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 32صفحة -الثمن درهمان

ترخي�ص �أبوظبي  :جتديد ملكية املركبات �إلكرتونيا

•• �أبوظبي-وام:

�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة خالل افتتاح م�شروع �شم�س  1باملنطقة الغربية (وام)

رئي�س الدولة يف �صورة تذكارية مع الوزراء اجلدد بعد �أداء اليمني (وام)

�أكد حر�ص الدولة على تو�سيع نطاق ريادتها لي�شمل قطاع الطاقة املتجددة

خليفة يفتتح م�شروع «�شم�س »1للطاقة ال�شم�سية املركزة يف املنطقة الغربية
الوزراء اجلدد ي�ؤدون اليمني الد�ستورية �أمام رئي�س الدولة

•• مدينة زايد-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل �..أن م�شروع �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية املركزة ميثل �إجن��ازا بارزا
�ضمن ر�ؤية دولة الإمارات العربية املتحدة الرامية �إىل تنويع اقت�صادها
وم��وارده��ا من الطاقة .ج��اء ذل��ك خ�لال تد�شني �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة حمطة �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية املركزة يف املنطقة الغربية من
�إمارة �أبوظبي..بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة و �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي و�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير
املالية .وتعد حمطة �شم�س � 1أك�بر م�شاريع الطاقة ال�شم�سية املركزة

العاملة على م�ستوى العامل وت�سهم يف �إنتاج  100ميجاواط من الطاقة
الكهربائية النظيفة مبا يكفي لإم��داد � 20ألف منزل يف دولة الإمارات
العربية املتحدة .وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
�إن �إجن��از حمطة �شم�س  1ي�ؤكد حر�ص دولة الإم��ارات العربية املتحدة
وال�ت��زام�ه��ا ب��احل�ف��اظ على مكانتها املتميزة باعتبارها م ��زودا رئي�سيا
للطاقة وذل��ك م��ن خ�لال تو�سيع نطاق ريادتها لي�شمل قطاع الطاقة
املتجددة..م�شددا �سموه على �أن حمطة �شم�س  1متثل خطوة �أ�سا�سية يف
�سعي دولة الإمارات لبناء اقت�صاد متنوع و�ضمان حتقيق �أمن الطاقة على
املدى البعيد .و�أعرب �سموه عن فخره بالكوادر الإماراتية التي �ساهمت
يف �إجناز هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي الهام..فاخلربة التي اكت�سبوها من
خالل العمل �إىل جانب �شركات عاملية لبناء م�شروع متطور بهذا احلجم
ت�شكل من��وذج��ا للتنمية الب�شرية التي �ستمكن وطننا م��ن �إع ��داد قادة
قادرين على قيادة قطاع الطاقة على املدى البعيد .و�أ�شار �سموه �إىل �أن

حمطة �شم�س  1متثل ا�ستثمارا ا�سرتاتيجيا يف م�سرية التطور واالزدهار
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي التي ت�شهدها دولتنا..وقال �سموه �إن
امتالكنا القدرة على �إنتاج الطاقة املتجددة حمليا ي�سهم يف �إطالة �أمد
مواردنا الثمينة من النفط والغاز ف�ضال عن دعم منو قطاع جديد يتمتع
ب�آفاق واعدة .
على �صعيد �آخر �أدى اليمني الد�ستورية �أمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رع��اه اهلل يف مدينة زاي��د على هام�ش افتتاح م�شروع حمطة �شم�س 1
للطاقة ال�شم�سية ظهر �أم�س ..الوزراء اجلدد يف �أع�ضاء الت�شكيل الوزاري
اجلديد  ..وذل��ك بح�ضور الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
التفا�صيل (�ص)2

�أعلنت �شرطة �أبوظبي تقدمي خدمة جتديد رخ�ص ملكية املركبات
و�إ� �ص��دار ب��دل فاقد وت��ال��ف �إلكرتونيا دون توجه الأف ��راد �إىل مراكز
اخل��دم��ة لتوفري اجلهد وال��وق��ت عليهم وفقا للعقيد �سهيل اخليلي
رئي�س ق�سم ترخي�ص املركبات يف �إدارة ترخي�ص الآل�ي��ات وال�سائقني
وال��ذي �أرج��ع اخل��دم��ة �إىل ر�ؤي��ة حكومة �أبوظبي بتو�صيل اخلدمات
للمواطنني واملقيمني �أينما كانوا وفق تعبريه .
وقال �إن اخلدمة تتيح للأفراد �إجن��از معامالت جتديد رخ�ص ملكية
املركبات و�إ�صدار بدل فاقد وبدل تالف �إلكرتونيا �شريطة توافر وثيقة
ت�أمني واحل�صول على �شهادة الفح�ص الفني للمركبة يف ما تعفى من
الفح�ص املركبات التي مل مي�ض على ا�ستعمالها �أكرث من ثالث �سنوات
من تاريخ الت�سجيل.
وح�ف��زت �إدارة ترخي�ص الآل �ي��ات وال�سائقني �أ��ص�ح��اب امل��رك�ب��ات على
احل�صول على تلك اخلدمات �إلكرتونيا �إذ كرمت �أول ع�شرة �أ�شخا�ص
ا�ستخدموا النظام يف جتديد ملكية مركباتهم لت�شجيع الآخرين على
مثل ه��ذه اخلطوة.و�شرح العقيد بركات الكندي رئي�س ق�سم تطوير
النظم يف �إدارة تقنية املعلومات واالت�صاالت ب�شرطة �أبوظبي خطوات
احل�صول على اخلدمة بالت�سجيل عن طريق بطاقة الهوية يف بوابة
اخلدمات الإلكرتونية ل�شرطة �أبوظبي بالتعاون مع مركز �أبوظبي
للإنظمة الإل�ك�ترون�ي��ة وامل�ع�ل��وم��ات وذل��ك للت�أكد م��ن �صحة بيانات
ال�ع�م�ي��ل مب�ق��ارن�ت�ه�م��ا م��ع امل �ل��ف امل� ��روري ومي �ن��ح ب�ع��د ذل ��ك ال�شخ�ص
�صالحية الدخول �إىل موقع اخلدمات الإلكرتونية ل�شرطة �أبوظبي
ومنها جتديد ملكية املركبات �إلكرتونيا .التفا�صيل (�ص)5

ميدان تعلن بدء تطوير م�شروع �أول
م�ست�شفى كوري بـ  600مليون درهم

•• دبي-وام:

ا�ستجابة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل التي تهدف اىل
جعل مدينة دبي وجهة لل�سياحة الطبية �..أعلنت ميدان ومري ها�شم خوري
�أم�س عن بدء تطوير �أحد مرافق الرعاية ال�صحية اجلديدة يف ميدان مببلغ
ي�صل �إىل  600مليون درهم.
التفا�صيل (�ص)5

�صحافيو م�صر يطالبون مبحاكمة الإخوان

املعار�ضة نحو اختيار رئي�س حكومة لإدارة املناطق املحررة

ا�ستمرار الق�صف واحلر ي�ستهدف مقرا للمخابرات بدم�شق احتجاجات يف القاهرة واملحلة و النق�ض تلغي حكما ب�سجن العاديل
•• عوا�صم-وكاالت:
ا��س�ت�ه��دف اجل�ي����ش ال���س��وري احلر
مقرا للمخابرات اجلوية يف �ساحة
العبا�سيني يف دم�شق و�أ�صابه ب�شكل
مبا�شر ،و�سيطر على مقر ع�سكري
بريف املدينة .ويف ال��وق��ت نف�سه،
ت��وا��ص�ل��ت اال��ش�ت�ب��اك��ات يف حم�ص
ودرعا وحلب ،بينما �أوقع الق�صف
�ضحايا بني املدنيني.
وق� ��ال ن��ا� �ش �ط��ون �إن ك�ت�ي�ب��ة ث ��وار
ح��ر��س�ت��ا ق�صفت مب��داف��ع الهاون
ف��رع امل�خ��اب��رات اجل��وي��ة يف �ساحة
ال�ع�ب��ا��س�ي�ين ب��ال�ع��ا��ص�م��ة دم�شق،
و�أ�صابته مبا�شرة.
وكان مقاتلون من �ألوية خمتلفة
ق��د �سيطروا م ��ؤخ��را على مواقع
ت �ب �ع��د م �ئ ��ات الأم � �ت� ��ار ف �ق��ط عن
�ساحة العبا�سيني ،بعدما �سيطروا
على معظم حي جوبر الذي يقع يف
اجلزء ال�شرقي من دم�شق.
ون�ق�ل��ت م���ص��ادر �صحفية يف ريف
دم�شق عن لواء الإ�سالم �أنه �سيطر
ع �ل��ى م �ق��ر ال �ك �ت �ي �ب��ة ال �ط �ب �ي��ة يف
منطقة عدرا بريف دم�شق ،بعدما
كان الثوار �سيطروا قبل ذلك على

متمردو ال�صومال ي�ستعيدون
ال�سيطرة على مدينة جنوب البالد

•• مقدي�شو -ا.ف.ب

اف � � � ��ادت م� ��� �ص ��ادر م �ت �ط��اب �ق��ة ان
مقاتلي حركة ال�شباب اال�سالمية
ال �� �ص��وم��ال �ي��ة امل ��وال� �ي ��ة لتنظيم
ال �ق��اع��دة ��س�ي�ط��روا ��ص�ب��اح االحد
على مدينة يف جنوب البالد.
وق� ��ال ح���س�ين م��دك��ر اح ��د �سكان
امل��دي �ن��ة ان م�ق��ات�ل�ين م��ن حركة
ال� ��� �ش� �ب ��اب م ��دج� �ج�ي�ن بال�سالح
� �س �ي �ط��روا م��ن دون م �ع��ارك على
م��دي�ن��ة ه ��دور ع��ا��ص�م��ة حمافظة
ب��اك��ول وال�ت��ي تبعد ح��واىل 300
كلم �شمال غرب مقدي�شو.
واو�� �ض ��ح م��دك��ر ان اال�سالميني
دخلوا هدور بعد �ساعات قليلة من
ان�سحاب القوات االثيوبية.

م��ا ي�سمى ال��رح�ب��ة الع�سكرية يف
البلدة ذاتها.
وب�صورة متزامنة ،يوا�صل عنا�صر
لواء الإ�سالم ح�صارهم وق�صفهم
ملقر اللواء  39يف عدرا التي ت�ضم
�سجنا كبريا.
وحت � ��دث � ��ت � �ش �ب �ك��ة � � �ش� ��ام وجل � ��ان
التن�سيق امل�ح�ل�ي��ة يف الأث �ن��اء عن
توجيه تعزيزات ع�سكرية جديدة
ت���ض��م � �س��ت دب ��اب ��ات و�أرب � ��ع �آليات
م��درع��ة ون��اق�لات جنود �إىل داريا

ال �ت��ي حت� ��اول ال� �ق ��وات النظامية
ا�ستعادتها منذ ما يزيد على ثالثة
��ش�ه��ور ،حت��ت غ�ط��اء م��ن الق�صف
اليومي.
ووف �ق ��ا ل�ل�م���ص��در ن�ف���س��ه ،فجرت
ال �ق��وات النظامية م �ن��ازل ت�ق��ع يف
�أح �ي��اء داري ��ا امل �ح��اذي��ة مل�ط��ار املزة
ال �ع �� �س �ك��ري .ويف حم �ي��ط دم�شق
�أي �� �ض��ا ،دم��ر م�ق��ات�ل��ون دب��اب��ة على
طريق م�ست�شفى ت�شرين الع�سكري
وا� �ش �ت �ب �ك��وا م ��ع وح � ��دات نظامية

وم�ن�ع��وه��ا م��ن اق�ت�ح��ام ح��ي برزة،
وفقا لنا�شطني.
ويف ح�م����ص ال �ت��ي ي�ترك��ز القتال
داخلها يف حميط حيي اخلالدية
وبابا عمرو ،وقعت ا�شتباكات عند
حاجز امل�شفى الوطني يف احلولة
وفقا ل�شبكة �شام .وك��ان مقاتلون
�أعلنوا قبل هذا �أنهم �سيطروا على
ح��اج��ز ال���ض�ب�ع��ة يف ري ��ف حم�ص
اجلنوبي.
وان ��دل �ع ��ت ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة يف
حميط الكتيبة  99دبابات يف بلدة
النعيمة بريف درعا ،بح�سب �شبكة
� �ش��ام وجل ��ان ال�ت�ن���س�ي��ق .ويف ريف
درع��ا �أي���ض��ا ،ت��دور م�ع��ارك عنيفة
يف حميط بلدة خربة غزالة منذ
�أكرث من ع�شرة �أيام.
وقال قادة للمعار�ضة ال�سورية ان
مقاتلي املعار�ضة �سيطروا �أم�س
االح� ��د ع �ل��ى جم �م��ع للمخابرات
الع�سكرية ال�سورية قرب مرتفعات
اجلوالن التي حتتلها ا�سرائيل.
وق��ال��ت امل �� �ص��ادر ان امل�ج�م��ع الذي
يقع يف بلدة �شقرة على بعد ثمانية
كيلومرتات من خط وقف اطالق
ال� �ن ��ار م ��ع ا� �س��رائ �ي��ل � �س �ق��ط بعد

ح�صار ا�ستمر خم�سة ايام.
على ال�صعيد ال�سيا�سي يتناف�س
وزير �سابق وباحث اقت�صادي على
ال� �ف ��وز مب�ن���ص��ب رئ �ي ����س حكومة
امل �ع��ار� �ض��ة ال �� �س��وري��ة يف اجتماع
االئتالف الوطني املعار�ض الذي
ي�ب��د�أ ال�ي��وم االث�ن�ين يف ا�سطنبول
بهدف اختيار اول رئي�س حكومة
تتوىل ادارة املناطق املحررة.
وقد مت ارجاء هذا االجتماع مرتني
قبل ان يحدد عقده اليوم االثنني
يف احد فنادق ا�سطنبول يف تركيا
واب � ��رز ب �ن��د ع �ل��ى ج� ��دول اعماله
اخ�ت�ي��ار رئ�ي����س ح�ك��وم��ة ب�ين اكرث
من ع�شرة ا�سماء اعلنها االئتالف.
وعلى را�س الالئحة وزير الزراعة
ال�سابق ا�سعد م�صطفى والباحث
االقت�صادي ا�سامة قا�ضي.
وق � � ��ال ع �� �ض��و االئ� � �ت �ل��اف احمد
رم�ضان يف ات�صال هاتفي مع وكالة
ف��ران ����س ب��ر���س اذا ك ��ان املطلوب
�شخ�صية ت�ق�ن�ي��ة ،مي�ك��ن ان يفوز
ا�سامة قا�ضي .واذا ك��ان االختيار
� �س �ي �ت��م ع �ل��ى ا�� �س ��ا� ��س م� ��ن ميلك
خربة اكرث يف املمار�سة ال�سيا�سية،
ف�سيكون ا�سعد م�صطفى.

القاعدة يتبنى هجوم وزارة العدل العراقية

ع�شرات القتلى واجلرحى
بهجوم انتحاري يف الب�صرة

قطع ع�شرات امل�صريني يف املحلة
ال �ك�ب�رى ،ام ����س خ �ط��وط ال�سكك
احل � ��دي � ��د ب �ي��ن م� ��دي � �ن� ��ة طنطا
وحمافظة دمياط ،احتجاجاً على
نق�ص ال�سوالر وتوقف احلافالت
و�سيارات الأجرة.
وق ��ام ع �� �ش��رات م��ن �أه� ��ايل مدينة
املحلة الكربى (مبحافظة الغربية
� �ش �م��ال غ� ��رب ال� �ق ��اه ��رة) ،بو�ضع
ج� ��ذوع �أ� �ش �ج��ار وك �ت��ل خر�سانية
و�أ�� �ض ��رم ��وا ال� �ن ��ار ف� ��وق ق�ضبان
ال�سكك احل��دي��دي��ة بقرية بلقينا
لتتوقف ب��ذل��ك ح��رك��ة القطارات
بني مدينة طنطا (مركز حمافظة
الغربية) وب�ين حمافظة دمياط
ال���س��اح�ل�ي��ة،وذل��ك اح�ت�ج��اج�اً على
نق�ص ال�سوالر.
و�أوق��ف ع�شرات ال�سائقني باملحلة
ال� � �ك �ب��رى �� �س� �ي ��ارات� �ه ��م الأج� � � ��رة
وال�سرفي�س بني طنطا واملحلة.
يف غ�ضون ذلك ،تظاهر عدد كبري
من ال�صحافيني امل�صريني ،ام�س
�أم ��ام مكتب ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام بو�سط
ال�ق��اه��رة مطالبني بالتحقيق يف
ت�ع� ُّر���ض زم�ل�اء ل�ه��م لل�ضرب من
قبل جمموعة م��ن �شباب جماعة

الإخوان امل�سلمني.
واحت�شدب�ضعمئاتمنال�صحافيني
بينهم نقيب ال�صحافيني �ضياء
ر��ش��وان وع��دد من �أع�ضاء جمل�س
ال �ن �ق��اب��ة ،مب �ح �ي��ط دار الق�ضاء
العايل حيث مكتب النائب العام،
م�ط��ال�ب�ين ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق يف تع ُّر�ض
ع��دد م��ن زم�لائ�ه��م لل�ضرب على
ي��د جم�م��وع��ة م��ن ��ش�ب��اب جماعة
الإخ� ��وان امل�سلمني مبحيط املقر
املركزي للجماعة .
وردَّد ال�صحافيون ،الذين انطلقوا
يف ��ش�ك��ل م �� �س�يرة م ��ن �أم � ��ام مقر
النقابة بو�سط القاهرة �إىل مكتب
ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ع� ��ام ،ه� �ت ��اف ��ات �ضرب

�14أ�سريافل�سطينيام�صابونبال�سرطان
يف �سجون االح��ت�لال اال�سرائيلي

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

دع� � ��ا م� ��رك� ��ز �أ�� � �س � ��رى فل�سطني
للدرا�سات كافة املهتمني واملعنيني
بق�ضية الأ�سرى وو�سائل الإعالم
ل�ل�ت�ع��اون م��ن اج ��ل تنظيم حملة
�إع�لام�ي��ة ق��وي��ة لت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى م �ع��ان��اة الأ�� �س ��رى امل�صابني
ب��ال���س��رط��ان يف ��س�ج��ون االحتالل
اال��س��رائ�ي�ل��ي وامل�ط��ال�ب��ة ب�ضرورة
�إط�ل�اق �سراحهم دون �شرط قبل
�أن يالقوا حتفهم داخل ال�سجون.
وق� ��ال امل��دي��ر االع�ل�ام ��ى للمركز
الباحث ريا�ض الأ�شقر بان هناك
� 14أ��س�يرا فل�سطينيا م�صابون
بال�سرطان يف �سجون االحتالل.

�أعلن رئي�س الكيان الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ام�س الأحد عن �أنه قرر
تعيني وزير ال�ش�ؤون الإ�سرتاتيجية ال�سابق مو�شيه يعلون وزيرا للجي�ش،
الذي يعار�ض ب�شدة التو�صل اىل اتفاق �سالم مع الفل�سطينيني  ،وقال انه
اختار �أع�ضاء الكني�ست من حزب الليكود الذين عينهم وزراء يف حكومته
اجل��دي��دة..وق��ال نتنياهو ل��دى لقائه م��ع يعلون و�إب�لاغ��ه بتعيينه وزيرا
للجي�ش خلفا اليهود ب��اراك �إن �إ�سرائيل بحاجة خل�برات وجتربة يعلون
الغنية يف املجال الع�سكري – الأمني..وكان يعلون قد توىل من�صب رئي�س
�أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي بني ال�سنوات  2002و..2005و�أفادت تقارير
�صحافية ب��أن يعلون يعار�ض �شن هجوم ع�سكري �إ�سرائيلي منفرد �ضد
املن�ش�آت النووية الإيرانية ومن دون تن�سيق مع الواليات املتحدة ،لكنه قد
يوافق على هجوم كهذا يف حال �أ�صبحت �إيران قريبة جدا من �صنع قنبلة
نووية..
�إال �أن املهمة الأوىل التي �سيواجهها يعلون يف من�صبه اجل��دي��د �ستكون
حماولة منع تقلي�ص ميزانية الأمن على �ضوء العجز املايل الذي تعاين
منه املوازنة العامة الإ�سرائيلية.

•• غزة -وام:

•• بغداد-وكاالت:

قتل ع�شرة �أ�شخا�ص على الأق��ل وج��رح  16يف انفجار �سيارة ملغومة يف
حمطة حافالت يف جنوب العراق بعد ظهر ام�س الأحد وذلك بينما تبنى
تنظيم دول��ة ال�ع��راق الإ��س�لام�ي��ة-ف��رع ال�ق��اع��دة يف ال�ع��راق الهجوم الذي
ا�ستهدف وزارة العدل يف بغداد يوم اخلمي�س املا�ضي ,و�أ�سفر عن �سقوط
 25قتيال على الأقل.
وقالت ال�شرطة العراقية �إن التفجري وقع يف بلدة كرمة علي الواقعة على
بعد نحو ع�شرين كيلومرتا �شمايل الب�صرة.
ويف بيان ن�شر على منتديات جهادية ام�س �أعلنت دولة العراق الإ�سالمية"
م�س�ؤوليتها عن الهجوم يف و�سط بغداد ،مو�ضحة �أنه �أوقع �ستني قتيال على
الأقل .وكانت م�صادر طبية و�أمنية ذكرت �أن الهجوم على الوزارة وانفجار
ثالث �سيارات مفخخة بالقرب منها �أ�سفرا عن �سقوط  18قتيال وثالثني
جريحا .وقالت دول��ة ال�ع��راق الإ�سالمية �إنها �أ��ص��درت الأم��ر لعنا�صرها

•• القاهرة-يو بي �آي:

�أثار الدمار جراء انفجار �سيارة مفخخة يف حمطة حافالت بالب�صرة (رويرتز)
مبهاجمة املبنى طابقا بطابق وت�صفية الأعداء املوجودين بالداخل.
ووفق رويرتز فقد �أثار الهجوم الذي وقع قرب املنطقة اخل�ضراء املح�صنة
والتي يقع بها عدد من ال�سفارات الغربية واملكاتب احلكومية خماوف ب�ش�أن
الأم��ن ال��ذي ما زال ه�شا يف العراق .ويف تطور �آخ��ر قتل �شخ�صان بهجوم
�شنه م�سلحون جمهولون على منزل �شيخ ع�شرية اجلبور جنوب مدينة
املو�صل ب�شمال العراق .وقال م�صدر �أمني �إن م�سلحني جمهولني اقتحموا
منزل �شيخ ع�شرية اجلبور عبد الكرمي البار ف وقتلوا اثنني من �أقاربه.

ال�صحفي عار وخيانة.
ق�ضائيا ق�ضت حمكمة النق�ض
بنق�ض احلكم ال�صادر بحق اللواء
ح�ب�ي��ب ال �ع��ادىل ،وزي ��ر الداخلية
امل� ��� �ص ��ري الأ� � �س � �ب� ��ق ،ف� ��ى ق�ضية
اتهامه بالرتبح وغ�سيل الأموال
وق ��ررت املحكمة �إع ��ادة حماكمته
من جديد �أم��ام دائ��رة مغايرة من
دوائر حماكم اجلنايات.
وك��ان��ت حم�ك�م��ة ج �ن��اي��ات اجليزة
ق�ضت مبعاقبة العاديل بال�سجن
امل �� �ش��دد مل ��دة  12ع��ام��ا ل� ��دوره يف
ق�ضية تربح وغ�سيل �أم��وال اثناء
توليه م�س�ؤولية وزارة الداخلية يف
عهد الرئي�س ال�سابق.

نتنياهو يعني زويرا للجي�ش ً
مناه�ضا لل�سالم
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دائرة نقل �أبوظبي تطلق نظام التحليل الهند�سي لبيانات ومعلومات �سالمة الطرق اليونان ت�ؤكد ت�أييدها �إعفاء املواطنني الإماراتيني من احل�صول على ت�أ�شرية �شنغن
املمار�سات الدولية يف �إدارة ب��رام��ج �سالمة ال�ط��رق والتحليل
الفني ودرا��س��ة بيانات احل��وادث امل��روري��ة وا�ستخدام املعلومات
امل�ت��وف��رة ككثافة احل��رك��ة امل��روري��ة وب�ي��ان��ات ال�سرعات و�أ�صول
الطرق مثل لوحات �إر�شادية وج�سورو�أنفاق وحواجز حديدية..
�إ�ضافة �إىل البيانات االجتماعية للتعرف على طبيعة وم�ؤ�شرات
ال�شرائح ال�سكانية لكل قطاع �سكني والتي ت�ساعد يف حتديد
�أمن� ��اط امل�خ��ال�ف��ات واحل � ��وادث وو� �ض��ع الإج � � ��راءات العالجية
املختلفة وذلك لتحديد امل�سببات الرئي�سية للحوادث وحتديد
وتطبيق الإج� ��راءات املنا�سبة يف خمتلف امل �ج��االت الهند�سية
والت�شريعات والتوعية وال�ت��دري��ب .وي�سهم النظام يف تزويد
املخت�صني يف ال��دائ��رة بالبيانات واملعلومات والأدوات الالزمة
التخاذ ال�ق��رارات املنا�سبة ملعاجلة ق�ضايا ال�سالمة امل��روري��ة..

•• �أبوظبي-وام:

02

�أطلقت دائرة النقل يف �أبوظبي �أم�س نظام التحليل الهند�سي
لبيانات ومعلومات �سالمة الطرق يف الإم��ارة بتكلفة حوايل 4
ر 3مليون دره��م..وذل��ك �ضمن خطط وا�سرتاتيجية الدائرة
ال��رام �ي��ة �إىل حت���س�ين م���س�ت��وى ال���س�لام��ة امل��روي��ة واحل ��د من
احلوادث املرورية .طور النظام فريق ال�سالمة املرورية لدائرة
النقل بالتعاون مع �شرطة �أبوظبي ليخدم احتياجات الدائرة يف
جمال التحليل العلمي والهند�سي لبيانات احلوادث واملعلومات
املتعلقة ب�سالمة الطرق وذل��ك باال�ستعانة بـ خمتربات بحوث
النقل الربيطانية اجلهة الدولية التي تهتم بق�ضايا الدرا�سات
والبحوث يف جم��ال النقل .ويهدف النظام �إىل اعتماد �أف�ضل

وت�شمل ه��ذه الأدوات �إدارة م��واق��ع احل ��وادث امل�ت�ك��ررة وحتليل
وتوفري الوقت والتكلفة وجتنب احللول الغري الفعالة والغري
مدرو�سة .وتهدف ا�سرتاتيجيه ال��دائ��رة �إىل جعل نظام �إدارة
وحتليل بيانات ومعلومات �سالمة الطرق الأداة الرئي�سية لإدارة
برامج �سالمة الطرق ومتابعة تنفيذها وتقييمها من خالل
دمج قواعد البيانات املتوفرة حاليا وم�ستقبليا لرفع م�ستوى
ال�سالمة .وتتويجا لل�شراكة اال�سرتاتيجية م��ع اجل�ه��ات ذات
االخت�صا�ص يف جمال تطوير و�إدارة �شبكات الطرق مت م�ؤخرا
االنتهاء من ال��راب��ط الإل�ك�تروين مع �شرطة �أبوظبي لتزويد
دائ��رة النقل ببيانات احل��وادث امل��روري��ة والتي من �ش�أنها دعم
ج�ه��ود التحليل الفني لبيانات احل ��وادث على �شبكة الدائرة
وا�ستخدامها يف الدرا�سات الهند�سية لهذه البيانات واملعلومات.

•• �أبوظبي-وام:

�أكدت اليونان ت�أييدها ودعمها �إعفاء املواطنني الإماراتيني من �شرط احل�صول على ت�أ�شرية �شنغن لدخول دول
االحت��اد الأوروب��ي .و�أك��دت �سفارة اليونان يف �أبوظبي يف بيان لها �أم�س..التزام بالدها مبوا�صلة دوره��ا امل�ؤيد يف
هذا ال�ش�أن حلني التو�صل �إىل نتيجة �إيجابية وتطبيق نظام �إعفاء املواطنني الإماراتيني من �شرط احل�صول على
ت�أ�شرية �شنغن  .و�أ�ضافت ال�سفارة �أن معايل دمييرتي�س �أفراموبولو�س وزير اخلارجية اليوناين �أر�سل ر�سالة �إىل
�سي�سيليا مامل�سرتوم املفو�ضة الأوروبية يف ال�ش�ؤون الداخلية يطلب فيها نقل دولة الإم��ارات العربية املتحدة من
قائمة الدول التي ي�شرتط ح�صول مواطنيها على ت�أ�شرية �شنغن �إىل امللحق الثاين من لوائح دول االحتاد الأوروبي
والذي يت�ضمن �أ�سماء الدول التي ال يحتاج مواطنوها لت�أ�شرية لدخول دول �شنغن  .و�أكد معايل وزير اخلارجية
اليوناين يف ر�سالته �أن اليونان �سلمت مقرتحا ر�سميا التخاذ هذه اخلطوة منذ �شهر مايو عام ..2011م�ؤكدا
اقتناع بالده �أن القرار يحقق فوائد جمة بالن�سبة �إىل الدول الأع�ضاء يف اتفاقية �شنغن وبالن�سبة لدولة الإمارات
العربية املتحدة.

