مل�سافة  120كم
ان املناف�سة كانت �شديدة و�ساخنة نظرا لتنويعات اخلربات يف
امليادين ..وقدمت ال�شكر والعرفان ل�سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد �آل نهيان الهتمامه بفار�سات االمارات وتخ�صي�ص �سباق
كبري لهن كذلك �إهتمام �سموه بتطوير ريا�ضة القدرة بوجه
عام والريا�ضة الن�سائية بوجه خا�ص .وعقب ختام حفل تكرمي
الفائزين يف �سباقات املهرجان رفع امل�شاركون وال�ضيوف وابطال
ال�سباقات وكبار مالك ومربي اخليول و�أ�صحاب اال�سطبالت
امل�شاركة ر�سالة حمبة اىل �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان
ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث االمارات

م�ؤكدين فيها تقديرهم ل�شخ�ص �سموه وجهوده ودور �سموه يف
دعم وتطوير فرو�سية االمارات ..مهنئني �سموه بالنجاح الذي
لقيه املهرجان بكل تفا�صيله و�إحتفالياته .وعربوا يف ر�سالتهم
عن اعتزازهم بالتواجد وامل�شاركة يف هذا املهرجان حيث لقوا
كل اهتمام وح�سن �ضيافة وتقدير م�شيدين بجهود �سموه يف
املحافظة على ال�تراث والهوية الوطنية من خالل ن�شاطات
وبرامج وم�شاريع النادي املوجهة لالجيال اجلديدة وربطها
برتاث االباء واالجداد كذلك االهتمام بريا�ضة القدرة وبرامج
بوذيب وم�شاريعها نحو غد جميل لريا�ضة القدرة .وبعد حفل
اخلتام وتتويج الفائزين ودعت قرية بوذيب فر�سانها بعد �أن
ارت��دت ع�بر خم�سة �أ�شهر ه��ي م��دة مو�سمها الأخ�ي�ر للقدرة
� 2013 2012أبهى حلة وجاهزية وبدت عرو�سا تتهي�أ من
الآن للمو�سم القادم �آخذة يف االعتبار التوجيهات التي �أ�سدى
ب�ه��ا �سمو رئ�ي����س ال �ن��ادي اث �ن��اء ح���ض��وره ال�ي��وم��ي للمهرجان
وت��وج�ي�ه��ات ��س��دي��دة مل�صلحة ال�سباقات وال�ف��ر��س��ان وقوانني
ال �ق��درة لتحقيق امل��زي��د م��ن ع��وام��ل ت�ط��وي��ر ه��ذه الريا�ضة
وحتقيق �شعار �أخ�لاق الفر�سان بكل مقوماته بعد ان قدمت
بوذيب منذ ان�شائها �أكرث من � 100سباق وبطولة ومهرجان
كبري وقدمت لفرو�سية االم��ارات نخبة مميزة من الفر�سان
وع�م��ال�ق��ة ال �ق��درة وال �ن �ج��وم ال���ش�ب��اب وال �ف��ار� �س��ات البطالت
املتميزات .وبختام ال�سباق الت�أهيلي مل�سافة  80كم وجملة من
ال�سباقات الت�أهيلية من بينها ال�سباق الت�أهيلي الدويل مل�سافة
 80كم جنمة واح��دة تنجح بوذيب يف تاهيل �أكرث من 200
فار�س وفار�سة من كافة �إ�سطبالت الدولة العامة واخلا�صة
وعديد اندية الفرو�سية يف اطار م�شروع النادي باعداد كوادر
وطنية م�ؤهلة ملمار�سة ريا�ضة القدرة من �أو�سع ابوابها ويف
اطار القوانني واللوائح املتبعة .وعقب حفل تتويج الفائزين
وال�ن�ج��اح الكبري ال��ذي لقيه امل�ه��رج��ان ع�برت اللجنة العليا
املنظمة عن عميق �شكرها ل�سمو رئي�س ال�ن��ادي على جهوده
يف دعم املهرجان واجناحه ب�صورة تليق بفرو�سية االمارات..
و��ش�ك��رت يف ت���ص��ري��ح خ��ا���ص ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة احت ��اد االم� ��ارات
للفرو�سية وجمعية االمارات للخيول العربية الأ�صيلة وكافة
ال�ل�ج��ان العاملة واالع�ل�ام املحلي وك��اف��ة اجل�ن��ود املجهولني
الذين كانوا وراء هذا النجاح املبهر ال�ضخم احتفالية للقدرة
احت�ضنتها بوذيب خالل مو�سم القدرة .وقالت اللجنة بد�أنا
منذ الآن بتطبيق وتنفيذ توجيهات �سمو رئي�س النادي ملو�سمنا
ال �ق��ادم ل�ل�ق��درة و�ستنعك�س خططنا اجل��دي��دة �إي�ج��اب�ي��ا على
الفر�سان وريا�ضة القدرة و�سنعمل بوترية مت�سارعة وجهود
جماعية مكثفة من �أجل ان تبقى فرو�سية وقدرة االمارات يف
املقدمة على كافة امل�ستويات.

هجن الرئا�سة ت�ست�أثر ب�ألقاب �سباق احلول والزمول للطفح باملهرجان اخلتامي ل�سباقات الهجن بالوثبة
�سيطرت هجن الرئا�سة على �أل�ق��اب الأ��ش��واط امل�سائية التي خ�ص�صت للحول
والزمول لهجن �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ (طفح) مل�سافة  6كلم �ضمن فعاليات
املهرجان ال�سنوي اخلتامي ل�سباقات الهجن يف يومه ال�سابع بالوثبة.
وف��ازت هجن الرئا�سة باملركز الأول يف � 10أ�شواط من �إجمايل � 14شوطا ويف
بع�ضها احتكرت املراكز الثالثة الأوىل.
�شهد ال�سباق ال�شيخ املر بن مكتوم �آل مكتوم وال�شيخ ذياب بن �سيف بن حممد �آل
نهيان .وبد�أت هجن الرئا�سة م�شوارها بالظفر بلقب ال�شوط الأول حول حمليات
ع��ن ط��ري��ق ال�شاهينية ب�ق�ي��ادة امل�ضمر علي جميل الوهيبي وقطعت م�سافة
ال�سباق يف  9:09:03دقيقة لترتك املركز الثاين لـ الوجبة لل�شيخ القعقاع بن
حمد بن خليفة �آل ث��اين وامل�ضمر �سامل جابر ف��اران امل��ري وحققت زمنا قدره
9:12:02دقيقة  ..وحلت كذلك مطيته ال�ضعاين بقيادة امل�ضمر �سلطان
حممد الوهيبي يف املركز الثالث بزمن 9:12:02دقيقة.
ويف ال�شوط الثاين ح��ول مهجنات �أ�ضافت هجن الرئا�سة النقطة الثانية عن
طريق دها مع امل�ضمر �سعيد حمد دري الفالحي بعد �أن قطعت م�سافة ال�سباق
يف زم��ن ق��دره 9:09:04دقيقة وج��اءت يف املركز الثاين والء لل�شيخ القعقاع
بن حمد بن خليفة �آل ث��اين مع امل�ضمر �سلطان حممد الوهيبي بزمن قدره
 9:10:01دقيقة وحل ثالثا �شواهني لهجن الرئا�سة مع امل�ضمر علي جميل
الوهيبي بزمن قدره 9:15:03دقيقة .وقدمت هجن الرئا�سة لوحة رائعة يف
ال�شوطني الثالث والرابع عندما ظفرت باللقبني ودخل �إىل خط النهاية �سويا
ال�شامي وم�صرع لتحقق الهاتريك والنقطة الثالثة عن طريق م�صرع بقيادة
امل�ضمر مبارك �أحمد مطر ماجد اخلييلي ال��ذي و�صل �إىل خط النهاية �أوال
وحقق زمنا قدره  9:36:41دقيقة ليرتك املركز الثاين لـ ال�شامي مع امل�ضمر
را�شد حممد را�شد بال�سم املن�صوري بزمن  9:37:0دقيقة �أعقبه جيا�ش ل�سمو
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم بزمن قدره  9:43:9دقيقة.
و�أ��ض��اف��ت هجن القبيلة احل �م��راء ال�سوبر ه��ات��ري��ك يف ال���ش��وط ال��راب��ع زمول
مهجنات بنف�س ال�سيناريو عندما ناف�س الناوي العابر على اللقب لينتزعه الأول
بقيادة مبارك �أحمد مطر ماجد اخلييلي وحقق زمنا قدره  9:43:9وحل ثانيا
العابر مع امل�ضمر علي جميل الوهيبي بزمن قدره 9:44:0دقيقة وجاء ثالثا
�شعاع لهجن الرئا�سة بقيادة امل�ضمر حممد مبارك املهريي.
وك�سبت ال�شاهينية ل�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم لقب ال�شوط
اخلام�س حول حمليات بقيادة امل�ضمر �أحمد �سلطان بالر�شيد وحققت زمنا قدره
 9:11:09دقيقة وجاءت بنت �صوغان ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم

يف املركز الثاين مع امل�ضمر عبيد �شينان املري وحلت ثالثة مزيار لل�شيخ زايد بن
املر بن مكتوم �آل مكتوم مع امل�ضمر �أحمد علي العوي�سي يف املركز الثالث.
و�أ�ضافت هجن الرئا�سة النقطة اخلام�سة عن طريق ملوح يف ال�شوط ال�ساد�س
حول مهجنات بقيادة امل�ضمر علي جميل الوهيبي بعد �أن قطع امل�سافة يف زمن
ق��دره ق��دره  9:09:07دقيقة .وج��اءت ال�شاهينية لهجن الرئا�سة يف املركز
الثاين بقيادة امل�ضمر خلفان حممد خ�صيبة الظاهري ثم ال�شاهينية ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف املركز الثالث وامل�ضمر مطر �سيف
الحج الهاجري يف املركز الثالث .وعادت هجن الرئا�سة لتك�سب اللقب ال�ساد�س
يف ال�شوط ال�سابع املخ�ص�ص لفئة زمول حمليات وحتقق املراكز الثالثة الأوىل
حيث ظفر �سراب مع امل�ضمر مبارك �أحمد ماجد اخلييلي بالنامو�س وحقق زمنا
قدره 9:14:6دقيقة وجاء يف املركز الثاين الأ�سد مع امل�ضمر را�شد حممد را�شد
بال�سم املن�صوري وحل ثالثا هملول مع امل�ضمر علي جميل الوهيبي.
و�أ�ضافت هجن الرئا�سة النامو�س ال�سابع يف ال�شوط الثامن املخ�ص�ص لفئة زمول
مهجنات عن طريق مليح بقيادة امل�ضمر مبارك �أحمد مطر ماجد اخلييلي وحل
يف املركز الثاين ميا�س لهجن العا�صفة بقيادة امل�ضمر حمد را�شد غدير وجاء
ثالثا �شاهني لل�شيخ خالد بن �سلطان بن زايد مع امل�ضمر �أحمد خلفان املزروعي
ووا�صلت هجن الرئا�سة ب�سط �سيطرتها باحل�صول على املراكز الثالثة الأوىل
لتظفر بالنامو�س الثامن يف ال�شوط التا�سع حول حمليات مبعرفة الطيارة مع
امل�ضمر مبارك �أحمد مطر ماجد اخلييلي فيما جات ثانية املا�سية مع امل�ضمر علي
جميل الوهيبي ويف املركز الثالث حلت منيعة مع امل�ضمر �سعيد دري الفالحي.
وت��وج��ت �شديدة لل�شيخ القعقاع ب��ن حمد ب��ن خليفة �آل ث��اين باملركز الأول يف
ال�شوط العا�شر ح��ول مهجنات بقيادة امل�ضمر �سلطان حممد �سامل الوهيبي
وجاءت الدوحة لنف�س املالك ومع امل�ضمر �سامل جابر فاران املري يف املركز الثاين
ثم �أ�سا�س لالمري تكري بن حممد �آل �سعود يف املركز الثالث مع امل�ضمر را�شد
عبيد بعريان .وظفرت الرئا�سة بتا�سع النوامي�س يف ليلة االلقاب باحل�صول على
املراكز الثالثة الأوىل يف ال�شوط احلادي ع�شر زمول حمليات عن طريق قا�صد
مع امل�ضمر �سهيل �أحمد دري الفالحي ال��ذي حاز ال�صدارة وج��اء ثانيا �شاهني
مع امل�ضمر عي�سى �سعيد عي�سى اخلييلي وج��اء ثالثا �صوغان مع امل�ضمر علي
جميل الوهيبي .وتوج عجالن لل�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان باملركز
الأول يف ال�شوط الثاين ع�شر زم��ول مهجنات عن طريق امل�ضمر في�صل طالب
�شرمي وجاء يف املركز الثاين �سمران ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم يف
املركز الثاين مع امل�ضمر في�صل طالب �شريف وحل ثالثا غريب لل�شيخ زايد بن

�سيف بن حممد �آل نهيان مع امل�ضمر �أحمد علي العجب ويف ال�شوط الثالث ع�شر
حول حمليات حققت هجن الرئا�سة نامو�سها العا�شر باحتاللها املراكز الثالثة
الأوىل عن طريق الوثبة مع امل�ضمر مبارك �أحمد مطر ماجد اخلييلي ما يخاف
وامل�ضمر عي�سى �سعيد عي�سى اخلييلي و بينونة مع امل�ضمر علي جميل الوهيبي
وك�سبت القارية لل�شيخ القعقاع بن حمد �آل ثاين �آخر اال�شواط حول مهجنات مع
امل�ضمر �سامل جابر فاران املري.وجاءت الروية ل�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم يف املركز الثاين .وقد �إحتفى معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان
بن حممد �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س احتاد �سباقات
الهجن ببع�ض كبار مالك الهجن يف الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي يف
عذبة معاليه بالوثبة اليوم .و�أقيمت يف الفرتة ال�صباحية � 18شوطا خ�ص�صت
للحول وال��زم��ول للجماعة طفح منها � 4أ��ش��واط �سودانيات لأ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ و�أبناء القبائل وح�صل الفائزون يف كل الأ�شواط على �سيارات يف ال�شوط
الأول حول حمليات ذهب اللقب لـ الغربية ملحمد زاي��د خلفان املن�صوري فميا
حلت ثانية �شوق لأحمد �سعيد منانة الكتبي ويف املرتبة الثالثة جاءت رموز ل�سيف
جعفر �سهيل مرخان الكتبي وحازت املزاحمية ملبارك حممد زايد املطوع على لقب
ال�شوط الثاين حول مهجنات �أعقبتها رهف ملحمد �سهيل عوي�ضان العامري ثم
راهية لرا�شد �سعيد منانة الكتبي .وت�صدر �سراب ل�سيف مطر حممد النيادي
ال�شوط الثالث زم��ول حمليات وح��ل ثانيا طوفان ل�سعيد نا�صر م�شيط املري
وجاء ثالثا العا�صف ملحمد عبداهلل بن �شميل الكتبي وتقدم هيا�ض حلفيظ �سامل
حفيظ النابت على مناف�سيه يف ال�شوط الرابع زمول مهجنات �أعقبه ر�شيد ل�سعد
حمد �سليمان اجلربين ثم ظبيان ل�سعد م�سعود علي املري .وكانت م�شهورة ل�سعيد
عبيد حممد املزروعي على موعد مع لقب ال�شوط اخلام�س حول حمليات وجاءت
ثانية هملولة لعبداهلل مبارك ال�شام�سي ثم هملولة ل�سعيد نا�صر حممد املري
وك�سبت �سرابة ملحمد عبداهلل احلمريي نامو�س ال�شوط ال�ساد�س حول مهجنات
فيما جاءت براقة لعلي حمد هزاع �أبو �شريدة ثانية ثم مهمة التي اكتفت باملركز
الثالث ملالكها �صالح حمد القمرا النابت .وتوج هملول لبخيت علي باخل�صواين
املن�صوري بلقب ال�شوط ال�سابع زمول حمليات ويف املركز الثاين جاء �شاهني لعلي
فاران علي املري و�صيفا ثم �سلهود ل�سعيد قبع العامري على املركز الثالث وك�سب
حمبوب ل�سامل حمد بوثم العامري ال�صدارة يف ال�شوط الثامن �أعقبه ال�سيف
ل�صالح م�سعود علي املري ثانيا ثم ال�شر�س ملحمد علي حمد املري و�صيفا.
وط��ارت نقوة ملتعب طالب حممد علي �شفيع باللقب يف ال�شوط التا�سع حول
حمليات لترتك املركز الثاين لـ دكتورة حلمد بن علي بن دغميل اجلحايف و�صيفة