خليفة ي�ؤكد حر�ص الدولة على تو�سيع نطاق ريادتها لي�شمل قطاع الطاقة املتجددة

رئي�س الدولة يفتتح م�شروع «�شم�س »1للطاقة ال�شم�سية املركزة يف املنطقة الغربية
•• مدينة زايد-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل �..أن م�شروع �شم�س  1للطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة امل ��رك ��زة مي �ث��ل �إجن � ��ازا
ب� ��ارزا ��ض�م��ن ر�ؤي� ��ة دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة الرامية �إىل تنويع
اقت�صادها وم��وارده��ا م��ن الطاقة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ت��د� �ش�ين �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة حمطة �شم�س
 1ل �ل �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة امل ��رك ��زة يف
املنطقة الغربية من �إمارة �أبوظبي..
ب �ح �� �ض��ور � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حم �م��د ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ويل
عهد دب��ي و�سمو ال�شيخ حمدان بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي
وزي ��ر امل��ال�ي��ة .وت�ع��د حم�ط��ة �شم�س
� 1أك�بر م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
املركزة العاملة على م�ستوى العامل
وت�سهم يف �إن �ت��اج  100ميجاواط
من الطاقة الكهربائية النظيفة مبا
يكفي لإمداد � 20ألف منزل يف دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة .وقال
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان �إن �إجناز حمطة �شم�س 1
ي�ؤكد حر�ص دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة وال�ت��زام�ه��ا ب��احل�ف��اظ على
مكانتها املتميزة باعتبارها مزودا
رئ�ي���س�ي��ا ل�ل�ط��اق��ة وذل ��ك م��ن خالل
تو�سيع نطاق ريادتها لي�شمل قطاع
الطاقة املتجددة..م�شددا �سموه على
�أن حم�ط��ة �شم�س  1مت�ث��ل خطوة
�أ�سا�سية يف �سعي دولة الإمارات لبناء
اقت�صاد متنوع و�ضمان حتقيق �أمن
الطاقة على امل��دى البعيد .و�أعرب
�سموه عن فخره بالكوادر الإماراتية
التي �ساهمت يف �إجن��از هذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي الهام..فاخلربة التي
اك�ت���س�ب��وه��ا م��ن خ�ل�ال ال �ع �م��ل �إىل
جانب �شركات عاملية لبناء م�شروع
متطور بهذا احلجم ت�شكل منوذجا
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �� �ش��ري��ة ال �ت��ي �ستمكن
وطننا من �إع��داد ق��ادة قادرين على
ق� �ي ��ادة ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ع �ل��ى امل ��دى
البعيد .و�أ�شار �سموه �إىل �أن حمطة
�شم�س  1متثل ا�ستثمارا ا�سرتاتيجيا
يف م� ��� �س�ي�رة ال� �ت� �ط ��ور واالزده� � � � ��ار
االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي والبيئي
التي ت�شهدها دولتنا..وقال �سموه �إن
امتالكنا القدرة على �إنتاج الطاقة
املتجددة حمليا ي�سهم يف �إطالة �أمد
م��واردن��ا الثمينة من النفط والغاز

ف�ضال ع��ن دع��م من��و ق�ط��اع جديد
يتمتع ب�آفاق واع��دة  .وك��ان �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة قد و�صل �إىل
مقر االحتفال يف م�شروع �شم�س 1
..حيث ا�ستهل حفل التد�شني بعزف
ال���س�لام ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة �أعقبته ت�لاوة من
�آيات الذكر احلكيم..ثم �ألقى معايل
الدكتور �سلطان �أحمد اجلابر وزير
دول ��ة ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
م�صدر كلمة �أك��د فيها �أن تد�شني
حم� �ط ��ة � �ش �م ����س � 1أك� �ب ��ر حمطة
عاملة يف ال�ع��امل لتوليد الكهرباء
ب��ا� �س �ت �خ��دام ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الطاقة
ال�شم�سية املركزة والأوىل من نوعها
يف ال�شرق الأو�سط ي�سهم يف تر�سيخ
مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة
ك �ق��وة ب �ن��اءة ل�لا��س�ت�ق��رار والتنمية
..و�أ�� �ش ��اد ب�ج�ه��ود ال�ق�ي��ادة احلكيمة
الدائمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة
ا�ستجابة لتطلعات املواطنني ودعما
ل�ل�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي واالجتماعي.
ث��م �أل �ق��ى ال���ش��اع��ر �أح �م��د ب��ن هياي
امل�ن���ص��وري ق�صيدة �شعرية نظمها
من وح��ي املنا�سبة مت بعدها عر�ض
م ��ادة فيلمية ل���ش�ه��ادات م��ن �أهايل
املنطقة الغربية حت��دث��وا فيها عن
جهود الأب امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ث��راه يف
توفري اخل��دم��ات وم�ق��وم��ات احلياة
الع�صرية ال�ك��رمي��ة لأب �ن��اء املنطقة
الغربية وا�ستمرار جهود التنمية يف
عهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س الدولة
حفظه اهلل  .وت�ضمن احلفل تقدمي
مادة فيلمية حول حمطة �شم�س 1
ظهر من خاللها عدد من موظفي
امل�ح�ط��ة ح�ي��ث �سلطت ال���ض��وء على
اخلربة الكبرية التي متتلكها الدولة
يف ق�ط��اع الطاقة التقليدية وكيف
امتدت هذه اخلربة لت�شمل الطاقة
امل �ت �ج��ددة وذل� ��ك يف �إط � ��ار النظرة

اال�سرتاتيجية بعيدة املدى للقيادة
ال��ر� �ش �ي��دة .ب�ع��ده��ا تف�ضل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة ب�إعطاء الإذن
بتد�شني املحطة م��ن خ�لال تقدمي
�سموه مر�آة عاك�سة لطفلني ميثالن
�أجيال امل�ستقبل الذين تعمل قيادتنا
احلكيمة على بناء غد م�شرق لهم..
وانطلق الطفالن باملر�آة وعك�سا من
خاللها �إ��ش�ع��اع ال�شم�س �إىل طاقم
امل �ح �ط��ة ال ��ذي ��ن ت���س�ل�م��وا الإ�� �ش ��ارة
وبا�شروا �إج��راءات الت�شغيل..ثم قام
��س�م��وه ب�ج��ول��ة �إط �ل��ع خ�لال�ه��ا على
امل �ح �ط��ة..ث��م ودع ��س�م��وه مب�ث��ل ما
ا�ستقبل به من حفاوة وترحيب.
ح�ضر حفل التد�شني�..سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
احل��اك��م يف املنطقة الغربية و �سمو
ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان
ممثل احل��اك��م يف املنطقة ال�شرقية
و�سمو ال�شيخ ��س��رور ب��ن حممد �آل
نهيان و�سمو ال�شيخ ه��زاع ب��ن زايد
�آل نهيان م�ست�شار الأم��ن الوطني
و ال �ف��ري��ق ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل بن
زايد �آل نهيان وزير اخلارجية و�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن خليفة
�آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي وال�شيخ ال��دك�ت��ور �سعيد
بن حممد �آل نهيان ومعايل ال�شيخ
ن�ه�ي��ان ب��ن م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث
ال �ع �ل �م��ي وم� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ �سلطان
ب��ن طحنون �آل نهيان رئي�س هيئة
�أبوظبي لل�سياحة والثقافة وال�شيخ

ه ��زاع ب��ن ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان وكيل
دي � ��وان مم �ث��ل احل ��اك ��م يف املنطقة
ال �� �ش��رق �ي��ة وم� �ع ��ايل �أح� �م ��د جمعه
الزعابي نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة
و � �س �ع��ادة ال �ف��ري��ق م �� �ص �ب��ح را�شد
الفتان مدير مكتب �صاحب ال�سمو
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي و عدد من ال�شيوخ
وامل �ع��ايل ال� ��وزراء وك �ب��ار امل�س�ؤولني
يف ال��دول��ة من مدنيني وع�سكريني
و�أ� �ص �ح��اب امل �ع��ايل �أع �� �ض��اء املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ور�ؤ�ساء
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة املعتمدين
ل��دى ال��دول��ة وال�ضيوف املدعوين.
ورحب معايل الدكتور �سلطان �أحمد
اجلابر يف كلمته التي �ألقاها خالل
احلفل باحل�ضور يف حفل االفتتاح
ال��ر��س�م��ي لأك �ب�ر حم�ط��ة ع��ام�ل��ة يف
العامل لتوليد الكهرباء با�ستخدام
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ط ��اق ��ة ال�شم�سية
املركزة والأوىل من نوعها يف ال�شرق
الأو�سط .
.وق��ال �إن افتتاح امل���ش��روع ي�سهم يف
تر�سيخ م�ك��ان��ة ال��دول��ة ك�ق��وة بناءة
ل�لا��س�ت�ق��رار وال�ت�ن�م�ي��ة ..فقيادتنا
احل�ك�ي�م��ة ت��رك��ز دوم ��ا ع�ل��ى حتقيق
التنمية امل�ستدامة ا�ستجابة لتطلعات
املواطنني ولدعم النمو االقت�صادي
واالجتماعي..واليوم ي�سطع امل�شروع
من �صحراء الإم��ارات ليكون منارة
ت�ضيء الطريق نحو طاقة امل�ستقبل
ويج�سد ط�م��وح �شعبنا ال��ذي حباه
اهلل ب �ق �ي��ادة ح�ك�ي�م��ة ت���س�ع��ى دوم ��ا
للريادة والتميز  .و�أ�ضاف �أن املنطقة
الغربية من �إمارة �أبوظبي كانت وال
تزال �أر�ض العراقة والأ�صالة ورمزا
للخري والعطاء..فهي منبع جذورنا
الرتاثية والثقافية وحتت�ضن �أكرب
خم��زون من امل��وارد الهيدركربونية
يف ال��دول��ة..وال�ي��وم �أ�صبحت مركزا
النتاج الطاقة املتجددة ويف امل�ستقبل
�ست�ضيف الطاقة النووية ال�سلمية

�إىل حمفظتها..ومع افتتاح امل�شروع
ت ��دخ ��ل دول � ��ة الإم� � � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة حمققة
ال ��ري ��ادة ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة يف
جم��ال اقت�صادي ج��دي��د م��ن خالل
دورها كمزود للطاقة النظيفة على
نطاق وا�سع  .و�أو�ضح �أنه من خالل
م�شاريع م�صدر العاملية ازدادت خربة
الإم��ارات لت�شمل التقنيات النظيفة
واق �ت �� �ص��ادي��ات ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة..
وا�ستفدنا من هذه املعرفة واخلربة
يف تدريب وبناء كوادر وطنية �ساهمت
بتنفيذ م�شاريعنا اال�سرتاتيجية..
ومب� ��ا �أن ال �ط��اق��ة ت���ش�ك��ل العمود
الفقري لكافة الأن�شطة االقت�صادية
�سي�سهم هذا امل�شروع يف حتقيق مزيد
م ��ن ال �ت �ق��دم يف خم �ت �ل��ف جم ��االت
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وال �ت �ط��وي��ر..
ف�ضال عن توفري املزيد من فر�ص
ال �ع �م��ل ل �ل �م��واط �ن�ين .و�أ�� �ض ��اف �أنه
على نطاق �أو�سع �ساعد هذا امل�شروع
يف ن� �ق ��ل امل� �ع ��رف ��ة ح� �ي ��ث �ساهمت
م ��ا ي��زي��د ع ��ن � � 66ش��رك��ة وطنية
بعقود مبا�شرة يف م��راح��ل الإن�شاء
لتكت�سب ب��ذل��ك خ�ب�رات عملية يف
جم ��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ط��ورة..
ول�ضمان ا�ستقرار الإم ��دادات قمنا
بتزويد املحطة بتقنيات تتيح توليد
الكهرباء على م��دار ال�ساعة مهما
كانت عوامل الطق�س .و�أكد اجلابر
�أن �إجناز امل�شروع ميثل تقدما مهما
على م�ستوى اجل�ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل
ت �ط��وي��ر ق �ط��اع ال �ط��اق��ة املتجددة
مبنطقة ال�شرق الأو�سط التي ت�شهد
ح��ال �ي��ا حت ��وال ك �ب�ي�را يف الطريقة
ال�ت��ي يتم خاللها توليد الكهرباء
ال �سيما يف ظ��ل االرت�ف��اع الكبري يف
حجم الطلب على الطاقة..ويف حني
ت�ستعد املنطقة لتوظيف ا�ستثمارات
ك�ب�يرة يف جم��ال ال�ط��اق��ة املتجددة
متثل هذه املحطة دليال على الفوائد
االق�ت���ص��ادي��ة والبيئية ال�ت��ي ميكن

جنيها م��ن خ�ل�ال تنفيذ م�شاريع
�ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية
با�ستخدام �أ�شعة ال�شم�س .و�أ�ضاف
معاليه �أننا ن�شهد اليوم �إجنازا رائدا
ميثل ام�ت��دادا ل�ل�إرث العريق الذي
غ��ر��س��ه يف نفو�سنا ال��وال��د امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
ط �ي��ب اهلل ث� ��راه يف جم ��ال حماية
البيئة واملحافظة عليها وانعكا�سا
جلهود قيادتنا احلكيمة التي �أدركت
امل��زاي��ا احل��ال �ي��ة وامل�ستقبلية التي
مي�ك��ن احل �� �ص��ول عليها م��ن خالل
ت �ط��وي��ر ق �ط��اع ال �ط��اق��ة املتجددة
ف ��أه �م �ي��ة ه ��ذه امل �� �ش��اري��ع املتطورة
ت�ن�ب��ع م��ن ك��ون�ه��ا ت���س��اع��د يف �إع ��داد
وت��دري��ب ق��ادة الطاقة امل�ستقبليني
يف بالدنا وتوفري فر�ص عمل �ضمن
جماالت متخ�ص�صة �إىل جانب دفع
عجلة التنمية االقت�صادية  .وجرى
ت���ص�م�ي��م وت �ط��وي��ر حم �ط��ة �شم�س
 1م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة �شم�س للطاقة
امل�شروع امل�شرتك بني م�صدر  60يف
املائة وتوتال  20يف املائة و�أبينجوا
��س��والر  20يف امل��ائ��ة..وم��ع تد�شني
هذه املحطة ترتفع م�ساهمة م�شاريع
م�صدر يف �إجمايل القدرة الإنتاجية
مل�شاريع الطاقة امل�ت�ج��ددة مبنطقة
اخلليج �إىل حوايل  68يف املائة و�إىل
نحو  10يف املائة يف �إجمايل القدرة
الإنتاجية املركبة ملحطات الطاقة
ال�شم�سية املركزة يف العامل.
و�أكد معايل الدكتور �سلطان اجلابر
�أن �أبوظبي ت�ستثمر يف بناء وتطوير
ق�ط��اع ج��دي��د ل�ل�ط��اق��ة..ق��ال ن�سعى
من خ�لال �شركة م�صدر �إىل �إعادة
�صياغة الدور الذي �ستلعبه الدولة
يف تزويد العامل ب ��إم��دادات الطاقة
من خالل تطوير مزيج متنوع من
م���ص��ادر ال�ط��اق��ة ي�شمل �إىل جانب
م��واردن��ا الثمينة من النفط والغاز
م�شاريع الطاقة امل�ت�ج��ددة املجدية
جتاريا مبا يتيح للأجيال القادمة

م� ��ن اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م� ��ن الإم� �ك ��ان ��ات
ال �ك �ب�ي�رة ال �ت��ي مت�ت�ل�ك�ه��ا ال� �ب�ل�اد .
ويف ت�ع�ل�ي��ق ل��ه ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة قال
ك��ري���س�ت��وف دو م��ارج��ري الرئي�س
التنفيذي ل�شركة توتال الفرن�سية..
�إن �شم�س  1هي ثمرة جهود د�ؤوبة
ا�ستمرت ثالث �سنوات و�أ�سفرت عن
جن��اح بناء �أ�ضخم م�شروع للطاقة
املتجددة و�أكرثها ابتكارا يف منطقة
ال�شرق الأو�سط..وكلنا ثقة �أن هذه
املنطقة �ست�شهد من��وا غري م�سبوق
يف تنفيذ م�شاريع الطاقة املتجددة
ال�سيما مع حتديد �أه��داف طموحة
و�� �ض ��خ اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات و �صياغة
�سيا�سات من �ش�أنها حفز منو القطاع
 .حول الآفاق الكبرية لنمو القطاع
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ق��ال �سانتياغو
�سياغو الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أبينجوا �سوالر اال�سبانية.
�إن منطقة ال�شرق الأو��س��ط متتلك
ح ��وايل ن�صف ال �ق��درات ال�ع��امل�ي��ة يف
جم��ال الطاقة املتجددة حيث تتيح
وف � ��رة ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة فر�صا
جم��دي��ة ل�ت��أم�ين �إم� ��دادات موثوقة
م��ن الكهرباء النظيفة التي ت�سهم
يف �ضمان �أم��ن ال�ط��اق��ة واحل��د من
ان�ع�ك��ا��س��ات ت�غ�ير امل �ن��اخ..م ��ؤك��دا �أن
امل�ن�ط�ق��ة ب�ح��اج��ة �إىل تنفيذ مزيد
م��ن امل���ش��اري��ع ع�ل��ى من��ط �شم�س 1
ونحن نتطلع �إىل امل�ساهمة يف هذه
الآف ��اق ال��واع��دة للنمو  .و�ست�سهم
ه��ذه امل�ح�ط��ة امل�ب�ت�ك��رة يف احل��د من
االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة مب��ا يقارب
� 175أل� � ��ف ط� ��ن � �س �ن��وي��ا �أي ما
يعادل زراع��ة مليون ون�صف املليون
�شجرة �أو �إزال��ة � 15أل��ف �سيارة من
ال �ط��رق��ات .وت�غ�ط��ي حم�ط��ة �شم�س
 1م���س��اح��ة  5ر 2ك�ي�ل��وم�تر مربع
�أي م��ا ي �ع��ادل ح ��وايل  300ملعب
لكرة القدم ومت ربطها مع ال�شبكة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء .ولأن الطاقة
ال�شم�سية يتم توليدها خالل ذروة

ال �ط �ل��ب ف� � ��إن ذل� ��ك مي �ك��ن الدولة
م��ن تقليل اعتمادها على املولدات
اخلا�صة بتخفيف �ضغط ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية يف �أوقات الذروة
نظرا لكلفتها العالية وعدم احلاجة
لت�شغيلها يف معظم �أوق��ات ال�سنة..
وت���س�ت�خ��دم امل�ح�ط��ة �أح ��دث تقنيات
ال �ط��اق��ة ال�شم�سية ع�ب�ر �أك�ث�ر من
� 258أل��ف م��ر�آة مثبتة على 768
جممعا من عاك�سات القطع املكافئ
ل �ت��ول �ي��د ط��اق��ة ك �ه��رب��ائ �ي��ة نظيفة
وم � �ت � �ج� ��ددة .وم � ��ن خ �ل��ال �أ�شعة
ال�شم�س املركزة التي متر من خالل
امل��راي��ا �إىل �أن��اب �ي��ب مم �ل��وءة بزيت
م��ن ن��وع خ��ا���ص ذي قابلية تو�صيل
ح � ��راري ع��ال �ي��ة� �..س �ت �ع �م��ل املحطة
على �إنتاج البخار الذي يقوم بدوره
ب�إدارة توربني بخاري خا�ص لتوليد
ال� �ط ��اق ��ة الكهربائية..وحتتوي
املحطة على نظام ت�سخني م�ساعد
لت�سخني ال�ب�خ��ار �أث�ن��اء دخ��ول��ه �إىل
التوربني مما ي�سهم يف تعزيز كفاءة
دورت � ��ه ب���ش�ك��ل ك �ب�ير وت �� �ض��م نظام
ت�بري��د ج��اف��ا ي�سهم ب���ص��ورة كبرية
يف احل��د م��ن حجم ا�ستهالك املياه
وه ��ي م �ي��زة م�ه�م��ة وخ��ا� �ص��ة و�سط
ال���ص�ح��راء .ومت تنفيذ امل���ش��روع يف
املنطقة الغربية �ضمن �إط��ار جهود
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ط��وي��ر ح �ي��ث ت�سهم
امل �ح �ط��ة يف ت �ن��وي��ع م � ��وارد الطاقة
وتعزيزها ف�ضال عن توفري فر�ص
ع�م��ل ل�ل�م��واط�ن�ين يف ق �ط��اع جديد
يتطلب مهارات متخ�ص�صة ويحظى
ب�آفاق واعدة للنمو امل�ستقبلي..وتبلغ
ن�سبة املوظفني املواطنني حاليا يف
�شركة �شم�س للطاقة نحو  30يف
املائة فيما تعكف ال�شركة على تنفيذ
برنامج يهدف �إىل رفع هذه الن�سبة
�إىل  40يف امل��ائ��ة خ�ل�ال العامني
املقبلني .وت�شكل املنطقة الغربية
ب�أبوظبي م�صدر فخر كبريا لدولة
الإمارات العربية املتحدة فهي مركز
قطاع النفط وال�غ��از يف ال��دول��ة كما
حتت�ضن ج ��ذور ال �ت�راث والثقافة
الإم� ��ارات � �ي� ��ة الأ� �ص �ي �ل��ة و�ست�شهد
ازده��ارا م�ستمرا مع افتتاح حمطة
��ش�م����س .. 1ف �ي �م��ا ت �� �ض��م املنطقة
الغربية �إىل جانب حقول النفط..
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن م� ��� �ش ��اري ��ع الطاقة
املتجددة والطاقة النووية ال�سلمية
التي يجري تطويرها حاليا بهدف
تلبية متطلبات الدولة من الطاقة
على املدى البعيد .يذكر �أن منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
مت�ت�ل��ك ح� ��وايل ن���ص��ف الإمكانات
العاملية يف جم��ال الطاقة املتجددة
وبالتايل فهي تقف على �أعتاب منو
غري م�سبوق يف هذا املجال احليوي
املهم.
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الوزراء اجلدد ي�ؤدون اليمني �أمام رئي�س الدولة
•• مدينة زايد-وام:

�أدى ال �ي �م�ين ال��د� �س �ت��وري��ة �أم ��ام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دبي رعاه اهلل يف مدينة زايد
على هام�ش افتتاح م�شروع حمطة
�شم�س  1للطاقة ال�شم�سية ظهر
�أم�س ..الوزراء اجلدد يف الت�شكيل
الوزاري اجلديد  ..وذلك بح�ضور
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة و �سمو ال�شيخ حمدان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل
عهد دبي و�سمو ال�شيخ حمدان بن
را��ش��د �آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير املالية.
وق��د �أدى اليمني �أ�صحاب املعايل
ال � � � ��وزراء يف ال �ت �� �ش �ك �ي��ل اجلديد
للحكومة وهم ..معايل �سهيل بن
حممد فرج فار�س املزروعي وزيرا
للطاقة ومعايل الدكتور عبداهلل
بن حممد باحليف النعيمي وزيرا
للأ�شغال العامة و معايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد �سلطان اجلابر
وزي� ��را ل �ل��دول��ة وم �ع��ايل عبداهلل
ب��ن حممد غبا�ش وزي��را للدولة.
ووج � ��ه � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان �أع�ضاء
جمل�س ال ��وزراء �إىل العمل بجد
و�إخ�لا���ص للم�ساهمة يف حتقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ل �ل �ب�لاد مبا
يحقق ط�م��وح��ات ب�لادن��ا و�شعبنا
يف ب�ل��وغ م��راح��ل �أك�ث�ر ت�ط��ورا مبا
ين�سجم مع تزايد الثقل الدويل
ال ��ذي ت�ت�م�ت��ع ب��ه دول ��ة االم� ��ارات
اىل امل�ستوى العاملي..معربا �سموه
ع��ن ثقته بحكومة �أخ�ي��ه �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم يف ال �ع �م��ل م ��ن �أج ��ل
ترجمة الأه ��داف التي ت�ضمنتها
ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية
يف حت�ق�ي��ق م��زي��د م��ن ال �ن �م��اء يف
خمتلف امليادين .كما �أعرب �سموه
عن �أمله �أن ترتجم �إىل خطوات
عملية حتقق م��زي��دا م��ن التقدم
واالزده��ار لبالدنا .وق��ال �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة �إن الإمارات
ت �� �س �ع��ى �إىل حت �ق �ي��ق م ��زي ��د من
التطور والإزدهار والنماء يف �شتى
املجاالت ب�إخال�ص وتفاين �أبنائها
املخل�صني الذين هم الأ�سا�س يف

�أي م�شروع وطني يخدم الوطن
وامل� ��واط � �ن �ي�ن  .ومت� �ن ��ى �صاحب
ال���س�م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة للوزراء
اجلدد واحلكومة بكاملها برئا�سة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم التوفيق
والنجاح يف مهامها..وقال �سموه
�إن � �ن ��ا و� �ش �ع �ب �ن��ا ووط� �ن� �ن ��ا ننتظر
منكم امل��زي��د م��ن العطاء والبذل

ال�ستمرار م�سرية البناء والنه�ضة
التى حققت فيها بالدنا خطوات
هامة واالنطالق نحو �آفاق �أو�سع
تكر�س املكانة الرائدة التى حتتلها
بالدنا على ال�صعيدين الإقليمي
وال �ع��امل��ي  .وق ��ال ��ص��اح��ب ال�سمو
رئ�ي����س ال��دول��ة خم��اط�ب��ا ال ��وزراء
�إن �ن��ا ن��راك��م �أه �ل�ا ل�ل�ث�ق��ة ون�أمل
�أن ت�ضعوا ن�صب �أعينكم خدمة

الوطن واملواطنني  ..معربا �سموه
عن �شكره وتقديره للوزراء على ما
بذلوه من جهود يف خدمة وطنهم.
من جانبهم عاهد ال��وزراء اجلدد
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة �أن
ي�ضاعفوا جهودهم خلدمة الوطن
الغاىل و�شعبه و�أن يكونوا حمال
للثقة الغالية التي منحت لهم..
م�ؤكدين �إخال�صهم وعزمهم على

الأخ��ذ ب�أ�سباب التطور واالزدهار
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ح� �ت ��ى ي �ن �ع ��م �شعب
الإم��ارات يف ظل القيادة احلكيمة
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة.
واع �ت �م��د � �ص��اح��ب ال���س�م��و رئي�س
ال��دول��ة ت�شكيل جم�ل����س ال� ��وزراء
بناء على ما عر�ضه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ..حيث
مت مب��وج��ب ه��ذا الت�شكيل تعيني
م�ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان ب��ن مبارك
�آل نهيان وزي��را للثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع وم �ع��ايل ال�شيخ
حمدان بن مبارك �آل نهيان وزيرا
للتعليم ال�ع��ايل والبحث العلمي
ومعايل ال�شيخة لبنى بنت خالد

القا�سمي وزيرة التنمية والتعاون
ال��دويل ومعايل عبدالرحمن بن
حممد العوي�س وزي ��را لل�صحة.
ويت�ضمن الت�شكيل اجلديد ملجل�س
الوزراء الذي �أعلنه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
�ضم مهام وزارة التجارة اخلارجية
ل� ��وزارة االق�ت���ص��اد و�إن �� �ش��اء وزارة
ب��ا� �س��م وزارة ال�ت�ن�م�ي��ة والتعاون
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ال� ��دويل ..ب �ه��دف م��واك�ب��ة ال ��دور
التنموي الكبري الذي تلعبه دولة
الإم��ارات يف خمتلف قارات العامل
وت��و� �س �ي��ع �آف� � ��اق ه� ��ذه العالقات
التنموية �سواء مع الدول املختلفة
�أو مع املنظمات الدولية العاملة
يف هذا املجال..
�إ�� �ض ��اف ��ة ل�تر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة دول ��ة
الإم� ��ارات كمانح �أ��س��ا��س��ي والعب
رئ �ي �� �س��ي يف ال �ت �ن �م �ي��ة الب�شرية
العاملية ون�سج عالقات تنموية مع
�شعوب ال�ع��امل املختلفة تتنا�سب
مع مكانة وت��اري��خ ال��دول��ة يف هذا
امل� �ج ��ال وت �ع �ي�ين ال �� �ش �ي �خ��ة لبنى
بنت خالد القا�سمي وزي��رة لهذه
ال� ��وزارة .كما ح�ضر �أداء اليمني
� ..سمو ال�شيخ ح �م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة
الغربية و �سمو ال�شيخ طحنون بن
حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف
املنطقة ال�شرقية و��س�م��و ال�شيخ
�سرور بن حممد �آل نهيان و�سمو
ال���ش�ي��خ ه ��زاع ب��ن زاي ��د �آل نهيان
م�ست�شار الأمن الوطني و الفريق
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة و� �س �م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
و�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ
حممد بن خليفة �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي وال�شيخ الدكتور
�سعيد بن حممد �آل نهيان ومعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب وتنمية
املجتمع وم �ع��ايل ال�شيخ حمدان
بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم
ال�ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي ومعايل
ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن ط�ح�ن��ون �آل
ن �ه �ي ��ان رئ �ي �� ��س ه �ي �ئ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
لل�سياحة والثقافة وال�شيخ هزاع
بن طحنون �آل نهيان وكيل ديوان
ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية
وم �ع��ايل �أح �م��د ج�م�ع��ه الزعابي
نائب وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة وعدد
م ��ن ال �� �ش �ي��وخ وك� �ب ��ار امل�س�ؤولني
و�أ�صحاب املعايل �أع�ضاء احلكومة.
وال� �ت� �ق� �ط ��ت ب� �ع ��د ذل� � ��ك ال�صور
التذكارية ل�صاحب ال�سمو رئي�س
ال ��دول ��ة و� �ص��اح��ب ال���س�م��و نائب
رئي�س الدولة و�أع�ضاء احلكومة.
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مرور �أبوظبي ت�شارك يف مهرجان م�صرف الهالل لل�سيارات نادي تراث االمارات يكرم �أكرث من  80طالبا وطالبة �شاركوا يف معر�ض �آيدك�س
•• �أبوظبي-وام:
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��ش��ارك��ت م��دي��ري��ة امل ��رور وال��دوري��ات ب�شرطة �أب��وظ�ب��ي يف مهرجان
م�صرف الهالل اخلام�س لل�سيارات على كــورني�ش �أبوظبي امتدادا
الحتفاالتها ب�أ�سبوع امل��رور اخللـيجي التا�سع والع�شرين ال��ذي مت
تنظيمه حتت �شعار غايتنا �سالمتك  .و�أفاد املقدم جمال �سامل العامري
رئي�س ق�سم العالقات العامة يف مديــرية امل��رور والدوريات ب�شرطة
�أبوظبي ب�أن املـ�شاركة تــ�أتي يف �إطار منهجية التوا�صل املجتمعي مع
جميع الفــعاليات االقت�صادية واالجتماعــية لرفع م�ستوى ال�ســالمة
املروريـة من خ�لال التــعريف بالأخــطاء التي يــرتكبها ال�سائقون
وت�ؤدي �إىل وقوع احلوادث املــرورية وما ينتج عنها من وفيات و�إ�صابات
بليغة .و�أو�ضح ان التوعية املرورية خالل املهرجان ركزت على امل�شاركة

التفاعلية مع اجلمهور مبا ي�سهم يف االرت�ق��اء ب�سلوك م�ستخدمي
الطريق وتطبيق قوانني ومعايري ال�سالمة  ..بجانب زي��ادة الوعي
والتثقيف العام مثل زيادة معدالت ا�ستخدام �أحزمة الأمان واخلوذة
وخف�ض ال�سرعة والعبور الآمن للطريق وترك م�سافة كافية وخف�ض
ال�سرعات بالقرب من الإ��ش��ارات ال�ضوئية غريها من املخاطر التي
تت�سبب يف وق��وع احل��وادث امل��روري��ة .و�أ��ش��ار �إىل التعريف باملبادرات
املجتمعية اجل��دي��دة التي �أطلقتها املديرية وت�شمل م�ب��ادرة �أف�ضل
�سائق �شاب والتي ت�ستهدف رف��ع الثقافة امل��روري��ة وذل��ك باعتبارها
ال�شريحة الأخطر مروريا ومبادرة العائلة الأف�ضل مروريا ومبادرة
املدر�سة الأف�ضل مروريا والتي تهدف �إىل تعزيز معايري ال�سالمة
فى املدار�س وم�ستوى الوعي امل��روري بني الطالب ومبادرة مع�سكر
العمال الأف�ضل مروريا لرفع م�ستوى الثقافة املرورية بني العمال.