ثم العزرة لنا�صر عبيد يزرب العامري ثالثة وحازت �سرابة لعبيد حممد �ساملني
املن�صوري على ال�صدارة يف ال�شوط العا�شر ثم جاءت لطامة ل�سعيد منانة غدير
الكتبي ثانية ثم الظبي لعلي حمودة الظاهري ثالثة وك�سب �صوغان لعبدالهادي
حمد حممد امل��ري ��ص��دارة ال�شوط احل��ادي ع�شر ثم ج��اء ميا�س لرقيط �سيف
رقيط الغفلي ثانيا فيما جاء �صوغان ملتعب عبداهلل را�شد الفهيدان املري ثالثا
وكان الهبوب حلمد حممد جهويل على ال�صدارة يف ال�شوط الثاين ع�شر زمول
مهجنات ويف املرتبة الثانية جاء ريا�ض حلمد متعب حمد املري ثم ريا�ض ل�صالح
حمد علي را�شد مقارح ثالثا .وت�صدرت ال�سيلية جلار اهلل حممد طالب النابت
ال�شوط الثالث ع�شر حول حمليات اعقبتها رعود ل�سعيد منانة غدير الكتبي ثم
االحتاد حلمد �ضعيف حمد غدير الكتبي ثالثة وظفرت �أ�سياد لعلي حلي�س �سعيد
العفاري بالنامو�س يف ال�شوط الرابع ع�شر حول مهجنات اعقبتها �شديدة ل�صالح
حمد علي را�شد مقارح ثم ند ال�شبا ملن�صور �أحمد علي ال�سبو�سي.
وك�سب خليفة م�صبح الكتبي وقنا�ص حممد العامري �سيارتي رجن روف��ر لكل
منهما عرب الرت�شيحات ملناف�سات �أ��ش��واط ال��رم��وز اللقايا و الإي��ذاع لأ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ يف مهرجان ختامي الوثية.2013
ومن املفارقات �أن الكتبي الفائز يف تر�شيحات مناف�سات �سن اللقايا قام ب�إر�سال
ر�سالة ن�صية واحدة وك�سب بها اجلائزة يف حني �أن العامري يف مناف�سات الإيذاع
�أر�سل ما يقارب  450ر�سالة ن�صية.
يذكر �أن عدد ال�سيارات املقدمة من اللجنة املنظمة � 4سيارات رجن روفر ملناف�سات
اللقايا و الإيذاع و الثنايا وحول وزمول لأ�شواط الرموز لأ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
ويكون ال�سحب عليها �ضمن الأ�ستوديو اخلا�ص باملهرجان عا�صمة امليادين والذي
يقدمه املذيع �أ�سامه الأمريي عرب قناة �أبو ظبي الريا�ضية.
وتنطلق �صباح غد مناف�سات اليوم الثامن ملهرجان ختامي الوثبة  2013ل�سن
حول وزم��ول ومل�سافة 8كم وذلك يف امليدان الغربي مليدان الوثبة  ..وتقام على
مدى �17شوطا للفرتة ال�صباحية لأبناء القبائل و� 16شوطا للفرتة امل�سائية
لأ��ص�ح��اب ال�سمو ال���ش�ي��وخ وت�ب�ل��غ الإث� ��ارة ذروت �ه��ا م��ع ان �ط�لاق ال���ش��وط الأول
للفرتتني ال�صباحية وامل�سائية حيث مت تخ�صي�ص �3سيارات للفائزين باملراكز
الثالثة الأوىل حيث يح�صل �صاحب املركز الأول على �سيارة مر�سيد�س جيب
والثاين على الندكروزر �أ�ستي�شن والثالث فورد �أ�ستي�شن بالإ�ضافة �إىل ال�سيارة
الرجن روفر ل�صاحب املركز الأول يف ال�شوطني الثاين والثالث للفرتتني ويح�صل
بقية الفائزين على �سيارات وجوائز نقدية قيمة وينتظر �أن تكون املناف�سة قوية
بني امل�شاركني.
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 21فــــــوز ًا علــــــى التـــــــوالــــــي مليــــــــامــــــــي هيــــــــــــت
تابع ميامي هيت حامل اللقب �سل�سلة انت�صاراته ورفعها
اىل  21على التوايل ،بفوزه على م�ضيفه ميلووكي باك�س
 94-107يف دوري كرة ال�سلة االمريكي للمحرتفني.
وا�صبح هيت على بعد فوز واحد من ثاين اف�ضل �سل�سلة
يف ال �ت��اري��خ ( )22حققها ه�ي��و��س�تن روك�ت����س يف مو�سم
 2008-2007وذلك عندما يحل على تورونتو رابتورز
اليوم االحد ،لكنه ال يزال بعيدا عن الرقم القيا�سي للو�س
اجنلي�س ليكرز ( 33فوزا) يف مو�سم .1972-1971
ومل يخ�سر ه �ي��ت ،ال��وح�ي��د ال ��ذي ف ��از ع�ل��ى ج�م�ي��ع فرق
ال��دوري هذا املو�سم ،منذ  6ا�سابيع ،اخرها ام��ام انديانا
بي�سرز يف � 1شباط-فرباير املا�ضي.
وعلق جن��م هيت دواي��ن واي��د :اعتقد ان االه��م لفريقنا

ك��ان م���ش��اه��دة م �ب��اراة ال���س��وب��ر ب ��ول ،واالب �ت �ع��اد ع��ن كرة
ال�سلة مبعنى اال�ستمتاع ببع�ضنا .ا�ستمعنا اىل اخلطاب
ال�شهري م��ن (ال��زم�ي��ل) �شاين ب��ات�ير وك��ان��ت االنطالقة
م��ذذاك الوقت  .وت�ألق الثنائي ليربون جامي�س وكري�س
بو�ش ف�سجل االول  28نقطة و 10متابعات و 7متريرات
حا�سمة والثاين  28نقطة و 7متابعات ،كما برز وايد مع
 20نقطة و 9متريرات حا�سمة و 7متابعات.
واظهر هيت التطور الكبري ال��ذي مير فيه بعد خ�سارته
ام ��ام م�ي�ل��ووك��ي  85-104يف ك��ان��ون االول-دي�سمرب
املا�ضي.
وعلق جامي�س على ذل��ك :نحن فريق خمتلف االن .لقد
حت�سننا كثريا وهذا امر واجب .يجب ان نكون اف�ضل من

�شهر كانون االول-دي�سمرب .
على ملعب بي �أم �أو هاري�س براديل �سنرت وامام 18717
متفرجا ،عا�ش ميامي حلظات �صعبة يف امل�ب��اراة عندما
�سقط وايد بقوة على االر���ض يف ال�شوط االول ،لكنه عاد
و�شارك يف تقدم هيت  41-52على اال�سرتاحة ،وح�سم
امل�ب��اراة يف وق��ت الح��ق ليحقق تا�سع انت�صار على التوايل
خارج ار�ضه.
ولدى ميلووكي الذي خ�سر مباراته الثالثة على التوايل،
كان الرتكي ار�سان ايليا�سوفا اف�ضل م�سجل مع  26نقطة
و 17متابعة وا�ضاف املوزع براندون جينينغز  21نقطة.
وت ��أث��ر ك��وب��ي ب��راي�ن��ت جن��م ل��و���س اجن�ل��ي ليكرز با�صابته
االخ�ي�رة يف كاحله وخ��ا���ض  12دقيقة فقط مل ي�سجل

خاللها اي نقطة خ�لال ف��وز فريقه على انديانا بي�سرز
 93-99ع �ل��ى م �ل �ع��ب ب��ان �ك��رز الي� ��ف ف �ي �ل��ده��او���س يف
انديانابولي�س امام  18165متفرجا.
وجنح ليكرز الذي يتناف�س مع يوتا جاز على املركز الثامن
امل�ؤهل اىل البالي اوف يف املنطقة الغربية ،يف فر�ض فوزه
بف�ضل ت�ألق العمالق دوايت هاورد �صاحب  20نقطة و12
متابعة ،وا�ضاف ميتا وورلد بي�س  19نقطة واملوزع �ستيف
باليك  18نقطة بينها  5ثالثيات وانطاون جامي�سون
 17نقطة بينها  4ثالثيات ،فيما كان امل��وزع ج��ورج هيل
االف�ضل لدى اخلا�سر مع  27نقطة ،وا�ضاف بول جورج
 20نقطة و 9متابعات.
وكان براينت تعر�ض ال�صابته يف الثواين االخ�يرة خالل

خ�سارة اتالنتا اول من ام�س االرب�ع��اء ،لكنه ق��رر اللعب
يف اللقاء وخا�ض الربع االول حيث مل ي�سجل اي �سلة يف
ارب��ع حم��اوالت .وه��ذه امل��رة االوىل يف  15عاما يف دوري
املحرتفني ال ي�سجل فيها براينت اي نقطة يف ربع واحد.
ويف باقي امل�ب��اري��ات ،ف��از تورونتو راب�ت��ورز على ت�شارلوت
بوبكات�س  ،78-92وا�شنطن وي��زاردز على نيو اورليانز
هورنت�س  ،87-96اتالنتا هوك�س على فينيك�س �صنز
 ،94-107هيو�سنت روكت�س على ميني�سوتا متربوولفز
 ،100-108اوك�لاه��وم��ا �سيتي على اورالن ��دو ماجيك
 ،104-117داال�س مافريك�س على كليفالند كافاليريز
 ،86-96دنفر ناغت�س على ممفي�س غريزليز ،80-87
�شيكاغو بولز على غولدن �ستايت ووريرز .95-113
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تكرمي �شركاء مبادرة الأمرية هيا لتطوير الرتبية ال�صحية والبدنية والريا�ضة املدر�سية و�أ�صحاب الإجنازات الريا�ضية
حتت رعاية حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي رع ��اه اهلل ��س�م��و الأم �ي��رة هيا
ب�ن��ت احل���س�ين رئي�سة االحت ��اد ال ��دويل للفرو�سية
ع���ض��وة اللجنة الأومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة نظمت منطقة
دب��ي التعليمية على م�سرح ن��دوة الثقافة والعلوم
يف دب ��ي ح�ف��ل ت �ك��رمي ال �� �ش��رك��اء ال��داع �م�ين ملبادرة
الأم�ي�رة هيا لتطوير الرتبية ال�صحية والبدنية
وال��ري��ا��ض��ة املدر�سية �إ��ض��اف��ة �إىل ط�لاب وطالبات
مدار�س املنطقة �أ�صحاب الإجنازات التي حتققت يف
املحافل الريا�ضية على كافة امل�ستويات� .شهد احلفل
معايل عبد الرحمن حممد العوي�س وزير ال�صحة
وال��دك �ت��ور �أح �م��د ع�ي��د امل �ن �� �ص��وري م��دي��ر منطقة
دب��ي التعليمية وح�سن ل��وت��اه مدير �إدارة الرتبية
الريا�ضية ب��وزارة الرتبية والتعليم والدكتورة هيا
�إبراهيم بن �سيفان رئي�سة ق�سم البيئة والأن�شطة
مبنطقة دب��ي و�أح �م��د ع�ب��د ال��رح�م��ن �أح �م��د مدير

م �ب��ادرة الأم�ي��رة ه�ي��ا ل�ت�ط��وي��ر ال�ترب�ي��ة ال�صحية
والبدنية والريا�ضة املدر�سية ومطر �صلبوخ من�سق
عام املبادرة وعدد من امل�س�ؤولني يف القطاع الرتبوي
التعليمي .ومت خ�لال احل�ف��ل ال��ذي تخلله عر�ض
للجمباز لطالبات مدر�سة الإبداع النموذجية تكرمي
امل�ؤ�س�سات واجلهات الراعية واملتعاونة التي �ساهمت
يف دعم وتعزيز برامج املبادرة املطبقة يف مدار�س دبي
يف كافة املجاالت الريا�ضية وال�صحية واملجتمعية...
ك �م��ا مت ت� �ك ��رمي ال � �ط �ل�اب �أ�� �ص� �ح ��اب الإجن� � � ��ازات
الريا�ضية التي حتققت على امل�ستويات الدولية.
و�شمل التكرمي منتخب الإمارات املدر�سي للبولينج
للبنات الفائز بلقب بطل العرب يف بطولة البولينج
بدورة الألعاب العربية املدر�سية  -الكويت 2012
امل�ك��ون م��ن ��س��ارة علي ��س��امل ورو� �ض��ة ب�لال مبارك
وم��رمي عبا�س م��راح وح�م��ده عبد املجيد و�إداري ��ة
املنتخب هاله ح�سني امل�لاح وامل��درب��ة ال�سي مارتني
مار�شال ومنتخب الإمارات املدر�سي للمبارزة للبنات

ال��ذي حقق ف�ضية الفرق ببطولة اخلليج 2012
وامل�ك��ون من الالعبات علياء م��ال اهلل امل��رر ومرمي
�صالح جمعة ومرية �أحمد الكتبي ومدربة املنتخب
نيفني �سعيد اخلويل والعبة منتخب الإمارات لرفع
الأث �ق��ال خ��دي�ج��ة ف�ه��د عبيد لإجن��ازه��ا يف الت�أهل
وامل�شاركة ب��دورة الأل�ع��اب الأوملبية « لندن 2012
« .وق��ال م�ع��ايل عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س
وزير ال�صحة �أن املبادرة لها بعدان ريا�ضي و�صحي
مما ي�ساهم يف تكوين جمتمع �صحي و�سليم م�شيدا
مب�ستوى الأداء املهاري للطالبات يف فقرة اجلمباز
م ��ؤك��دا �أن امل��دار���س ك��ان��ت وم��ازال��ت منبع املواهب
والداعم الرئي�سي لريا�ضة القطاع الأهلي .وا�ضاف
معاليه �إن امل�شاركة الكبرية لل�شركاء دليل على �أن
املبادرة ت�سري على الطريق ال�صحيح يف ظل الدعم
الذي تلقاه من �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني حرم
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي  ..متوجها معاليه بال�شكر ل�سموها

على م�ب��ادرات �سموها البناءة واملثمرة .من جانبه
ق��ال الدكتور �أح�م��د عيد املن�صوري مدير منطقة
دبي التعليمية �أن التكرمي ي�أتي تقديرا للم�ؤ�س�سات
ال��داع�م��ة لأن���ش�ط��ة وب��رام��ج م �ب��ادرة �سمو الأم�ي�رة
هيا لتطوير الرتبية ال�صحية والبدنية والريا�ضة
املدر�سية مل�ساهمتها يف �إجن��اح براجمها على كافة
امل�ستويات وتثمينا جلهود طالب وطالبات مدار�س
دب��ي املتميزين ريا�ضيا الذين �سطروا �إجن��ازات يف
املحافل املحلية والدولية حتفيزا لهم على موا�صلة
البذل والعطاء يف �ساحة التناف�س ال�شريف .و�أ�شاد
املن�صوري مب�ستوى برامج و�أن�شطة املبادرة املطبقة
يف مدار�س املنطقة م�ؤكدا �أهمية دورها احليوي يف
تعزيز الريا�ضة املدر�سية والعناية ب�صحة الطلبة
وامل�ساهمة يف مكافحة �أمرا�ض الع�صر الناجمة عن
قلة احلركة �إ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف دفع وتعزيز
م�سرية التنمية الريا�ضية امل�ستدامة يف الدولة
عموما ويف �إمارة دبي على وجه اخل�صو�ص .و�شمل

التكرمي  ..وزارة الرتبية والتعليم لدورها الرائد
يف �إطالق املبادرة وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية
ل��دع�م�ه��ا ل�ل�م�ب��ادرة يف تنفيذ ال�ب�رام��ج والأن�شطة
على ال�صعد كافة وهيئة ال�صحة بدبي ل�شراكتها
مع امل�ب��ادرة يف تنفيذ برامج لرفع الوعي ال�صحي
للطلبة  ..كما يتم ت�ك��رمي �شرطة دب��ي لتطبيقها
برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم للريا�ضة
واللياقة البدنية يف مدار�س دبي ومنظمة يوني�سيف
ال�شريك ال��دائ��م للمبادرة يف تنفيذ ب��رام��ج تهدف
لرفع الوعي ال�صحي يف �أو��س��اط الطلبة خ�صو�صا
املتعلقة بالوقاية من احل��وادث والإ�صابات �إ�ضافة
�إىل ح�م�ل��ة وزن احل �ق �ي �ق��ة .ومت ت �ك��رمي ع ��دد من
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية بالدولة ل�شراكتها البناءة مع
امل�ب��ادرة وه��ي ..احت��اد رف��ع الأث�ق��ال لت�أ�سي�سه مركز
تدريب رفع الأثقال للبنات واحتاد الهوكي لدعمه
الفني ملراكز الهوكي يف مدار�س دبي واحتاد املبارزة
لت�أ�سي�سه مركز تدريب اللعبة للبنات واحتاد الرجبي

ل��دوره يف ن�شر تلك الريا�ضة مبدار�س دبي واحتاد
كرة القدم ل��دوره يف ن�شر اللعبة يف مدار�س البنات
ب��إم��ارة دب��ي �ضمن امل�شروع الوطني لن�شر وتعزيز
كرة القدم باملدار�س .و�شملت قائمة املكرمني �أي�ضا
�أن��دي��ة ال�شباب ودب��ي لل�شطرجن والثقافة والأهلي
والن�صر والو�صل ودب��ي ودب��ي للريا�ضات اخلا�صة
لتعاونها يف ا�ست�ضافة وتنظيم فعاليات املبادرة ..كما
يتم تكرمي عدد من امل�ؤ�س�سات املتعاونة وال�شريكة يف
تنفيذ برامج �صحية وفعاليات ريا�ضية �ضمن برامج
امل �ب��ادرة وه ��ي ..ن�ستلة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�سانويف
واع�م��ار وماجد الفطيم للت�سلية � -سكي دبيبالي
نيت�شن ن �سوكر �سريك�س  .-كما مت تكرمي ال�سوق
احلرة دبي وموانئ دبي العاملية لرعايتهما الر�سمية
لكافة برامج املبادرة �إ�ضافة �إىل جمموعة الندمارك
لرعايتها دوري مدار�س دبي لكرة القدم وم�صرف
�أبو ظبي الإ�سالمي لرعايته مللتقى معلمي الرتبية
الريا�ضية.

يدعم مبادرة تهدف جلعل الطرقات �أكرث �أمنا ولتن�شئة جيل من جنوم الراليات

بن �سليم يثمن مبادرة الوهيبي يف الوقت الذي ي�ستعد فيه ك�أ�س �شباب عمان للراليات لالنطالق
��ص��رح ال��دك �ت��ور حم�م��د ب��ن �سليم،
�أك �ث��ر ال �� �س��ائ �ق�ين ال� �ع ��رب جناحا
و�� �ش� �ه ��رة وامل � �� � �ش �ت�رك يف حمالت
ال�سالمة على الطرقات منذ �أكرث
من  25عاما� ،أن املبادرة اجلديدة
يف �سلطنة ع�م��ان وال�ه��ادف��ة جلعل
الطرقات �أكرث �أمنا �ست�ساهم ب�شكل
كبري يف وقت الحق يف احلفاظ على
الأرواح لي�س يف ال�سلطنة فقط بل
يف �أنحاء املنطقة.
ويرى بن �سليم ،نائب رئي�س االحتاد
ال��دويل لل�سيارات ،اجلهة الدولية
امل�شرفة على ريا�ضة ال�سيارات ،ب�أن
حمد الوهيبي يقدم مثاال يحتذى

ب��ه يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط يف
ال�سنوات القادمة مع �إط�لاق ك�أ�س
�شباب عمان للراليات.
وك ��ان ال��وه�ي�ب��ي� ،أح ��د �أب� ��رز جنوم
ال ��رال �ي ��ات ال �ع �م��ان �ي�ين ،ق ��د �أطلق
بطولة ك�أ�س �شباب عمان للراليات
ب� �ه ��دف ت �ن �� �ش �ئ��ة ج �ي��ل م�ستقبلي
م�ت�م�ك��ن يف ري��ا� �ض��ة ال��رال �ي��ات ويف
الوقت ذاته تقدمي �سفراء لل�سالمة
على الطرق.
و�سيتناف�س ال�شباب العمانيون الـ
 32مت�سابقي ك��أ���س �شباب عمان
للراليات يف بطولة عمان للراليات
 2013وال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت بدايات

ال�شهر اجلاري ،و�سي�شاركون �أي�ضا
يف �سل�سلة من الفعاليات املجتمعية
التي تقام على مدار العام وامل�صممة
لتوعية املجتمع العماين ب�أهمية
ال�سالمة على الطرقات.
وق��ال بن �سليم :يف �سلطنة عمان،
والعديد من دول ال�شرق الأو�سط،
يقوم العديد من ال�شباب بتعري�ض
حياتهم وح�ي��اة الآخ��ري��ن للخطر
ج � ��راء الإ� � �س� ��راع ع �ل��ى الطرقات،
ن��اه�ي��ك ع��ن ن�سبة ال���ش�ب��اب الذين
ف � �ق� ��دوا يف ال� ��� �س ��اب ��ق ج � � ��راء ه ��ذه
الظاهرة.
و�أ��ض��اف :علينا �أن نعمل جاهدين

ل�ت�ث�ق�ي��ف ال �� �ش �ب��اب ح� ��ول خماطر
ه� ��ذه الأع � �م� ��ال ،وحم ��اول ��ة �إقناع
حمبي ال�سرعة بالتوجه ملمار�سة
هواياتهم يف بيئة حمكمة وخا�صة
ب��ري��ا��ض��ة ال �� �س��رع��ة� .إن الربنامج
ال ��ذي ي�ط�ب�ق��ون��ه الآن يف �سلطنة
عمان ميكن �أن ي�صبح مثاال وقدوة
لإح� � ��داث ت�غ�ي�ير �إي �ج��اب��ي يف دول
اجلوار يف امل�ستقبل.
ويرغب بن �سليم ،الذي لطاملا دعم
حمالت ال�سالمة على الطرقات يف
الإمارات ومناطق �أخرى يف اخلليج
م �ن��ذ ال �ع��ام  ،1985با�ستقطاب
املزيد من ال�شباب العرب للم�شاركة

يف � �س �ب��اق��ات ال ��رال� �ي ��ات لإنعا�ش
الريا�ضة التي تعترب �أول ريا�ضة
ل� �ل� ��� �س� �ي ��ارات يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو� �س��ط ،وخف�ض �أع ��داد الوفيات
الناجمة عن حوادث الطرق.
ومتكن بن �سليم من �إقناع االحتاد
ال � ��دويل ل �ل �� �س �ي��ارات ب ��إ� �ض��اف��ة فئة
خ��ا� �ص��ة ب��ال �� �س��ائ �ق�ين ال �� �ش �ب��اب يف
بطولة ال�شرق االو��س��ط للراليات
هذا العام كجزء من خطط هادفة
ل�ضم املزيد من ال�شباب للراليات،
وك��ان قد �أط��رى على قيام �سلطنة
ع�م��ان باملثل ،ب��الإ��ض��اف��ة لتوعيتها
ب�أهمية �سالمة الطرق.

واختري ال�شباب امل�شاركون يف ك�أ�س
�شباب عمان للراليات عرب عملية
ان� �ت� �ق ��اء � �ص �ع �ب��ة ودق� �ي� �ق ��ة ك �م��ا مت
اخ�ضاعهم للم�شاركة يف برنامج
تدريب مكثف.
وده � ��� ��ش ب� ��ن � �س �ل �ي��م م� ��ن نوعية
التدريبات التي مت تلقينها لل�شباب ،بعد ان ا�شتعلت النار يف �سيارتهما .ت�شارك الفرق الأرب�ع��ة املناف�سة يف
و�أب� ��دى اه�ت�م��ام��ا خ��ا��ص��ا بح�ص�ص وقال بن �سليم :كان حادثا خميفا ،ك�أ�س �شباب عمان للراليات و�سيتم
تعليم الإ�سعافات الأولية ،التنف�س وج�ع�ل�ن��ي �أك �ث�ر ح�ي�ط��ة وح � ��ذرا يف حتديد الفائز يف ك�أ�س �شباب عمان
اال�صطناعي ومكافحة احلرائق .كافة م�شاركاتي الالحقة يف ريا�ضة للراليات ع�بر نظام نقطي يجمع
ففي العام  ،2001و�أثناء املناف�سة ال� ��� �س� �ي ��ارات .وب��ا� �س �ت �خ��دام من ��اذج ب�ي�ن ن �ت��ائ��ج ال ��رال� �ي ��ات والأداء يف
يف رايل ل�ب�ن��ان ،مت ن�ق��ل ب��ن �سليم خا�صة م��ن ��س�ي��ارات تويوتا يار�س �سل�سلة م��ن الفعاليات املجتمعية
ومالحه رونان مورغان للم�ست�شفى وال �ت��ي مت ت�ع��دي�ل�ه��ا واخ �ت �ب��اره��ا يف ال � �ه� ��ادف� ��ة ل �ل �ت��وع �ي��ة بال�سالمة
لعالج �أثار احلريق الذي تعر�ضا له ال�سلطنة للم�شاركة يف الراليات ،املرورية.

بت�أهل اخلبي�صي ورديف اليحر

اكتمال عقد الفرق املت�أهلة لدور الثمانية يف بطولة العني للأحياء ال�سكنية
•• �أبوظبي – الفجر:

اكتمل عقد ال �ف��رق امل�ت��أه�ل��ة لدور
الربع نهائي لبطولة العني للأحياء
ال�سكنية ل�سباعيات كرة القدم التي
توا�صل رحلتها اىل االدوار النهائية
بنجاح ومتيز وتفاعل كبري للفرق
ال�شبابية امل�شاركة يف البطولة التي
تقام حتت ا�شراف وتنظيم جمل�س
اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ب��ال�ت�ع��اون مع
بلدية ال�ع�ين ق�ط��اع و��س��ط املدينة
ونادي العني الريا�ضي .

وجن ��ح ف��ري �ق��ا اخل�ب�ي���ص��ي وردي ��ف
ال�ي�ح��ر م��ن ال�ل�ح��اق ب��رك��ب الفرق
ال���ص��اع��دة ل��دور ال��رب��ع نهائي من
البطولة  ،اثر فوزهما يف مناف�سات
دور الـ  16وعبورهما بنجاح ،حيث
ف ��از ف��ري��ق اخل�ب�ي���ص��ي ع�ل��ى فريق
ا� �س��ود امل �ن��ا� �ص�ير ب�خ�م���س��ة اه ��داف
دون رد  ،يف حني متكن فريق رديف
ال �ي �ح��ر م ��ن ال� �ف ��وز ع �ل��ى البطني
بثالثة اهداف مقابل هدفني.
وان���ض��م اخلبي�صي وردي ��ف اليحر
اىل مركب املت�أهلني لدور الثمانية

بجانب ف��رق ( املقام ،ا��س��ود اليحر
 ،الظاهر � ،شعاب اال�شخر  ،قلعة
اجلاهلي  ،فلج هزاع )  ،كما �شهدت
مناف�سات دور ال 16مفاج�أة من
العيار الثقيل بخروج حامل اللقب
ف��ري��ق ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د ب ��ن طحنون
والذي كان من ابرز الفرق املر�شحة
ل�ن�ي��ل ك ��أ���س ال�ب�ط��ول��ة يف ن�سختها
الثانية .
ب��دوره ا�شاد جابر اجلابري رئي�س
ق���س��م ان ��دي ��ة امل �ج �ت �م��ع يف جمل�س
اب ��وظ� �ب ��ي ال ��ري ��ا�� �ض ��ي بالتفاعل

ال �� �ش �ب��اب��ي ال �ك �ب�ير ال � ��ذي �سجلته
مناف�سات البطولة منذ انطالقها
وح� �ت ��ى ب �ل��وغ �ه��ا ل � ��دور الثمانية
 ،االم � ��ر ال � ��ذي ت� ��رك انطباعات
وا�صداء ايجابية  ،ا�سهمت بتعزيز
االه ��داف واخل�ط��ط املر�سومة من
اقامة البطولة  ،م�ؤكدا ان اال�سبوع
اجل ��اري �سي�شهد ع�ق��د ق��رع��ة دور
ال �ث �م��ان �ي��ة ب �ي�ن ال � �ف ��رق املت�أهلة
يف م �ق��ر ب �ل��دي��ة ال �ع�ي�ن وبح�ضور
ممثلي الفرق ال�صاعدة  ،لتحديد
م��واج �ه��ات وم �ب��اري��ات دور الربع

نهائي الذي �سيكون على موعد مع
االثارة الكبرية والتناف�س ال�شريف
م��ن اج ��ل ح���ص��د ب�ط��اق��ات الت�أهل
ل � ��دور ال �ن �� �ص��ف ن �ه��ائ��ي  ،م�شيدا
ب��اجل �ه��ود ال �ك �ب�ي�رة ال �ت��ي تبذلها
اللجان العاملة يف اللجنة املنظمة
ودور اجل ��ان ��ب ال�ت�ح�ك�ي�م��ي ال ��ذي
�ساعد على حتقيق عالمات التميز
للبطولة  ،وال�شكر مو�صول اي�ضا
جلميع الفريق امل�شاركة التي اثرت
وا�سهمت برفع وترية املناف�سة على
لقب الن�سخة الثانية .