•• �أبوظبي-وام:

ك��رم ن��ادي ت��راث االم ��ارات جمموعة من طلبة وطالبات مدا�س ابوظبي
املنت�سبني ل�ل�ن��ادي مل�شاركتهم يف م�ع��ر���ض �آي��دك ����س .ت ��أت��ي ه��ذه امل�شاركة
بتنظيم من النادي وبالتن�سيق مع جمل�س �أبوظبي للتعليم بهدف ابراز
دور الأن�شطة الرتاثية يف تعزيز الهوية الوطنية حيث جرى عر�ض هذه
الأن�شطة �أمام �ضيوف ملتقي �آيدك�س .وقال �سعيد علي املناعي مدير �إدارة
الأن�شطة بالإنابة بنادي تراث االمارات  -الذي ح�ضر التكرمي  -ان ادارة
الأن�شطة بالنادي وحر�صا منها على اخراج امل�شاركة بامل�ستوى التنظيمي
ال�لائ��ق ب��آي��دك����س �أق��ام��ت جمموعة م��ن ال��ور���ش التدريبية قبل احلدث
ومتثلت عرو�ضها بلوحات تراثية �شعبية ورق�صات ا�ضافة اىل فن اليولة

وكانت العرو�ض م�ستمرة طوال �أيام املعر�ض.
و�أ�ضاف املناعي ق�صدنا من هذه الفعالية �أن نحفز �أبناءنا على امل�شاركات
الوطنية وحب الوطن عمال ب�شعار �أن�شطة هذا العام االمارات وطن الريادة
والتميز وهدفنا من هذا التكرمي تقدمي ال�شكر للأبنائنا الطالب على هذا
االجناز الوطني ولنعر�ض عليهم �أن�شطة النادي امل�ستقبلية ونتيح للجدد
منهم االنت�ساب اليها  .وق��ال��ت فاطمة التميمي رئي�سة ق�سم الأن�شطة
الن�سائية ب��االن��اب��ة ان امل��دار���س ال�ت��ي �شاركت يف احل��دث ع��دده��ا �أرب��ع هي
مدار�س الآفاق للتعليم الأ�سا�سي ومدر�سة البطني للتعليم الأ�سا�سي احللقة
الأوىل ومدر�سة الأ�صائل للتعليم الأ�سا�سي احللقة الثانية ومدر�سة الرمي
للتعليم الأ�سا�سي احللقة الثانية وقد قدمت لهم جميعا هدايا و�شهادات
تقدير حيث بلغ عدد املكرمني  85طالبا وطالبة.

حممد بن زايد :دولة الإمارات تخطو بثبات نحو ت�أ�سي�س منهج متقدم ومتطور ملفهوم التنمية ال�شاملة يعزز مكانة الدولة عامليا

•• ابوظبي-وام:

�أكد الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ان دولة الإم��ارات تخطو بثبات نحو
ت�أ�سي�س منهج متقدم ومتطور ملفهوم التنمية ال�شاملة يعزز مكانة الدولة
عامليا .و�أ�ضاف �سمو ويل عهد ابوظبي لدى ح�ضوره تد�شني حمطة �شم�س
� 1أول حمطة من نوعها للطاقة ال�شم�سية يف ال�شرق االو�سط �أم�س ان
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
وبنظرته الثاقبة نحو امل�ستقبل ومتطلباته يدرك احلاجة املتجددة لإطالق
مبادرات ت�ساهم يف تعزيز وتطوير امل�شاريع التنموية التي ت�صب يف �صالح
الوطن واملواطن م�شريا �سموه ان هذه املرحلة هي امتداد ملا�ضينا العريق

الذي ن�ستلهم منه افكارنا و�آمالنا .و�أكد �سمو ويل عهد ابوظبي �أننا قطعنا
�شوطا متقدما يف ا�ستخدامات الطاقة فبعد �أن كانت دولة الإمارات تتمتع
مبكانة رائدة يف �أ�سواق الطاقة التقليدية امتدت هذه املكانة اليوم لت�شمل
�أي�ضا قطاع الطاقة املتجددة من خالل اطالق املبادرات وتبني امل�شاريع
النوعية يف ا�ستخدامات الطاقة النظيفة وه��و ما يحتم علينا موا�صلة
التخطيط للم�ستقبل والعمل على بناء القدرات الب�شرية والتكنولوجية
التي من �ش�أنها اح��راز التقدم املن�شود و ر�سم غد وم�ستقبل اك�ثر رخاء
وا�ستدامة لالجيال القادمة م�شيدا �سموه بتد�شني اكرب م�شروع من نوعه
للطاقة ال�شم�سية يف ال�شرق االو�سط والأ�ضخم عامليا.
وا�شار الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ان درا�سة معطيات
ال��واق��ع ال��راه��ن وا�ست�شراف اجت��اه��ات امل�ستقبل ه��ي م��ن رك��ائ��ز التنمية

ال��دائ�م��ة ..واو��ض��ح �سموه "نحاول ق��راءة متطلبات امل�ستقبل وحتدياته
ق��راءة متانية تقوم على ا�س�س علمية دقيقة و�شاملة خا�صة فيما يتعلق
باجلانب التنموي واالق�ت���ص��ادي وال�ت��ي م��ن اهمها تعزيز وف��رة الطاقة
والبحث با�ستمرار ع��ن البدائل املطروحة وم��ن خ�لال دع��م االبتكارات
العلمية وامل�شاريع البحثية التي ينفذها ابناء الوطن مبتابعة وت�شجيع من
اخلرباء واملخت�صني يف خمتلف معاهد ومراكز تقنيات الطاقة النظيفة .
و�أع��رب �سموه عن اعتزازه بالكوادر الوطنية التي قامت بدور �أ�سا�سي يف
تنفيذ هذا امل�شروع واثبتت اننا مل نعد م�ستوردين للتكنولوجيا فح�سب
و�إمنا �أ�صبحنا �شركاء يف �صنعها وابتكارها وحث �سموه �أبناء الوطن على
موا�صلة تطوير مهاراتهم وخرباتهم يف خمتلف التقنيات لنتمكن من
ت�صدير التكنولوجيا يف هذا القطاع احليوي ونكون روادا ا�سا�سيني يف ن�شر

مفاهيم ا�ستخدامات الطاقة املتجددة م�شددا �سموه على اهمية توظيف
ه��ذا اخل�ب�رات وال�ك�ف��اءات ال�ستخدامات الطاقة النظيفة للتو�صل اىل
اف�ضل ال�سبل واحللول امل�ستدامة لندرة املياة وحتلية وتوفري املياة العذبة
يف منطقتنا نظرا للعالقة الوثيقة بني الطاقة واملياة يف دميومة م�سرية
التنمية وتقدمها.
وا�شاد الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د ال نهيان بنهج التعاون
وت�ضافر اجلهود بني امل�ؤ�س�سات والهيات الدولية يف الت�صدي للتحديات
م�ؤكدا �سموه ان بناء �شراكات مثمرة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات لها
مردود ايجابي يف تعزيز دور دولة االمارات الفاعل يف ح�شد جهود املجتمع
ال��دويل م��ن �أج��ل الت�صدي للق�ضايا املحورية التي م��ن �ش�أنها بناء غد
�أف�ضل لأجيال امل�ستقبل.

وتوجه اال�ستدامة.
و�أ�شاد �سموه باخلطوات الطموحة التي تتخذها �شركة م�صدر وما حققته
م��ن جن��اح��ات على �صعيد تطوير ون�شر ح�ل��ول الطاقة امل�ت�ج��ددة حمليا
ودوليا ومن �ضمنها اطالق حمطة �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية والتي تعد
واحدة من �أ�ضخم حمطات الطاقة ال�شم�سية املركزة يف العامل والأوىل من
نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط والتي مت تنفيذها بالتعاون مع �أف�ضل
اخلربات العاليمة.
وق��ال �سموه م��ن خ�لال ال�ق�ي��ام مبثل ه��ذه ال���ش��راك��ات �ستنجح م�صدر يف
تطوير وتعزيز حلول متقدمة للطاقة املتجددة وت�سهم يف تر�سيخ مكانة
�أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة كالعب �أ�سا�سي يف هذا املجال على
امل�ستوى العاملي.
و�أ�ضاف �سموه جاء اختيار موقع امل�شروع يف املنطقة الغربية نظرا ال�شتماله
على امل�ساحة الكافية واملنا�سبة للعمليات ..كما ي�سهم موقع حمطة �شم�س
 1يف حتقيق �أه��داف التطور االقت�صادي لإم��ارة ابوظبي من خ�لال دفع

عجلة الن�شاط االقت�صادي قدما يف املنطقة الغربية.
و�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د ال نهيان ان املنطقة الغربية ت�شهد
ب�شكل م�ستمر العديد من امل�شاريع التي ت�شمل التطوير ال�سكاين والطاقة
املتجددة وامل�شاريع ال�سياحية واالجتماعية واملن�ش�آت الرتفيهية والريا�ضية
وامل�ن���ش��آت التعليمية وم��راف��ق البنى التحتية املختلفة م��ن امل�ست�شفيات
وخطوط النقل وبناء وتطوير الوحدات ال�سكنية بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
حكومية ت�شمل �إقامة مراكز للدفاع املدين وال�شرطة واخلدمات البلدية
التي تعمل على تطوير جمموعة من امل�شاريع ال�ضخمة.
ولفت �سموه اىل الزيارة التفقدية التي قام بها الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة وفخامة الرئي�س يل ميوجن باك رئي�س جمهورية كوريا م�ؤخرا
�إىل موقع “براكة” لإن�شاء حمطات الربنامج ال�ن��ووي ال�سلمي لإنتاج
الكهرباء يف الدولة والواقع يف املنطقة الغربية يف �إمارة �أبوظبي  ..وقال ان
تلك الزيارة ما هي �إال دليل على الأهمية التي حتظى بها املنطقة الغربية

من حيث اجتذابها لأكرب امل�شاريع االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية يف
الدولة.
ووج��ه �سموه مبوا�صلة العمل على ت�أهيل ال�ك�ف��اءات امل��واط�ن��ة ورعايتها
ودعمها لتتمكن من النهو�ض ب�صناعة وعلوم الطاقة املتجددة يف الدولة
..م��ؤك��دا �سموه �ضرورة ا�ستمرار دعم االقت�صاد الوطني وتنويع م�صادر
الدخل واالنتقال �إىل االقت�صاد القائم على املعرفة وذلك من خالل ت�شجيع
اال�ستثمار يف الأبحاث والتطوير يف القطاعات اال�سرتاتيجية ومن �أبرزها
قطاع الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية امل�ستدامة.
و�أعرب �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد ال نهيان يف ختام ت�صريحه عن تطلعه
ال�ستفادة كافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات و�أفراد املجتمع من م�شاريع وابتكارات
تكنولوجيا الطاقة املتجددة والتحول نحو ا�ستخدامات تقنيات وحلول
الطاقة النظيفة مبا ي�سهم يف تكري�س ا�ستخدامات هذه احللول واالبتكارات
ل�ضمان احلفاظ على ال�صحة وحماية مكونات البيئة والإ�سهام يف احلد
ت�أثريات التغريات املناخية.

حمدان بن زايد �( :شم�س  )1ترجمة فعلية لر�ؤية والتزام قيادتنا الر�شيدة بدعم وتطوير حلول الطاقة املتجددة
•• مدينة زايد-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية
�أن دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتابعة الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد االعلى للقوات
امل�سلحة �أ�صبحت تتطلع اىل زيادة تنوع م�صادرها من الطاقة وتعمل على
تنمية خرباتها يف ا�سواق الطاقة العاملية واالرتقاء بدورها الريادي كمركز
عاملي للبحث والتطوير يف جمال الطاقة املتجددة.
وقال �سموه  -يف ت�صريح مبنا�سبة افتتاح م�شروع �شم�س  1والذي اطلقته
�أم�س �شركة م�صدر بالتعاون مع �شركتي توتال الفرن�سية و�أبينجوا �سوال
الإ�سبانية  -ان امل�شروع ميثل �أحد الروافد الرئي�سية لتنويع م�صادر الطاقة
ويعد حتوال ا�سرتاتيجيا مهما وذا �أبعاد اقت�صادية وبيئية كبرية وترجمة
فعلية لر�ؤية والتزام قيادتنا الر�شيدة بدعم تطوير حلول الطاقة املتجددة

وزير البيئة ي�ؤكد �أهمية حمطة (�شم�س )1
•• دبي -وام:

�أكد معايل الدكتور را�شد �أحمد بن
فهد وزير البيئة واملياه �أن تد�شني
حمطة �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية
املركزة يف املنطقة الغربية لإمارة
�أب��وظ �ب��ي..ي ��أت��ي تتويجا ل�سيا�سة
تنويع م�صادر الطاقة التي ر�سمها
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل وح��ر���ص � �س �م��وه على
تعزيز م�ساهمة الإم ��ارات الفاعلة
يف اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة ال��رام �ي��ة �إىل

حتقيق التنمية امل���س�ت��دام��ة وبناء
م�ستقبل �أك�ث�ر �إ� �ش��راق��ا للب�شرية
حا�ضرا وم�ستقبال .وقدم معاليه يف
بيان �صحفي �أم�س خال�ص التهاين
وال�ت�بري�ك��ات �إىل ح���ض��رة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان و�إىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة على تد�شني املحطة الذي
ميثل تاريخا مهما يف ع�صر الطاقة
املتجددة يف دول��ة الإم ��ارات وثمرة
للجهود ال��د�ؤوب��ة واملتوا�صلة التي

بذلتها م�صدر ط��وال ��س�ن��وات من
�أج��ل و�ضع الإم ��ارات على خريطة
الطاقة املتجددة وتعزيز مكانتها
كمركز عاملي مرموق يف هذا املجال
ومب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ر�ؤي� ��ة الإم� ��ارات
 .. 2021م�ؤكدا �أن التطور الذي
�شهدته م�صدر خالل �سنوات قليلة
وما تقوم به من �أن�شطة وم�شاريع
ع�ل��ى ال�صعيدين امل�ح�ل��ي والعاملي
ي ��دع ��و �إىل ال �ف �خ��ر واالع� � �ت � ��زاز.
و�أو� � �ض� ��ح م �ع��ال �ي��ه �أن ق �ي �م��ة هذا
الإجن ��از ال��رائ��د ال��ذي حتقق على
�أر� ��ض االم� ��ارات ال تكمن يف كونه

�أك�بر م�شاريع الطاقة املتجددة يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
فقط..بل �أي�ضا للتقنيات املتطورة
التي ا�ستخدمت يف �إن�شائه وملزاياه
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ب�ي�ئ��ة ف�ه��و ي�شكل
م�ساهمة بالغة الأهمية يف م�ساعينا
نحو حتويل اقت�صادنا الوطني �إىل
اقت�صاد �أخ�ضر منخف�ض الكربون
وفق ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية
اخل �� �ض��راء ال �ت��ي �أع �ل �ن �ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي رعاه

اهلل يف ع��ام  . 2011و�أ� �ض��اف �أن
هذا الإجناز ي�شكل يف الوقت نف�سه
م�ساهمة مهمة يف التخفيف من
تغري املناخ وخف�ض معدل الب�صمة
ال�ك��رب��ون�ي��ة ل�ل�ف��رد يف ال��دول��ة عرب
م�ساهمته يف م�ن��ع ان�ب�ع��اث 175
�أل� ��ف ط��ن م��ن غ � ��ازات االحتبا�س
احل � ��راري ��س�ن��وي��ا �إ� �ض��اف��ة �إىل ما
يوفره من �أر��ص��ده كربونية قابلة
للتداول يف �أ�سواق الكربون العاملية
ب��اع�ت�ب��اره �أح ��د امل���ش��اري��ع امل�سجلة
�ضمن �آلية التنمية النظيفة التابعة
لربوتوكول كيوتو.

البيئة واملياه تر�صد ظهور ن�شاط بيولوجي يف املياه الإقليمية املطلة على اخلليج العربي
•• دبي-وام:

ر�� �ص ��دت وزارة ال �ب �ي �ئ��ة وامل� �ي ��اه
ن�شاطا بيولوجيا يتمثل يف ظهور
��ص�ب�غ��ات ال �ك �ل��ورف �ي��ل ال �ت��ي تدل
على وج��ود الهوائم النباتية مما
�أدى �إىل حدوث املد الأحمر على
ام�ت��داد املناطق ال�ساحلية قبالة
مدينة الرم�س يف ر�أ� ��س اخليمة
يف مياه الدولة الإقليمية املطلة
ع �ل��ى اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي لفرتات
متقطعة خ�لال الأي��ام املا�ضية..
ف �ي �م��ا �أظ � �ه� ��رت �� �ص ��ور الأق � �م ��ار
اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة ت ��واج ��د ن�شاط
بيولوجي يف امل�ي��اه املتداخلة مع
بحر ع�م��ان .وق��ال��ت ال ��وزارة �إنها
تن�سق ع�م�ل�ي��ات امل��راق �ب��ة للبيئة
ال �ب �ح��ري��ة يف ال ��دول ��ة بوا�سطة
الأقمار اال�صطناعية بالتعاون مع
املنظمة الإقليمية حلماية البيئة
ال�ب�ح��ري��ة..وذل��ك يف �إط��ار تنفيذ
اخل �ط��ة ال��وط�ن�ي��ة للمد الأحمر

ل�ضمان اال��س�ت�ج��اب��ة ال�ف��وري��ة يف
حالة حدوث ظاهرة املد الأحمر
�أو ازده� � ��ار ال �ه��ائ �م��ات النباتية
وحاالت نفوق الأ�سماك والكائنات
البحرية الأخرى .وانطالقا من
حر�ص وزارة البيئة وامل�ي��اه على
حتقيق �أه��داف اخلطة الوطنية
للمد الأح�م��ر..ف�ق��د عمل فريق
ال �ف �ن �ي�ين وامل �خ �ت �� �ص�ين يف وزارة
البيئة وامل �ي��اه على ر��ص��د وجمع
ع �ي �ن��ات م��ن خم�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق يف
مياه اخلليج العربي قبالة �ساحل
م��دي �ن��ة ال��رم ����س وذل � ��ك لر�صد
ومراقبة ومعرفة �أنواع الهائمات

النباتية امل�سببة لظاهرة ازدهار
الهائمات النباتية و�أخ��ذ قراءات
خل ��وا� ��ص امل � �ي ��اه ال �ب �ح��ري��ة من
خم �ت �ل��ف امل �ن��اط��ق ع �ل��ى ام� �ت ��داد
ال �� �س��اح��ل يف امل �ن �ط �ق��ة .و�أ�� �ش ��ارت
نتائج التحاليل �إىل وجود ازدهار
للهائمات النباتية املد الأحمر ذات
ال�ل��ون ال�برت�ق��ايل وال�ب�ن��ي والتي
تتخذ �شكل خيوط وبقع متقطعة
وت �� �ش �ك��ل خ �ل �ي��ط م ��ن الهائمات
ال�ن�ب��ات�ي��ة م��ن ث�ن��ائ�ي��ة الأ�سواط
الغري حلقية والديوتومات والتي
تعمل على التوازن البيئي يف تلك
امل�ن��اط��ق وتبعد ع��ن ميناء �صقر

و�شاطئ مدينة الرم�س بحوايل
ثمانية �إىل  15كيلومرتا وقد
ط �غ��ت ث �ن��ائ �ي��ة الأ� � �س� ��واط الغري
حلقية يف تلك املياه بن�سبة ت�صل
�إىل  88يف امل��ائ��ة م��ن متو�سط
ع � ��دد اخل �ل��اي � ��ا .ي ��ذك ��ر �أن � � ��ه مل
يالحظ وجود الهائمات النباتية
ال���ض��ارة خا�صة م��ن ال�ن��وع الذي
ي�سبب م��وت الأ�سماك والكائنات
ال �ب �ح��ري��ة الأخ � ��رى وال � ��ذي كان
�� �س ��ائ ��دا خ �ل��ال ع ��ام ��ي 2008
 . 2009وح�سب ال ��وزارة ف�إنع�م�ل�ي��ة ح ��دوث ازده � ��ار الهوائم
النباتية وال�ن���ش��اط البيولوجي
ك ��ان ن�ت�ي�ج��ة ل�ل�ت�غ�يرات املناخية
وال� �ظ ��واه ��ر امل �� �ص��اح �ب��ة ل ��ه مثل
تغري يف درج ��ات احل ��رارة للمياه
البحرية وحركة تيارات البحرية
ون�شاط ال��ري��اح املو�سمية خا�صة
يف هذا الوقت من ال�سنة �إ�ضافة
�إىل �أن هذه الفرتة تعترب مرحلة
انتقالية م��ا ب�ين ف�صلي ال�شتاء

وال�صيف والتي ت�صاحبها تغريات
يف خ ��وا� ��ص امل� �ي ��اه م �ث��ل تغريات
امل� �ف ��اج� �ئ ��ة ل � ��دراج � ��ات احل � � ��رارة
وحركة التيارات البحرية واندفاع
املغذيات الأ�سا�سية القاعية �إىل
طبقات املياه ال�سطحية .و�أكدت
الوزارة �أن �سبب انت�شار الروائح يف
بع�ض املناطق ال�ساحلية كان ناجت
عن نفوق تلك الهائمات النباتية
امل�سببة للمد الأح �م��ر وحتللها.
ودعت الوزارة ال�صيادين ومرتادي
البحر بعدم اال�صطياد يف مناطق
ازده� � ��ار ال �ه��ائ �م��ات ال �ن �ب��ات �ي��ة �أو
�أماكن تواجد امل��د الأحمر وعدم
ج �م��ع و�أك � ��ل الأ� �س �م��اك النافقة
م��ن ج ��راء امل��د الأح �م��ر يف حالة
حدوثه �إ�ضافة �إىل عدم ال�سباحة
يف �أم ��اك ��ن ت ��واج ��د امل ��د الأحمر
خا�صة للأ�شخا�ص الذين يعانون
م� ��ن احل �� �س��ا� �س �ي��ة وع � � ��دم جمع
ال���ص��دف�ي��ات امل �ح��ار خ�ل�ال فرتة
حدوث الظاهرة.

قائد عام �شرطة عجمان يفتتح معر�ض مبادرة �إعادة التدوير
•• عجمان-وام:

�شهد �سعادة العميد علي عبداهلل
ب ��ن ع� �ل ��وان ال �ن �ع �ي �م��ي ق��ائ��د عام
��ش��رط��ة ع�ج�م��ان بح�ضور �سعادة
ال �ع �ق �ي��د م� �ب ��ارك خ �ل �ف��ان عبيد
ال � � ��رزي م ��دي ��ر �إدارة املن�ش�آت
ال �ع �ق��اب �ي��ة والإ� �ص�ل�اح �ي ��ة وع ��دد
م��ن م� ��دراء الإدارات وال�ضباط
و�صف ال�ضباط والأفراد ب�شرطة
ع�ج�م��ان �إف �ت �ت��اح م�ع��ر���ض مبادرة
التدوير الذي نظمه فرع الإنتاج
والأن� ��� �ش� �ط ��ة ب �ق �� �س��م الإ� � �ص�ل��اح
وال �ت ��أه �ي��ل ب��امل��ؤ��س���س��ة العقابية

والإ�� �ص�ل�اح� �ي ��ة مب �ع �ه��د تدريب
ال�شرطة.
وت �� �ض �م ��ن امل� �ع ��ر� ��ض ع � � ��ددا من
امل �ن �ت �ج ��ات ق ��ام ��ت ب �ه ��ا ن ��زي�ل�ات
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب� ��إع ��داده ��ا م��ن خالل
ور�ش الت�أهيل بامل�ؤ�س�سة العقابية
ومنها الأدوات امل�ستعملة يف حياتنا
ال �ي��وم �ي��ة وال� �ت ��ي مت الإ�ستغناء
عنها و�إع��ادة تدويرها وت�صنيعها
وحت ��وي� �ل� �ه ��ا �إىل �أ� � �ش � �ك ��ال فنية
و�أفكار �إبداعية ميكن ا�ستغاللها
والإ�ستفادة منها يف �أ�شياء �أخرى
كعبوات املياه الكبرية وال�صغرية
وعبوات الن�سكافيه و�صناديق املياه

والأحذية بالإ�ضافات �إىل عبوات
الطيب وعلب املحارم وغريها من
الأدوات امل�ستخدمة يوميـا.
واط�ل��ع قائد ع��ام �شرطة عجمان
خ�ل�ال اجل��ول��ة ع �ل��ى م��ا احتواه
امل�ع��ر���ض م��ن منتجات متثلت يف
م�شغوالت حرفية ويدوية وبع�ض
الأدوات ال�تراث �ي��ة وغ�ي�ره��ا من
املنتجات والأف �ك��ار امل�ب��دع��ة التي
�أعدتها نزيالت امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ��ص�لاح�ي��ة للم�شاركة يف هذا
املعر�ض.
و�أث�ن��ى ق��ائ��د ع��ام �شرطة عجمان
ع �ل��ى ج� �ه ��ود ال �ع��ام �ل�ي�ن ب� � � ��إدارة

امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية
ودوره � ��م ال �ف �ع��ال يف تنظيم هذا
امل �ع��ر���ض وف �ت��ح امل �ج��ال لنزيالت
امل�ؤ�س�سة لإب�ت�ك��ار احل��رف الفنية
وال� �ي ��دوي ��ة م ��ن خ�ل��ال الأدوات
امل �� �س �ت �ع �م �ل��ة و�إع� � � � ��ادة ت ��دوي ��ره ��ا
وت�صنيعها بحيث ت�ك��ون �صاحلة
للإ�ستعمال مرة �أخ��رى بدال من
رميها والتخل�ص منها مما ي�ساهم
يف املحافظة على �سالمة البيئـة.
و�أو�ضحت املالزم �أول �أمل املطوع
م���س��ؤول��ة الإن �ت ��اج والأن �� �ش �ط��ة يف
امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية
ب�شرطة عجمان �أن تنظيم هذا

ال � �ن� ��وع م� ��ن امل� �ع ��ار� ��ض ي �ع��د من
امل �ب��ادرات االجتماعية التي حتث
ن� � ��زالء امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى تطوير
وتنمية قدراتهم الفنية واحلرفية
وت�شجيعهم على التطور واالبداع
وت� �ع� �ل ��م م� � �ه � ��ارات ج � ��دي � ��دة من
خ�ل�ال �إ� �س �ت �غ�لال الأ� �ش �ي��اء التي
مت الإ�ستغناء عنها يف �أ��ش�ي��اء قد
تفيدهم م�ستقبال بعد �إنق�ضاء
فرتة عقوبتهم وممار�سة حياتهم
الطبيعية بالإ�ضافة �إىل ت�سليط
ال� ��� �ض ��وء ع �ل �ي �ه��م و دجم� �ه ��م يف
املجتمع كونهم عنا�صـر فعالـة و
مبدعـة ومنتجـه .

�سلطان اجلابر  :م�صدر تعمل على زيادة الطاقة ال�شم�سية املركزة
•• املنطقة الغربية -وام :

�أكد معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان اجلابر
وزير دولة الرئي�س التنفيذي ل�شركة م�صدر ان م�صدر
�ستعمل خ�ل�ال الأع � ��وام ال �ق��ادم��ة ع�ل��ى زي ��ادة الطاقة
ال�شم�سية املركزة.
وق��ال معاليه  -خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي عقد مبنا�سبة
التد�شني الر�سمي مل�شروع �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية
امل ��رك ��زة مب��دي�ن��ة زاي ��د يف امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة بح�ضور
ممثلني من �شركة توتال و�سوالر وايرينا �شركاء م�صدر
يف اجناز املحطة  -ان هذا امل�شروع الإ�سرتاتيجي الهام
ما ك��ان ينجز ل��وال دع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل والقيادة
احلكيمة  ..م�شريا �إىل �أن الدولة مقبلة على الإقت�صاد
الفعلي املبني على العلم واخلربة حيث ي�ساعد امل�شروع
على توفري كوادر وطنية متخ�ص�صة يف جمال التقنيات
النظيفة و�إيجاد فر�ص عمل للمواطنني واملواطنات.
و�أو� �ض��ح ان �شم�س 1حم�ط��ة ك�ه��رب��اء تعمل بالطاقة
ال�شم�سية املركزة وتعترب الأك�بر يف العامل والأوىل يف
ال�شرق الأو� �س��ط يف ه��ذا امل�ج��ال حيث يج�سد امل�شروع
جهود دولة الإمارات الكبرية يف جمال الطاقة املتجددة
وبالتايل تنمية اقت�صاد البالد ..م�شريا اىل ان امل�شروع

يعترب كذلك م�ؤ�شرا وا�ضحا ل��دور االم��ارات الريادي
مب�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ويف ن���ش��ر التكنولوجيا
بالعامل.
و�أ�شار معاليه �إىل ان هناك م�شاريع لـ م�صدر مماثلة
خ��ارج ال��دول��ة وت�ساهم يف نقل امل�ع��رف��ة �إىل الإم ��ارات
وهذا اكرب دليل على جناح امل�شروع ..الفتا اىل ان دولة
الإمارات العربية املتحدة تعترب اليوم �أول دولة يف �إنتاج
الطاقة املتجددة و�أثبتت فعال �أن�ه��ا �سباقة يف تزويد
العلم بالطاقة النظيفة.
و�أث�ن��ى معاليه على التواجد الكبري لو�سائل الإعالم
املرئية وامل�سموعة يف نقل وقائع تد�شني م�شروع �شم�س
� 1إىل العامل وتعزيز مبادرة م�صدر.
وحتدث يف امل�ؤمتر ممثلني ل�شركة توتال و�شركة �سوالر
وايرينا �شركاء م�صدر الذين �أكدوا ان م�شروع �شم�س1
اجن ��از ك�ب�ير يف املنطقة ال�غ��رب�ي��ة وم��ن امل���ش��اري��ع التى
ترتكز عليها البنية التحتية.
وقال ممثل وكالة ايرينا لدينا م�شاريع يف اكرث من 62
دول��ة وان الوكالة مهتمة ب ��أن تكون الطاقة املتجددة
ه��ي امل�صدر للطاقة ..وا��ص�ف��ا مرا�سم تد�شني حمطة
�شم�س 1بانها حلظة تاريخية وغري عادية ..وقال لدينا
القدرات وعلينا ان نواكب التغريات وهذه اول خطوة يف
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.