�ضمن برامج جمل�س ابوظبي الريا�ضي لتطوير اكادمييات الكرة

نهائي ال�سيدات بني �شارابوفا وفوزنياكي

اليوم انطالق ور�ش مان�ش�سرت �سيتي الفنية ملدربي اجلزيرة والوحدة دل بوترو يق�صي موراي وت�أهل ديوكوفيت�ش يف �إنديان ويلز
•• �أبوظبي – الفجر:

تنطلق يف مت��ام ال�ساعة العا�شرة
وال �ن �� �ص��ف � �ص �ب��اح ال� �ي ��وم الأح� ��د
حم��اور ال��ور���ش الفنية لأكادميية
ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي املخ�ص�صة
مل��درب��ي ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة لناديي
اجلزيرة والوحدة �ضمن الربامج
الهادفة من االتفاقية املربمة بني
جمل�س ابوظبي الريا�ضي والنادي
االجنليزي.
وي � ��أت� ��ي ذل � ��ك � �ض �م��ن اخل� �ط ��وات
ال �ف��اع �ل��ة ال� �ت ��ي ي��ول �ي �ه��ا جمل�س
اب � ��وظ� � �ب � ��ي ال � ��ري � ��ا�� � �ض � ��ي ل ��دع ��م
الأك ��ادمي �ي ��ات ال �ك��روي��ة يف �أندية
اب��وظ �ب��ي ،دع �م��ا ل �ك��رة االم � ��ارات
،ب �ه��دف ت���ش�ك�ي��ل ق��اع��دة متميزة
م��ن امل��واه��ب وال�ط��اق��ات والكوادر
التدريبية الوطنية لتكون قادرة
على مواكبة التجارب العاملية التي
من �شانها �أن ت�شكل ق��وة �أ�ضافية
ورافدا حيويا مل�سرية قطاع الكرة.
وت�ستهدف الور�شة الفنية للمان

� �س �ي �ت��ي م ��درب ��ي اك ��ادمي� �ي ��ة ن ��ادي
اجل ��زي ��رة ل �ف�ترة ث�لاث��ة اي � ��ام ،يف
ح �ي�ن خ �� �ص ����ص ي ��وم ��ي االرب � �ع� ��اء
واخل � �م � �ي � ��� ��س ل �ت �� �ش �م ��ل م� ��درب� ��ي
اك��ادمي �ي��ة ن� ��ادي ال ��وح ��دة  ،حيث
��س�ي�ك��ون ب��رن��ام��ج ال��ور���ش الفنية
على ف�ترت�ين �صباحية وم�سائية
وت� ��� �ش� �م ��ل حم� ��ا� � �ض� ��رات نظرية
وميدانية  ،حت��ت ا��ش��راف مدربي
اكادميية مان�ش�سرت  ،وت�ستعر�ض
م��ن خ�لال�ه��ا �أه ��م ال�ت�ج��ارب واهم
املمار�سات لتحقيق التقدم والتميز
يف منظومة العمل ملدربي الفئات
ال �ع �م��ري��ة وك�ي�ف�ي��ة ال��و� �ص��ول �إىل
منوذج موحد معتمدة على تخريج
الع �ب�ي�ن ذات م �� �س �ت��وى ع � � ً
�ال من
الفكر االحرتايف واملهارة واللياقة
ال �ب��دن �ي��ة .م��ن ج��ان�ب��ه اك ��د طالل
ال�ه��ا��ش�م��ي م��دي��ر ادارة ال�ش�ؤون
الفنية يف جمل�س ابوظبي الريا�ضي
ب ��ان ال ��ور� ��ش ال�ف�ن�ي��ة ت �ق��ام �ضمن
برامج االتفاقية التي جتمعنا مع
نادي مان�ش�سرت �سيتي االجنليزي

وت���س�ت�ه��دف االرت� �ق ��اء والتطوير
بخربات الكوادر التدريبية ملدربي
الفئات العمرية يف اندية ابوظبي
� �س �ع �ي��ا م ��ن امل �ج �ل ����س الطالعهم
على مواكبة النماذج والتطبيقات

املعمول بها يف االكادمييات الكروية
االوروب� �ي ��ة ال��س�ي�م��ا وان املجل�س
ي��رت�ب��ط ب��ات�ف��اق�ي��ات م���ش�ترك��ة مع
ان� ��دي� ��ة ان �ت��ر م� �ي�ل�ان االي� �ط ��ايل
وفالن�سيا اال��س�ب��اين ومان�ش�سرت

�سيتي االجن�ل�ي��زي  ،م���ش��ددا على
ان هذه االتفاقيات ت�ستهدف دعم
م�سرية امل��راح��ل ال�سنية يف اندية
ابوظبي والو�صول بها اىل م�صاف
االكادمييات العاملية.

اق���ص��ى االرج�ن�ت�ي�ن��ي خ ��وان م��ارت��ن دل ب��وت��رو امل�صنف
�سابعا ال�بري�ط��اين ان��دي م ��وراي ال�ث��ال��ث م��ن ال ��دور ربع
ال�ن�ه��ائ��ي ل� ��دورة ان��دي��ان وي �ل��ز االم�يرك �ي��ة ،اوىل دورات
االلف نقطة للما�سرتز يف كرة امل�ضرب البالغة جوائزها
408ر030ر 5ماليني دوالر ،بفوزه عليه )7-5( 7-6
و 3-6و.1-6
ويلتقي دل بوترو يف ن�صف النهائي مع ال�صربي نوفاك
ديوكوفيت�ش امل�صنف اول عامليا والفائز على الفرن�سي
جو-ويلفريد ت�سونغا الثامن  3-6و.1-6
يف امل �ب��اراة االوىل مل ي��واج��ه دل ب��وت��رو ،بطل فال�شينغ
ميدوز  ،2009اي خطر لك�سر ار�ساله لغاية املجموعة
الثالثة وا�ستغل  8اخ�ط��اء م��زدوج��ة على ار��س��ال موراي
اخرها يف نقطة الفوز باملباراة.
وي�سعى دل بوترو اىل ك�سر �سل�سلة انت�صارات ديوكوفيت�ش
الرائعة التي بد�أت منذ  31ت�شرين االول-اكتوبر املا�ضي،
فاز خاللها يف  22مباراة متتالية.
وك��ان دل ب��وت��رو تغلب على ال�صربي يف م�ب��اراة برونزية
فردي الرجال �ضمن العاب لندن االوملبية  ،2012لكن
ديوكوفيت�ش هزمه بعد ذل��ك ارب��ع م��رات اخرها يف دورة
دبي.
وعن احتمال فوزه على ديوكوفيت�ش ،قال الالعب الفارع
الطول :يجب ان العب اف�ضل  ،لكنه اعترب ان اداءه امام
موراي كان االف�ضل يف الدورة :لعبت مباراتي .كنت �شر�سا
طوال الوقت� ،ضربت الكرة بقوة من اجلهة االمامية ومل
العب الكثري من الكرات اجلانبية والقريبة من ال�شبكة .
ام��ا م��وراي فو�صف مباراته بانها حمرتمة  ،ومل يقدر
على خرق ار�سال دل بوترو .وعن ار�ساالته اخلاطئة قال:

لعبنا مبادالت طويلة ..احيانا تكون االقدام ثقيلة وتهدر
بالتايل االر�ساالت .
اما ديوكوفيت�ش ،فاحتاج اىل  54دقيقة فقط ليتخل�ص
من ت�سونغا ،وهو مل يخ�سر اي نقطة يف  4ا�شواط على
ار�ساله �ضمن املجموعة الثانية.
وعلق ال�صربي بعد اللقاء :ال اعتقد ان جو ق��دم اف�ضل
مبارياته .ار�ساله مل يكن جيدا ما �سهل علي االمور على
امللعب .
ويف ن�صف النهائي االخر �سيلتقي اال�سباين رافايل نادال
اخلام�س مع الت�شيكي توما�س برديت�ش ال�ساد�س ولدى
ال�سيدات ،ت�أهلت الرو�سية ماريا �شارابوفا اىل النهائي
بفوزها على الرو�سية ماريا كرييلنكو الثالثة ع�شرة 4-6
و ،3-6لتلتقي الدمناركية ك��ارول�ين فوزنياكي الثامنة
والفائزة على االملانية اجنليك كريبر الرابعة  6-2و4-6
و.5-7
و�سيكون متاحا ل�شارابوفا ان حتتقل بعودتها اىل املركز
الثاين يف الت�صنيف العاملي بتتويجها للمرة الثانية يف
انديان ويلز وذلك بعد � 7سنوات من لقبها االول.
و�ضمنت الرو�سية العودة اىل الو�صافة العاملية حيث انهت
عام  ،2012على ح�ساب البيالرو�سية فيكتوريا ازارنكا،
علما بانها �ستخو�ض اول نهائي لها هذه ال�سنة بعد بلوغها
ن�صف النهائي يف ا�سرتاليا وال��دوح��ة حيث خ�سرت امام
ال�صينية يل نا و�سريينا وليام�س.
وتعترب �شارابوفا ( 27لقبا) فوزنياكي ( 20لقبا) االكرث
تتويجا بني الالعبات راهنا بعد ال�شقيقتني االمريكيتني
�سريينا ( )47وفينو�س ( )44وليام�س ،علما بانهما
احتلتا املركز االول �سابقا يف الت�صنيف العاملي.
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ناق�ش جمل�س �إدارة احتاد ال�شرطة الريا�ضي خالل اجتماعه
ال��دوري مبقر االحت��اد ب�أبوظبي برئا�سة امل�ست�شار عبد اهلل
�سامل بن ن�صرة العامري رئي�س االحت��اد تطوير الأن�شطة
والفعاليات الريا�ضية لل�شرطة.
ومت خالل االجتماع ـ الذي ح�ضره �أع�ضاء املجل�س ـ مناق�شة
امل��و��ض��وع��ات امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه �أهمها م��ا يتعلق
بالن�شاط الريا�ضي الداخلي.
وا�ستعر�ض املجل�س حم�ضر اجتماع اللجنة الفنية والتي
عقدت اجتماعها الأح��د املا�ضي ب ��إدارة امل��رور والرتخي�ص
بعجمان لبحث التقارير وامل��و��ض��وع��ات اخلا�صة ببطوالت
وفعاليات االحت��اد والتي انتهت خالل الفرتة ال�سابقة من
املو�سم .2013-2012

كما ا�ستعر�ض �أهم ق��رارات املجل�س ب�ش�أن الن�شاط الداخلي
ب ��إدراج بطولة ال�شرطة لل�سباحة �ضمن نقاط درع التفوق
الريا�ضي العام بدءا من املو�سم الريا�ضي 2015-2014
وت�أهيل املدربني واحلكام املتخ�ص�صني فنيا وعلميا يف ريا�ضة
ال�سباحة من منت�سبي ال�شرطة بالتعاون والتن�سيق مع احتاد
الإمارات لل�سباحة.
وناق�ش ما يتعلق بالفعاليات املجتمعية الريا�ضية ال�سنوية
ال�شرطة واملجتمع وت�أكيد احلر�ص علي �إي�ج��اد املزيد من
قنوات التوا�صل املجتمعية مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات بالدولة
خ�صو�صا امل�ؤ�س�سات التعليمية.
وكلف املجل�س اللجنة الفنية بدرا�سة �إمكانية �إدخال م�سابقة
كرة القدم والطائرة و�شد احلبل ال�شاطئية �ضمن مناف�سات

خا�صة لطالب املدار�س مع �ضرورة مراعاة مواعيد امتحانات
املدار�س عند و�ضع برنامج الفعاليات والإعالن عن الفعاليات
بوقت مبكر حتى ميكن الرتويج وت�سويق الفعاليات و�ضمان
زيادة حجم امل�شاركات من جميع فئات و�شرائح املجتمع من
خمتلف اجلن�سيات واجلاليات.
ونظرا لتميز هذه الفعاليات املجتمعية وجناحها امللحوظ
م��ن ع��ام �إىل �آخ ��ر ك�ل��ف امل�ج�ل����س ال�ع�ق�ي��د حم�م��د ب��ن دملوج
الظاهري ع�ضو املجل�س بناء علي مقرتحه بدرا�سة �إمكانية
�شراكة احتاد ال�شرطة الريا�ضي مع وزارة الرتبية والتعليم
م��ن خ�ل�ال ف��ري��ق ع�م��ل م���ش�ترك لتفعيل ه��ذه الفعاليات
بال�شكل الذي ميكن التقدم بها لأحد جوائز التميز �ضمن
فعاليات ال�شرطة املجتمعية.

وقرر املجل�س تخ�صي�ص حوافز مادية للفائزين مب�سابقات
الفردي يف بطولة ال�شرطة للتجديف االوملبي احلديث والتي
ا�ستحدثها االحتاد هذا املو�سم الأول  3000درهم والثاين
 2000درهم والثالث  1000درهم وم�سابقات الزوجي :
الأول  4000درهم والثاين  2000درهم و�إدراج امل�سابقة
يف ن�ق��اط درع ال�ت�ف��وق الريا�ضي ال�ع��ام اع�ت�ب��ارا م��ن املو�سم
 2015-2014مع توجيه خطاب �شكر وتقدير �إىل احتاد
الإمارات العربية املتحدة لل�شراع والتجديف احلديث.
وواف��ق املجل�س بالن�سبة لبطولة ال�شرطة ل�سباق الطريق
على زيادة امل�سافة ح�سب ما هو معمول فيه يف ا�سرتاتيجية
تطوير م�سافة �سباق الطريق للو�صول �إىل ن�صف ماراثون.
و�أثنى املجل�س خالل االجتماع على اجلهود املخل�صة لكافة

العاملني يف جلان بطولة ال�شرطة للرماية رقم  31والتي
�أقيمت م�ؤخرا بال�شارقة.
وك�ل��ف اللجنة الفنية ب��االحت��اد ب��درا��س��ة �إم�ك��ان�ي��ة �إ�ضافة
م�سابقة لرماية امل�سد�س لقادة ال�شرطة والنواب واملديرين
العامني خالل البطولة القادمة بناء علي توجيهات القيادة
ال�شرطية.
كما كلف ق�سم الأن�شطة باالحتاد ب�ضرورة البدء يف و�ضع
ال�برن��ام��ج امل �ق�ترح خل�ط��ة ال�ن���ش��اط ال��ري��ا��ض��ي ال���س�ن��وي يف
نهاية �شهر مار�س �سنويا ب�أق�صى تقدير للعر�ض على اللجنة
الفنية وجمل�س �إدارة االحتاد خالل �شهر �أبريل من كل عام
حتى تتمكن القيادات العامة من الإعداد والتح�ضري اجليد
واملبكر للم�شاركة فيه.

يف دوري وزارة �ش�ؤون الرئا�سة الكروي

بنـــي يـــــا�س يت�صــــــدر الأولــــــى وليـــــــوا يف طليعـــــــة فـــــــرق الثانيـــــــــة

ب �ن �ج ��اح ل ��رح �ل ��ة االن � �ت � �� � �ص ��ارات يف
•• �أبوظبي – الفجر:
م��واج�ه��ات ال ��دور ال �ث��اين ملناف�سات
جن��ح ف��ري �ق��ا ب �ن��ي ي��ا���س ول �ي��وا من دوري وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة الذي
ال�ترب��ع ع�ل��ى � �ص��دارة املجموعتني ي �ق��ام ��ض�م��ن ال�ب�رام ��ج واالن�شطة
االوىل والثانية  ،اث��ر موا�صلتهما الريا�ضية يف اتفاقية التعاون بني

الوزارة وجمل�س ابوظبي الريا�ضي.
وطغت على مباريات اجلولة االوىل
يف ال � � ��دور ال� �ث ��اين ل � � ��دوري وزارة
�ش�ؤون الرئا�سة لغة الفوز يف ثالث
ل� �ق ��اءات ب��ا��س�ت�ث�ن��اء م� �ب ��اراة واح ��دة

ان �ت �ه��ت ب��ال �ت �ع��ادل  ،ح �ي��ث �شهدت
امل�ج�م��وع��ة االوىل ف ��وز ف��ري��ق بني
ي��ا���س ع�ل��ى ب�ي�ن��ون��ة ب�ث�لاث��ة اه ��داف
م �ق��اب��ل ه ��دف�ي�ن يف امل � �ب� ��اراة التي
اداره� ��ا حتكيميا ي�ع�ق��وب احلمادي
مب���س��اع��دة ع� ��ادل ال�ن�ق�ب��ي ،وج ��اءت
اه� ��داف ال�ف��ائ��ز ع��ن ط��ري��ق في�صل
احل�م��ادي ( هدفني ) وكون�سانتني
ادري��ان  ،فيما �سجل لبينونة احمد
ع��زت وخ�ل�ي�ف��ة الكرم�ستجي  ،كما
ح�ق��ق ف��ري��ق اخل��ال��دي��ة ف ��وزا هاما
على ح�ساب ف��ري��ق �صري بني يا�س
بثالثة اه��داف لهدف  ،احرزها كل
من من�صور املن�صوري و�صالح عبيد
واح�م��د النقبي  ،بينما ج��اء هدف
�صري بني يا�س الوحيد بقدم يو�سف
احلمادي.
ويف م��واج �ه��ات امل�ج�م��وع��ة الثانية
مت� �ك ��ن ف� ��ري� ��ق ل � �ي� ��وا م� ��ن حتقيق
االنت�صار بثالثية نظيفة على فريق
اليا�سات  ،يف امل�ب��اراة التي قادها يف

اجلانب لتحكيمي عبد اهلل النقبي
وي�ساعده �سلطان املرزوقي  ،واحرز
االه��داف علي العامري ( هدفني)
وفي�صل ال �ع�بري  ،وان�ت�ه��ت مباراة
البطني ودا���س بالتعادل االيجابي
ب�ه��دف�ين ل�ك��ل منهما  ،ح�ي��ث �سجل
ل �ل ��أول ج �م �ع��ة خ���ص�ي��ب و�سلطان
النوبي  ،فيما اح��رز للثاين حممد
م�سعود ونا�صر املزروعي .
ويف خ �ت��ام اجل ��ول ��ة االوىل للدور
الثاين من مناف�سات الدوري  ،ت�صدر
فريق بني يا�س الرتتيب العام لفرق
املجموعة االوىل بر�صيد  12نقطة
 ،وح��ل بعده فريق �صري بني يا�س
ب�ستة ن�ق��اط وج��اء ثالثا اخلالدية
ب�أربعة نقاط ووق��ف اخ�يرا باملركز
الرابع بينونة بنقطة وحيدة .
باملقابل ت�صدر فريق ليوا املجموعة
الثانية بر�صيد  7نقاط وجاء ثانيا
ف��ري��ق دا�� ��س ب 5ن �ق��اط  ،وبنف�س
الر�صيد وقف البطني باملركز الثالث

 ،وح��ل اخ�ي�را ف��ري��ق ال�ي��ا��س��ات ب 4
نقاط  ،لتبقي الفوارق الب�سيطة يف
النقاط بني فرق املجموعة الثانية
ال� ��� �ص ��راع م �ف �ت��وح��ا ع �ل��ى بطاقتي
الت�أهل للمربع الذهبي .

وم��ن امل ��ؤم��ل ان ت�ق��ام م���س��اء اليوم
االحد مواجهات اجلولة الثانية يف
ال� ��دور ال �ث��اين ع�ل��ى م�لاع��ب فندق
ق ���ص��ر االم� � � ��ارات ،ح �ي��ث ي�ل�ت�ق��ي يف
االوىل ف��ري�ق��ي بينونة واخلالدية

 ،و� �ص�ير ب �ن��ي ي��ا���س م��ع ب �ن��ي يا�س
امل�ت���ص��در  ،بينما ت�شهد املجموعة
ال �ث��ان �ي��ة م��واج �ه �ت�ي�ن م ��ن العيار
الثقيل بني البطني وليوا واليا�سات
مع دا�س .

(دبي البحري) ينظم اجلولة الثالثة للزوارق ال�سريعة

مونـــديـــال (اكـــ�س كـــات) يعـــــود �إلــــــى امليـنـــــــاء ال�سياحــــــي ال�سبــــــــــت
اللجنة املنظمة تعتمد الربنامج الزمني للحدث والبداية اخلمي�س

•• دبي  -الفجر:

ينظم ن ��ادي دب��ي ال ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات البحرية
اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل فعاليات جائزة
دب ��ي ال �ك�ب�ري ل� �ل ��زوارق ال���س��ري�ع��ة (اك ����س كات)
اجلولة الثالثة من بطولة العامل  2013والتي
ب�إ�شراف جمعية املحرتفني الدولية (دبليو بي بي
�أيه) وحتت مظلة االحتاد الدويل (يو �أي �أم).
ويعود احلدث �إىل امليناء ال�سياحي للمرة الثانية
هذا العام بعدما جنح نادي دبي الدويل للريا�ضات

البحرية يف تنظيم فعاليات جائزة دبي الكربي يجعل الإث��ارة حا�ضرة يف احل��دث العاملي الكبري
ل �ل��زوارق ال�سريعة اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن بطولة وال��ذي يتطور من عام �إىل �آخ��ر حتى �أ�صبح من
 2013خ�لال �شهر يناير املا�ضي وذل��ك �ضمن اك�ب�ر الأج �ن ��دة ال��ري��ا��ض�ي��ة يف روزن ��ام ��ة االحت ��اد
الأن���ش�ط��ة والأح � ��داث ال�ت��ي ينظمها ي��ف املو�سم الدويل.
واع �ت �م��دت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ال�برن��ام��ج الزمني
الريا�ضي البحري 2013-2012
وب � � ��د�أت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ب� �ن ��ادي دب� ��ي ال� ��دويل ال�ك��ام��ل لأح� ��داث ج��ائ��زة دب��ي ال �ك�بري للزوارق
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة يف ال�ت�ج�ه�ي��ز النطالقة ال�سريعة (اك�س ك��ات) حيث تبد�أ الفعاليات يوم
احل ��دث ال�ك�ب�ير وال�ترت �ي��ب الن �ط�لاق��ة احلدث اخلمي�س املقبل ب ��إج��راءات الت�سجيل والفح�ص
علي مدار ثالث �أي��ام جتري خاللها العديد من ال�ف�ن��ي ث��م االج�ت�م��اع ال�ت�ن��وي��ري للجنة املنظمة
ال�سباقات �ضمن فعاليات البطولة الأم��ر الذي واملت�سابقني وال��ذي يتم فيه �شرح م�سار ال�سباق

و�إب��داء املالحظات املهمة عليه من قبلهم بينما
يعقب ذل��ك اجتماع خا�صة جلمعية املحرتفني
ال��دول�ي��ة (دب�ل�ي��و ب��ي ب��ي �أي ��ه) م��ع م ��دراء الفرق
امل�شاركة لبحث هموم وم�ستقبل احلدث.
وتنتقل �أح��داث اجلولة الثالثة �إىل عر�ض مياه
البحر يف ال �ي��وم ال �ت��ايل (اجل�م�ع��ة) املقبل حيث
�ستخترب ال��زوارق امل�شاركة جاهزيتها من خالل
التجارب الر�سمية عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف
� �ص �ب��اح��ا ويف ال� �ف�ت�رة امل �� �س��ائ �ي��ة وحت ��دي ��دا عند
الثالثة والن�صف �سيكون امل�شاركون علي موعد

مع املناف�سة اجلديدة يف بطولة ال�سرعة (�سبيد
كات ران) والتي تعتمد علي املواجهة الثنائية بني
زورق و�آخر علي مراحل بنظام خروج املغلوب
وتدق �ساعة احلقيقة يوم ال�سبت املقبل من خالل
�إق��ام��ة ��س�ب��اق �أف���ض��ل زم��ن ب�ين ج�م�ي��ع ال� ��زوارق
امل�شاركة لتحديد املنطلقني يف ال�سباق الرئي�سي
جل��ائ��زة دب��ي ال�ك�بري ل �ل��زوارق ال�سريعة –اك�س
كات -وذلك يف متام ال�ساعة العا�شرة وملدة �ساعة
ون�صف علي �أن تكون انطالقة ال�سباق الرئي�سي
عند ال�ساعة الثالثة والن�صف ع�صرا

ويت�صدر الرتتيب العام لبطولة العامل للزوارق
ال�سريعة –اك�س ك ��ات 2013 -زورق ف ��زاع 3
ب�ق�ي��ادة ال�ث�ن��ائ��ي ال�ع��امل��ي ع ��ارف ال��زف�ين وحممد
�سيف امل��ري بر�صيد  800نقطة ح�صدها من
ت���ص��دره ل�سباقي اجل��ول�ت�ين الأويل والثانية يف
البطولة ،علما �أن الفريق يت�صدر �أي�ضا الرتتيب
ال�ع��ام ل�سباق �أف�ضل زم��ن بعد جولتني بر�صيد
 800نقطة وي�ح�ت��ل �أي���ض��ا م��وق��ع ال �� �ص��دارة يف
مناف�سات �سباق ال�سرعة (�سبيد كات ران) بر�صيد
 20نقطة.

املدربون ي�شيدون بدور جمل�س �أبوظبي الريا�ضي

جناحات كبرية يف ختام الدورة التدريبية ملدربي حرا�س املرمى

•• �أبوظبي –الفجر:

ا�شاد مدربو حرا�س املرمى يف اندية كرة القدم
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��دول��ة ب��ال��دور ال��رائ��د ملجل�س
ابوظبي الريا�ضي برئا�سة �سمو ال�شيخ نهيان
بن زايد �آل نهيان  ،وحر�صه الكبري على ت�أهيل
ال �ك ��وادر ال�ت��دري�ب�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة واط�لاع �ه��م على
احدث التجارب والتطبيقات الدولية يف جمال

التدريب ع�بر ال��ور��ش��ات وال�برام��ج التطويرية
والدورات املكثفة التي متكنهم من اداء ادوارهم
ومهامهم بنجاحات كبرية .
ج ��اء ذل ��ك يف خ �ت��ام ال � ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة ملدربي
حرا�س املرمى ( امل�ستوى الثاين ) التي اقيمت
ع �ل��ى م ��دى ا� �س �ب��وع يف ن� ��ادي اجل ��زي ��رة  ،حتت
ا� �ش��راف جم�ل����س اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي وبتنظيم
برنامج الرعاية الريا�ضية ،وذلك بالتعاون مع

احت��اد ال�ك��رة وبالتن�سيق م��ع االحت��اد الآ�سيوي،
ومب�شاركة  27مدربا ميثلون خمتلف اندية كرة
القدم يف الدولة بجانب م�شاركة خليجية متثلت
مبدرب واحد من البحرين.
�شهد ختام الدورة عارف العواين مدير برنامج
ال��رع��اي��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ت��اب��ع مل�ج�ل����س ابوظبي
الريا�ضي وطالل الها�شمي مدير ادارة ال�ش�ؤون
ال�ف�ن�ي��ة مبجل�س اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي  ،وح�سن
ا��س�م��اع�ي��ل م� ��درب منتخبنا ال��وط �ن��ي حلرا�س
امل��رم��ى  ،وال�ع�م��اين ه��ارون ال��ده�م��اين املحا�ضر
اال�سيوي املعتمد لدورات مدربي حرا�س املرمى.
وق��دم يف اخل�ت��ام ع��ارف ال �ع��واين �شكره جلميع
امل���ش��ارك�ين وح��ر��ص�ه��م ع�ل��ى جن��اح ال� ��دورة التي
تعترب االوىل من نوعها على م�ستوى مدربي
ح ��را� ��س امل ��رم ��ى  ،م �� �ش �ي��دا ب � ��دور املحا�ضرين
وحما�ضراتهم النظرية وامليدانية والتي ت�ضمنت
الكثري من املحاور املتقدمة وال�ساعية لتكري�س
ال�ت�ج��ارب ال��دول�ي��ة امل�م�ي��زة  ،لت�سهم يف حتقيق
الدعم الفني للكوادر التدريبية امل�شاركة ب�أحدث
اخلربات والتجارب ،الأمر الذي ين�صب �إيجابا
يف م�صلحة ك ��رة االم � ��ارات م��ن خ�ل�ال ال�سعي
املتوا�صل لتخريج احلرا�س املقتدرين و�أ�صحاب
الإمكانيات املميزة  ،م�شريا ان جمل�س ابوظبي

الريا�ضي وبرنامج الرعاية الريا�ضية يولون
�أهمية كبرية لدعم الريا�ضيني املحرتفني من
مدربني والعبني و�إداريني  ،انطالقا من دورهما
الفاعل لتحقيق النجاحات لكافة الأل�ع��اب ويف
جميع امل�ستويات.
كما �شكر ط�لال الها�شمي املحا�ضرين هارون
ال��ده�م��اين وح�سن ا�سماعيل على جهودهم يف
ختام الدورة التي �شكلت فر�صة منا�سبة لتبادل
االف�ك��ار واخل�ب�رات بجانب املحا�ضرات العلمية
والتطبيقات العملية التي �شهدتها اجندة الدورة
 ،مثنيا على دور مدربي احلرا�س وحر�صهم على
حتقيق اال�ستفادة من مكت�سبات ال��دورة بتفاعل
كبري.
يف املقابل ق��دم ح�سن ا�سماعيل م��درب حرا�س
مرمى منتخبنا الوطني �شكره وتقديره ملجل�س
ابوظبي الريا�ضي وبرنامج الرعاية الريا�ضية
ودوره ��م الكبري يف ت�ق��دمي ال� ��دورات والربامج
امل �ث��ال �ي��ة ل �ت �ط��وي��ر ال� �ك ��وادر ال �ت��دري �ب �ي��ة بكافة
اخت�صا�صاتهم  ،منوها ان الدورة جاءت ب�أهداف
وجن�ح��ت يف ترجمتها اىل ار� ��ض ال��واق��ع  ،من
خ�لال ال�صدى الكبري والتفاعل ال��رائ��ع الذي
مل�سناه م��ن م��درب��ي احل��را���س امل���ش��ارك�ين والذي
نقدم لهم جزيل ال�شكر لتفرغهم وح�ضورهم

من اجل مواكبة احدث اخلربات .
ويف اخلتام تبادل عارف العواين وطالل الها�شمي
وح�سن ا�سماعيل واملحا�ضر ه��ارون الدهماين
وامل��درب�ين امل�شاركني ال��دروع التذكارية ملجل�س
ابوظبي الريا�ضي وبرنامج الرعاية الريا�ضية
واحت��اد ال�ك��رة ،تثمينا وتقديرا جلهود اجلميع
وادوارهم يف حتقيق عالمات النجاح ملحاور دورة
مدربي حرا�س املرمى .