اللجنة التن�سيقية للمختربات اجلنائية يف الدولة تبحث �إن�شاء املخترب اجلنائي االحتادي
•• دبي-وام:

ع�ق��دت اللجنة التن�سيقية للمختربات اجلنائية يف
الدولة اجتماعها الثاين على هام�ش فعاليات املعر�ض
العربي للمختربات �آرب الب ال��ذي اختتمت فعالياته
يف �أر�ض املعار�ض يف دبي .و�صرح العقيد عبد الرحمن
احلمادي مدير �إدارة الأدلة اجلنائية يف �شرطة �أبوظبي
رئي�س اللجنة�..أنه متت مناق�شة �أهم التطورات اخلا�صة
ب�إن�شاء املخترب اجلنائي االحتادي وعدد من املو�ضوعات
املتعلقة ب ��إج��راءات التن�سيق واملتابعة ب�ين املختربات

اجل�ن��ائ�ي��ة يف ال��دول��ة .ح�ضر اج�ت�م��اع اللجنة ك��ل من
العقيد الدكتور اخلبري �أحمد عبد اهلل املرزوقي رئي�س
فريق مدير مركز قاعدة بيانات الب�صمة الوراثية يف
الأدل ��ة اجلنائية يف �شرطة �أب��وظ�ب��ي والعقيد حممد
حبيب ر�ستم من �شرطة ال�شارقة واملقدم اخلبري �أحمد
مطر املهريي من �شرطة دبي والرائد �صالح اخلرجي
من �شرطة �أم القيوين والرائد عبد اهلل العو�ضي من
��ش��رط��ة ع�ج�م��ان وامل �ل�ازم �أول م�ساعد خ�ب�ير �سليمان
النقبي من �شرطة �أبوظبي وامل�ساعد �أول م�ساعد خبري
�إبراهيم علي احلو�سني من �شرطة �أبوظبي.

معهد تدريب ال�شرطة بر�أ�س اخليمة يحتفل بتخريج  179منت�سبا من �ست دورات تخ�ص�صية

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

احتفل معهد تدريب ال�شرطة بالقيادة العامة ل�شرطة
ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ب�ت�خ��ري��ج  179منت�سبا م��ن ك��ل قيادات
و�إدارات ال�شرطة على م�ستوى ال��دول��ة م��ن �ست دورات
تخ�ص�صية هي دورة بعنوان لغة اجل�سد لل�ضباط قدمتها
ال��دك�ت��ورة ه��دى عبد اللطيف ع��ري��ان  ..ودورة مهارات
التعامل م��ع ال��ر�ؤ��س��اء وامل��ر�ؤو� �س�ين قدمها عبد املطلب

العمري اىل جانب تخريج �أربع دورات بعنوان دورة التغلب
على �ضغوط العمل للعن�صر الن�سائي قدمها الدكتور
�إبراهيم ال�صباحي ..ودورة �أ�ساليب تطوير الذات قدمها
الدكتور علي زايد برمية  ..ودورة مهارة التحري وجمع
املعلومات الأمنية قدمها خالد اخلطيب  ..ودورة عمليات
الأم ��ن ال��داخ�ل�ي��ة التا�سعة ع���ش��ر� .شهد احل�ف��ل العميد
حممد النوبي حممد نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة
والعقيد �سامل عبد الرحمن جكه مدير معهد تدريب
ال�شرطة وعدد من مدراء الإدارات والأق�سام.
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م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية القبة ال�سماوية بال�شارقة  10 :يوليو �أول �أيام رم�ضان وعيد الفطر يف  9اغ�سط�س
تقدم م�ساعداتها لوالية هلمند ب�أفغان�ستان

•• �أبوظبي-وام:

قامت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية وبالتن�سيق مع �سفارة الدولة يف �أفغان�ستان بت�سيري
عدد � 4شاحنات اىل والية هلمند مديرية �سنقني �ضمن برنامج امل�ؤ�س�سة اخلريي تنفيذا لر�سالتها االن�سانية ملد يد
العون للفئات الفقرية وامل�ستحقة يف خمتلف املناطق يف �أفغان�ستان .ويتم توزيع امل�ساعدات على املحتاجني يف هذه
املديرية با�شراف مبا�شر من اللجنة الدائمة للم�ساعدات الإن�سانية والإمنائية يف �أفغان�ستان على العائالت وطلبة
املدار�س حيث تت�ضمن امل�ساعدات املالب�س والبطانيات واحلقائب املدر�سية املتكاملة ومكائن اخلياطة لي�ستفيد من
هذه املكرمة عدد  1500عائلة .و�أعرب �شيوخ القبائل عن �شكرهم وتقديرهم ملا تقدمه دولة الإم��ارات العربية
املتحدة من م�ساعدات وم�شاريع لل�شعب الأفغاين يف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت القبة ال�سماوية بدائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة
ان هالل �شهر رم�ضان يولد يف  8يوليو  2013يف ال�ساعة
� 11:14صباحا ويغرب م�ساء هذا اليوم  19:08قبل
غ ��روب ال�شم�س بخم�س دق��ائ��ق فت�ستحيل ر�ؤي �ت��ه فيما
ي�شاهد م�ساء  9يوليو ليكون االرب�ع��اء  10يوليو غرة
رم�ضان  1434فلكيا.
واو�ضحت ان هالل �شوال �سيولد يف  7اغ�سط�س ال�ساعة
 00:51ليال ويغرب مع غروب ال�شم�س فتتعذر ر�ؤيته
وي �ك��ون امل�ت�م��م ل��رم���ض��ان  30ي��وم��ا وع�ل�ي��ه اجل�م�ع��ة 9

اغ�سط�س �سيكون غ��رة � �ش��وال  1434و�أول اي ��ام عيد
الفطر املبارك فلكيا.
وقال ابراهيم اجلروان الباحث يف علوم الفلك والأر�صاد
اجلوية امل�شرف العام بالقبة ال�سماوية ان الن�صف الأول
م��ن �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك �سي�شهد ارت�ف��اع��ا يف درجات
احلرارة لت�صل �إىل  46درجة مئوية عند الهواء اجلاف
وال��ذي ت�صاحبه ري��اح جافة وق��د تكون حمملة بالأتربة
بينما ت�صل �إىل  42درج��ة يف الهواء الرطب وال��ذي قد
تتعدى فيه الرطوبة  90باملئة.
وا�ضاف ان �ساعات ال�صيام خ�لال �شهر رم�ضان تتجاوز
� 15ساعة يف الإمارات ومعظم دول اخلليج العربي حيث

�أن �ساعات النهار �ستتعدى � 13:30ساعة يف االمارات و
� 14:00ساعة �شمال اجلزيرة العربية و�أن تلك الأجواء
�ستكون ال�سمة الغالبة لل�شهر الف�ضيل حتى عام 2018
ك��ون ال�شهر الف�ضيل �سيتزامن م��ع ذروة �شهر ال�صيف
وي�ك��ون ج��ل �أي��ام��ه يف �شهر يوليو �أك�ث�ر ال�شهور حرارة
وجفافا كما يت�سم بطول فرتة النهار.
ون��وه ب ��أن �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ي�أخذ دورت��ه عرب �شهور
ال�سنة يف � 31سنة �شم�سية �أو � 33سنة قمرية حيث تتكرر
الدورة ويتزامن بداية ال�شهر يف نف�س املوعد تقريبا كل
� 31سنة �شم�سية ويتقدم �سنويا بحدود  11يوما وهو
تقدم ال�سنة القمرية عن ال�شم�سية.

ا�ستجابة لتوجيهات حممد بن را�شد

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على

ميدان تعلن بدء تطوير م�شروع �أول م�ست�شفى كوري مببلغ ي�صل �إىل  600مليون درهم
•• دبي-وام:

ا� �س �ت �ج��اب��ة ل �ت��وج �ي �ه��ات �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 رعاه
اهلل التي تهدف اىل جعل مدينة
دب� ��ي وج� �ه ��ة ل �ل �� �س �ي��اح��ة الطبية
�..أع� �ل� �ن ��ت م� �ي ��دان وم�ي��ر ها�شم
خوري �أم�س عن بدء تطوير �أحد
مرافق الرعاية ال�صحية اجلديدة
يف ميدان مببلغ ي�صل �إىل 600
مليون درهم.
واتفقت ميدان ومري ها�شم خوري
ع �ل��ى ع �ق��د � �ش��راك��ة يف م�شاريع
الرعاية ال�صحية يف ميدان تبد�أ
بامل�ست�شفى ال�ك��وري ال��ذي �سيبد�أ
العمل فى ت�شييده يف الربع االخري
من العام احل��ايل ويتوقع املنتهاء
منه اواخر  2015على �أن ي�صبح
عالمة فارقة بني املرافق ال�صحية
اجلديدة التي تقدم �أف�ضل رعاية

�صحية متخ�ص�صة ب�أرقى معايري
اجلودة.
وي �ق��ع م �ق��ر امل���س�ت���ش�ف��ى الكوري
اجل� ��دي� ��د ع� �ل ��ى �أر�� � � ��ض م�شروع
م�ضمار م�ي��دان ل�سباقات اخليل
امل�م�ت��دة على م�ساحة � 280ألف
قدم مربع.
ج��اء ذل��ك خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي
لالعالن عن ه��ذه ال�شراكة عقد
ال� �ي ��وم ب �ح �� �ض��ور ال �� �س �ي��د �سعيد
ب��ن ح�م�ي��د م�ط��ر ال �ط��اي��ر رئي�س
جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي
ملجموعة م�ي��دان وال�سيد �شعيب
مري ها�شم خوري الع�ضو املنتدب
يف جم�م��وع��ة م�ي�ر ه��ا��ش��م خوري
م��ن مقر م���ش��روع م�ي��دان املتميز
..وح���ض��ر امل ��ؤمت��ر ال�سيد حممد
ع �ب��دال �ن��ا� �ص��ر اخل � �ي� ��اط رئي�س
ال�ش�ؤون التجارية واملنطقة احلرة
مب � �ي� ��دان وجم� �م ��وع ��ة ال�شركاء
الكوريني.
وق� � ��ال � �س �ع �ي��د ب� ��ن ح �م �ي��د مطر

الطاير ان ر�ؤية ميدان الرئي�سية
ترتكز على تقدمي مفهوم جديد
ل�ل�ت�ك��ام��ل ب�ي�ن �أرق � ��ى امل�شروعات
ال�سكنية والريا�ضية والتجارية
وال �ت�رف � �ي � �ه � �ي ��ة وق � � ��د ا�� �س� �ت� �ط ��اع
م�شروع م�ي��دان بالفعل �أن يحتل
مرتبة عاملية يف ع��امل ال�سباقات
وال �� �ض �ي��اف��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة مو�ضحا
ان��ه بهذه اخلطوة التي نخطوها
ن�ح��و خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
ف�إننا نهدف للتفوق على املعايري
ال �� �ص��ارم��ة ال �ت��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا �إدارة
م �� �ش��روع م �ي��دان ومن �ت��د ب �ه��ا �إىل
م�شروعات تطويرية �أخ ��رى من
ح��ول �ن��ا وب ��ذل ��ك ي �ع��د امل�ست�شفى
ال� �ك ��وري امل ��زم ��ع �إن� ��� �ش ��ا�ؤه مثاال
ل�ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه امل �ع��اي�ير وعالمة
على ب��دء تطبيقها بال�شراكة مع
جمموعة مري ها�شم خوري.
وا� � � �ض� � ��اف ن� �ح ��ن واث� � �ق � ��ون ب ��ان
امل�ست�شفى الكوري �سوف ي�ستقطب
زوارا ل�ت�ق�ل��ي ال �ع�ل�اج والرعاية

ال�صحية م��ن دول ال�ت�ع��اون ومن
ال� ��دول� ��ة  .واك � ��د � �ش �ع �ي��ب خ ��وري
التزام جمموعة مري ها�شم خوري
بتقدمي الرفاهية مع وعد ب�أف�ضل
اال�ستثمارات للمجتمع الإماراتي
م�شريا اىل االتفاق مع ميدان على
ت�صميم وت�شييد م�شروع امل�ست�شفى
ال�ك��ورى ال��ذى �سيتم ت�شغيله من
ق �ب��ل م�ت�خ���ص���ص�ين ف��ى الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة م ��ن ك ��وري ��ا اجلنوبية
و� �س �ت��وف��ر امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى الرعاية
ال�صحية وال �ع�ل�اج والت�سهيالت
ال�صحية مبا ميكن �سكان االمارات
وزواره��ا من اال�ستفادة من اعلى
م���س�ت��وي��ات ال �ع�لاج وال�ن�ق��اه��ة فى
العامل.
و�أو��ض��ح ان امل�شروع طموح ويلبي
ر�ؤي � ��ة دب ��ي وت�ط�ل�ع��ات�ه��ا  ..وبعد
عامني �سوف ميكن اال�ستفادة من
الرعاية ال�صحية والعالج واعادة
التاهيل على م�ستوى عاملي.
وق��ال ال��دك�ت��ور ��س��وجن م�ين بارك

�أح��د ال���ش��رك��اء امل�ساهمني رئي�س
ا�س ام الكورية �إن معايري الرعاية
ال�صحية يف ك��وري��ا حت�ت��ل مكانة
م��رم��وق��ة ح��ول ال �ع��امل  ..ونحن
م� ��� �س ��رورون ب�ت�ن�ف�ي��ذ �أف �� �ض��ل ما
تو�صلت �إليه الأبحاث والتقنيات
يف عامل خدمات الرعاية ال�صحية
م ��ن ك ��وري ��ا يف ه � ��ذا امل�ست�شفى
اجل��دي��د يف دب��ي � ..إن�ن��ا ال نحمل
املفهوم املتبع هناك فقط بل �إننا
نعمل بطاقم العمل الرئي�س من
ك ��وري ��ا � �ض �م��ان��ا ل�ت�ن�ف�ي��ذ معايري
الرعاية الق�صوى.
وي �ق��دم امل�ست�شفى �أف���ض��ل رعاية
�صحية ف�ضال ع��ن �إج ��راء �أف�ضل
الفحو�صات الطبية ملواطني دولة
الإم��ارات  ..ومن املتوقع �أن يكون
امل�ست�شفى وجهة للمر�ضى الذين
ي �ح �ت��اج��ون �إىل �إج� � ��راء عمليات
طبية متخ�ص�صة من جميع �أنحاء
ال �ع��امل .وي �ت �ك��ون امل�ست�شفى من
مبنيني ب�سعة � 170سريرا و�سبع

غ��رف عمليات و�أك�ث�ر م��ن 600
موظف يتعدى الكوريون ن�صفهم
وي�شكلون معا طاقم عمل مدرب
على �أعلى م�ستوى لتقدمي �أف�ضل
رعاية طبية و�صحية.
ويوفر امل�ست�شفى �أي�ضا تقييمات
��ص�ح�ي��ة ح���س��ب ال �ط �ل��ب ويجري
عمليات اليوم الواحد ويتخ�ص�ص
يف  9جم� � ��االت رائ � � ��دة يف ع ��امل
الطب وال�صحة ت�شمل الأمرا�ض
اجللدية واجل��راح��ات التجميلية
وط��ب وج��راح��ة العيون وعمليات
الليزك وجراحات العمود الفقري
وج��راح��ات كاملة �أو باملنظار على
ال �ع �ن��ق �أو الأط � � ��راف وج ��راح ��ات
العظام وا�ستبدال عظام املفا�صل
م�ث��ل م�ف���ص��ل ال�ف�خ��ذ والركبة..
ا��ض��اف��ة اىل م�صح لإع ��ادة ت�أهيل
ال �ك �ب��ار�� -س��اع�ت��ان ون���ص��ف يوميا
م��ن ال �ع�لاج امل�ت�ق��دم لكل مري�ض
 وم�صح لإع ��ادة ت��أه�ي��ل ال�صغار� � -س��اع �ت��ان ون �� �ص��ف ي��وم �ي��ا من

ال� �ع�ل�اج امل �ت �ق��دم ل �ك��ل م��ري ����ض -
وط��ب الن�ساء والتوليد -عيادات
لأطفال الأنابيب  -وطب الأ�سنان
 جراحات الفم .-وي �ق��ع م �ق��ر امل���س�ت���ش�ف��ى الكوري
اجل� ��دي� ��د ع� �ل ��ى �أر�� � � ��ض م�شروع
م�ضمار م�ي��دان ل�سباقات اخليل
امل�م�ت��دة على م�ساحة � 280ألف
قدم مربع .يذكر ان مدينة ميدان
انبثقت م��ن �صميم �أف �ك��ار ور�ؤى
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي رع � ��اه اهلل  ..وي�أتي
امل���ش��روع تتويجا ل��ر�ؤي��ة �سموه ملا
هو �أكرث من جمرد موقع رئي�سي
ل���س�ب��اق��ات اخل �ي��ل ف ��ر�ؤي ��ة �سموه
ت�صبو �إىل ب�ن��اء مدينة متكاملة
وم�ستدامة جلعل دبي احدى مدن
العامل ال�صديقة للبيئة �إىل جانب
مكانة دبي التجارية على امل�ستوى
العاملي.

•• �أبوظبي-وام:

حت ��ت رع ��اي ��ة ك��رمي��ة م ��ن �سمو
ال�شيخة ف��اط�م��ة ب�ن��ت م �ب��ارك �أم
الإم��ارات رئي�سة الإحتاد الن�سائي
ال �ع��ام ال��رئ�ي���س��ة الأع �ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س
الأع � �ل� ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
�أطلق م�ؤخرا برنامج الوقاية من
ال�سمنة عند الأطفال يف مرحلته
ال �ث��ان �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع الإحت � ��اد
ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام ووزارة الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م وجم� �ل� �� ��س �أب ��وظ� �ب ��ي
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م و � �ص �ح��ة للخدمات
العالجية اخلارجية وبدعم من

منظمة الأمم املتحدة للطفولة
اليوني�سف لدول اخلليج العربي.
وي�شمل الربنامج كل من مدر�سة
ع��ائ �� �ش��ة ب �ن ��ت ع � �ب� ��داهلل للبنات
ومدر�سة را�شد بن حميد للبنني
م��ن �إم � ��ارة ع�ج�م��ان وم��در� �س��ة ام
القوين للتعليم اال�سا�سي للبنات
ومدر�سة عثمان بن عفان للبنني
م��ن �إم� ��ارة �أم ال�ق�ي��وي��ن وي�ستمر
امل �� �ش��روع خ�ل�ال ال�ف���ص��ل الثاين
وال� �ث ��ال ��ث م ��ن ال� �ع ��ام ال ��درا� �س ��ي
احل� ��ايل وي �ه��دف ال�ب�رن��ام��ج �إىل
زي � ��ادة ال �ت��وع �ي��ة ال���ص�ح�ي��ة لدى
الطالب و�أولياء �أمورهم والكادر
التدري�سي كما يهدف �إىل زيادة

الن�شاط البدين لديهم وتثقيفهم
ب�أهمية التغذية ال�سليمة من �أجل
الوقاية من ال�سمنة.
و�أو��ض��ح الدكتور ابراهيم الزيق
مم �ث��ل م �ن �ظ �م��ة الأمم املتحدة
للطفولة يوني�سف ل��دول اخلليج
ال�ع��رب�ي��ة �أن امل��رح�ل��ة الأوىل من
ال �ب�رن� ��ام� ��ج ط �ب �ق��ت يف ك� ��ل من
ام� ��اراة �أب��وظ��ي ودب ��ي و�شملت 8
م��دار���س وح��وايل طالب ومدر�س
وويل �أم ��ر وق ��د ح�ق��ق الربنامج
�أه � ��داف امل��رح �ل��ة الأوىل بن�سبة
جن ��اح م��رت�ف�ع��ة ج ��دا ..مو�ضحا
�أن الإه �ت �م��ام بال�سمنة ينبع من
ع�لاق �ت �ه��ا امل �ب��ا� �ش��رة بالأمرا�ض

ترخي�ص �أبوظبي  :جتديد ملكية
املركبات �إلكرتونيا
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شرطة �أب��وظ�ب��ي ت�ق��دمي خ��دم��ة جت��دي��د رخ�ص
ملكية املركبات و�إ� �ص��دار ب��دل فاقد وت��ال��ف �إلكرتونيا
دون توجه الأف��راد �إىل مراكز اخلدمة لتوفري اجلهد
والوقت عليهم وفقا للعقيد �سهيل اخليلي رئي�س ق�سم
ترخي�ص املركبات يف �إدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني
والذي �أرجع اخلدمة �إىل ر�ؤية حكومة �أبوظبي بتو�صيل
اخلدمات للمواطنني واملقيمني �أينما كانوا وفق تعبريه
 .وقال �إن اخلدمة تتيح للأفراد �إجناز معامالت جتديد
رخ�ص ملكية املركبات و�إ�صدار بدل فاقد وب��دل تالف
�إلكرتونيا �شريطة توافر وثيقة ت�أمني واحل�صول على
�شهادة الفح�ص الفني للمركبة يف ما تعفى من الفح�ص
املركبات التي مل مي�ض على ا�ستعمالها �أكرث من ثالث
�سنوات من تاريخ الت�سجيل.
وح�ف��زت �إدارة ترخي�ص الآل �ي��ات وال�سائقني �أ�صحاب
املركبات على احل�صول على تلك اخلدمات �إلكرتونيا
�إذ كرمت �أول ع�شرة �أ�شخا�ص ا�ستخدموا النظام يف
جتديد ملكية مركباتهم لت�شجيع الآخرين على مثل
هذه اخلطوة.
و� �ش��رح ال�ع�ق�ي��د ب��رك��ات ال �ك �ن��دي رئ�ي����س ق���س��م تطوير
النظم يف �إدارة تقنية املعلومات واالت���ص��االت ب�شرطة
�أبوظبي خطوات احل�صول على اخلدمة بالت�سجيل عن
طريق بطاقة الهوية يف بوابة اخلدمات الإلكرتونية
ل�شرطة �أبوظبي بالتعاون مع مركز �أبوظبي للإنظمة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات وذل� ��ك ل �ل �ت ��أك��د م��ن �صحة
بيانات العميل مبقارنتهما م��ع امل�ل��ف امل ��روري ومينح
ب �ع��د ذل ��ك ال���ش�خ����ص ��ص�لاح�ي��ة ال ��دخ ��ول �إىل موقع
اخلدمات الإلكرتونية ل�شرطة �أبوظبي ومنها جتديد
ملكية املركبات �إلكرتونيا و�إ� �ص��دار ب��دل تالف وفاقد
..مو�ضحا �أن املوقع يتيح للأفراد االطالع على جميع
البيانات اخلا�صة مبركباتهم والتي تت�ضمن املخالفات
والإ� �ص��االت املالية وامل�ل��ف امل ��روري وحت��دي��ث البيانات
ومعرفة احلركة التاريخية للمخالفات املرورية �إ�ضافة
�إىل املزيد من اخلدمات الأخرى.
وقال ان اخلدمة تتيح للأفراد عند الدخول عن طريق

احل�ساب للموقع ا�ستعرا�ض ك�شف خا�ص باملركبات التي
ميتلكها واختيار املنتهية الرتخي�ص ويجري النظام
عملية ت�أكد للبيانات املطلوبة لل�سماح بعملية التجديد
ويلي ذلك خطوة الت�أكد من وجود ت�أمني �صالح ووثيقة
الفح�ص الفني للمركبة واملخالفات لي�صار �إىل ت�سديد
القيود يف ما يتم اختيار �شركة التو�صيل التي تتوىل
ت�سليم �صاحب املركبة امللكية.
وتتميز عملية الت�سجيل ع��ن ط��ري��ق ب�ط��اق��ة الهوية
بدرجة �أم��ان عالية ومقارنتها بامللف امل��روري بكونها
ذات مزايا �أمنية ي�صعب تزويرها.
و�أك��د �أ�صحاب مركبات ح�صولهم على خدمة جتديد
ملكية مركباتهم �إلكرتونيا دون �صعوبات م�ضيفني
�أنهم انتفعوا من موقع اخلدمات الإلكرتونية ل�شرطة
�أبوظبي بي�سر و�سهولة وو�صفوا تكرميهم م��ن �إدارة
ترخي�ص الآل �ي��ات وال���س��ائ�ق�ين ال�ستخدامهم النظام
خطوة ح�ضارية غري م�سبوقة فقد عرب املواطن �شجاع
�أح�م��د �صالح العفيفي ع��ن تقديره ل�شرطة �أبوظبي
على ت�سهيل اخلدمات التي يتلقاها اجلمهور م�ضيفا
�أنه متكن من جتديد ملكية مركبته عن طريق النظام
الإلكرتوين دون الرجوع �إىل مراكز اخلدمة.
وقالت دوري�س اجلريي�سي من اجلن�سية النم�ساوية �إنها
�سعيدة بخدمة جتديد ملكية املركبة �إلكرتونيا بي�سر
و�سهولة و�أرجعت ذلك �إىل و�ضوح خطوات الدخول �إىل
بوابة اخل��دم��ات الإلكرتونية ل�شرطة �أبوظبي وحثت
�أ�صحاب املركبات على �ضرورة امل�ب��ادرة للح�صول على
اخلدمات الإلكرتونية التي يتيحها النظام واال�ستفادة
منها يف توفري الوقت واجلهد.
�أما وليد �أحمد ابراهيم م�صري اجلن�سية فقال �إنه قام
بتعريف الآخ��ري��ن باخلدمة وحتفيزهم على االنتفاع
منها م�ضيفا �أن خطوة �شرطة �أبوظبي بتكرمي �أول
ع�شرة �أ�شخا�ص ا�ستخدموا النظام دليل على اهتمامها
بتطوير وحت�سني اخلدمات التي يتلقاها �أفراد املجتمع.
ولفت �إىل �أنه متكن من القيام بجميع خطوات جتديد
رخ�صة املركبة التي ميتلكها �إلكرتونيا دون �صعوبات
وا��س�ت�لام امللكية م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة التو�صيل ال�ت��ي قام
بتحديدها.

حت ��دي ��دا امل���ش�ب�ع��ة م�ن�ه��ا م�شددا
ع�ل��ى ان جن ��اح ح �م�لات التوعية
مب �خ��اط��ر ال���س�م�ن��ة ومكافحتها
تعتمد على تعاون �شركات القطاع
اخلا�ص العاملة يف جمال التغذية
وحت�م�ل�ه��ا مل���س��ؤول�ي��ات�ه��ا يف �إط ��ار
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
جتاه املجتمعات التي تعمل بها.
و�أو�ضحت الدكتورة داليا هارون
م �� �س �ت �� �ش��ارة ال �ت �غ��ذي��ة وال�صحة
ال�ع��ام��ة يف مكتب اليوني�سف �أن
برنامج الوقاية من ال�سمنة عند
الأط � �ف� ��ال ي �ع �ت�بر ف��ر� �ص��ة رائعة
للطالب و�أولياء �أمورهم وللكادر
التدري�سي لزيادة الوعي بالثقافة

ال �� �ص �ح �ي��ة و�أه � �م � �ي� ��ة مم ��ار� �س ��ة
ال �ن �� �ش��اط ال� �ب ��دين ال �� �س �ل �ي��م كما
�أن�ه��م ي�ستفيدون م��ن الفحو�ص
واال��س�ت���ش��ارات امل�ج��ان�ي��ة واختبار
م ��ؤ� �ش��ر ك�ت�ل��ة اجل���س��م بالإ�ضافة
�إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن اال�ست�شارات
ح��ول ال�ط�ع��ام ال�صحي م��ن �أجل
حياة �صحية �أف�ضل كما ي�ستطيع
امل�ستهدفون يف الربنامج اال�ستفادة
من حما�ضرات التثقيف ال�صحي
وج �م �ي��ع ال �ف �ع��ال �ي��ات الريا�ضية
ك�ت�م��اري��ن ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة التي
ت�ساهم يف احل�ف��اظ على ال�صحة
و�إ��ض�ف��اء �شعور ال���س�ع��ادة والفرح
على جميع الأطفال .