علما ان ال ��دورة اقيمت �ضمن ب��رام��ج اتفاقية
ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة ب�ين احت ��اد االم� ��ارات لكرة
ال �ق��دم وب��رن��ام��ج ال��رع��اي��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة الهادفة
لتطوير الكوادر التدريبية والفنية عرب دورات
وور� � ��ش ع �م��ل ت ��زوده ��م ب ��اخل�ب�رات والتجارب
احل��دي �ث��ة ب�ج��ان��ب منحهم ال �� �ش �ه��ادات ورخ�ص
العمل يف جم��االت اخت�صا�صهم بالتن�سيق مع
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم .
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عر�س جماعي لأبناء
النيادي واحل�ساين والر�شيدي

احتفلت قبيلة النيادي بزفاف �أربعة من �أبنائها وه��م حممد حميد را�شد امل��ر النيادي
�إىل كرمية فا�ضل را�شد املر النيادي ،ومبارك فا�ضل املر النيادي �إىل كرمية �سيف مطر
النيادي ،وخليفة حميد املر النيادي �إىل كرمية �سعيد حمود الر�شيدي ،وفهد حميد املر
النيادي �إىل كرمية را�شد �سامل احل�ساين ،ح�ضر احلفل الذي �أقيم مبيدان االحتفاالت يف
زاخر مبدينة العني�،سعادة حمد را�شد النيادي ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري لإمارة �أبوظبي،
وال�شيخ يو�سف بن �سهيل البادي معرف قبيلة البداة ،وال�شيخ �سامل بن �ضاعن الرا�شدي
معرف قبيلة الروا�شد ،وحممد مطر بن عمري النيادي ،وحممد عامر النيادي ،ونهيان
بن مفتاح وعبداهلل بن مفتاح النيادي وعدد من امل�س�ؤولني ووجهاء القبائل وح�شد كبري
من املدعوين والأهل والأ�صدقاء ،وت�ضمن احلفل م�أدبة ع�شاء وم�شاركة فرقة احلربية
بعرو�ض و�أهازيج متنوعة من الرتاث االماراتي.

تكرم جتربة فندقية فاخرة مع «بريوت  ،نهَّام  ،وتالي�س �سبا»
•• ابوظبي رم�ضان عطا

عند زيارتك لفندق اجلمريا ابراج االحتاد جتد هناك العديد من اخلدمات
التى تدعو اىل الرفاهية واجلمال  ،وعندما تت�أهب لأوىل خطواتك متجها
اىل الفندق حتظى برتحيب خا�ص من العاملني ت�شعر من خاللة براحة
نف�سية  ،وجتد اجراءات احلجز ب�سيطة و�سل�سة يتخللها �ضيافة خا�صة حتى
ت�صل اىل الغرفه التى تتمتع باطاللة انيقة وبراقة ت�ستطيع من خاللها
القاء نظرة على امارة ابوظبي باكملها من اعلى ناطحات ال�سحاب وتتميز
الغرفة بكل ما حتتاجة القامة �سعيدة ينفرد بها اجلمريا ابراج االحتاد .
وق�ضاء ا�سعد االوق��ات يف مطعم النهام الذي يحوز على اعجاب الكثريون
ملا يقدمة من ماكوالت عربية واوربية ويقدم النهام موائد �شيل و جريل
اخلا�صة ب�إفطار وغداء يوم اجلمعة ،حيث ُتقا ُم يف مطعم نهَّام ال�شهري وتركز
على تقدمي جتارب تذوق جديدة يف �أجواء �أنيقة بل وهادئة ،وتوفري خيارات
�شاملة لل�ضيوف لتناول الطعام يف الداخل �أو يف الهواء الطلق؛ بالإ�ضافة
�إىل وجود وفر ٍة يف عدد حمطات الطهو التفاعلية الناب�ضة باحلياة.
واذا ك�ن��ت حم�ظ��وظ��ا فعليك ان ت�ت��وج��ه اىل امل��رك��ز ال�صحي تالي�س �سبا
 Talise Spaوهو مكان ت�ستطيع ان جتدد ن�شاطتك بزيوت متخ�ص�صة
يف العالجات والتدليك بايادي خبرية يف ازال��ة اعباء العمل من كاهلك ،
و يقدم العديد من الهدايا والعرو�ض للعرو�سني وا�ستعدادات خا�صة لهم
لق�ضاء ليلة العمر بحيوية ون�شاط مع مغط�س ال��ورد واحلليب الفاخر،
ال�سمية املرت�سبة فيه� ،إىل جانب
َي ْع ُقبه َت ْدثِري اجل�سد ،للتخل�ص من الآثار ُّ
جل�سة م�ساج التالي�س ،التي يتميز بها  ،م ِّ
ُ�سخرين لذلك �أ�ساليب بارعة،

امل�ساجات التايالندية،
�أُختريت بعناية فائقة ،وهي م�ستوحاة من تقاليد َّ
وال�س َويْدِ ّيون ،وذلك
والتقاليد التي يتبعها الأندوني�سيون يف جزيرة بايل ُ
من �أجل الو�صول �إىل منتهى ال�سعادة والنعيم اخلال�ص.
ومطعم ب�يروت يقدم ب��راع��م ال�ت��ذوق على ي��د ال�شيف ج��وين ،كبري طهاة
امل�أكوالت العربية احلديثة  ،ب�أجوائه الداخلية الفخمة واملرتفة ،واملو�سيقى
العربية ا َ
حل ّي ِة الناب�ضة باحلياة ،والأحل��ان الغرامية التي ُت ْع َز ْف للأزواج
وتَخْ ُط َب ِو َّدهُم وم�شاعرهم احلاملة.
وال�سمات املوحدة يف جميع االماكن التى تزروها هو الرتحيب واالحرتافية
والتفاين يف العمل لكي ت�شعر بالرفاهية واال�ستمتاع داخ��ل فندق جمريا
ابراج االحتاد.

الطالب يختربون احلياة دون
م�أوى يف اجلامعة الكندية بدبي
تعرف �سبعة ط�لاب من اجلامعة
الكندية دب��ي ،على طبيعة احلياة
التي يحياها امل�شردون دون م�أوى،
وذل� � ��ك ب� �ه ��دف ج �م��ع التربعات
للفقراء ون�شر الوعي جتاه �أحوال
ه� � � ��ؤالء الأ�� �ش� �خ ��ا� ��ص يف العديد
م��ن دول ال �ع��امل .وق���ض��ى ه� ��ؤالء
ال �ط�لاب خم�سة �أي� ��ام ب�ل�ي��ال�ه��ا يف
احلرم اجلامعي معتمدين على ما
يقدمه لهم زمال�ؤهم يف اجلامعة.
و�شارك كل من كرمي فهمي وع�صام
ق�صابية وتيوا �أومبي وجافان وادا
و��ش��اب�ير فورنيت�شرواال وم�صدق
ح�سان و�أحمد القرجويل يف املبادرة
اخلريية التي حتمل ا�سم خم�سة
�أيام من �أجل امل�شردين بهدف ن�شر
ال��وع��ي وجمع التربعات للفقراء
وامل���ش��ردي��ن ال��ذي��ن يعي�شون على
الطرقات يف ظروف قا�سية للغاية،
و�سرت�سل الأم ��وال التي يجمعها
الطالب �إىل م�ؤ�س�سة دبي لرعاية
الن�ساء والأطفال.
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ينظم زيارة خا�صة �إىل متحف
بنك الإمارات دبي الوطني ّ
الل�ؤل�ؤ للم�شاركات يف مهرجان طريان الإمارات للآداب 2013

انطالقاً من �إ�سرتاتيجيته الرامية
�إىل دع��م الأن�شطة التي ت�برز تراث
وثقافة الإم��ارات ،قام بنك الإمارات
دب� ��ي ال ��وط� �ن ��ي ،ال �ب �ن��ك ال� ��رائ� ��د يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،بتنظيم
زيارة خا�صة للوفد الن�سوي امل�شارك
يف مهرجان طريان الإمارات للآداب
� 2013إىل متحف الل�ؤل�ؤ الكائن يف
املقر الرئي�سي للبنك .ورح��ب ريك
ب��دن��ر ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
الإم� � � ��ارات دب ��ي ال��وط �ن��ي  ،بالوفد
الن�سوي امل�شارك يف املهرجان ،الذي
�إ� �س �ت �م��ع خ �ل�ال ال ��زي ��ارة �إىل �شرح
قدمه املر�شد عن تاريخ متحف بنك
الإم��ارات دبي الوطني لل�ؤل�ؤ ،الذي
ي �ع��د الأول م��ن ن��وع��ه يف املنطقة،
وال � ��ذي ي���ض��م �أك�ب��ر جم �م��وع��ة من
الل�ؤل�ؤ الطبيعي يف منطقة اخلليج.
وك� ��ان م�ت�ح��ف ب �ن��ك الإم � � ��ارات دبي

ال��وط�ن��ي ل�ل��ؤل��ؤ ه��دي��ة م��ن الراحل
�سلطان العوي�س ،م�ؤ�س�س بنك دبي
ال��وط �ن��ي � ،إىل ال���ش�ع��ب الإم ��ارات ��ي
ل �ت��ذك�ي�ره��م ب ��إ� �س �ت �م��رار برتاثهم
وث �ق��اف �ت �ه��م ق �ب ��ل ف �ت��رة �إكت�شاف
النفط .ي�أتي تنظيم بنك الإمارات
دبي الوطني لهذه الزيارة اخلا�صة

يف �إطار دعم البنك ملهرجان طريان
الإم � ��ارات ل�ل ��آداب � ،2013إذ قام
ال �ب �ن��ك ب��رع��اي��ة حم��ا� �ض��رة ج ��ورج
�أوروي � ��ل ال���س�ن��وي��ة امل��رم��وق��ة �ضمن
�إطار فعاليات املهرجان ،التي �أقيمت
ي ��وم  9م ��ار� ��س  ،2013يف فندق
�إن�ترك��ون�ت�ي�ن�ن�ت��ال يف دب��ي في�ستفال

بح�ضـــــور العائلـــــــة
والأقــارب والأ�صدقاء
�أطفـــ�أت النـــا ماهـــر
عليـــاء ال�شمعة الثالثة

•• ال�شارقة – الفجر:

بح�ضور والدها ووالدتها و�شقيقها
بالل وجديها وجدتيها واعمامها واخوالها وعمتاها وخالتها �أطف�أت النا
ماهر علياء م�ساء يوم الإثنني املا�ضي ال�شمعة الثالثة خالل الإحتفال الذي
�أقيم مبنزل العائلة يف ال�شارقة على �أنغام �سنة حلوة يا حلوة يا النا و�ألف
مربوك وعقبال مئة عام .

موظفو و�ضيوف مرييديان دبي ي�شاركون
يف احتفالية �ساعة الأر�ض لعام 2013
عرب ق�ضاء مدة �ساعة يف الظالم� ،سين�ضم مرييديان دبي للماليني عرب
العامل لإ�سال ر�سالة قوية من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لكوكب الأر�ض.
�ستطف�أ الأنوار يف مرييديان دبي بالتزامن مع �ساعة الأر�ض ،وهي املبادرة
البيئية العاملية لن�شر الوعي البيئي و التي �أطلقها ال�صندوق العاملي للحياة
الربية ( .)WWFالكثري من املعامل العمرانية والأبنية ال�شهرية من
�آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبة �إىل الأمرييكيتني �ستطفئ �أنوارها يف م�سعى لتوفري
الطاقة .الكثري من النا�س من كل العامل �سيجتمعون باحتفالية يف ت�أمل
�شيء واحد م�شرتك – كوكبنا.

ف�صل �أبريل الدرا�سي يف مركز دبي العاملي للفنون

يبد�أ الف�صل الدرا�سي اجلديد يف مركز دبي العاملي للفنون يوم ال�سبت 20
�أبريل  2013وم�ستفيدا من جمموعته من الفنانني واملدر�سني ،يقدم مركز
دب��ي العاملي للفنون ع��ددا كبريا غري تقليدي من ال��دورات التدريبية ،ور�ش
العمل والندوات يف جماالت متنوعة� .سوف تكون الف�صول القادمة متاحة يف
ال�صباح وامل�ساء وميكن الت�سجيل يف �أي وقت خالل �شهر �أبريل .ومع ذلك ،ومن
�أجل �ضمان مكان ،ين�صح الطالب بالت�سجيل قبل � 20أبريل.
تقول �آي�شا ت�شني ماكيفر ،رئي�س املركز� ،إن :مركز دبي العاملي للفنون مدر�سة
فنون �شاملة ال ت�سعى للربح متنح ف�صوال درا�سية يف العديد من املجاالت مبا يف
ذلك الر�سم ،اخلزف ،الت�صوير ،ت�صميم الأزياء ،الت�صميم الداخلي ،البا�ستيل
الناعم وغريها الكثري .منذ حلظة ت�أ�سي�سه وهو يعد واحدا من �أكرث م�ؤ�س�سات
الإم��ارة ج��دارة واح�ترام��ا نظرا لأن��ه يخدم جمتمع الفنون يف دب��ي منذ عام
 1976موفرا مكانا للتعليم ،التدريب والعر�ض ملجموعة كبرية من الفنون.

فندق «�سافوي» يف فلورن�سا
يعيد �إحياء �شخ�صية بينوكيو

رمادا داون تاون تدعم م�ؤ�س�سة الثقة للتوحد

فندق رمادا داون تاون ،الواقع يف اكرث مناطق دبي رقي وحيوية ،يقدم الدعم مل�ؤ�س�سة الثقة للتوحد ،وي�شارك يف ن�شاط اليوم املفتوح للم�ؤ�س�سة يف يومه الثاين كجزء من مبادرات امل�س�ؤولية
الإجتماعية التي يقوم بها الفندق للعام  .2013وح�ضر احلدث �أكرث من  200م�شاركا مع
عدد كبري من �أطفال امل�ؤ�س�سة التي تعمل على رعايتهم ،والذي نظم يف ديزرت بامل ريزورت ،مع
العديد من الأن�شطة والألعاب ،مبا يف ذلك الر�سم على الوجه وعرو�ض خا�صة ادخلت البهجة
اىل قلوب الطفال واحل�ضور ،وقد �شارك موظفي رم��ادا داون ت��اون بكل جد وحمبة وقدموا
احللويات للأطفال .وقال وائل الباهي ،مدير عام رمادا داون تاون دبي ،نحن �سعداء جدا لر�ؤية
االبت�سامة على وجوه الأطفال وبدعم م�ؤ�س�سة الثقة للتوحد ،فهذا العمل ي�شعرنا بالفرحة
الكبرية ويحقق هدفنا عرب التعاون مع امل�ؤ�س�سة مب�ساعدة الأطفال و�أ�سرهم للتعامل ب�إيجابية
مع احلالة ،ونحن م�ستمرون بالعمل على تنظيم وامل�شاركة يف املزيد من الن�شاطات املجتمعية
كجزء من �إ�سرتاجتية امل�س�ؤولية الإجتماعية لدينا .
وقال مارك جاك ب�شاياين ،رئي�س ق�سم الت�سويق ،م�ؤ�س�سة الثقة للتوحد ،بالنيابة عن م�ؤ�س�ستنا،
نود �أن ن�شكر رمادا داون تاون للدعم الذي تقدمه ل�ؤ�س�سة الثقة للتحد ،ولإعطاء الوقت له�ؤالء
الأطفال ورعايتهم و�إدخال البهجة اىل قلوبهم ،ونحن ن�أمل �أن يلهم هذا العمل م�ؤ�س�سات �أخرى
للم�شاركة .

ي� � ��درك ف� �ن ��دق «� � �س� ��اف� ��وي» التابع
مل�ج�م��وع��ة «روك � ��و ف��ورت �ي��ه» �أن �سر
احل�صول على عطلة عائلية ناجحة
ه��و يف �إ� �ش��راك اجل�م�ي��ع يف الوجهة
امل �ق �� �ص��ودة ،ومم ��ا ال � �ش��ك ف �ي��ه �أن
فلورن�سا هي املكان الأمثل لذلك ملا
ت�شهده م��ن �إق�ب��ال ك�ب�ير .وبالرغم
من �أن املدينة تقدم لليافعني �أماكن
للت�سوق وم�شاهد ثقافية تاريخية
ول �ل �ك �ب��ار م �ط��اع��م ف��ائ �ق��ة و�أج� � ��واء
رومان�سية ،لكن �سي�شهد الآب��اء من
خمتلف �أن�ح��اء العامل كيف �أن��ه من
ال�صعب توفري الأج��واء الرتفيهية
ل�ل���ص�غ��ار ،ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت الوجهة
املعنية ه��ي م�سقط ر�أ� ��س بينوكيو
– ال�شخ�صية ال�شهرية يف الأدب
الكال�سيكي اخلا�ص بالأطفال.

مهرجان �أبوظبي يق ّدم يوم املواهب ال�شابة تعزيز ًا للإبداع الفني واملو�سيقي لدى النا�شئة
ا�ستقبل مهرجان �أبوظبي  2013م�ساء
�أم�س على م�سرح �أبوظبي جي ً
ال جديداً
م��ن املو�سيقيني ال�شباب ،وذل��ك �ضمن
ي��وم املواهب ال�شابة �أح��د �أب��رز فعاليات
ال�برن��ام��ج التعليمي للمهرجان ،التي
جتمع املو�سيقيني النا�شئة �إىل جانب
مو�سيقيني حمرتفني عامليني يف عر�ض
مو�سيقى مبا�شر �أمام جمهور العا�صمة
�أبوظبي.
وق� ��د ا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ط �ل �ب��ة مهاراتهم
املو�سيقية بح�ضور معايل الدكتور مغري
اخل�ي�ي�ل��ي ،م��دي��ر ع��ام جمل�س �أبوظبي
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ،ال �� �س�ير ك�ل�اي��ف غلين�سون،
املدير الفني والتنفيذي لكارنيغي هول،
و��س�ع��ادة ه��دى اخلمي�س ك��ان��و ،م�ؤ�س�س
جم�م��وع��ة �أب��وظ �ب��ي ،امل ��ؤ� �س ����س واملدير
الفني ملهرجان �أب��وظ�ب��ي ،وح�شد كبري
��ض��م �أول �ي��اء �أم� ��ور ال�ط�ل�ب��ة ومعلميهم
وحم �ب ��ي امل��و� �س �ي �ق��ى ومم �ث �ل��ي و�سائل
الإعالم ،وذلك قبل ال�صعود على خ�شبة
م�سرح �أبوظبي الذي �شهد م�شاركة 18
ط��ال �ب �اً م��ن خم�ت�ل��ف م��دار���س �أبوظبي
ترافقهم فرقة دي كال�سيفايد املكونة
من جمموعة من املو�سيقيني خريجي
الأكادميية وهو برنامج مرموق لتعليم
املو�سيقى تديره قاعة كارنيغي يف مدينة
نيويورك بالواليات املتحدة ،ومدر�سة
ج ��ول� �ي ��ارد ،وم �ع �ه��د وي� ��ل للمو�سيقى
بالتعاون مع منطقة مدينة نيويورك
التعليمية.

مركز ورزيدن�س الب�ستان ي�ست�ضيف الريا�ضيني امل�شاركني
يف بطولة فزاع الدولية  5لرفع الأثقال للمعاقني

مركز ورزيدن�س الب�ستان ،ال�شقق الفندقية املعروفة بني ال�سياح ورجال
الأعمال� ،إ�ست�ضاف م�ؤخرا الريا�ضيني امل�شاركني يف بطولة فزاع الدولية
اخلام�سة لرفع الأثقال يف الفرتة  21اىل  28فرباير .2013
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي ورئي�س �إدارة جمل�س دبي الريا�ضي ،قام مكتب بطولة فزاع
ون��ادي دب��ي للريا�ضات اخلا�صة بتنظيم البطولة والتي �شارك بها �أكرث
من  137ريا�ضيا من  21بلدا ،عمل مركز دبي للريا�ضات اخلا�صة على
م�شاركة جميع الفئات من ذوي الإعاقات اجل�سدية� ،إن هدف اللجنة املنظمة
للبطولة هو تفعيل دور هذه الفئات وتنمية دورها يف املجتمع من النواحي
الريا�ضية والإجتماعية والثقافية .وقال مو�سى احلايك ،رئي�س العمليات
التنفيذي يف مركز ورزيدن�س الب�ستان ،ي�شرفنا �أن يتم �إختيار مركزنا
لإ�ست�ضافة امل�شاركني يف البطولة الدولية لرفع الأثقال� ،إن هذه الدورة
مهمة جدا وتعطي حمفز قوي ودع��م كبري ل��ذوي الإحتياجات اخلا�صة،
ون�شيد مببادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
يف �إطالق البطولة التي �أ�صبحت الآن معلما هاما لريا�ضة املعاقني .
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 330مليون حالة �إجها�ض بال�صني

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

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت معطيات ن�شرتها وزارة ال�صحة ال�صينية عن �إجراء حواىل  330مليون عملية �إجها�ض يف ال�صني بني عامي 1971
و ،2010على خلفية �إجراءات حكومية وقانونية للحد من الزيادة ال�سكانية وحتديد الن�سل .وح�سب الأرقام املعلنة ,فقد
بلغت عمليات الإجها�ض ذروتها بني عامي  1982و ،1992مع معدل ع�شرة ماليني عملية يف ال�سنة الواحدة و�أكرث من
 14مليون بني العامني  1983و .1991وقد �سمحت �سيا�سة الطفل الواحد التي اعتمدت منذ بداية الثمانينيات بتفادي
حواىل  400مليون والدة �إ�ضافية يف ال�صني البلد الأكرب من حيث التعداد ال�سكاين يف العامل والذي كان يعد حتى نهاية
العام املا�ضي  1.354مليار ن�سمة .وقد �ساهمت عمليات الإجها�ض �أي�ضا يف زيادة حاالت التخل�ص من الأجنة الإناث ،ما
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مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل
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�أ�سفر عن نق�ص يف عدد الن�ساء يف ال�صني يقدر بع�شرات املاليني .يذكر �أن �سيا�سة حتديد الن�سل ت�سببت بارتفاع معدل
عمليات الإجها�ض الق�سرية التي باتت اليوم حمظورة من حيث املبد�أ ,غري �أن هذه املمار�سة ال تزال �سائدة يف عدة مناطق.
ي�شار �إىل �أن ق�ضية امر�أة �أجربت على الإجها�ض يف ال�شهر ال�سابع من حملها قد �أثارت يف يونيو حزيران املا�ضي ف�ضيحة
بال�صني ،حيث ا�ضطرت �إثرها ال�سلطات املحلية �إىل االعتذار .ويعترب املحللون �أنه ينبغي على ال�صني �أن تت�ساهل يف
�سيا�سة احلد من الوالدات على املدى الطويل ،نظرا لتقدم ال�سكان يف العمر بوترية �سريعة وت�ضا�ؤل القوة العاملة .وكانت
وزارة ال�صحة ال�صينية قد قدمت يف يناير كانون الثاين �إح�صاءات مف�صلة عن عمليات التعقيم والإجها�ض ،قبل الإعالن
عن اندماجها يف اللجنة الوطنية لل�سكان وتنظيم الأ�سرة الأ�سبوع املا�ضي.
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يطلب البيتزا لإطالق رهائن

 20ثانية تعالج �إرهاق العني

احتجز رجل رو�سي� 4 ،أ�شخا�ص كرهائن ملدة �ساعات يف
مدر�سة يف جنوب رو�سيا ،مطالباً بقطعة بيتزا وم�شروباً
غازياً مقابل الإفراج عنهم ،ح�سب ما �أعلنت ال�شرطة.
وكان الرجل الذي يبدو �أنه م�سلح مب�سد�س ومتفجرات
اقتحم م��در��س��ة يف ا��س�تراخ��ان  1500كيلومرت جنوب
�شرق مو�سكو و�أحتجز تلميذين و�أ��س�ت��اذاً وعن�صر �أمن
غري م�سلح .وقال متحدث با�سم ال�شرطة لوكالة فران�س
ب��ر���س طلبه الوحيد ك��ان قطعة بيتزا وم�شروبا غازياً
 ،مو�ضحاً �أن اخلاطف احتجز رهائنه يف �إح��دى قاعات
التدري�س .وفر�ضت ال�شرطة طوقاً �أمنياً حول املدر�سة،
ول�ب��ت طلبات اخل��اط��ف ،بح�سب امل���ص��در نف�سه .وبعد
�ساعات م��ن التفاو�ض ،ج��رى حترير ك��ل الرهائن دون
�أن مي�سهم �سوء ،فيما �أوقفت ال�شرطة اخلاطف .وقال
الأ�ستاذ الذي كان يف عداد املخطوفني �أنه �شاهد م�سد�ساً
ب�ح��وزة اخل��اط��ف ال��ذي ق��در عمره بنحو ثالثني عاماً،
لكنه مل ي�ستطع معرفة ما �إذا كان امل�سد�س حقيقياً.

ا�ستطاع ع��دد م��ن العلماء �إي �ج��اد ح��ل ب�سيط وغ�ير ��ش��اق مل�شكلة
�إره��اق العني ،التي يعاين منها �أغلب الذين ي�ستخدمون �أجهزة
الكمبيوتر ل �ف�ترات ط��وي�ل��ة ،ويتمثل احل��ل يف ط��ري�ق��ة عالجية
خا�صة �أطلقوا عليها ا�سم  . 20 - 20 - 20 - 20وتتلخ�ص هذه
الطريقة العالجية اجل��دي��دة يف ��ض��رورة قيام امل�ستخدم بالغمز
بعينه املرهقة  20مرة متتالية كل  20دقيقة ،على �أن يكون ذلك
م�صحوباً باالبتعاد عن ال�شا�شة ملدة  20ثانية مع تركيز النظر على
�أي �شيء يبعد عنه  20قدما ،ح�سب ما ن�شرته جريدة دايلي ميل ،
الربيطانية .وقال �أحد امل�شاركني يف و�ضع الطريقة اجلديدة ،وهو
الدكتور �إدوارد ميندل�سون من جامعة تك�سا�س� ،إن هذه الطريقة
رغ��م ب�ساطتها وغرابتها بع�ض ال�شيء �إال �أنها جمدية وميكنها
�أن حتقق فارقاً ملمو�ساً ي�شعر به امل�ستخدم العادي .ي�شار �إىل �أن
هذه الطريقة �صممت خ�صي�صاً ملن يعانون من متالزمة النظر
للكمبيوتر املعروفة اخت�صاراً ب�ـ  CVSوال�ت��ي يعاين منها ممن
ميار�سون �أعما ًال �أمام �شا�شات الكمبيوتر ل�ساعات طويلة �أو حتى
ع�شاق �ألعاب الفيديو .وتتمثل �أعرا�ض هذه املتالزمة املر�ضية يف
حدوث جفاف ،و�إره��اق للعني ،وال�شعور بال�صداع ،وكذلك �آالم يف
العنق واملفا�صل ،ح�سب ما �أورد موقع فوك�س نيوز  ،ورغم كونها
�أع��را��ض��ا م��ؤق�ت��ة� ،إال �أن �إه�م��ال�ه��ا ق��د ي��دف��ع امل�ستخدم �إىل طلب
امل�ساعدة الطبية يف مرحلة من املراحل.

�سريك يتح ّول مل�أ�ساة
�أ�صيب البهلوان الكيني الأ�صل ،كارو كري�ستوفر البالغ
م��ن العمر  22ع��ام�اً ،بك�سور خطرية يف ظهره وجروح
ب�ل�ي�غ��ة� ،أث �ن��اء ق �ف��زه ع��ن احل �ب��ال ،يف ع��ر���ض � �س�يرك يف
م��و��س�ك��و .وال�ت�ق�ط��ت حل�ظ��ة ال���س�ق��وط ك��ام�يرا ه ��ا ٍو كان
ي�شاهد عر�ض اجليمنا�ستيك الهوائي ،الذي ي�شارك فيه
الع�شرات من امل�ؤدين �إىل جانب كارو ،بح�سب ما �أ�شارت
�صحيفة الـ ديلي ميل الربيطانية .فبينما كان كالو يقفز
عن علو مرتفع ،لي�سقط كما العادة على �شبكة احلماية
ال�ت��ي ت��و��ض��ع ع ��ادة حت���س�ب�اً ل�ل�ظ��روف ال �ط��ارئ��ة ،ارتطم
البهلوان ب�شكل م��د ٍّو ب��الأر���ض مبا�شرة ،بعد �أن ثقبت
ال�شبكة ،فما كان من اجلمهور الذي كان ي�صفق بانتظار
الإجناز العظيم� ،إال �أن بد�أ ب�إطالق هتافات اال�ستهجان
وال�صدمة ،فيما �سارع زمال�ؤه �إىل م�ساعدته .من جهتها،
�أعلنت �إدارة �سريك مو�سكو العظيم� ،أن الالعب نقل �إىل
امل�ست�شفى وهو يف كامل وعيه ،يف حني �أعلن مدير العر�ض
�أن كارو �أ�صيب بك�سر يف �إحدى فقرات ظهره.

� 13ضحية بالألعاب النارية
قتل � 13شخ�صا على االقل وا�صيب � 154آخرون بجروح يف انفجار
�شاحنة �صغرية كانت تنقل العابا نارية اىل مدينة ناتيفيتا�س يف
و�سط املك�سيك لالحتفال مبنا�سبة دينية ،كما اف��ادت ال�سلطات.
واو�ضح حاكم والية تالخكاال حيث تقع مدينة ناتيفيتا�س ان 13
�شخ�صا قتلوا وجرح � 154آخرون بينهم ثمانون متكنوا من مغادرة
امل�ست�شفى  .وعرب الرئي�س املك�سيكي انريكي بينا نييتو على ح�سابه
على تويرت عن ا�سفه للحادث الرهيب الذي وقع يف تالخطاال .
وقتل ثمانية رجال وامر�أة فور وقوع االنفجار بينما تويف الآخرون
خالل نقلهم اىل امل�ست�شفى او عند حماولة ا�سعافهم .وقال �سكان
يف البلدة التي ت�ضم حواىل الف �شخ�ص ان بني ال�ضحايا ر�ضيعا.
ومل تذكر ال�سلطات تفا�صيل عن حواىل �سبعني �شخ�صا ما زالوا
يتلقون ال�ع�لاج ،اال انها قالت ان ارب�ع��ة منهم م�صابون بحروق
خطرية  .ونقل اجلرحى برا او مبروحيات اىل م�ست�شفيي تال�سكاال
وبويبال ،كما ذكرت اجهزة اال�سعاف .ووقع االنفجار يف منت�صف
النهار يف منطقة خي�سو�س دي تيباكتيبيك التابعة لناتيفيتا�س
والواقعة على بعد  125كلم �شرق العا�صمة الفدرالية مك�سيكو.