نهيان بن مبارك يوقع على مذكرة تفاهم يف جمال تدريب كليات التقنية

�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

ال�شارقة

عجمان

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

7656888

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

2242999

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

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

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

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

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة

•• �أبوظبي-الفجر:

وق� ��ع م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر الثفاقة
وال � �� � �ش � �ب� ��اب وت� �ن� �م� �ي ��ة املجتمع
وال��دك �ت��ور ق��ا��س��م ال �ع��وم الرئي�س
التنفيذي ملجموعة م�ست�شفيات
ال �ن��ور يف �أب��وظ�ب��ي م��ذك��رة تفاهم
يتم مبوجبها التعاون يف جماالت
ت � ��دري � ��ب ال� �ط� �ل� �ب ��ة وال� �ط ��ال� �ب ��ات
الدار�سني يف خمتلف التخ�ص�صات
الطبية بكليات التقنية يف خمتلف
�أق�سام م�ست�شفيات النور وتنظيم
م�ؤمترات علمية م�شرتكة.
مت ت��وق �ي��ع امل ��ذك ��رة ع �ل��ى هام�ش
ف� �ع ��ال� �ي ��ات م � ��ؤمت� ��ر اجل� ��دي� ��د يف
�أم��را���ض اجل �ه��از اله�ضمي الذي
افتتحه م�ع��ايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك ال نهيان ونظمته جمموعة
م�ست�شفيات ال�ن��ور بح�ضور �أكرث
م� ��ن  300ط �ب �ي��ب يف خمتلف
التخ�ص�صات ا�ضافة اىل �أ�ساتذة و
طلبة من كليات التقنية.
و�أك � ��د ال��دك �ت��ور ق��ا� �س��م ال� �ع ��وم يف
ت�صريح ل��ه �أه�م�ي��ة امل���ش��ارك��ة بني
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات وع �ل��ى وجه
اخل �� �ص��و���ص امل �ن �� �ش ��آت ال�صحية
اخل��ا� �ص��ة ل�ت�ن�م�ي��ة امل� �ه ��ارات لدى
ال� �ط�ل�اب و ال �ط��ال �ب��ات و توفري

امل�ست�شفيات احلكومية

را�س اخليمة

اطالق برنامج الوقاية من ال�سمنة يف مرحلته الثانية
غري املعدية مثل �أم��را���ض القلب
وال�شرايني وال�سرطان و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي ومر�ض ال�سكري
وم �ن��وه��ا ب�ج�ه��ود ال��دول��ة يف هذا
امل �ج��ال حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من
� �س �م ��و ال �� �ش �ي �خ��ة ف ��اط� �م ��ة بنت
مبارك.
و�أ� �ش��اد ال��دك �ت��ور اب��راه �ي��م الزيق
بالتعاون املثمر والتجربة الناجحة
يف جم � � ��ال م� �ك ��اف� �ح ��ة ال�سمنة
والوقاية منها لدى الأطفال التي
ت�ن�ف��ذه��ا اليوني�سف م��ع االحتاد
الن�سائي ال�ع��ام واملجل�س الأعلى
ل�ل�أم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة �شريكيها
الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي�ي�ن يف ال� ��دول� ��ة

مدار� 24ساعة

م�ست�شفى ام القوين

حتت رعاية ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
وب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م وجم� �ل� �� ��س �أب ��وظ� �ب ��ي
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م و � �ص �ح��ة للخدمات
العالجية اخلارجية.
و�أ�شار ممثل اليوني�سف لدى دول
اخلليج العربية �إىل ال��دور الهام
لو�سائل الإعالم خا�صة التلفزيون
يف ال�ت��أث�ير �سلبا �أو �إي�ج��اب��ا علي
اخ� �ت� �ي ��ارات امل �ج �ت �م��ع والأط � �ف ��ال
وال���ش�ب��اب ع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص
فقد �أو�صت الأمم املتحدة باحلد
م��ن ال�ت���س��وي��ق ال��وا� �س��ع النطاق
امل� ��وج� ��ه ل �ل��أط � �ف� ��ال للأطعمة
وامل���ش��روب��ات ذات الن�سبة العالية
م��ن ال���س�ك��ري��ات وامل �ل��ح والدهون

05

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

ف� ��ر�� ��ص ح �ق �ي �ق �ي��ة ل� �ل� �ت ��دري ��ب و
ج��اه��زي��ة العمل ..م���ش�يرا اىل �أن
ال�ق�ط��اع ال�صحي م��ن القطاعات
التي تتطلب تعاون كافة اجلهات
ل �ت��وف�ير ف��ر���ص ت ��دري ��ب حقيقة
لطلبة املهن ال�صحية يف خمتلف
التخ�ص�صات باعتبار �أن التدريب
عن�صر �أ�سا�س للدخول يف احلياة
ال �ع �م �ل �ي��ة .وق � � ��ال ان جمموعة
م �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات ال � �ن� ��ور بالتعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق م� ��ع ه �ي �ئ��ة ال�صحة
ب�أبوظبي على ا�ستعداد ال�ستقبال

طلبة امل�ه��ن ال�صحية م��ن كليات
ال �ت �ق �ن �ي��ة ل �ت��دري �ب �ه��م يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية م�شريا اىل
تطبيق برنامج متكامل للتعليم
ال� �ط� �ب ��ي امل �� �س �ت �م��ر يف جمموعة
م�ست�شفيات النور يف �أبوظبي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور �أم ��ان
ال��دوي �ن��ى م��دي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م الطبى
امل�ستمر مب�ج�م��وع��ة م�ست�شفيات
ال�ن��ور ان��ه مت االت �ف��اق على �إقامة
�أوىل ه��ذه امل��ؤمت��رات وه��و م�ؤمتر
ال �ن��ور ال� ��دويل الأول للتمري�ض

ب��اال� �ش�ت�راك م��ع ك �ل �ي��ات التقنية
ال�ع�ل�ي��ا خ�ل�ال �سبتمرب ال �ق��ادم يف
كلية التقنية للطالبات مبوجب
مذكرة التي مت توقيعها.
وذك � � ��ر �أن امل� � ��ؤمت � ��ر ي ��رك ��ز على
�سالمة املر�ضى ويناق�ش العديد
م��ن املوا�ضيع املتخ�ص�صة مبهنة
ال �ت �م��ري ����ض ك �م��ا ت� �ق ��رر ت�شجيع
امل �ـ �ت �ط ��وع�ي�ن وامل � �ت � �ط ��وع ��ات من
الكليات لتنظيم امل ��ؤمت��رات جنبا
اىل ج �ن ��ب م� ��ع جل � ��ان التنظيم
املختلفة للم�ؤمترات الطبية.

منطقة عجمان الطبية تنظم ور�شة عمل تدريبية لكوادر ال�صحة حول �إدارة التغيري
•• عجمان-وام:

نظمت منطقة عجمان الطبية بالتعاون مع ق�سم التدريب والتطوير بوزارة
ال�صحة اليوم ور�شة عمل تدريبية حتت عنوان �إدارة التغيري ا�ستهدفت
الكوادر الطبية والفنية والإدارية .مت خالل الور�شة  -التي �شارك فيها عدد
من م��دراء املناطق الطبية ونوابهم ور�ؤ�ساء االق�سام املختلفة يف منطقة
عجمان الطبية  -تعريف املوظفني ب�أهمية التغيري واه��داف��ه وطبيعته
وكافة االجراءات املتعلقة بفل�سفة التغيري وكيفية ممار�سته عمليا لتحقيق
امل�صلحة العامة واال�ستفادة املرجوة يف خمتلف القطاعات .وو�أو�ضح حمد
ت��رمي ال�شام�سي مدير منطقة عجمان الطبية �أن الهدف الرئي�سي من
الور�شة ت�سليط ال�ضوء على التغيري ك�ضرورة وظيفية للتغلب على حتديات

العمل يف القطاعات املختلفة و�ضرورة مواكبة امل�ستجدات وتعلم مهارات
التفاعل الن�شط مع املتغريات الطارئة يف املمار�سات الوظيفية املتنوعة.
وتتناول الور�شة املفهوم العام للتغيري والتطوير واهداف التغيري وا�سباب
م�ق��اوم��ة التغيري وردود الفعل ال�سيئة ال�ن��اجت��ة ع��ن التغيري وا�ساليب
التعامل معها والتخطيط للتغيري .وتطرقت الور�شة اىل مراحل ادارة
التغيري ومنهاجه وادارة ال���ص��راع ال�ن��اجت ع��ن التغيري ومفهوم التغيري
التنظيمي وجاهزية امل�ؤ�س�سات واملرافق املختلفة للتغيري .وتركز الور�شة
من خالل الربنامج التدريبي على زيادة تكيف امل�ؤ�س�سة مع بيئتها وجعل
امل�ؤ�س�سة �أو املرافق ال�صحية على وجه اخل�صو�ص �أكرث قابلية للتكيف مع
البيئة احلالية واملتوقعة وكذلك �إر�ساء قواعد الثقة بني الأفراد العاملني
يف امل�ؤ�س�سة على جميع م�ستوياتها التنظيمية.

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

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

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

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات
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مدينة الطفل بدبي تطلق م�شروع الإمارات اخل�ضراء بالتعاون مع جمموعة ال�سركال �سعود بن �صقر القا�سمي ي�صدر قانون املوارد الب�شرية احلكومية بر�أ�س اخليمة

06

•• دبي-وام:

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

افتتحت مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي بحديقة اخلور �أم�س فعاليات م�شروع الإمارات اخل�ضراء الذي
�أقيم بالتعاون مع جمموعة ال�سركال وي�ستمر حتى نهاية ال�شهر اجلاري كل يوم خمي�س من �أيام الأ�سبوع
 .وقالت نيال املن�صوري رئي�سة مدينة الطفل ان م�شروع الإم��ارات اخل�ضراء هو م�شروع مهم بالن�سبة
خلطط ا�ستدامة التعليم يف املدينة حيث يدعم الهدف الرئي�سي لتعليم الأطفال يف جمال احلفاظ على
البيئة املحيطة وتر�شيد ا�ستخدام املوارد املتاحة ..م�شرية �إىل ان هذا امل�شروع �سيعزز مفهوم �أهمية املمار�سة
الفعالة يف احلفاظ على البيئة بالن�سبة للأطفال ال�صغار .و�أكدت حر�ص املدينة على رعاية وتنمية مواهب
الأطفال وتعزيز �إمكانياتهم مبا ي�ساهم يف حتقيق الغاية من التقدم ومواكبة م�سرية النه�ضة والتنمية
ال�شاملة بالدولة من خالل �صقل مهارات ومواهب �إبداعات النا�شئة والزوار وتقدمي م�ستوى تعليمي راق
يف بيئة جذابة ..منوهة ب�أن مدينة الطفل ت�ستخدم و�سائل تعليمية متنوعة وطرق تدري�سية تتنا�سب مع
املراحل الدرا�سية كافة وامل�شاركة الفعالة للطالب يف التعلم داخل وخارج قاعات التدري�س.

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة قانونا ب�ش�أن املوارد الب�شرية احلكومية باالمارة.
وجاء القانون اجلديد رقم  1ل�سنة  2013الذي حل مكان قانون اخلدمة
املدنية ل�سنة  2003وتعديالته يف  166مادة ت�ضمنها  15ف�صال.
وقد واكب القانون اجلديد  -الذي �أقره املجل�س التنفيذي يف ر�أ�س اخليمة
 امل�ستجدات احلديثة واالجتاهات املعا�صرة يف جمال املوارد الب�شرية ومتمبوجبه تعديل م�سمى دائرة اخلدمة املدنية اىل دائرة املوارد الب�شرية.
كما ركز القانون على التدريب والتميز وتوزيع ال�صالحيات واملهام ما بني
دائرة املوارد الب�شرية واجلهات الأخرى املعنية بالتعيني.

حاكم ال�شارقة ي�صدر قرارا ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل
اللجنة التنفيذية ملجل�س �سيدات الأعمال يف الإمارة
•• ال�شارقة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة..قرارا ب�ش�أن �إعادة
ت�شكيل اللجنة التنفيذية ملجل�س �سيدات الأعمال يف �إمارة ال�شارقة برئا�سة �أمرية عبد الرحيم بن كرم .ون�ص القرار الإداري
رقم  2ل�سنة  2013على �أن ي�ضم املجل�س يف ع�ضويته كال من  ..ال�شيخة �أمل مانع املكتوم و�أمنة حميد ال�شرع و�أمل �سامل
العقروبي و�أوملبيا طبا�ش و حليمة حميد العوي�س و�سارة عبدالوهاب املدين و عائ�شة عبداهلل ترمي و علياء �أحمد بو �سمنوه و
جنالء �أحمد املدفع و جنالء عي�سى الأن�صاري وندى بنت علي ر�ضا اللواتي و هيام �أحمد احلو�سني .كما ن�ص القرار على �أن
تكون مدة الع�ضوية يف اللجنة ثالث �سنوات يجوز متديدها ملدة �أو مدد مماثلة تبد�أ من �أول اجتماع لها وت�ستمر اللجنة يف
ت�صريف �أعمالها لدى انتهاء مدتها �إىل �أن يتم تعيني جلنة جديدة ويجوز �إعادة تعيني من انتهت مدة ع�ضويتهم  .ويعمل
بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �صدوره ويلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض و�أحكامه..وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

بهدف حتديد كمية وجودة النظم البيئية على ال�شريط ال�ساحلي

خرباء هيئة بيئة ابوظبي يبد�أون �أخذ عينات من غابات القرم ال�شرقي
•• �أبوظبي-وام:

ق��ام ع��دد م��ن خ�براء هيئة البيئة
اب��وظ �ب��ي �أم ����س ب ��أخ��ذ ع�ي�ن��ات من
غابات القرم ال�شرقي يف ابوظبي
ب�ه��دف اج ��راء م�سوحات ميدانية
ل �ت �ح��دي��د ك �م �ي��ة وج � � ��ودة النظم
البيئية ع�ل��ى ال���ش��ري��ط ال�ساحلي
ودوره��ا بالن�سبة ملخزون الكربون
االزرق و�إم � �ك� ��ان � �ي� ��ات تخزين
وع ��زل ال�ك��رب��ون يف �أ��ش�ج��ار القرم
وال�سبخات امللحية والنظم البيئية
ال�ساحلية.
ي�أتي ذلك يف اطار م�شروع الكربون
الأزرق الرائد الذي �أطلقته مبادرة
�أبوظبي العاملية للبيانات البيئية
بدعم من هيئة البيئة � -أبوظبي
وال��ذي يربط �إدارة النظم البيئية
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ال �� �س��اح �ل �ي��ة املحلية
بخطط للتكيف مع �آثار تغري املناخ
والتخفيف من حدتها.
وت���ش�ير ال�ن�ت��ائ��ج االول �ي��ة للتقييم
غ��اب��ات ال �ق��رم يف �أب��وظ�ب��ي �إىل �أن
اال��ش�ج��ار الكبرية ه��ي �أك�ث�ر قيمة
م��ن ت�ل��ك �أ� �ش �ج��ار ال �ق��رم املزروعة
حديثا.
راف � ��ق اخل �ب��راء ع ��دد م ��ن ممثلي
و��س��ائ��ل االع �ل�ام م��ن وك��ال��ة انباء
االم� � � � � ��ارات وال� ��� �ص� �ح ��ف املحلية
واالجنبية حيث تعرف االعالميون
خ�لال اجل��ول��ة ال�ت��ي ا�ستغرقت 3
� �س��اع��ات يف ال �غ��اب��ات ع�ل��ى مراحل
اخذ العينات وفق املعايري العاملية
كما اطلعوا على البيئة ال�ساحلية
وم� �ن ��اط ��ق االع � �� � �ش� ��اب البحرية
وم�ستنقعات امل �ي��اه امل��احل��ة والتي
تعمل على تخزين وعزل الكربون
ب�شكل م�ستمر ومب �ع��دالت تفوق
�أحيانا الغابات اال�ستوائية.
وقال ابراهيم عبداهلل بقله رئي�س
وح��دة التقييم والرقابة البحرية
ب��ال�ه�ي�ئ��ة  ..ان م �� �ش��روع �أبوظبي
للكربون الأزرق ي�ضم ف��ري��ق من
اخلرباء لبحث الدور الهام للنظم
البيئية ال�ب�ح��ري��ة وال���س��اح�ل�ي��ة يف
�إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي يف التخفيف من
�آث � ��ار ت �غ�ير امل �ن��اخ م �� �ش�يرا اىل ان

�أخبار ال�ساعة :املواطن يف
الإمارات ركيزة التنمية وهدفها
•• �أبوظبي-وام:

هذا امل�شروع �إىل يهدف اىل تقييم
الكربون وخ��دم��ات النظام البيئي
ملوائل الكربون الأزرق ال�ساحلية يف
�أبوظبي وحتقيق فهم �أف�ضل ملداها
اجل �غ��رايف وتقييم الأط ��ر املمكنة
ل�ت�ط��وي��ر م� �ب ��ادرات ت�خ�ف�ي��ف �آث ��ار
التغري املناخي يف �إمارة �أبوظبي.
واك� ��د اه �م �ي��ة خم��رج��ات امل�شروع
ح �ي��ث � �س �ت��وف��ر خ � �ي� ��ارات �أف�ضل
ل�ت�ح���س�ين و� �س��ائ��ل �إدارة النظم
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال �� �س��اح �ل �ي��ة والبحرية
للحافظ عليها و�إعادتها.
وخ �ل�ال ��ش�ه��ر ي �ن��اي��ر امل��ا� �ض��ي قام
ف ��ري ��ق م� ��ن اخل� �ب ��راء ال��دول �ي�ي�ن
ي �� �ض��م م�ت�خ���ص���ص�ين م ��ن قاعدة
غ ��ري ��د �أرن� � � ��دال ال �ت��اب��ع برنامج
الأمم امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �ب �ي �ئ��ة يونيب
وامل��رك��ز ال�ع��امل��ي ل��ر��ص��د الطبيعة
ال �ت��اب��ع ل�برن��ام��ج الأمم املتحدة
وف��ري��ق م��ن اخل �ب��راء املخت�صني
بالكربون ال�ساحلي بالإ�ضافة �إىل
خرباء من هيئة البيئة � -أبوظبي
ومبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات
البيئية وم�ت�ط��وع�ين م��ن الإم ��ارة
ب�إجراء م�سوحات ميدانية لتحديد
كمية وج��ودة النظم البيئية على
ال�شريط ال�ساحلي ودورها بالن�سبة
ملخزون الكربون و�إمكانيات تخزين
وع ��زل ال�ك��رب��ون يف �أ��ش�ج��ار القرم
وال�سبخات امللحية والنظم البيئية
ال�ساحلية.
وام� �ت ��د ن �ط ��اق امل �ن��اط��ق ال �ت ��ي مت

م���س�ح�ه��ا م��ن م�ن�ط�ق��ة غ �ن �ت��وت يف
ال �� �ش��رق �إىل ج ��زي ��رة ب��وط �ي �ن��ة يف
الغرب  ..ووفر هذا امل�سح البيانات
الأ�سا�سية التي مت حتليلها والتي
�ساهمت يف تقييم امل�خ��زون الكلي
للكربون يف هذه الأنظمة البيئية
ب�إمارة ابوظبي.
وال�� �س� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا خ� �ل��ال العمل
امليداين �ضمن هذا امل�شروع يجرى
االن تطوير تطبيقات للتحقق من
ال �ب �ي��ان��ات امل �ت��وف��رة خ�ل�ال �إج ��راء
امل�سوحات بهدف تعزيز املعلومات
حول توزيع النظم البيئية للكربون
الأزرق يف �إمارة �أبوظبي ...وت�سعى
الهيئة م��ن خ�لال ا��س�ت�خ��دام هذه
التطبيقات اىل زي��ادة ج��ودة ودقة
البيانات املكانية املتوفرة.
وم��ن العنا�صر الأ��س��ا��س�ي��ة يف هذا
العمل امليداين هو حتقيق التكامل
بني موظفي هيئة البيئة � -أبوظبي
وم �ت �ط ��وع�ي�ن م� ��ن ج ��ام �ع ��ة زاي� ��د
و�شركة ب�ترول �أب��وظ�ب��ي الوطنية
 �أدن��وك  -وكليات التقنية العلياوب��رن��ام��ج ت�ك��ات��ف ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
امل�شاركة املجتمعية وخرباء دوليني
يف الأن �ظ �م��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال�ساحلية
لتطوير القدرات املحلية وامل�ساهمة
يف ا�ستمرار تقييم الكربون الأزرق
يف امل�ستقبل.
وع� ��زز ذل ��ك م ��ن ب �ن��اء ال�شراكات
وت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات م��ع ال�شركاء
ال � ��دول� � �ي �ي��ن م� � ��ن �إن ��دون� �ي� ��� �س� �ي ��ا

وم��دغ���ش�ق��ر وغ�ي�ره��ا م��ن ال ��دول
ال �ت��ي تتبنى م���ش��روع��ات م�شابهة
حول الكربون الأزرق.
وتهدف �إم��ارة �أبوظبي من خالل
امل �ع��رف��ة واخل �ب��رات املكت�سبة من
هذا امل�شروع الإر��ش��ادي �إىل توفري
ال��ري��ادة ال�ع��امل�ي��ة يف ف�ه��م وحتفيز
ال� � ��رواب� � ��ط ب�ي��ن �إدارة امل �ن��اط��ق
ال�ساحلية وت�غ�ير امل �ن��اخ يف جميع
�أنحاء العامل يف ظل توجه الدول
نحو االقت�صاد االخ�ضر.
و��س�ت���ش��ارك جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة من
ال�شركاء املحليني يف اال�شهر املقبلة
يف تو�ضيح و�سائل حتقيق التكامل
ب �ي�ن خ ��دم ��ات ال� �ك ��رب ��ون الأزرق
وغ �ي�ره م��ن الأن �ظ �م��ة م��ن خالل
� �س �ي��ا� �س��ة و�إط � � ��ار ع �م��ل خ��ا� �ص��ة يف
�إم��ارة �أبوظبي ...وي�شكل التعاون
وم�شاركة اجلهات واملنظمات التي
حت��دده��ا هيئة البيئة � -أبوظبي
وفريق عمل امل�شروع �أه��م عنا�صر
جناح امل�شروع.
و�سيتم خالل الأ�سبوعني القادمني
حتديد املواقع الرئي�سية للأع�شاب
البحرية التي �ست�شهد امل�سوحات
امل �ق��رر �إج� ��را�ؤه� ��ا يف ��ش�ه��ر �أبريل
املقبل ..ويتعاون فريق من جامعة
فلوريدا الدولية مع هيئة البيئة
 �أبوظبي �أث�ن��اء �إج��راء امل�سوحاتلتحديد الأ��س��ا���س الكمي ملخزون
ال �ك��رب��ون ل �ه��ذه ال �ن �ظ��م البيئية
ال�ب�ح��ري��ة .و��س�ي�ت��م �إج � ��راء تقييم

 850متطوعا يقدمون � 4000ساعة عمل تطوعي يف حملة تنظيف ال�صحراء
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقطبت حملة تنظيف ال�صحراء التي نفذتها م�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية
ال�شباب من خالل برامج التطوع  -تكاتف و�ساند 850 -متطوعا ا�ستطاعو
تنظيف م�ساحات �شا�سعة من مناطق التخييم يف ال�صحراء و�أزال��و �آالف
الكيلوغرامات من املخلفات ال�ضارة للبيئة والتي مت ت�سليمها ملراكز �إدارة
النفايات يف خمتلف املناطق التي مت تنفيذ احلملة فيها متهيدا للتعامل
معها .ودع��ت امل�ؤ�س�سة �إىل احلملة الأ�سبوع املا�ضي ومت تنفيذها يف 15
مار�س اجل��اري يف كل من منطقة اخلتم يف �أبوظبي وبدع بنت م�سعود يف
العني والورقاء يف دبي والبداير يف ال�شارقة وعوايف يف ر�أ�س اخليمة ..وت�أتي
هذه الدعوة لل�سنة الثانية على التوايل بعد �أن مت تنفيذ حملة م�شابهة
ال�سنة املا�ضية دعا �إليها و�شارك فيها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية .و�شهدت احلملة هذه ال�سنة �إقباال كبريا من املتطوعني
الذين �ساهموا بـ � 4000ساعة عمل تطوعي عربوا عن رغبتهم بامل�شاركة
ملا يف هذه الفعالية من فر�صة لإظهار االرتباط بالأر�ض و�أهمية املحافظة
على البيئة والعمل من �أجل �أن تبقى نظيفة وخالية من التلوث.
وقالت ميثاء احلب�سي الرئي�سة التنفيذية للربامج يف م�ؤ�س�سة الإمارات
لتنمية ال�شباب �أن كل موقع من املواقع ال�ستة التي �شهدت تنفيذ احلملة
احتوت على خيمتني واحدة لت�سجيل املتطوعني ومنحهم املعلومات التي
يحتاجون �إليها قبل البدء يف مهمتهم التطوعية و�أخرى احتوت على جميع
املواد والأدوات التي �سيحتاج �إليها املتطوعون لتنفيذ مهمتهم من �أكيا�س
قمامة ومالقط و�أعالم وقفازات ومظالت وقبعات وغريها من املواد التي
ت�ساعدهم على القيام بواجبهم التطوعي على الوجه الأكمل.
و�أ��ش��ارت احلب�سي �إىل �أن��ه مت توفري �سيارات الدفع الرباعي للمتطوعني
مبا ي�ساعدهم على اخلو�ض �أك�ثر يف عمق ال�صحراء ا�ضافة اىل �سيارات
للأمن وال�سالمة من قبل �أندية ال�سيارات امل�شاركة يف احلملة وهي 4ّ 4
�أبوظبي ون��ادي النخبة للمغامرات والإث��ارة ون��ادي العني للدفع الرباعي
ونادي االمارات للدفع الرباعي .
واثنت على �أج��واء احلما�س وروح املثابرة التي متتع بها املتطوعون �أثناء
قيامهم مبهمتهم التطوعية �شاكرة �إياهم على االلتزام الذي �أبدوه جتاه
بيئتهم ووطنهم  ..ووجهت ال�شكر �أي�ضا �إىل جميع الهيئات التي �ساهمت
يف تنفيذ احلملة وهي �إدارة الطوارىء وال�سالمة العامة القيادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي م��دي��ري��ة امل ��رور و ال��دوري��ات وال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
�أب��وظ�ب��ي الإدارة العامة للدفاع امل��دين �أب��وظ�ب��ي و�إدارة خ��دم��ات املجتمع
وبلدية �أبوظبي و الدفاع املدين ر�أ�س اخليمة وبلدية العني و�إدارة النفايات
وبلدية دبي وبلدية ر�أ���س اخليمة وبلدية ال�شارقة ومنطقة ر�أ���س اخليمة
التعليمية والقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة والقيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة .وقال املتطوع مع برنامج �ساند �إبراهيم نا�صر علي الذي �شارك يف
تنظيف منطقة بدع بنت �سعود �أن بع�ض النا�س ال يدركون �أهمية احلفاظ
على البيئة ويتعاملون معها ب�إهمال م�ؤكدا �أن ال�شباب مب�شاركتهم يف هذه
احلملة يعملون جاهدين على تغيري منط التفكري هذا بني النا�س �إ�ضافة
�إىل �أن اقرتان هذه الدعوات بعمل حقيقي على الأر�ض ي�ساعد النا�س على

االطالع والتعرف على ال�ضرر الذي ي�سببونه للبيئة �إن �أهملوها �إ�ضافة
�إىل �أهمية ن�شر ثقافة اخلدمة املجتمعية وتعاون �أفراد املجتمع.
وق��ال �أحمد اجلرمن املتطوع مع تكاتف ال��ذي �شارك يف تنظيف منطقة
الورقاء �أن ال�صحراء جزء ال يتجز�أ من ثقافة �أه��ل الإم��ارات وارتباطهم
بها هو من مكونات حياتهم �شخ�صيتهم وهويتهم م�ستغربا يف ذات الوقت
من �أنه مع كل احلب لهذه الأر�ض الزال بع�ض النا�س يخفقون يف التعبري
عن هذا االرتباط وااللتزام على الوجه ال�صحيح  ..و�أو�ضح �أن م�شاركته يف
احلملة ال تقف فقط عند يوم واحد بل هي دعوة كي يتمتع اجلميع بخلق
احلفاظ على البيئة املحيطة حتى ن�ستطيع اال�ستمتاع بها دوما.
وذكر ان م�ؤ�س�سة الإمارات اطلقت يف � 12أبريل  2005مببادرة من الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ويف عام � 2012أعيد �إطالق امل�ؤ�س�سة حتت م�سمى
م�ؤ�س�سة الإم��ارات لتنمية ال�شباب كمبادرة وطنية متكاملة لال�ستثمار يف
طاقات ال�شباب يف الإم��ارات  ..وتعتمد يف ا�سرتاتيجية عملها على مفهوم
اال�ستثمار االجتماعي القائم على حتقيق ت�أثري �إيجابي ودائ��م يف حياة
ال�شباب من خالل تبني برامج وطنية م�ستدامة وذات ت�أثري وا�سع.
وتعمل امل�ؤ�س�سة على تطبيق ذلك من خالل ثالثة حماور عمل �أ�سا�سية هي
القيادة والتمكني وذلك من خالل م�ساعدة ال�شباب على تنمية مهاراتهم
وقدراتهم مبا ي�ؤهلهم للدخول يف �سوق العمل والدمج االجتماعي وذلك
من خالل التعرف على التحديات التي تواجه ال�شباب بالإ�ضافة �إىل تعزيز
ال�شراكة املجتمعية التي تقوم على ت�شجيع ال�شباب على التطوع ك�أ�سلوب
حياة وحتفيزهم على امل�شاركة املدنية من خ�لال ع��دد من الربامج التي
ت�ساعدهم على فهم قيمة امل�شاركة املجتمعية.
ولتحقيق ه��ذه الأه� ��داف تعمل امل�ؤ�س�سة على حت��دي��د وف�ه��م التحديات
التي تواجه ال�شباب يف دول��ة الإم��ارات جنبا �إىل جنب مع �إيجاد الفر�ص
املالئمة لتنمية ال�شباب �أنف�سهم حيث تعمل م�ؤ�س�سة الإمارات على تطوير
و�إيجاد م�شاريع م�ستدامة تقدم احللول للق�ضايا االجتماعية امللحة مبا
ينمي من مهاراتهم وقدراتهم وثقتهم ب�أنف�سهم وقدرتهم على تويل �أدوار
وم�س�ؤوليات قيادية .وتعمل م�ؤ�س�سة الإم��ارات على تعزيز ال�شراكة بني
م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص وي�أتي متويل امل�ؤ�س�سة من خالل
امل�ساهمات املقدمة �إليها من حكومة �أبوظبي و�شركات القطاع اخلا�ص.
ويعد برنامج �ساند من برامج م�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شباب والذي�أطلق
يف ال�ع��ام  2010بال�شراكة م��ع الهيئة الوطنية لإدارة والأزم ��ات ي�سعى
برنامج �ساند �إىل �إعداد و�إمداد متطوعني على م�ستوى عال من التدريب
لال�ستجابة للطوارئ والقادرين على م�ساعدة ال�سلطات املحلية والوطنية
يف الأزمات واحلاالت الطارئة �سواء كانوا �أفرادا حلماية �أنف�سهم �أو �أع�ضاء
�ضمن منظومة ف��رق حلماية الآخ��ري��ن .ومت ت�صميم برنامج �ساند بعد
درا�سة جمموعة من �أرقى النماذج التطوعية لال�ستجابة للحاالت الطارئة
املعروفة على ال�صعيد العاملي والتي كان من �أبرزها هيئة الدفاع املدين
ال�سويدية وف��رق اال�ستجابة املجتمعية ل�ل�ط��وارئ يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ..وجرى يف الوقت ذاته تكييف �أ�ساليب عمل هاتني امل�ؤ�س�ستني
لتتوائم ب�شكل �أف�ضل مع عادات وثقافة الدولة والظروف التي متيزها.

�سريع لتحديد اخلدمات الأخرى
ال � �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� �ن� �ظ ��م البيئة
للكربون الأزرق يف �إم��ارة �أبوظبي
وم �ن �ه��ا ت ��وف�ي�ر امل� ��وائ� ��ل للطيور
امل �ه��اج��رة و�أب� �ق ��ار ال �ب �ح��ر املهددة
ب��االن�ق��را���ض والأ� �س �م��اك امل�ستغلة
جتاريا  ..كما ت�ساهم يف ال�سياحة
االقت�صادية بالإ�ضافة �إىل �أهميتها
املتعلقة بالرتاث الثقايف.
يذكر �أن ه��ذا امل�شروع ي�أتي �ضمن
م � � �ب � ��ادرة ع �ي��ن ع� �ل ��ى املحيطات
 :ال� �ك ��رب ��ون الأزرق ال �ع ��امل �ي ��ة..
وتت�ضمن املنهجيات امل�ستخدمة
يف م �� �ش��روع �أب��وظ �ب��ي واح � ��دة من
التطبيقات الأوىل امللمو�سة عن
ال�ك��رب��ون الأزرق وخ��دم��ات موارد
النظم البيئية ال�ساحلية التي مل
يتم تطبيقها يف �أم��اك��ن �أخ��رى...
وت��وف��ر التطبيقات خ �ي��ارات حول
ك �ي �ف �ي��ة حت �ف �ي��ز وت �ق �ي �ي��م البيئة
ال�ساحلية امل�ستدامة ...ومن امل�ؤمل
�أن توفر هذه الأداة ل�صناع القرار
�آلية لتقييم و�إدارة موارد الكربون
الأزرق يف م �ن��اط��ق �أخ � � ��رى من
ال�ع��امل .وت�شرف م�ب��ادرة �أبوظبي
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ب �ي��ان��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة على
تنفيذ م�شروع �أبوظبي الإر�شادي
بدعم من فريق من اخل�براء من
قاعدة غريد �أرندال برنامج الأمم
امل �ت �ح��دة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ي��ون �ي��ب واملركز
ال �ع��امل��ي ل��ر� �ص��د ال�ط�ب�ي�ع��ة التابع
لربنامج الأمم املتحدة وم�ؤ�س�سة

اجت ��اه ��ات ال �غ��اب��ات وف��ري��ق عاملي
من اخل�براء املخت�صني بالكربون
ال�ساحلي.
يذكر ان م�ب��ادرة �أبوظبي العاملية
ل�ل�ب�ي��ان��ات البيئية ال �ت��ي �أطلقتها
هيئة البيئة �أبوظبي يف عام 2002
توفر �إمكانية اال�ستخدام الأمثل
للبيانات البيئية عالية اجلودة من
خ�لال باقة متنوعة م��ن املنتجات
املعلوماتية ...وتعمل الهيئة على
دعم املبادرة على امل�ستوى املحلي يف
ح�ين يقوم برنامج الأمم املتحدة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ب��دع�م�ه��ا ع �ل��ى امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
وت�شمل �أه� ��داف م �ب��ادرة �أبوظبي
ال�ع��امل�ي��ة للبيانات البيئية تعزيز
القدرة على جمع وتقييم البيانات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة وزي � ��ادة �إ� �س �ه��ام البيانات
يف �صناعة ال �ق��رارات البيئية على
امل �� �س �ت��وي��ات امل �ح �ل �ي��ة والوطنية
والإقليمية والعاملية والت�أكد من
و��ض��ع خ�ط��ط التنمية امل�ستدامة
باالعتماد على بيانات ومعلومات
حديثة و�سهلة اال�ستخدام وعالية
اجل ��ودة ت�ع��زي��ز �إم �ك��ان �ي��ات و�صول
ج �م �ي��ع ال �� �ش��رك��اء �إىل البيانات
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة وحت�سني
الآليات الوطنية والدولية املتعلقة
مب �ع��اجل��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات وتبادلها
وت �ط��وي��ر الإم �ك ��ان �ي ��ات الوطنية
ف� �ي� �م� �ج ��ال م� �ع ��اجل ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
واالت�صاالت.

�أك��دت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �أن القيادة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل ت���ض��ع ال�ع�م��ل ع�ل��ى رف��اه�ي��ة �شعبها ورف ��ع م���س�ت��وى معي�شته
وحت�سني نوعية حياته يف مقدمة �أولوياتها الرئي�سية..وذلك من منطلق
�إميانها ب��أن الب�شر هم �أغلى ث��روات الوطن وه��م �صناع التنمية وهدفها
يف الوقت نف�سه وهو الإمي��ان الذي ترجم ويرتجم يف م�شروعات تنموية
وخدمية ت�ستهدف توفري مقومات العي�ش ال�ك��رمي للمواطنني .وحتت
عنوان املواطن ركيزة التنمية وهدفها قالت �إن اجلولة امليدانية الأخرية
للجنة متابعة تنفيذ مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة والتي ا�ستمرت
يومني للوقوف على �سري العمل يف امل�شروعات التي تنفذها يف الفجرية
ور�أ�س اخليمة وال�شارقة جاءت لتج�سد هذه احلقيقة وت�ؤكد حر�ص القيادة
الر�شيدة على متابعة امل�شروعات التنموية واخلدمية املختلفة .و�أكدت
الن�شرة التي ي�صدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية
�..أن هذا يعك�س فكرا تنمويا على درجة كبرية من الوعي والعمق لأن جناح
�أي م�شروع ال ي�ستند �إىل التخطيط اجليد �أو االعتمادات املالية الكافية
�أو التكنولوجيا املتقدمة فقط و�إمن��ا �أي�ضا وه��ذا ه��و الأه��م �إىل املتابعة
امليدانية لها للت�أكد �أوال من مدى اال�ستفادة من امل��وارد املادية والب�شرية
املتاحة وثانيا للتعرف عن قرب على االحتياجات احلقيقية للمواطنني
يف هذه املناطق والتوجيه باتخاذ الإج��راءات واخلطط الالزمة من �أجل
�سرعة اال�ستجابة لها .و�أو�ضحت �أن اللجنة تفقدت عددا من امل�شروعات يف
مناطق القور يف ر�أ�س اخليمة ويف الفجرية وخورفكان وتعرفت على �أحوال
املواطنني واحتياجاتهم ومتطلباتهم يف هذه املناطق واعتمدت عددا من
امل�شروعات اخلدمية والتنموية و�أعلنت �أنها �ستتعرف خالل الفرتة املقبلة
على حالة امل�ساكن ال�شعبية التي �شيدت قبل عامي  1980و 1990من
�أجل بناء � 10آالف م�سكن جديد للمواطنني بتوجيهات من �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة حفظه اهلل خالل ال�سنوات املقبلة مبا ي�ضمن �إحالل ن�سبة
كبرية جدا من تلك امل�ساكن كي تواكب تطورات الع�صر وتتما�شى مع ارتفاع
الكثافة العددية للأ�سر املواطنة .و�أ�ضافت �أن نظرة �سريعة �إىل اخلطط
وامل�شروعات والربامج التي نفذتها جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة خالل الفرتة املا�ضية �أو تلك التي مت �إعالنها م�ؤخرا
يف جمال الإ�سكان والبنية التحتية واخلدمية يف خمتلف �إمارات الدولة ..
ت�ؤكد بو�ضوح �أن املبد�أ الأ�سا�سي والثابت الذي يحكم عملية التنمية يف دولة
الإمارات هو املواطن و�أن جميع م�شروعات التنمية يف املجاالت املختلفة ال
ت�ستهدف فقط رفع م�ستواه واالرتقاء مبختلف جوانب حياته املعي�شية يف
احلا�ضر وامل�ستقبل و�إمنا �أي�ضا ت�سعى �إىل توفري البيئة املنا�سبة له للعمل
وامل�شاركة بفاعلية يف تنمية املجتمع وتطوره .و�أكدت �أخبار ال�ساعة يف ختام
مقالها الإفتتاحي �أن املوقع املحوري للمواطنني يف فكر القيادة الإماراتية
واه�ت�م��ام�ه��ا ه��و ال ��ذي يف�سر ح��ال��ة ال��ر��ض��ا ال �ع��ام واال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي
واالجتماعي الذي تعي�شه دولة الإمارات على امل�ستويات كافة وهذا الوالء
من ال�شعب لقيادته الر�شيدة وهذا االنتماء العميق �إىل الوطن واال�ستعداد
للدفاع عن مكت�سباته بكل غال ونفي�س حيث يدرك كل �إماراتي �أن كل ما
يتحقق من �إجنازات ومكت�سبات تنموية �إمنا يوجه �إليه ولذلك ف�إنه ال ي�ألو
جهدا يف �سبيل رفعة هذا الوطن وحماية �سالمه االجتماعي.

جوائز لإدارة ال�ش�ؤون
القن�صلية بوزارة اخلارجية
•• �أبوظبي-وام:

ح�صلت �إدارة ال�ش�ؤون القن�صلية
ب � ��وزارة اخل��ارج �ي��ة ع�ل��ى �شهادتي
ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز يف �أف���ض��ل تنظيم
خلدمة العمالء و جائزة التميز يف
�أف�ضل مل�صق �أمني للت�صديقات
من �شركة �أوارد �آند اك�سيالن�س .
ك�م��ا ح�صلت االدارة ع�ل��ى �شهادة
اع�ت�م��اد بت�سجيل املل�صق الأمني
ل � ��وزارة خ��ارج �ي��ة دول ��ة الإم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة م ��ن املنظمة
ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ه �ل ��وغ ��رام ت�سجيل
املل�صقات يف لندن.
وقال ال�سفري �أحمد �سعيد الظاهري
م��دي��ر الإدارة �أن ح�صول الإدارة
على ه��ذه اجل��وائ��ز ي��أت��ي يف �إطار
اجل�ه��ود املتوا�صلة لرفع م�ستوى
م �ع��اي�ير خ��دم��ة ال �ع �م�ل�اء وذل ��ك
بهدف اكت�ساب ثقة املتعاملني من
خالل االلتزام باملعايري الأ�سا�سية
واملبادرة بتوفري خدمات قن�صلية
مب�ستوى عايل.
و�أ� � � �ض� � ��اف ان امل �ل �� �ص ��ق الأم � �ن� ��ي
ل � � ��وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة ي �ع��د نظاما
ج� ��دي� ��دا ل �ل �ت �� �ص��دي �ق��ات وي� �ن ��درج
يف �إط� � � ��ار �إ� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة وزارة
اخل��ارج �ي��ة ل�ل�ن�ه��و���ض باخلدمات
القن�صلية ح�ي��ث ي�ت��م م��ن خالل
ال�ب�رن ��ام ��ج الإل � �ك�ت��روين طباعة
مل�صق الت�صديقات ال��ذي يتميز
مبوا�صفات �أمنية وتقنية دقيقة
وعالية امل�ستوى.
وي �ع �ت�بر ال �ن �ظ��ام اجل��دي��د �أح ��دث
ال�ت�ق�ن�ي��ات و�أك�ث�ره ��ا �أم �ن��ا وي�أتي
هذا العمل يف �إط��ار جهود الوزارة
لتقدمي �أ�سرع اخلدمات للعمالء
م��ن ك��اف��ة ال �ف �ئ��ات داخ� ��ل الدولة
م ��ن خ�ل�ال م ��راك ��ز الت�صديقات
ب��وزارة اخلارجية وبعثات الدولة
يف اخلارج.

مدر�سة الرفيعة تنظم ال�سباق الأول لكالب ال�سلوقي
•• ال�شارقة-وام:

ن �ظ �م��ت م��در� �س��ة ال��رف �ي �ع��ة � �س �ب��اق ال �� �ص �ي��د ال�ت�راث��ي
با�ستخدام ك�لاب ال�سلوقي للمحافظة على العادات
والتقاليد املرتبطة بهذا النوع من ال�صيد الذي يعترب
ريا�ضة تقليدية مار�سها الإن�سان منذ �آالف ال�سنني يف
�شبه اجل��زي��رة العربية امل��وط��ن الأ�صلي لهذه الكالب
ال�صحراوية .و�صرح �سعيد م�صبح الكعبي مدير منطقة
ال�شارقة التعليمية �إن املبادرات املعنية بالرتاث ال�شعبي
تهدف للحفاظ على الإرث الثقايف للأجيال القادمة
وهو ما يعزز مت�سك املجتمع بعاداته وتقاليده الأ�صيلة.
من جانبها �أكدت �شريفة مو�سى مدير �إدارة الأن�شطة
الطالبية وامل�سابقات العلمية يف وزارة الرتبية �أهمية
ه��ذا ال�سباق ودوره يف �إي�ج��اد البيئة املدر�سية اجلاذبة
ويف تنمية �شخ�صية الطالب و�إك���س��اب املتعلم العديد
من املهارات والقدرات التي تعزز من �سلوكه الإيجابي
 .و�أو�ضحت �أن هذا الن�شاط ي�سهم يف اكت�شاف قدرات
الطالب و�صقل مهاراتهم ورعايتها �إ�ضافة �إىل �إك�سابهم
املعارف واخل�برات وتر�سيخ الهوية الوطنية بطريقة
عملية .وقالت �إن الأن�شطة الطالبية تعمل على تعزيز
املناهج الدرا�سية و�إث��رائ�ه��ا وتهيئة التالميذ ملواقف
تعليمية �شبيهة مبواقف احلياة يتم من خاللها �إعداد
ال�شخ�صية ال�ق��ادرة على التكيف مع معطيات الع�صر
وهذا ما ت�سعى �إليه وزارة الرتبية والتعليم .و�أ�شاد را�شد
املحيان رئي�س جمل�س �أول�ي��اء �أم��ور املنطقة الو�سطى
بال�سباق ومب�ستوى الطالب امل�شاركني واملنظمني له ..

مطالبا ب�إقامة ال�سباق ب�شكل �أو�سع م�ستقبال من خالل
مهرجان تراثي �شامل  ..فيما �أكد بدر احلو�سني مدير
املدر�سة �أهمية ال�سباق �ضمن ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية
والتعليم ل ��دوره يف تعزيز االن�ت�م��اء وتر�سيخ الهوية
الوطنية يف خ�ضم التغريات امل�ستمرة مع االنفتاح على
الثقافات الإن�سانية الأخ��رى ولت�أهيل الن�شء للريادة
يف نظام التعليم حتقيقا لر�ؤية وزارة الرتبية  .و�أ�شاد
علي �سامل بن ر�شيد رئي�س املجل�س البلدي يف البطائح
بالفعالية ملا لهذا النوع من ال�سباقات من تاريخ عريق
يف دول��ة الإم��ارات كونها من ريا�ضات الأج��داد والآباء
وال�ت��ي الب��د م��ن دعمها يف م�سرية الأج�ي��ال القادمة..
بينما �أك��د عبيد �سعيد الطنيجي مدير بلدية منطقة
البطائح �شراكة البلدية مع املدار�س يف جميع اجلوانب
التي ت�سهم يف خدمة البيئة املدر�سية والأن�شطة التي
تعزز االن�ت�م��اء وال ��والء ل��دى ال�ط��ال��ب .وق��ال حمد بن
ح�م��ودة رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي البطائح الريا�ضي
�إن ه��ذه الريا�ضة ت�سهم يف تطوير �إمكانيات الطالب
وا��س�ت�ث�م��اره��ا يف خمتلف امل �ج��االت  ..م�شيدا بحر�ص
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال�شارقة على
�إن���ش��اء ن��ادي البطائح الريا�ضي ليتمكن ال�شباب من
ممار�سة �أن�شطتهم الريا�ضية والثقافية واالجتماعية
مب��ا ينمي مواهبهم ويرتقي بقدراتهم و�إمكاناتهم.
و�أ�شار حممد بخيت الغفلي �إىل �أن هذه الريا�ضة لها
ع�شاقها من الطالب خا�صة �أنها ت�ؤهلهم للم�شاركة يف
امل�سابقات التي تقيمها الدولة يف موا�سم ال�صيد.
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دبي ت�ست�ضيف م�ؤمتر �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي احلكومي والتوا�صل الإعالمي يف دول التعاون ابريل املقبل
•• دبي-وام:

ت�ست�ضيف دبي يومي الثاين والثالث من ابريل املقبل �أعمال امل�ؤمتر
الثالث لإدارة الإت�صال امل�ؤ�س�سي احلكومي والتوا�صل الإعالمي يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي  -الذي تنظمه م�ؤ�س�سة داتاماتك�س
االماراتية املتخ�ص�صة يف تنظيم امل�ؤمترات -
مب�شاركة عدد كبري من املهتمني مبجال العالقات العامة والإعالم
م��ن داخ��ل الإم� ��ارات وخ��ارج�ه��ا �إىل ج��ان��ب املتحدثني م��ن اخلرباء
الإقليميني والعامليني حيث �سيتم التطرق ملجموعة مهمة من املحاور

الأ�سا�سية يف هذا املجال.
و�أكد علي الكمايل رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر �أن احلدث يهدف
اىل التعريف بكيفية مواجهة التحديات احلديثة يف جمال �صناعة
العالقات العامة و�صناعة وا�ستخدام الأدوات اجلديدة التي ظهرت
يف الآونة الأخرية
يف ظل و�سائل االت�صال والتقنيات احلديثة ..م�شريا �إىل �أن التوا�صل
الإع�لام��ي �شهد م��ؤخ��را ت�ط��ورا ملحوظا يف دول��ة الإم� ��ارات ب�شكل
خا�ص ويف اخلليج ب�شكل عام نتيجة لتزايد اهتمام مدراء ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات الكربى باملخاطر والتحديات التي تواجه م�ؤ�س�ساتهم

و�شركاتهم و�سمعتها حيث �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات وال�شركات الكربى
مطالبة ب��إت�ب��اع منهج عمل يرتكز على جمموعة م��ن االعتبارات
االجتماعية والبيئية واالقت�صادية.
و�أ�شار اىل �أن امل�ؤمتر �سيتطرق �إىل عدد من املو�ضوعات التي �سيتم
من خاللها بحث ال��دور ال��ذي ميكن �أن تلعبه العالقات العامة يف
الأزمات ال�سيما الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية احلالية
كما �سريكز على جمموعة من املحاور يف مقدمتها الإع�لام الفعال
و�أهمية بناء الثقة واحلفاظ على ال�سمعة وماذا ينبغي �أن يكون عليه
قطاع العالقات العامة والإع�ل�ام ملواجهة التناف�سية العاملية وهل

املدراء التنفيذيون يف قطاع العالقات العامة والإعالم يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية قادرون على هند�سة اجتاهات ومناذج جديدة قادرة على
مواجهة التناف�سية العاملية واال�ستثمار يف التدريب وتطوير الكفاءات
الوطنية يف م�ي��دان ال�ع�لاق��ات العامة والإع�ل�ام ل��دى دول جمل�س
التعاون اخلليجي وكيفية زي��ادة ال��وع��ي ب�أهمية العالقات العامة
والإع �ل�ام بامل�ؤ�س�سات احلكومية وق�ط��اع الأع �م��ال يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي و اال�سرتاتيجيات اجلديدة لتعزيز وا�ستعادة ثقة
اجلمهور يف ال�ع�لاق��ات العامة والإع�ل�ام على �أ�س�س علمية مهنية
ومو�ضوعية.

بلدية مدينة �أبوظبي راع بالتيني ملهرجان �أبوظبي الدويل لأفالم البيئة
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل �ن��ت �إدارة م �ه��رج��ان �أبوظبي
الدويل لأفالم البيئة عن اتفاقية
رع��اي��ة م��ع بلدية �أبوظبي كراعي
بالتيني للمهرجان الذي �سيعقد
خ �ل ��ال ال � �ف �ت��رة م � ��ن  20حتى
� 25أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل حت ��ت رعاية
�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف املنطقة
ال�غ��رب�ي��ة وت�ن�ظ�م��ة ��ش��رك��ة الإنتاج
واال��س�ت���ش��ارات الإع�لام �ي��ة ميديا
الب .
وي�سعى املهرجان عرب عدة و�سائل
�إىل الرتويج اجلماهريي لأهمية
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة م��ن �أجل
�أن ت�صبح الأر�� ��ض م�ك��ان��ا �أف�ضل
للحياة.
وت �ع �ك ����س رع ��اي ��ة ب �ل��دي��ة �أبوظبي
للمهرجان الذي يعد احلدث الأول
م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م���س�ت��وى منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ح��ر� �ص �ه��ا على
تر�سيخ ال���ش��راك��ة الإ�سرتاتيجية
م��ع اجل�ه��ات ال�ت��ي ت��دع��م توجهات
الإم� � � ��ارة يف احل� �ف ��اظ ع �ل��ى بيئة
م���س�ت��دام��ة وم�ن�ه��ا ال�سينما التي
ت �ف �ت��ح جم� ��اال ج ��دي ��دا جت� ��اه هذا

املجال من خالل ال�صورة املتحركة
وق��درت �ه��ا ع �ل��ى �إظ� �ه ��ار املخاطر
احل �ق �ي �ق �ي��ة ال �ت ��ي ت ��واج ��ه كوكب
الأر�ض.
وقالت نهلة املهريي مديرة ق�سم
الفعاليات �إن رعاية البلدية لهذا
احل��دث املميز تتوافق مع ر�ؤيتها
ل�ضمان م�ستوى احلياة الأف�ضل
والبيئة امل�ستدامة ل�سكان �أبوظبي
وذلك من خالل امل�شاركة الفعالة
يف جمتمعنا وم�ضيفة ب�أن املهرجان
يعد حمفال جديرا بالإهتمام نظرا
ل��و��ص��ول��ه ل�ل�م��واط�ن�ين واملقيمني
بالدولة.
و�أو�ضحت ان املهرجان يعد كذلك
انعكا�سا واق�ع�ي��ا خل�ط��ط البلدية
ال��رام �ي��ة �إىل ان �ت �ه��اج الأ�ساليب
الكفيلة بالو�صول �إىل �أك�بر عدد
من اجلمهور وتعريفهم باملخاطر
التي تواجه كوكب الأر���ض والذي
نعد ج��زء منه وه��ذه التوعيه من
امل ��ؤك ��د �أن �ه��ا � �س��وف ت�ن�ع�ك����س على
�أ�سلوب حياتهم وطبيعة تعاملهم
م��ع بيئتهم بال�شكل ال��ذي يحقق
التنمية امل�ستدامة ومن امل�ؤكد �أن
امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي �ستعر�ض عرب
�أف�ل�ام امل�ه��رج��ان �ستطرح ق�ضايا

بيئية ه��ام��ة وج��دي��دة و�ستجعلنا
ن� �ق ��ف ع� �ل ��ى �آخ � � ��ر م�ستحدثات
امل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه بيئتنا
وكوكبنا وبالتايل حياتنا.
واك� � � ��دت امل � �ه �ي�ري �أن مهرجان
�أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل لأف�ل��ام البيئة
ي �� �ش�ترك م ��ع ب �ل��دي��ة �أب��وظ �ب��ي يف
العديد من التطلعات والأهداف
وي� �خ ��اط ��ب � �ش��ري �ح��ة ك� �ب�ي�رة من
اجلمهور ت�شمل كل فئات املجتمع
�إ� �ض��اف��ة �إىل خم�ت�ل��ف امل�ستويات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والإج �ت �م��اع �ي��ة وذلك
بف�ضل م��ا تتميز ب��ه ال���ص��ورة من
ق ��وة ال �ت ��أث�ير و�أ� �س��ره��ا للم�شاهد
وحم��اول��ة ت�غ�ي�ير �إجت��اه��ات��ه نحو
الأف�ضل وه��و الأم��ر ال��ذي ت�ضعه
البلدية دائما ن�صب �أعينها يف بث
ر�سائلها للتوعية باملخاطر البيئية
املحدقة بنا.
وو�صفت م��دي��رة ق�سم الفعاليات
بالبلدية امل�ه��رج��ان ب ��أن��ه �سيكون
م� �ن�ب�را ج� ��ذاب� ��ا ل �ل �م �خ �ت �� �ص�ين يف
جم� ��ال ال �ب �ي �ئ��ة وب ��ال� �ت ��ايل ت�سنح
الفر�صة لتبادل املعارف واخلربات
وبدورنا ن�سعى دائما للتعرف على
ر�ؤي��ة �أه��ل ال�سينما جت��اه امل�شاكل
ال �ب �ي �ئ �ي��ة وك �ي �ف �ي��ة ت �ن��اول �ه��ا عرب

ال�صورة املتحركة ونحن على يقني
�أن امل �ه��رج��ان �سي�سهم يف تعزيز
م�ع��رف�ت�ن��ا ب �ه��ذه امل �� �ش��اك��ل ووج ��ود
�سبل �أف�ضل ملناق�شتها لأن الكامريا
قد ت�صل �إىل �أبعد مما ت�صل �إليه
العني املجرده.
و�أ�ضافت �أنه مبوجب هذه الرعاية
ف � ��إن ال�ب�ل��دي��ة ��س�ت�ع�م��ل ع�ل��ى دعم
املهرجان عرب تو�سيع دائرة عر�ض
الأف�ل�ام لت�صل �إىل ك��اف��ة �أطياف
املجتمع حيث مت االتفاق مع �إدارة
امل �ه��رج��ان ع�ل��ى تخ�صي�ص بع�ض
الأم ��اك ��ن ال �ع��ام��ة واجلماهريية
خ �ل��ال �أي� � � ��ام امل � �ه ��رج ��ان لو�ضع
�شا�شات عر�ض �سينمائي �ضخمة
للم�شاهدة املجانية ومنها منطقة
ك��ورن �ي ����ش �أب ��وظ� �ب ��ي وكورني�ش
ال�ب�ط�ين وم�ت�ن��زه خليفة كتجمع
للزائرين واملتنزهني مل�شاهدة �أهم
الأف �ل��ام امل �� �ش��ارك��ة ك�م��ا �ست�ساهم
ب�ل��دي��ة �أب��وظ �ب��ي �أي���ض��ا يف تقدمي
ال ��دع ��م ال�ت�روي� �ج ��ي والإع �ل ��اين
للمهرجان من منظور �أن الدعاية
للمهرجان هي يف حد ذاتها دعوة
توعوية.
واك ��دت نهلة امل�ه�يري �إن البلدية
عملت منذ ن�ش�أتها على دعم جهود

الإ�ستدامة يف بيئتنا ال�صحراوية
م��ن خ�لال م���ش��روع��ات التخ�ضري
املختلفة ح��ول امل��دي�ن��ة ..م�ضيفة
�أن ال�ب�ل��دي��ة و��ض�ع��ت ال �ع��دي��د من
الأه��داف الأ�سا�سية �أهمها تنفيذ
امل�شاريع الهادفة �إىل �إر��س��اء بنية
حتتية عمالقة �شاملة مع احلر�ص
ع �ل��ى ت��ر� �س �ي��خ م �� �ش��اري��ع التنمية
ال�شاملة ودع��م امل�سرية اخل�ضراء
اع � �ت � �م� ��ادا ع� �ل ��ى �أع� � �ل � ��ى معايري
اال�ستدامة الدولية يف امل�شروعات
ال� �ت ��ي ت �ن �ف��ذه��ا مب ��ا مي �ك �ن �ه��ا من
تعزيز جودة احلياة ل�سكان الإمارة
وامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية �أبوظبي
 2030ال��رام �ي��ة �إىل �أن ت�صبح
حكومة �أبوظبي واحدة من �أف�ضل
احل �ك��وم��ات يف ال �ع��امل م��ن حيث
اخل��دم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ل�سكان
الإم � ��ارة وم�ستثمريها وزائريها
وذل� � ��ك � �ض �م��ن ب �ي �ئ��ة اقت�صادية
م�ستدامة متكن من تنويع م�صادر
الدخل وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة
واحل �ف��اظ على امل ��وارد الطبيعية
وم��ن ه�ن��ا و��ض�ع��ت ال�ب�ل��دي��ة ن�صب
�أعينها �أهمية اجلانب البيئي .
و�أ�� � �ش � ��ار حم �م��د م �ن�ي�ر الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م �ه��رج��ان �إىل �أن

بلدية �أبوظبي من اجلهات املعنية
بن�شر الثقافة والتوعية البيئية
ب��الإم��ارة والت��دخ��ر ج�ه��دا يف هذا
املجال وت�ضع ن�صب �أعينها �صحة
و��س�لام��ة البيئة قبل ال�ق�ي��ام ب�أي
م���ش��روع .وق��ال منري �إن البلدية
واح ��دة م��ن ال��دوائ��ر اخل��دم�ي��ة يف
�أب��وظ�ب��ي وحت�م��ل ل��واء االجن ��ازات
خ�ل�ال م �� �س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة والبناء
وج �� �س ��دت ب �ك��ل �إمي� � ��ان و�إ� � �ص� ��رار
توجيهات القيادة الر�شيدة لإر�ساء
قاعدة من البنى التحتية العمالقة
يف الإم� � ��ارة وت�ن�ف�ي��ذ ال �ع��دي��د من
امل�شاريع العمرانية ال�ضخمة التي

جاءت موازية للخطط التطويرية
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م ��ع م ��راع ��اة البيئة
وال�ط�ب�ي�ع��ة اخل��ا� �ص��ة ..ك �م��ا �أنها
ت�ضع اجل��ان��ب البيئي يف مقدمة
�أولويات اخلطة .
و�أ�� � �ض � ��اف ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي
ل �ل �م �ه��رج��ان �أن رع� ��اي� ��ة بلدية
�أب ��وظ� �ب ��ي ت �ت �م��ا� �ش��ى م ��ع �أه � ��داف
امل � �ه� ��رج� ��ان وه � ��ي دع � ��م �صانعي
ال� �ق ��رار ل�ل�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة يف دمج
االع� �ت� �ب ��ارات ال�ب�ي�ئ�ي��ة وذل� ��ك من
خالل قوة الفيلم امل�ؤثرة والقدرة
على الإلهام لتعريفهم بالتحديات
البيئية لنقل اجلميع من مرحلة
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ال �ق��ول �إىل م��رح�ل��ة ال�ف�ع��ل ودفع
عجلة التغيري الإيجابي ومتكني
�أول�ئ��ك ليكونوا �سفراء للبيئة يف
جمتمعاتهم ..م�ؤكدا �أن مهرجان
�أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل لأف�ل��ام البيئة
يتوافق مع ر�ؤي��ة البلدية ل�ضمان
م�ستوى احل�ي��اة الأف�ضل والبيئة
امل�ستدامة ل�سكان �أبوظبي خا�صة
و�أن الإم��ارات قطعت �شوطا كبريا
يف جم��ال تطوير وتنفيذ العديد
م ��ن امل� � �ب � ��ادرات ال � ��رائ � ��دة بهدف
احلفاظ على املوارد الطبيعية مما
جعلها يف مقدمة دول ال�ع��امل يف
هذا املجال.

ملتقى مدر�سي للتعريف بالتخ�ص�صات وامل�سارات الدرا�سية يف جامعات ومعاهد الدولة
•• �أبوظبي-وام:

جمل�س �إدارة  24الإعالمية يناق�ش املرحلة الأوىل من
�إطالق موقع  24الإلكرتوين الإخباري يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ع�ق��د جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة  24الإع�لام �ي��ة اجتماعا
بح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة رئي�س حترير
موقع  24الإلكرتوين الدكتور علي بن متيم وح�ضور
ال�سادة الأع�ضاء �سعادة جمعة القبي�سي و�سعادة نورة
الكعبي والأ��س�ت��اذ �أحمد جمعة والدكتور علي الكعبي
والأ�ستاذ علي �أبو الري�ش وعبداهلل ماجد �آل علي �أمني
ال�سر.
ويف م�ستهل االج�ت�م��اع ق��دم اب��ن متيم عر�ضا موجزا
ع��ن م��وق��ع  24الإخ �ب ��اري الإل �ك�ت�روين ال ��ذي انطلق
يف �أبوظبي الأ�سبوع الفائت وا�ستعر�ض �أه��داف املوقع
املتمثلة يف خدمة الإع�ل�ام الإم��ارات��ي مبا ين�سجم مع
ال��دور ال��ذي تلعبه العا�صمة �أبوظبي مركزا ل�صناعة

الإعالم يف املنطقة والعامل و�أن يكون جزءا من امل�شهد
الإعالمي التنويري والتنموي يف دولة الإمارات ناقال
�أمينا لر�سالتها وقيمها الوطنية.
بعد ذلك ناق�ش جمل�س الإدارة التحديات التي تواجه
العمل الإعالمي يف الوقت الراهن والكيفية التي ميكن
ملوقع  24من خاللها مواجهة هذه التحديات وحتقيق
املزيد من احل�ضور حمليا وعربيا.
وق� ��دم �أح �م��د ج�م�ع��ة ع��ر� �ض��ا � �ش��ام�لا ل�ل�م�ل��ف املت�صل
بال�ش�ؤون الإدارية واملالية يف ال�شركة.
و�أ�شاد �أع�ضاء املجل�س مبا حققه املوقع الإلكرتوين يف
انطالقته وخالل الأ�سبوع الأول وال�سيما بجهود فريق
العمل املتعدد املهارات وامل�ؤهالت املهنية والإعالمية.
وناق�ش املجتمعون البنود املدرجة على جدول الأعمال
واتخذ القرارات التنفيذية الالزمة ب�ش�أنها.

�شرطة الفجرية حتتفل بتخريج دورتني �ضمن خطة التدريب ال�سنوية لعام 2013

•• الفجرية-وام:

� �ش �ه��د � �س �ع��ادة ال �ع �ق �ي��د حم �م��د ب ��ن ن��اي��ع الطنيجي
نائب القائد ال�ع��ام ل�شرطة الفجرية تخريج دورتني
ت�خ���ص���ص�ت�ين ��ض�م��ن خ �ط��ة ال �ت��دري��ب ال���س�ن��وي��ة لعام
2013م وذلك يف قاعة االحتاد.
تهدف ال ��دورة الأوىل دورة تطبيق مدخل � 6سيجما
التي حا�ضر فيها الدكتور حممد ح�سن ع�ب��داهلل �إىل
التعرف على �إمكانية تطبيق املدخل املرتكز على �إدارة
املعرفة و�أث ��ره يف حتقيق التوافق التناف�سي ملنظمات
الأعمال  ..و�شارك فيها  31من ال�ضباط العاملني يف

القيادة العامة ل�شرطة الفجرية ومن خمتلف قيادات
الدولة.
ك�م��ا مت ت�خ��ري��ج ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة دورة �إدارة التغيري
والتي حا�ضر فيها الدكتور ح�سن املقداد وتهدف �إىل
تنمية معارف وق��درات ومهارات امل�شاركني حول �إدارة
التغيريمن خالل �إع��داد خطط وبرامج �إدارة التغيري
والتطوير الإداري يف املنظمة  ..و�شارك فيها  23من
ال�ضباط العاملني يف القيادة العامة ل�شرطة الفجرية
ومن خمتلف قيادات الدولة.
ويف نهاية احلفل قام �سعادة نائب القائد العام بت�سليم
ال�شهادات للخريجني.

�شرطة الفجرية حتتفل باليوم العربي حلقوق االن�سان
•• الفجرية-وام:

احتفلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية باليوم العربي
حلقوق الإن�سان  -الذي ي�صادف  16مار�س من كل عام
 وذل��ك حتت �شعار احل��وار والت�سامح لتعزيز حمايةحقوق الإن�سان اميانا منها مب��دى �أهمية امل�شاركة يف
ه��ذه املنا�سبة ال�ت��ي ترتكز على �أهمية تر�سيخ حقوق
الإن�سان والأخذ ب�أ�سبابها وعوامل التنمية امل�ستدامة.
و�أكد �سعادة العقيد حممد بن نايع الطنيجي نائب قائد
عام �شرطة الفجرية �أن حكومة دولة الإمارات العربية
املتحدة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �أخ��ذت على عاتقها
تطبيق مبد�أ �أن الإن�سان �أوال وما يندرج حتت ذلك املبد�أ
من رغبة يف اح�ترام ذات الإن�سان وحقوقه �سعيا نحو

توجيه �أف��راد املجتمع وب��دون �أي متييز عن�صري لبناء
املجتمع وحتقيق التنمية.
وت�ع�ت�بر دول ��ة االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة م��ن الدول
االوىل وال���س�ب��اق��ة ال�ت��ي ��ص��ادق��ت ع�ل��ى امل�ي�ث��اق العربي
حلقوق االن�سان.
و�ستقوم القيادة العامة ل�شرطة الفجرية بتوزيع ن�شرات
على امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وال��دوائ��ر احلكومية واملحلية
بالإمارة .
وذل��ك على م��دى ي��وم�ين اىل ج��ان��ب تنظيم ع��دد من
املحا�ضرات للتعريف بحقوق الإن�سان والتي �ست�شمل
اجلامعات وامل��دار���س وع��دة جهات حكومية وخا�صة يف
الإمارة والتي تهدف �إىل غر�س مفهوم حقوق الإن�سان
باعتباره العن�صر الأ�سا�سي يف بناء املجتمع ف�ضال عن
حقوقه وواجباته يف احلياه.

ا�ست�ضافت مدر�سة �إنرتنا�شيونال
كوميونتي يف �أبوظبي ممثلي عدد
من اجلامعات واملعاهد والكليات
وال�شركات احلكومية واخلا�صة
�أطلعوا طالب املدر�سة وطالباتها
و�أولياء �أمورهم على التخ�ص�صات
وامل���س��ارات الدرا�سية مل�ساعدتهم
على حتديد توجهاتهم وم�سارهم
الأكادميي والوظيفي يف امل�ستقبل.
� �ش��ارك يف امل�ل�ت�ق��ى ال ��ذي نظمته
املدر�سة..ممثلو جامعات �أبوظبي
ون�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب��ي وال�سوربون
واحل �� �ص��ن وال �ك �ل �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة
ال ��دول� �ي ��ة يف �أب ��وظ� �ب ��ي واملعهد
ال�ب�ترويل واجل��ام�ع��ة الأمريكية
يف ال �� �ش��ارق��ة ب �ج��ان��ب جامعتي
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة ل �ل �ط��ب والعلوم
ال �� �ص �ح �ي��ة والإم � � � ��ارات العربية
املتحدة يف العني وهرييوت -وات
يف دب ��ي � ..إ� �ض��اف��ة �إىل م�شاركة
ع��دد م��ن ��ش��رك��ات ال �ب�ترول مثل
��ش��رك��ة ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي العاملة
يف املناطق البحرية �أدما العاملة
و �شلمربجري م�ي��دل اي���س��ت �أ�س
�أي� ��ه ل �ل �غ��از وال� �ب�ت�رول وجمعية

امل �ه �ن��د� �س�ي�ن ب �ج ��ان ��ب ع � ��دد من
م �ت �خ �� �ص �� �ص��ي امل � �ه� ��ن الأخ� � � ��رى
ك� ��الإع�ل��ام وامل �ح��ا� �س �ب��ة وتقنية
املعلومات والأ�سنان .ت�ضمن حفل
�إفتتاح امللتقى الذي ح�ضره حممد
ال���ش�م��ا ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ملدر�سة
�إن�ت�رن��ا� �ش �ي��ون��ال ك��وم �ي��ون �ي �ت��ي..
ف �ق��رات ح ��ول ال �� �س�لام��ة املهنية
وكلمة ل��دي��ري��ك جريفني مدير
امل��در� �س��ة وك �ل �م��ة مل�ج�ل����س �أولياء
الأمور �إ�ضافة �إىل عر�ض تعريفي
ب��ال��وظ��ائ��ف امل �خ �ت �ل �ف��ة .و�صرح
دي��ري��ك جريفني م��دي��ر املدر�سة
�أن تنظيم امللتقى ي��أت��ي يف �إطار
توجهات املدر�سة مل�ساعدة طالبها
وط��ال �ب��ات �ه��ا يف � �ص �ف��وف التا�سع
وحتى الثاين ع�شر املقبلني على
الإلتحاق باجلامعات على حتديد
توجهاتهم واهتماماتهم وميولهم
الأك��ادمي �ي��ة  ..و� �ص��وال الختيار
م�سار �أكادميي متميز يف تخ�ص�ص
يتالئم و�إمكاناتهم وطموحاتهم.
و�أو� � �ض� ��ح �أن ف �ع��ال �ي��ات احل ��دث
ت�ضمنت تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة
ل �ل �ط �ل �ب��ة وال� �ط ��ال� �ب ��ات و�أول � �ي� ��اء
�أم � ��وره � ��م م ��ن خ �ل��ال فعاليات
�أكادميية متخ�ص�صة تلقي ال�ضوء

على �آليات الإلتحاق باجلامعات
وك�ل�ي��ات�ه��ا وامل� ��واد ال �ت��ي تتطلبها
ال��درا� �س��ة الأك ��ادمي� �ي ��ة ليت�سني
للطلبة والطالبات الإلتحاق بها
 ..ف�ضال عن الدرجات التي يجب
ح�صولهم عليها ومدي احتاجهم
�إىل � �ش �ه��ادات ال�ت��وف��ل �أو ال�سات
وغ�يره��ا م��ن متطلبات الدرا�سة
الأكادميية .و�أ�شاد ديريك بجهود
جمل�س �أولياء الأم��ور يف املدر�سة
يف تنظيم احلدث تعزيزا للتعاون
بني �إدارة املدر�سة و�أولياء الأمور.
من جانبه �أكد عبد احلق الدمية
م�ه�ن��د���س ب �ت�رول يف �أدم� ��ا ع�ضو
جمل�س �أول �ي��اء �أم ��ور الطلبة يف
املدر�سة �أهمية احل��دث لتعريف
ال �ط �ل �ب��ة وال� �ط ��ال� �ب ��ات املقبلني
ع� �ل ��ى الإل� � �ت� � �ح � ��اق ب ��اجل ��ام� �ع ��ات
بالتخ�ص�صات الأكادميية املختلفة
وف��ر���ص ال�ع�م��ل امل�ت��اح��ة يف �سوق
العمل بعد التخرج  .و�أ��ض��اف �أن
امل�ل�ت�ق��ى ت�ضمن ب��رن��ام��ج اختبار
وحتديد ال�ق��درات وامل�ه��ارات على
الإنرتنت الذي يطرح � 15س�ؤاال
على الطالب وبعد الإج��اب��ة على
الأ�سئلة يقدم الربنامج النتائج
ال �ت��ي حت ��دد ��ش�خ���ص�ي��ة الطالب

وم� �ه ��ارات ��ه وم �ي��ول��ه و ي�ساعده
على حتديد التخ�ص�ص املنا�سب
ل� ��ه ..م �� �ش�يرا �إىل �أن الربنامج
يقدم للطالب مقرتحا بالكليات
املنا�سبة الهتماماته والتخ�ص�ص
ال� � � ��ذي ي � �خ � �ت� ��اره يف �أي مكان
يف ال � �ع� ��امل خ��ا� �ص��ة يف �أم��ري �ك��ا
وبريطانيا و�أوروبا وكندا.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أو� � �ض� ��ح زي� � ��اد ع ��ودة
امل�ست�شار الأك��ادمي��ي يف املدر�سة
�أن ا�ست�ضافة ممثلي اجلامعات
وال� ��� �ش ��رك ��ات ت� �ه ��دف �إىل �إل� �ق ��اء
ال�ضوء على اجلامعات والكليات
العاملة يف الدولة وخارجها واملهن
امل�ستقبلية يف �سوق العمل�..إ�ضافة
�إىل كيفية و�أ�سلوب حتديد الطالب
والطالبة مليولهما واجتاهاتهما..
بجانب م�ساعدة �أول �ي��اء الأم��ور
ع�ل��ى حت��دي��د جم ��االت الدرا�سة
ال �ت��ي ت�ل�ائ��م ق� � ��درات �أبنائهم.
و�أو��ض��ح �أن الطالب يف ال�صف الـ
 12املقبل على اجل��ام�ع��ة ي�شعر
مع انتهاء درا�سته يف املدر�سة �أنه
غ�ير ق��ادر على اخ�ت�ي��ار اجلامعة
�أو الكلية املنا�سبة ل��ه  ..م�شريا
�إىل �أن الأم �� �س �ي��ة ت� �ع ��زز ر�ؤي� ��ة
الطالب يف التعرف على قدراته

واه �ت �م��ام��ات��ه و�� �ص ��وال لتحديد
م�ساره الأك��ادمي��ي .و�أك��دت توجه
دول العامل نحو منظومة العوملة
وبالتايل يجب �أن يعرف الطالب
م��اذا يريد وم��اذا ينتظره وكيف
ي��واج��ه التحديات امل�ستقبلية ..
م�شرية �إىل �أن امللتقى يركز على
ت�ع��ري��ف ال�ط��ال��ب ب��آل�ي��ات تكوين
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ال �ق �ي��ادي��ة بجانب
ك�ي�ف�ي��ة حت�ق�ي��ق �أه ��داف ��ه درا�سيا
ووظيفيا وماديا.
من ناحيتهم �أك��د الطلبة �أهمية
ت �ن �ظ �ي��م امل �ل �ت �ق��ى يف تعريفهم
ب� ��امل � �� � �س� ��ارات ال� ��درا� � �س � �ي� ��ة التي
� �س �ي �ل �ت �ح �ق��ون ب �ه��ا يف امل�ستقبل
ب�ع��د �إمت ��ام درا��س�ت�ه��م ال�ث��ان��وي��ة..
م �� �ش�يري��ن �إىل �أن� �ه ��م يتعرفون
خ �ل�ال امل �ل �ت �ق��ى ع �ل��ى اجلامعات
وامل� �ع ��اه ��د امل� ��وج� ��ودة يف ال ��دول ��ة
وم ��ا ي�ح�ت��اج��ون م��ن م ��واد يجب
درا�ستها ودرجات يح�صلون عليها
للإلتحاق بالتخ�ص�ص املنا�سب
 .و�أ��ض��اف��وا �أن امللتقى ي�ساهم يف
�إع � ��ادة ت��وج�ي�ه�ه��م للتخ�ص�صات
ال� �ت ��ي ت �ت �ن��ا� �س��ب م� ��ع ق ��درات� �ه ��م
وميولهم واهتماماتهم وت�سهل
عليهم حتديد اختياراتهم.

جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان اخلريية بال�شارقة القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين تنظم ندوة احلوار والت�سامح لتعزيز حماية حقوق الإن�سان
تقدم خدمات موبايل دكتورز على مدار ال�ساعة

•• ال�شارقة-وام:

�أبرمت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان اخلريية اتفاقية مع موبايل دكتورز
املعتمدة ل��دى مدينة دب��ي الطبية واملتخ�ص�صة يف ت��زوي��د خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية عرب خط الإ�ست�شارات الطبية .وتق�ضي الإتفاقية بتقدمي امل�ساعدة
الطبية ملر�ضى جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان على مدار ال�ساعة .وتعترب
موبايل دكتورز خدمة املر�ضى الرائدة يف املنطقة وجهة االت�صال الأوىل التي
يلج�أ �إليها املر�ضى للخدمات والإ�ست�شارات الطبية  ..وتقدم عرب فريق من
الأط�ب��اء خدمات الرعاية املنزلية والإ�ست�شارات الطبية الهاتفية على مدار
ال�ساعة ومن خالل الإت�صاالت املرئية وخدمات املراقبة الهاتفية وت�ضع خربتها
يف الفحو�صات ال�سريرية يف متناول املر�ضى وتقدم لهم �أطباء وممار�سني �أكفاء
بغ�ض النظر عن مكان املري�ض �أو زم��ن االت�صال دون احلاجة حل�ج��وزات �أو
حتديد مواعيد م�سبقة.
وقالت الدكتورة �سو�سن املا�ضي الأمني العام جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان
ان اجلمعية تهدف اىل تقدمي كافة �أ�شكال الدعم املمكنة ملر�ضى ال�سرطان
وعائالتهم يف الدولة �سواء الدعم الطبي �أو املادي واملعنوي ال�سيما و�أن هذا
املر�ض من �ش�أنه �أن يثقل كاهل كافة �أف��راد العائلة ماديا ومعنويا .وا�ضافت
ان اجلمعية ت�أمل من خالل �إتاحة املجال �أمام مر�ضى ال�سرطان وعائالتهم
للتوا�صل مع موبايل دكتورز م��زودي  -الإ�ست�شارات الطبية املتخ�ص�صة  -يف
م�ساعدتهم على امل�ضي يف رحلة عالجهم من املر�ض ومنحهم فر�صة �أكرب
للإهتمام ب�ش�ؤونهم اليومية  ..م�شرية �إىل ان�ضمام ما يزيد عن  35م�ستفيدا
�إىل هذه اخلدمة منذ �إبرام مذكرة التفاهم .و�أو�ضحت انه مبقدور امل�ستفيدين
من جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان مبوجب بنود الإتفاقية التوا�صل مع
�أطباء موبايل دكتورز عرب خط الإ�ست�شارات الطبية املبا�شرة على مدار ال�ساعة
طيلة �أيام الأ�سبوع والتحدث مبا�شرة مع �أطباء خرباء يف �أي وقت ومن �أي مكان
ويقوم �أطباء موبايل دكتورز بعد ذلك ب�إجراء ات�صاالت متابعة عند احلاجة.
وت�ق��دم موبايل دك�ت��ورز خ��دم��ة الإح��ال��ة عند احل��اج��ة وحت��دي��د الأخ�صائيني
الطبيني وحجز مواعيد معهم عند ال�ضرورة ..وتعمل على توعية املر�ضى من
خالل تقدمي دعم معلوماتي وثقايف مو�ضوعي حول حاالتهم ال�صحية وميكن
للمر�ضى القاطنني يف دبي الإ�ستفادة من خدمات الرعاية املنزلية التي تقدمها
موبايل دكتورز حيث تتاح خدماتها باللغتني العربية واالجنليزية.

•• �أم القيوين-وام :

نظمت القيادة العامة ل�شرطة �أم القيوين �صباح اليوم
يف مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع باالمارة
ن ��دوة ب�ع�ن��وان احل ��وار وال�ت���س��ام��ح لتعزيز ح�م��اي��ة حقوق
الإن�سان يف �إطار االحتفال باليوم العربي حلقوق الإن�سان
ال��ذي ي�صادف  16م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ح�ضرها العميد
ال�شيخ را�شد بن احمد املعال قائد عام �شرطة ام القيوين
وع��دد من م��دراء ال��دوائ��ر احلكومية وال�ضباط و�ضباط
ال�صف والأفراد.
ت�ضمنت ال�ن��دوة عر�ض فيلم وثائقي ع��ن �أهمية حماية
حقوق الإن�سان بالإ�ضافة �إىل � 4أوراق عمل �شارك فيها
املقدم الدكتور �أحمد يو�سف املن�صوري مدير الإدارة العامة
حلقوق الإن�سان ب�شرطة دبي وزينب �سامل عبدالقادر من
رعاية الأطفال مبركز �إي��واء الن�ساء والأط�ف��ال ب�أبوظبي
والنقيب مروان را�شد حممد من �شرطة �أم القيوين وخالد
ح�سني فخرا وكيل النيابة بدار الق�ضاء ب�أم القيوين.
و�أك� ��د ال�ع�م�ي��د ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن اح �م��د امل �ع�لا ق��ائ��د عام
�شرطة �أم القيوين �إن دول��ة الإم ��ارات بف�ضل اهلل تعاىل
ثم قيادتها الر�شيدة تبذل جهودا حثيثة يف دعم ورعاية
حقوق الإن�سان داخل وخارج الدولة وذلك عرب االتفاقيات
واملعاهدات ال�سلمية التي وقعتها مع هيئة االمم املتحدة يف
جمال احرتام حقوق الإن�سان.
وقال ان الدولة �أن�ش�أت جمعية الإم��ارات حلقوق الإن�سان
والتي تتابع بحر�ص دائ��م �أهمية ح�صول �أف��راد املجتمع
على حقوقهم يف حرية املعتقد واحلقوق املدنية وكذلك
حق التعلم والعمل وغريها من احلقوق  ..الفتا �إىل �إن
الإ�سالم اعترب االعتداء على حياة �شخ�ص واح��د مبثابة
االعتداء على حقوق اجلميع.
و�أ� �ش��ار �إىل �إن الإ� �س�لام دي��ن اع �ت��دال وو�سطية وت�سامح
ور�سالته تدعو �إىل احل��وار البناء وتب�شر الإن�سانية بفتح
�صفحة جديدة يحل فيها الوئام حمل ال�صراع  ..منوها
�إىل �إن ال��دع��وة ق��ائ�م��ة دائ �م��ا ل�ل�ح��وار ال ��ذي ي�ع��زز �شعار

االحتفال هذا العام كما �إن تعدد الآراء والأفكار والر�ؤى
�أمر وارد وال يف�سد يف الود ق�ضية وللجميع احلق بامل�شاركة
وامل�ساهمة يف تقييم الأح��داث مبا ال يتعدى على حق �أو
ي�ه��دد �أم�ن��ا و�أن ي�ك��ون ع�ضوا ف��اع�لا وم ��ؤث��را يف العملية
احلياتية له ولأ�سرته وملجتمعه ووطنه.
وقال املقدم الدكتور احمد يو�سف املن�صوري مدير الإدارة
العامة حلقوق الإن���س��ان ب�شرطة دب��ي  -خ�لال م�شاركته
يف االحتفالية  -ان �أه ��داف الإدارة ه��ي حماية احلقوق
واحل��ري��ات الأ�سا�سية وفقا ملا ين�ص عليه د�ستور الدولة
والقوانني املعمول بها يف الإم ��ارات حيث تقدم امل�ساعدة
وامل�شورة القانونية ملن يحتاج لها من عامة النا�س ..م�شريا
�إىل �إن الإدارة �أوج��دت برامج الكرتونية من �أج��ل خدمة
الفئات املعنية �ضحايا االجتار بالب�شر عرب مراكز االت�صال
املجانية وخا�صة رقم .901
من جهتها قالت زينب �سامل عبدالقادر من رعاية الأطفال
مبركز �إي��واء الن�ساء والأط�ف��ال ب�أبوظبي �إن املركز يوفر
الرعاية وال�سالمة لل�ضحايا ويتعامل مع كافة احلاالت
ب�سرية ت��ام��ة م��ع ح�ف��ظ ال�ب�ي��ان��ات الف�ت��ة �إىل �إن �ضحايا
االعتداء اجلن�سي ي�أتون مع �أ�سرهم �إىل املراكز ويتم �إعداد
برنامج عالجي منتظم مع رح�لات ترفيهية ت�ساعدهم
على العالج.
و�أكد النقيب مروان را�شد حممد مدير فرع جرائم االجتار
بالب�شر ب�شرطة �أم القيوين �إن ال�شرطة �أطلقت يف العام
املا�ضي م�ب��ادرة بافتتاح غ��رف لل�ضحايا وال�شهود بهدف
توفري و�سائل الراحة والطم�أنينة وال�ه��دوء للأ�شخا�ص
املجني عليهم يف مثل هذه الق�ضايا ..م�شريا اىل ان هناك
خطة لتطبيقها على جميع مراكز ال�شرطة ب��الإم��ارة يف
نهاية عام  .2014وق��ال ان فكرة افتتاح غرف ل�ضحايا
االجت��ار بالب�شر ت�أتي انطالقا من حر�ص دولة الإمارات
لتوفري احلماية الكاملة حلقوق الإن�سان و�صيانة كرامته
وحتقيق �أمن و�آمان �أفراد املجتمع و�إدراكا خلطورة جرائم
االجتار بالب�شر التي تعد �شكال جديدا للعبودية يف الع�صر
احلديث وت�شكل انتهاكا لأب�سط مبادئ حقوق الإن�سان.

االثنني  18 -مارس  2013م  -العـدد 10743
2013 - Issue No 10743

March

Monday 18

08

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1038950باال�سم التجاري حراء لل�ستائر
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سامنتا لالزياء
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1099683:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة في�صل �صالح �شحبل التميمي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد حممد عمر العمودي
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/بقالة بن �سلطان
علي رخ�صة رقم CN 1030286:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�صالح �سلطان علي احلمادي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
�صالح �سلطان علي احلمادي من  %0اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بارمال عبا�س
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة باور هاو�س لتجارة
الكهربائيات ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1062319:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة يوج�سو ارى انا ()%24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بيديكابارامبيل �سوما �سونداران ()%11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جي�شني فيجايان كانرامكوتو راغافان ()%14
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف باينادت جرييجا فاالبهال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سيفار رامان فاداكيبا الزهي
تعديل ر�أ�س املال/من  150000اىل 1500000
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الق�صر االخ�ضر
للت�سائر ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1196969:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل �سلطان �سعيد عبداهلل الفال�سي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �سامل خمي�س ال�سعدي
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/زيد وعمرو الدارة النفايات
والنقليات العامة ذ.م.م وفروعها رخ�صة رقمCN 1060585:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 50*1
تعديل ا�سم جتاري:من/زيد وعمرو الدارة النفايات والنقليات العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة �شروق ال�شم�س
رخ�صة رقم CN 1031929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة �شروق ال�شم�س

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كويك نت
للكمبيوترات رخ�صة رقمCN 1466635:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ر�شا عبدالرزاق �سيد ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي �سيف حممد الزعابي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

الغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ZAID & AMR WASTE MANAGEMENT & GENERAL TRANSPORT LLC

اىل�/شركة زد اند ايه الدارة النفايات والنقليات العامة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

SUNSHINE GROCERY

اىل�/شروق ال�شم�س للخ�ضروات والفواكه

SUNSHINE VEGETABLES & FRUITS

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

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

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة ()4721001
تعديل ن�شاط/حذف بقالة ()4711003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون كارينو
لل�سيدات رخ�صة رقم CN 1414193:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالرحمن علي حممود البلو�شي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل را�شد �سامل اجلنيبي
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/ليوا
خلدمات املعلومات التجارية
رخ�صة رقم CN 1076636:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ايبال
للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1024171:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نوره احمد علي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نادر �سعيد عبداهلل علي الزدجايل
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/جنمة بني يا�س خلياطة وتطريز
املالب�س الن�سائية رخ�صة رقم CN 1028968:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/بدر �صالح عبيد حم�سن امل�صعبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /بدر �صالح عبيد حم�سن امل�صعبي من  %100اىل %95
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمال عو�ض �سامل بن عمرو العامري ()%5
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  01*01اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/جنمة بني يا�س خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية
اىل/جنمة بني يا�س خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة ()4771102
تعديل ن�شاط/حذف بيع لوازم اخلياطة  -بالتجزئة ()4751003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

Z & A WASTE MANAGEMENT & GENERAL TRANSPORT LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون زهرة
العني للحالقة فرع  1رخ�صة رقمCN 1109169-1:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم جتاري/من �صالون زهرة العني للحالقة  -فرع 1
اىل �صالون زهرة الفاحت للحالقة
تعديل ال�شكل القانوين/من فرع حملية اىل م�ؤ�س�سة فردية
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/بيت املطرزات للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم CN 1184575:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/وجدي بدير ابراهيم �سيد احمد من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /وجدي بدير ابراهيم �سيد احمد من  %100اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عمر بطي احمد حممد املزروعي ()%51
تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد حمدحمود �شنني العامري
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/بيت املطرزات للخياطة والتطريز

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

BAIT ALMTARAZAT TAILORING & EMBROIDERY

اىل/بيت املطرزات للخياطة والتطريز ذ.م.م

BAIT ALMTARAZAT TAILORING & EMBROIDERY LLC

تعديل عنوان/من العني العني ال�صناعية بناية مبارك حمد حممد مرزوق العامري
اىل العني �صناعية العني �صناعية العني بناية ن�صيب �سهيل حممد العامري
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق
او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

STAR OF BANIYAS LADIES TAILORING & EMBROIDERY LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العمارة
الرتاثية للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1139052:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1170845باال�سم التجاري ريا�ض �شودري
لل�صيانة العامة ذ.م.م بالغاء طلب الغاء الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمم�صة النخبة
وفروعها رخ�صة رقم CN 1115685:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد احمد حممد عبا�س النعيمي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �صبيح عبداهلل �صبيح الرا�شدي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
بني عمر للنقل الربي العام
رخ�صة رقم CN 1121369:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املا�سة احلمراء
للنظافة العامة رخ�صة رقمCN 1284869:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان الراعي النخريه بطي ال�شام�سي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
دولفني البحر لتجارة اال�سماك
رخ�صة رقم CN 1177828:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

االثنني  18 -مارس  2013م  -العـدد 10743

�أخبـار الإمـارات

يوم املياه يف �صباح النور �أبوظبي
بالتعاون مع ادارة االت�صال واالع�لام يف الهيئة ت�ست�ضيف ا�سرة برنامج
�صباح النور من �إذاع��ة القران الكرمي من ابوظبي وعلى الهواء مبا�شرة
�صباح اليوم االثنني  18مار�س الدكتورة �شما �آل مالك من املركز الوطني
لأبحاث الطاقة واملياه التابع لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي يف حوار تديره
الإعالمية �شيخة اليعربي واالعالمي هالل خليفة .
ومن اع��داد الإعالمية فاطمة البلو�شي واخ��راج االعالمي �سامل عبداهلل
ال�سعدي ومو�ضوع احلوار وجعلنا من املاء كل �شيء حي وحمور احلديث
جهود هيئة مياه وكهرباء ابوظبي يف توفري املياه وابحاثها مبنا�سبة اليوم
العاملي للمياه ويبث الربنامج اعتبارا من ال�ساعة  6ون�صف �صباحا وحتى
التا�سعة �صباحا.
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زايد للإ�سكان ينظم حما�ضرة بعنوان روح التطوع
•• دبي-وام:

نظم برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان بالتعاون مع
م��رك��ز دب��ي للتطوع �أم����س حم��ا��ض��رة ب�ع�ن��وان روح
التطوع قدمها �أح�م��د البخيت مدير امل��رك��ز دبي
للتطوع يف مقر الربنامج بدبي.
تهدف املحا�ضرة �إىل ن�شر مفهوم التطوع وتعزيز
دور امل�س�ؤولية املجتمعية ب�ين موظفي الربنامج
و�أه�م�ي��ة تنمية روح التعا�ضد ب�ين �أف ��راد املجتمع
والتمتع بروح الإنتماء والوالء للوطن.
و�أل �ق��ت امل�ح��ا��ض��رة ال���ض��وء على ن�شاطات التطوع

امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ي��رع��اه��ا م��رك��ز دب ��ي ل�ل�ت�ط��وع من
خالل تقدمي امل�ساعدة �إىل فئات املجتمع املختلفة
من ذوي الإع��اق��ة وكبار ال�سن والن�ساء والأطفال
وغريهم حيث يدعم املركز امل�ؤ�س�سات احلكومية
م��ن خ�ل�ال ف��ري��ق ت�ط��وع��ي م �ت��درب ي �ق��وم بتلبية
احتياجات امل�ؤ�س�سات يف املنا�سبات والفعاليات التي
تتطلب دعم وجهود �إ�ضافية.
و�أك ��د البخيت خ�ل�ال امل�ح��ا��ض��رة ان ب��اب التطوع
مفتوح للجميع ومن كافة اجلن�سيات وملن يرغب
�أن ي�ساهم يف خدمة املجتمع من خالل التوا�صل
م��ع امل��رك��ز والت�سجيل يف اخل��دم��ات التي يقدمها

من توفري فر�ص للمتطوعني وت��دري��ب وتطوير
امل�ت�ط��وع�ين وخ��دم��ة ال�ت��وا��ص��ل م��ع املتطوعني..
الف �ت��ا �إىل ان ف��ر���ص ال �ت �ط��وع ت���س��اه��م يف تنمية
مهارات ومعارف الأفراد بالتزامن مع م�ساعدتهم
للمجتمع.
و�أث �ن��ى امل�ه�ن��د���س ع �ب��داهلل خمي�س اخل ��دمي املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون الهند�سية والإ�سكان يف الربنامج
على هذه املبادرة الهادفة ..م�ؤكدا ان التطوع يعترب
ركيزة �أ�سا�سية لتما�سك املجتمع وتكاتفه من خالل
مثل ه��ذه امل �ب��ادرات ال�ت��ي ت�ق��دم ال��دع��م وامل�ساندة
لكافة �أفراد املجتمع ومثنيا على جهود مركز دبي

للتطوع يف جم��ال امل�س�ؤولية املجتمعية ودوره يف
التوعية وغر�س مفهوم التطوع يف ذوات الأفراد.
و� �ش��ارك يف امل �ح��ا� �ض��رة م��ن ب��رن��ام��ج ال���ش�ي��خ زايد
ل�ل�إ��س�ك��ان حم�م��د ع�ب��دال�ع��زي��ز ج��ا��س��م م��دي��ر عام
الربنامج بالتكليف ونورة �صالح ال�سويدي املديرة
التنفيذية ل�ل�خ��دم��ات امل���س��ان��دة وح���س�ين عبداهلل
الب�شر مدير �إدارة الإت���ص��ال احلكومي بالتكليف
وعدد من موظفي الربنامج فيما �شارك فيها من
مركز دبي للتطوع كل من مهند �سعيد مدير �إدارة
الربامج املجتمعية وعائ�شة حممد �شكر اهلل من
ق�سم تطوير املتطوعني.

انطالق م�ؤمتر واجتماعات االئتالف الدويل ملوا�صفات النظم والبيانات اجليومكانية
•• ابوظبي – ف�ؤاد علي:

حت ��ت رع ��اي ��ة ال �ف��ري��ق � �س �م��و ال�شيخ
�سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية افتتح
ال�ل��واء ال��رك��ن خليفة ح��ارب اخلييلي
وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد للموارد
واخلدمات امل�ساندة م�ؤمتر واجتماعات
اللجان التخطيطية والفنية رقم 84
للإئتالف ال��دويل ملوا�صفات النظم
و البيانات اجليوميكانيكية املفتوحة
ب ��الأم� �� ��س يف ف� �ن ��دق ن� � ��ادي �ضباط
ال�ق��وات امل�سلحة ب�أبوظبي  .وتنظمه
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،مم �ث �ل��ة يف مركز
ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات اجل�غ��راف�ي��ة الأمني
يف ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أبوظبي
بالتعاون مع مركز �أبوظبي للأنظمة
الإلكرتونية واملعلومات وي�ستمر حتى
 21م��ار���س اجل ��اري مب�شاركة نخبة
م��ن اخل�ب�راء ال��دول�ي�ين والإقليميني
واملحليني .وقال اللواء الركن خليفة
ح��ارب اخلييلي يف كلمته الإفتتاحية
�أن دول ��ة الإم � � ��ارات مم�ث�ل��ة يف وزارة
الداخلية واجلهات احلكومية املعنية
باملعلومات اجلغرافية املحلية ت�ؤكد
�أه�م�ي��ة ه��ذا امل �ج��ال م��ن خ�ل�ال زيادة
ق��درات�ه��ا وتطوير بنيتها اجلغرافية
املكانية وتعزيز نقل وتبادل املعلومات
واخل��دم��ات ب�ين ال�ه�ي�ئ��ات احلكومية

م ��ن خ �ل�ال دع ��م وت���ش�ج�ي��ع املعايري
ذات ال�صيغ املفتوحة  .و�أو�ضح اللواء
اخلييلي حر�ص ال��وزارة على تنظيم
�سل�سلة لقاءات ت�شارك فيها الهيئات
احل �ك��وم �ي��ة ذات ال �ع�ل�اق��ة و ال� ��دور
الكبري الذي تقوم به الوزارة يف تن�سيق
اجلهود واملبادرات املميزة التي �أثمرت
عن حتقيق تقدم ملمو�س يف العديد
من الربامج الدولية املتعلقة باملعايري
و �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات و ك��ذل��ك قناعة
وزارة الداخلية التامة مبا يف ذلك من
�أثر �إيجابي على �أمن و �سالمة الوطن
واملواطنني واملقيمني والزائرين على
�أر��ض�ه��ا الطيبة  .و �أب ��ان �أن تطبيق
املعايري امل�شار �إليها وتطويرها بح�سب
م��ا تقت�ضيه ال�ت�ط��ورات االقت�صادية
والعاملية؛ بالتعاون مع احتاد املعلومات
اجل�ي��وم�ك��ان�ي��ة امل �ف �ت��وح��ة و�أع�ضائه
م�س�ؤولية اجلميع ،ويجب العمل على
زيادة الوعي لدى الطالب ب�إمكانيات
و�آف� � � ��اق و�أه� �م� �ي ��ة ق� �ط ��اع املعلومات
واخل��دم��ات اجلغرافية .وق��دم مارك
ريت�شارد الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي
للإئتالف ال��دويل ملوا�صفات النظم
و البيانات اجليوميكانيكية املفتوحة
ن� � �ب � ��ذة ح� � � ��ول االه� � �ت� � �م � ��ام ال� � � ��دويل
لالئتالف وت��أث�يره على اقت�صاديات
الدول مو�ضحاً �أن الإئتالف �ساعد يف
�إنقاذ الكثري من الأرواح اعتماداً على
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جريج بوهلر

اللواء خليفة اخلييلي

الرائد حممد �صالح املن�صوري

مارك ريت�شارد

نظم املعلومات اجلغرافية التي �سهلت
�سبل التوا�صل بني الهيئات م�ضيفاً �أن
الإئتالف ي�ضم م�ؤ�س�سات حكومية و
م�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر ح�ك��وم�ي��ة و�أكادميية
وت �ل �ع��ب احل �ك ��وم ��ات دوراً م �ه �م �اً يف
امل�ن�ظ��وم��ة م���ش�يراً �إىل وج ��ود  8دول
�أع�ضاء م��ن ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�إفريقيا يف الإئتالف �آمال زيادة العدد
يف امل�ستقبل ال�ق��ري��ب .وق ��دم الرائد
حممد �صالح املن�صوري مدير مركز
ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات اجل�غ��راف�ي��ة الأمني
نبذة تعريفية عن دور املركز يف تدعيم
منظومة الأم��ن وال�سالمة العامة يف
الإمارات حيث بد�أ العمل كفرع يف عام
 2004ث��م تطور لي�صبح م��رك��زاً يف
عام  2009و مع دعم القيادة العليا

و ال�ل�احم��دود للمركز وتوجيهاتها
امل�ستمرة لال�ستفادة م��ن املمار�سات
ال��دول�ي��ة وامل �ع��ارف احل��دي�ث��ة لتعزيز
منظومة الأم ��ن والأم� ��ان يف وطننا.
وق ��ال �أن ر�ؤي �ت �ن��ا ت�ت�م�ح��ور �أن نعمل
بفعالية لت�صبح دولة الإمارات �أحدى
�أف �� �ض��ل دول ال �ع��امل �أم� �ن� �اً و�سالم ًة
ور�سالتنا تتمثل يف توفري املعلومات
اجل�غ��راف�ي��ة ال��دق�ي�ق��ة ع��ال�ي��ة اجلودة
والإمكانيات املثلى و احللول املبتكرة
ال�ت��ي تعتمد على النظم اجلغرافية
ل��دع��م م �ه��ام ال�ع�م��ل ال���ش��رط��ي كافة
والتخطيط واتخاذ القرار عرب كادر
ب�شري م�ؤهل يتطور ب�إ�ستمرار .
ول �ف��ت �إىل امل �� �ش��روع ال �ط �م��وح ببناء
م�ن�ظ��وم��ة �إل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى امل�ستوى

االحتادي لتبادل املعلومات اجلغرافية
م�ن��وه�اً �إىل � �ض��رورة ب�ن��اء ال�شراكات
ب�ين امل��رك��ز م��ع امل��ؤ��س���س��ات و الدوائر
احل�ك��وم�ي��ة  .و ت �ط��رق �إىل التعاون
احلكومي امل�شرتك مع مركز �أبوظبي
ل�ل�أن�ظ�م��ة الإل �ك�ترون �ي��ة واملعلومات
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون الذي
يعترب مثال يحتذى به وال�سعى �إىل
زيادة م�ستوى الن�ضج اجليومكاين .
و�أ�شار الرائد حممد �صالح املن�صوري
�أن ن���س�ع��ى م��ن خ�ل�ال ان �� �ض �م��ام �إىل
الع�ضوية يف الإئتالف �إىل اب��راز دور
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ممثلة مب��رك��ز نظم
امل�ع�ل��وم��ات اجل�غ��راف�ي��ة الأم �ن��ي على
م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل رئ �ي �� �س��ي ملجموعة
عمل ال�شرطة يف تطوير املوا�صفات

وامل �ع ��اي�ي�ر ل �ل �ب �ي��ان��ات اجليومكانية
الأمنية و الإ�ستفادة من نتائج البحث
ال �ع �ل �م��ي م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات واجلامعات
ال �ع��امل �ي��ة وت��وج�ي�ه�ه��ا خل��دم��ة العمل
ال�شرطي يف خف�ض زم��ن الإ�ستجابة
وال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ورف� ��ع القدرات
ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ال � �ك� ��وارث و الأزم� � ��ات
م�ضيفاً �أن �ن��ا ن�سعى لإع �ت �م��اد املركز
كمخترب �أ��س��ا��س��ي يف منطقة اخلليج
ال�ع��رب��ي و ال���ش��رق الأو� �س��ط لفح�ص
معايري واملو�صفات العاملية للبيانات
اجل �ي��وم �ك��ان �ي��ة  .وق� ��ال عبدالكرمي
ع�ب��دال��رح�ي��م ال��رئ�ي���س��ي م��دي��ر �إدارة
اال�سرتاتيجية والتخطيط يف مركز
�أب ��وظ� �ب ��ي لل��أن �ظ �م��ة الإل �ك�ت�رون �ي��ة
واملعلومات �إن مركز �أبوظبي للأنظمة

الإلكرتونية واملعلومات جزء من هذا
التجمع ال��ذي ي�ضم متخذي القرار
واخل �ب��راء وامل �ع �ن �ي�ين ،م��ن حكومات
وم�ؤ�س�سات ومنظمات عاملية من دول
العامل ملواكبة �آخر التطورات املتعلقة
بتكنولوجيا ومعايري البيانات املكانية،
مب��ا يتما�شى م��ع تعزيز م��وق��ع �إمارة
�أبوظبي فيما يتعلق ب�أف�ضل املمار�سات.
و�أ� �ض��اف �أن ال�برام��ج وامل �ب��ادرات ذات
ال�ط��اب��ع احل�ك��وم��ي ال���ش��ام��ل تتطلب
حت �ق �ي��ق الإن � ��دم � ��اج وال �ت �ك ��ام ��ل بني
املعلومات ،والتطبيقات على م�ستوى
عدد كبري من اجلهات مما ي�ستوجب
تطوير �إطار عمل متكامل مبني على
امل�ع��اي�ير والأ� �س ����س ،ال�ت��ي تتيح تبادل
وم�شاركة البيانات واخلدمات ب�شكل
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ف�ع��ال يف م��ا ب�ين اجل �ه��ات احلكومية
وع�ب�ر خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات .وحتدث
ك ��ارل ري ��د ،ع���ض��و االئ �ت�ل�اف العاملي
للموا�صفات اجليومكانية املفتوحة،
ع��ن دور امل ��ؤمت��ر و�أه�م�ي�ت��ه يف تبادل
الأفكار ب�ش�أن خدمات البنية التحتية،
وتر�شيد �إنفاق الكهرباء .و�صرح جريج
ب��وه �ل��ر م��دي��ر خ ��دم ��ات الإت�صاالت
ب��الإئ �ت�لاف ( للفجر) �أن الإئتالف
م�ف�ت��وح��ة م��ن اج ��ل ت�ن�م�ي��ة وتطوير
معايري اجليومكانية وال �ق��درة على
امل�شاركة وتبادل املعلومات والبيانات
م��ع جميع الأع���ض��اء والإ��س�ت�ف��ادة من
خ ��دم ��ات الإئ � �ت�ل��اف ع �ن��د الأزم � � ��ات
وال� �ك ��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة  .وك���ش��ف �أنه
خ �ل�ال ه ��ذا امل� ��ؤمت ��ر امل �ن �ع �ق��د خالل
الأ�سبوع �سين�ضم �إىل الإئ�ت�لاف عدة
دول من ال�شرق الأو��س��ط علماً �أن 6
دول م��ن ال�شرق الأو� �س��ط �أع���ض��اء يف
الإئتالف حالياً وتتكون املنظمة من
 481م�ن�ظ�م��ة ح�ك��وم�ي��ة وجامعات
وج �ه ��ات خ��ا� �ص��ة م ��ن �أك�ث��ر م ��ن 35
دول��ة  .و�أو� �ض��ح �أن ه�ن��اك جمموعات
ك �ث�ي�رة ت���س�ع��ى �إىل ت�ن�م�ي��ة املعايري
لديها وحت��دي��د املتطلبات الرئي�سية
لديها ملوائمتها م��ع املعايري يف نظم
املعلومات اجليومكانية وم�شرياً �إىل
�أن امل��ؤمت��ر ال�ق��ادم �سيعقد يف �سبتمر
من هذا العام ب�إيطاليا .

دو ت�ستقبل  150طالبا وطالبة يف دورة العام  2013من برنامج املهارات العملية بلدية دبي تختتم حملة نظافة املناطق ال�صحراوية بجمع � 410أطنان من النفايات
•• دبي-وام:

ا�ستقبلت �شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة
دو  150طالبا وطالبة من املواطنني يف دورة
ال �ع��ام  2013م��ن ب��رن��ام��ج امل �ه��ارات العملية
والذى ينظيم �ضمن جهود دو لتعزيز اال�ستدامة
يف جمال تنمية جمتمع الإمارات بحيث ت�ساهم
يف ت�ع�ل�ي��م ط �ل�اب م ��ن ع� ��دة ج��ام �ع��ات حملية
م �ه��ارات ال�ع�م��ل الأ��س��ا��س�ي��ة يف �إط� ��ار التزامها
امل�ت��وا��ص��ل بت�أهيل ال�ق��وى العاملة الإماراتية
ال�شابة باملهارات املطلوبة.
وت�شمل ق��ائ�م��ة اجل��ام �ع��ات امل���ش��ارك��ة اجلامعة
الأم��ري �ك �ي��ة يف ال �� �ش��ارق��ة وج��ام �ع��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة
خليفة بفرعيها ال���ش��ارق��ة و�أب��وظ�ب��ي وجامعة
زاي��د وج��ام�ع��ة ال�شارقة واجل��ام�ع��ة الأمريكية
يف الإم ��ارات وجامعة �أبوظبي حيث قامت كل
ج��ام�ع��ة م��ن ه ��ذه اجل��ام �ع��ات ب�تر��ش�ي��ح �أ�سماء
الطالب امل�شاركني يف الربنامج.
و� �س �ي �ج��ري ت�ن�ظ�ي��م حم��ا� �ض��رات ال� � ��دورة وهي

الثالثة يف ت��اري��خ برنامج امل�ه��ارات العملية كل
يوم �سبت لغاية  23مار�س اجل��اري و�سيح�ضر
الطالب امل�شاركون دورات ت�ست�ضيفها دو يف دبي
وجامعة خليفة يف �أبوظبي وجامعة الإمارات يف
العني و�سيتم توفري التدريب بالتعاون مع �أربعة
م�ؤ�س�سات تدريبية مرموقة �شريكة للربنامج
يف جم��ال اال�ست�شارات وال�ت��دري��ب وه��ي �آيدياز
ماجنمنت و �أبامي و برو ترينينغ و �سبري هيد .
و��س�ي�ح�ظ��ى ال �ط�ل�اب امل �� �ش��ارك��ون يف الربنامج
ب �ف��ر� �ص��ة ال �ت��وا� �ص��ل وال �ت �ف��اع��ل م ��ع مدربني
متخ�ص�صني �سي�شرفون على تلقينهم املهارات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة وال �ت��ي ت�ع��د ح�ي��وي��ة ج ��دا مل�ساعدة
ال�شباب الإم��ارات��ي لو�ضع �أوىل خطواتهم على
م���س��اره��م امل�ه�ن��ي ع�ق��ب ال�ت�خ��رج م��ن اجلامعة
وع�ن��د ا�ستكمال ال�برن��ام��ج �سيح�صل الطالب
على �شهاداتهم وذلك خالل حفل تخرج خا�ص
�سيقام لتلك املنا�سبة.
وق� ��ال ج �م��ال خ�ل�ي�ف��ة ل��وت��اه م��دي��ر �أول �إدارة
ال�ت��وط�ين وتنمية ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة يف دو �أن
برنامج امل �ه��ارات العملية ميثل �أح��د املبادرات

ال�ت��ي تبنتها دو ل��دع��م املجتمع الإم��ارات��ي عن
طريق رعاية اجليل اجلديد من قادة الأعمال
الإماراتيني و�سيح�صل كل خريج على ما ي�ؤهله
لأن يغدو م�ساهما �إيجابيا يف م�ساره املهني الذي
يختاره وبالتايل يدفع عجلة النمو االقت�صادي
يف الإمارات من خالل تعزيز م�ستويات الكفاءة
يف العمل.
و�أ��ض��اف نحن نفخر ك�شركة �إم��ارات�ي��ة بتبنينا
م�ع��اي�ير اال� �س �ت��دام��ة ك�م�ق��وم ال�سرتاتيجيات
عملنا وي�سرنا امل�ساهمة بدورنا يف دعم ال�شباب
الإم��ارات��ي الكفوء ال��ذي ميثل م�ستقبل بلدنا.
ولهذا ال�سبب بالتحديد ال يلزم امل�شاركون يف
الربنامج بالعمل يف دو بعد االنتهاء منه.
وت���ش�م��ل امل �� �س��ارات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ت��ي يت�ضمنها
برنامج التدريب العملي كتابة ال�سرية الذاتية
ب�ط��ري�ق��ة اح�تراف �ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط للبحث عن
عمل والتفكري العملي والتنوع الثقايف يف مقر
العمل وم�ه��ارات املقابالت و�آداب العمل و�إدارة
ال��وق��ت واالت���ص��االت ال�شخ�صية وح��ل امل�شاكل
واتخاذ القرارات.

•• دبي-وام:

اختتمت �إدارة النفايات ببلدية دب��ي حملة نظافة
املناطق ال�صحراوية التى �أقيمت حتت �شعار اترك
املكان نظيفا  ...لينعم به غريك خالل الفرتة من
 26فرباير املا�ضي وحتى  9مار�س احل��ايل وتعد
الأوىل من نوعها على م�ستوى الدولة.
وق ��ال امل�ه�ن��د���س ع�ب��د امل�ج�ي��د �سيفائي م��دي��ر �إدارة
النفايات ببلدية دبي �أن احلملة �شهدت م�شاركة 10
�آالف و  237م�شاركا ومتطوعا ونتج عنها جمع
ورفع � 410أطنان من النفايات و� 35ألفا و185
كي�سا من النفايات وتوزيع العديد من املطبوعات
الإر�شادية ..مو�ضحا �أنه �شارك يف احلملة نحو 750
طالبا وطالبة قاموا بجمع حوايل ثمانية �أطنان من
النفايات و �أربعة �آالف و 287عامال متطوعا من
�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والذين قاموا
بجمع ح��وايل  300طن من النفايات و�أن 200
موظف من امل�ؤ�س�سات احلكومية جمعوا � 10أطنان
و�أربعة �آالف طن من النفايات و 500متطوع من
ال�شباب والذين جمعوا  80طنا �إىل جانب م�شاركة
 500فرد من العائالت قاموا بجمع  12طنا من
النفايات .و�أ�شار �إىل �أنه لوحظ �أن كمية املخلفات
التي مت جمعها خالل العام احلايل انخف�ض بن�سبة

ً
موا�صالت الإمارات ب�أبوظبي تنظم ً
تدريبيا حول فنون الإيتيكيت والتعامل مع الآخرين
برناجما

نظم مركز خ��دم��ات امل��دار���س ب�أبوظبي ع�ضو
جمموعة م��راك��ز الأع �م��ال التابعة ملوا�صالت
الإم � ��ارات ،ب��رن��اجم�اً ت��دري�ب�ي�اً لـ 32م�ساعداً
�إداري� � � �اً ح ��ول ف��ن الإي �ت �ي �ك �ي��ت وال �ت �ع��ام��ل مع
الآخ ��ري ��ن  ،وذل ��ك ��ض�م��ن اخل �ط��ة التدريبية
الإ�سرتاتيجية للمركز لت�أهيل وتدريب الكوادر
الب�شرية لديه.
وق��ال جا�سم حممد ال�شاعر م��دي��ر امل��رك��ز �إن
ال�برن��ام��ج ال��ذي مت تنظيمه يف مبنى جائزة
خ�ل�ي�ف��ة ال�ت�رب��وي��ة مب��دي �ن��ة �أب��وظ �ب��ي� ،شهده
ك��ل م��ن ال�سيد �أح�م��د ال�شام�سي م��دي��ر �إدارة

اخل��دم��ات ال�ع��ام��ة مبجل�س �أب��وظ�ب��ي للتعليم
وال���س�ي��د حميد ال�شام�سي امل �� �س ��ؤول الإداري
يف الإدارة ،ك�م��ا ح���ض��ره م��ن م�ك�ت��ب �أبوظبي
التعليمي ال�سيد �أحمد احلو�سني مدير خدمة
اجلمهور.
و�أو� �ض��ح ال���ش��اع��ر �أن ال�برن��ام��ج ي �ن��درج �ضمن
�سل�سلة من ال��دورات امل�ستهدف تنفيذها هذا
ال�ع��ام للم�ساعدين الإداري�ي��ن ومب��ا يتفق مع
اخل�ط��ة ال��زم�ن�ي��ة امل��و��ض��وع��ة ل�ل�ت��دري��ب ،حيث
ا�ستهدف هذا الربنامج امل�ساعدين الإداريني
العاملني �ضمن �إدارة جمل�س �أبوظبي للتعليم

اجلامعة �أول م�ؤ�س�سة تعليمية خا�صة يف �أبوظبي ت�شارك يف هذه اجلائزة

جامعة احل�صن تعلن عن م�شاركتها الأوىل يف جائزة متيز وفالك طيب
�أك � ��دت ج��ام �ع��ة احل �� �ص��ن م�شاركتها
الأوىل م��ن ن��وع �ه��ا يف ج��ائ��زة متيز
وف� ��ال� ��ك ط �ي��ب  ،م �� �س��اب �ق��ة التميز
املفتوحة �أم ��ام الطلبة امل��واط�ن�ين يف
ال�سنوات النهائية يف جامعات الدولة،
�إ�ضافة �إىل حديثي التخرج .وت�شارك
اجلامعة يف ه��ذه اجل��ائ��زة �إىل جانب
 11جامعة حكومية وخا�صة �سعياً
لت�شجيع االبتكار والإب��داع واملناف�سة
ب �ي�ن ال �� �ش �ب��اب م ��ن م ��واط� �ن ��ي دول ��ة
الإمارات ،حيث تعترب جامعة احل�صن
�أول م ��ؤ� �س �� �س��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة خ��ا� �ص��ة يف
�أبوظبي ت�شارك يف هذه اجلائزة.
وت �ع��د ج ��ائ ��زة مت �ي��ز وف ��ال ��ك ط �ي��ب ،

ال�ت��ي ت�ق��ام دورت �ه��ا ال���س��اد��س��ة حالياً،
م���س��اب�ق��ة ��س�ن��وي��ة ل �ت �ك��رمي البحوث
وامل�شاريع املتميزة للطلبة الإماراتيني
الطموحني والذين ترتاوح �أعمارهم
م��ن  25ع��ام�اً وم��ا دون .وا�ستقبلت
جامعة احل�صن م��ؤخ��راً ممثلني عن
اجلائزة قدموا عر�ضاً ب�ش�أن تطبيق
املبادئ التوجيهية ومعايري االختيار.
ومت ت���ش�ج�ي��ع ال �ط �ل �ب��ة وحتفيزهم
ل �ت �ط��وي��ر م �� �ش��اري �ع �ه��م و�أع �م��ال �ه��م
يف �إط � ��ار ال �ف �ئ��ات ال���س�ب��ع الرئي�سية
للجائزة وهي؛ الت�سويق واالت�صاالت
والإع � � �ل� � ��ام ،وال � �ق � �ي� ��ادة والإدارة،
وامل �ح��ا� �س �ب��ة واخل� ��دم� ��ات امل�صرفية

والتمويل ،واملجتمع والبيئة ،والعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واالب� �ت� �ك ��ار ،وري � ��ادة
الأع � �م� ��ال ،وال �ت �� �ص �م �ي��م والت�صوير
وال�سينما .و�أكد الربوفي�سور رميوند
تينانت ،نائب مدير جامعة احل�صن
ع�ل��ى �أن ج��ائ��زة مت�ي��ز وف��ال��ك طيب
ت�ع��د غ��ر��س�اً مل�ف�ه��وم الإب� ��داع والتميز
ل��دى ال���ش�ب��اب الإم ��ارات ��ي وت�شجيعاً
ع �ل �ي��ه ،ون �ح��ن مب �� �ش��ارك �ت �ن��ا ن�ؤ�س�س
لبناء امل �ه��ارات ال�ت��ي يحتاجونها من
�أج ��ل حت�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح ع�ل��ى ال�صعيد
امل�ه�ن��ي وت �ع��زي��ز امل �� �ش��ارك��ة الوطنية.
كما �أك��د على �أن جامعة احل�صن هي
املمثل الوحيد لقطاع التعليم العايل

 50ب��امل��ائ��ة ع��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي  2012م��ا ي�ؤكد
جناح برامج التوعية والإر�شاد فى جمال النظافة
والتخل�ص ال�سليم م��ن النفايات وحتقيق اهداف
التوعية املن�شودة من احلملة م�ؤكدا ان بلدية دبي
�أدرك��ت �أهمية املحافظة على خمتلف �أن��واع البيئات
يف ال��دول��ة مب��ا فيها البيئة ال���ص�ح��راوي��ة وكثفت
ب��راجم �