كلب متو ّجه لأريزونا ي�صل �إيرلندا

مريكل :الرثثرة �أف�ضل طريقة لال�سرتخاء
رغم احل�صول على لقب «�أقوى امر�أة يف العامل» على قائمة جملة
«فورب�س» الأمريكية ،تبدو امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل مثل �أي
امر�أة عادية عندما يتعلق الأمر باال�سرتخاء وق�ضاء �أوقات الفراغ.
وك�شفت مريكل يف ت�صريحات ل�صحيفة «بيلد دير فراو الأملانية �أنها
تف�ضل عندما تريد اال�سرتخاء من ال�ضغوط ال�سيا�سية ،الرثثرة
مع زوجها والذهاب حلفالت املو�سيقى �أو امل�سرح وزراعة النباتات.
وذكرت مريكل �أنها تزرع القرنبيط يف حديقتها مبنطقة �أوكرمارك
�شرقي �أملانيا ،وقالت« :حتتاج هذه النباتات لرعاية كبرية ،ويوجد
يف مزرعتي �أي�ضا �أنواع البطاطا والفراولة».

جماهري تتابع العر�ض املثري لالعب من فريق �سريك نيرتو على دراجته وذلك قبيل انطالق الدورة الثانية ل�سباق جائزة ا�سرتاليا الكربى
ببطولة العامل للفورموال  1لل�سيارات يف ملبورن (ا ف ب)

ف�ستان زفاف غاغا باملاليني

ليل واين
يف العناية املركزة
ب� �ع ��د �أن ع� ��ان� ��ى م� �غ� �ن ��ي ال � � ��راب
الأم�ي��رك� ��ي ،ل �ي��ل واي � ��ن� ،سل�سلة
نوبات متتالية� ،ساءت حالته وهو
الآن يف وحدة العناية املركزة وقد
مت و�ضعه يف غيبوبة مفتعلة.
وذكر موقع (تي �إم زي) الأمريكي
�أن ل�ي��ل واي� ��ن ،م��وج��ود ح��ال �ي �اً يف
ق�سم العناية امل��رك��زة مب�ست�شفى
�سيدارز �سيناي ،بعد �أن عانى من
نوبة �أخ��رى .و�أ��ش��ار �إىل �أن املغني
�أدخ��ل م�ساء الثالثاء املا�ضي �إىل
امل���س�ت���ش�ف��ى ب�ع��د �أن ع��ان��ى �سل�سة
ن ��وب ��ات م �ت �ت��ال �ي��ة ،و�أخ � � ��رج منها
الأرب � �ع ��اء امل��ا� �ض��ي ،غ�ي�ر �أن� ��ه بعد
ب�ضع ��س��اع��ات م��ن خ��روج��ه ،عرث
ع�ل�ي��ه ح��ار� �س��ه ال���ش�خ���ص��ي فاقداً
ل�ل��وع��ي يف غ��رف�ت��ه .فنقل جمدداً
�إىل امل�ست�شفى غري �أن و�ضعه هذه
امل��رة مل يتح�سن .ومت و�صله ب�آلة
التنف�س لأن��ه ك��ان يرجتف ب�شكل
م�ستمر .وب�سبب ت��ده��ور حالته،
مت و�ضعه يف غيبوبة مفتعلة ،وهو
الآن يتنف�س من خالل الآلة.

�ستت�ألق النجمة الأمريكية ،ليدي غاغا ،بف�ستان من ت�صميم فري�سات�شي يف
حفل زفافها من حبيبها املمثل ،تايلور كيني ،املزمع عقده ال�صيف املقبل.
ونقلت �صحيفة (ال�صن) الربيطانية عن م�صدر مطلع �أن غاغا �ستنفق
املاليني على زفافها من تايلور كيني  ،م�شرياً �إىل
�أن م�صممة الأزياء ال�شهرية دوناتيال فري�سات�شي
�ست�صمم لها ف�ستاناً �سيكلف املاليني مبفرده .
و�أ�ضاف امل�صدر �أن غاغا تعتقد �أن الأبي�ض عادي،
وترغب بف�ستان من احلرير الأ�سود والذهبي .
و�أ�شار �إىل �أن النجمة طلبت �أن ت�صمم لها تنورة
وذي ً
ال للف�ستان ميكن �إزالتهما ،لتتمكن من تغيري
منظرها حلفل الزفاف.
ويذكر �أن غاغا وكيني �سيتزوجان ال�صيف املقبل
يف نيويورك ،لتتمكن جدتها� ،أجنلينا جريمانوتا،
من ح�ضور حفل الزفاف.
وك��ان��ت ت�ق��اري��ر �إع�لام �ي��ة ،ك�شفت ه��ذا الأ� �س �ب��وع� ،أن املغنية ل�ي��دى غاغا
ت�ستعد للزواج من تايلور كيني ،بطل م�سل�سل مذكرات م�صا�ص الدماء
( )Vampire Diariesهذا ال�صيف.
ويذكر �أن احلبيبني بد�آ يتواعدان يف �أيلول�/سبتمرب  ،2011عندما اختارته
غاغا لي�شاركها يف التمثيل يف �شريط م�صور لأغنيتها �أنت و�أنا (You And
.)I

تعـاين من عـدم توقـف منو قدميها

تعـاين ماندي �سيلرز ( 38عاما) ،من مر�ض نادر الذي ب�سببه ال تتوقف
قدمها عن النمو ،لكن االطباء وعدوها بعــالج بعد حتديد ال�ـ . DNA
وحتى بعد ان برتت قدمها الي�سرى قبل عدة �سنوات بعدما ا�صيبت بت�سمم
ال��دم اال انهــا �سرعان ما ع��ادت للنمو جم��ددا ومل تفيدها العملية التي
قطعت قدمها بــها.
وبعد فحــ�ص اجلينات اكت�شف ان ماندي هي احلالة الوحيدة لهذا املر�ض
ال �ن��ادر ،وي�صعب على م��ان��دي التجول ب�شكل ع��ادي والت�أقلم م��ع احلياة
اليومية .و�صمم ملاندي كر�ســي من مقعدين خ�صي�صا ليتنا�سب مع حاجتها
اجل�سدية ال�صعبة والتي ال ميكن معاجلتــها.
وتقول مانــدي االطباء مل يهتموا يل عندما ولدت مع قدم كبرية جدا ،ومل
يقيموا حالتي ال�صحية وحتى مل يلفتوا انتباه امي لكي تراقب منو قدماي
ومل تفكر بتاتا انني �ساعاين من مر�ض نادر مع تقدمي يف ال�ســن.

املر�ض يلغي
حفالت ملوري�سي
ا�ضطر املغني الربيطاين ،موري�سي ،من
�إلغاء ما تبقى من حفالته �ضمن جولته
املو�سيقية يف �شمال �أمريكا ،جراء �إ�صابته
ب�سل�سلة من الوعكات خالل العام اجلاري.
ونقل موقع �إي �أون�لاي��ن الربيطاين عن
متحدث با�سم موري�سي ،الع�ضو ال�سابق
يف فرقة �سميث املو�سيقية� ،إنه رغم بذله
�أف���ض��ل اجل �ه��ود ملتابعة ج��ول�ت��ه ..ا�ضطر
موري�سي لأخ��ذ ق�سط م��ن ال��راح��ة ،ولن
يتمكن من متابعة ما تبقى من جولته.
و�أ�� �ض ��اف امل �ت �ح��دث �أن م��وري �� �س��ي ي�شكر
معجبيه على �أمنياتهم و�أفكارهم الطيبة
 ،م�ؤكد�أ �أنه ميكن ا�سرتجاع �أ�سعار تذاكر
احل�ف�لات م��ن �أم��اك��ن �شرائها .ي�شار �إىل
�أن م��وري���س��ي  53ع��ام �اً �أدخ� ��ل ،يف كانون
الثاين يناير املا�ضي� ،إىل امل�ست�شفى نتيجة
�إ� �ص��اب �ت��ه ب �ن��زف يف ق��رح �ت��ه ،م��ا �أدى �إىل
ت�أجيله  3حفالت ،و�أ�صيب ،بعدئذٍ  ،بذات
ال��رئ��ة م��ا �أدى �إىل تغيري م��وع��د حفل يف
��س��ان فران�سي�سكو بكاليفورنيا يف بداية
�شهر �آذار مار�س اجلاري.

و��ص��ل كلب �إىل املقلب الآخ ��ر م��ن الأط�ل���س��ي حيث بلغ
مدينة �شانون بايرلندا ،عن طريق اخلط�أ ،بعدما كان
من املفرت�ض �أن يتوجه على منت رحلة من نيويورك �إىل
مدينة فينيك�س بوالية �أريزونا الأمريكية .ونقلت و�سائل
�إعالم امريكية عن� ،إديث البا�ش ،من مدينة نيويورك،
�أن �ه��ا ظ� ّن��ت ب��أن�ه��ا �أر��س�ل��ت كلبها هيندريك�س ع�ل��ى منت
رحلة من نيويورك �إىل فينيك�س ،وك��ان زوجها وابنتها
ينتظرانه يف فينيك�س ،لكنه يف الواقع مل يكن على منت
هذه الرحلة .وتلقّت امل��ر�أة ات�صا ًال من �شركة اخلطوط
اجلوية قبيل هبوط الطائرة بدقائق قليلة ،لإبالغها �أن
متوجهة �إىل �شانون.
كلبها على منت رحلة �أخرى ّ

الأندل�س والعلم يزين حديقة العلوم الغرناطية
على بعد دقائق �سرياً على الأقدام من و�سط مدينة
غرناطة الأندل�سية ،يقع متحف حديقة العلوم ،
�أح��د املتاحف الإ�سبانية احلديثة ،وتبلغ م�ساحته
�أك�ث�ر م��ن �سبعني �أل ��ف م�تر م��رب��ع .وي�ت�م�ي��ز هذا
املتحف ب�أنه متحف تفاعلي يتيح للزائر االقرتاب
من معرو�ضاته ومل�سها يف بع�ض الأحيان ،وال�ضغط
على �أزرار ت�ضيء ج��وان��ب املعرو�ضات التي يريد
ال �ت �ع��رف ع�ل�ي�ه��ا .وي �� �ض��م امل �ت �ح��ف �أج �ن �ح��ة دائمة
و�أخرى م�ؤقتة ،ليتيح لزائره ر�ؤية �شيء جديد عند
كل زيارة .وتفخر حديقة العلوم ب�أن �أحد �أجنحتها
الدائمة ي�سمى الأندل�س والعلم  ،وتقدم مقتنياته
ر�ؤية للرتاث العلمي العربي الإ�سالمي وم�ساهماته
املختلفة يف جم��االت العلوم ب�ين القرنني الثامن
واخلام�س ع�شر ،ويبني �أنها كانت �أ�سا�س تطورات
الكثري من االكت�شافات احلديثة .وي�شهد متحف
ح��دي�ق��ة ال�ع�ل��وم م�ن��ذ ت�أ�سي�سه ع��ام � 1995إقباال
كبريا من اجلمهور ْين املحلي والأجنبي ،وقد زاره
نحو �أربعة ماليني �شخ�ص منذ افتتاحه ،لي�صبح

و�شم جديد ملايلي �ساير�س
ي�ب��دو �أن النجمة الأم�يرك�ي��ة ،مايلي �ساير�س ،لديها طريقتها امل�م�ي��زة للتعامل مع
ال�شائعات حول انف�صالها عن خطيبها املمثل الأ�سرتايل ،ليام هيم�سورث ،فقد ح�صلت
على و�شم جديد على يدها اليمنى ،م�ستوحى من �أحد ر�سومات الر�سام الإيطايل
ال�شهري الراحل ،ليوناردو دافن�شي ،لت�شريح القلب.
ون�شرت فنانة الو�شوم الأمريكية ،كيت فون دي� ،صورة لو�شم �ساير�س ،على تطبيق
�إن�ستاغرام  ،مرفقة �إياها بعبارة قمت للتو بو�شم لـ مايلي �ساير�س ،م�ستوحى من
�أحد ت�شريحات القلب التي ر�سمها دافن�شي .
وح�صلت �ساير�س على الو�شم باجلهة الداخلية ليدها اليمنى� ،أ�سفل و�شم �سابق
باحلروف الرومانية.
ويذكر �أن و�سائل الإعالم الأمريكية تناقلت م�ؤخراً خرب انف�صال �ساير�س عن
هيم�سورث ،وهي �أخبار مل تع ّلق عليها النجمة.

ب��ذل��ك �أح ��د �أك�ب�ر امل�ت��اح��ف الأن��دل���س�ي��ة م��ن حيث
عدد ال��زوار� .أما جناح الأندل�س والعلم املكون من
طابقني ،في�ضم طابقه الأول معر�ضا دائما على
�شكل متحف خم�ص�ص ل��درا��س��ة وحتليل خمتلف
اجل��وان��ب امل��رت�ب�ط��ة ب��الأن��دل����س وال�ع�ل��وم العربية
الإ�سالمية� ،أم��ا ال�سفلي فيحوي ور�شات تعليمية
وقاعة بحث ،وقاعة الوثائق الإلكرتونية ،واملكتبة،
وقاعة اال�ستعماالت املتعددة الأغ��را���ض ،واملكاتب
الإدارية .وت�شمل �أق�سام املعر�ض كافة �أوجه العلوم
العربية الإ�سالمية ،بينها الفلك واملالحة ور�سم
اخل��رائ��ط وال�ط��ب وال��زراع��ة وال�ع�م��ارة وال�صيدلة
واملعادن والريا�ضيات واملو�سيقى وغريها.
وت �ق��ول م��اري�ن��ا م��ارت�ين م��دي��رة م��ؤ��س���س��ة الرتاث
الأن��دل���س��ي التابعة حلكومة الأن��دل����س الإقليمية
املتمتعة باحلكم الذاتي� ،إن فكرة م�ؤ�س�ستها عندما
�أق��ام��ت ه��ذا اجل �ن��اح -ال ��ذي اف�ت�ت��ح للجمهور عام
 2008تلخ�صت يف تقدمي خطاب يعر�ض تاريخالأندل�س وعالقتها بالعامل العربي.

بريتني �سبريز
�شقراء جمدد ًا
يبدو �أن النجمة الأمريكية ،بريتني
�سبريز ،مل ت�ستطع االبتعاد مطو ًال
عن لون �شعرها املعهود ،فبعد �أن
�أذه �ل��ت معجبيها ب��إط�لال�ت�ه��ا يف
حفل توزيع جوائز الأو�سكار ب�شعر
ب �ن��ي ،ق ��ررت ال�ن�ج�م��ة ال �ع��ودة �إىل
الأ�شقر الذي طاملا ا�شتهرت به.
وذك��رت و�سائل �إع�لام �أمريكية �أن
��س�ب�يرز ��ش��وه��دت وه��ي ت�صطحب
�أوالده� � ��ا �إىل � �ص��ف ل�ل��ري��ا��ض��ة يف
ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا ،وق ��د ظ �ه��ر �شعرها
الأ�شقر من جديد.
ي�شار �إىل �أن �سبريز ح�ضرت حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز الأو��س�ك��ار يف نهاية
ال �� �ش �ه��ر امل �ن �� �ص��رم ،وق� ��د مت ّيزت
�إطاللتها فيه بلون �شعرها الذي
حتول من الأ�شقر �إىل البني.

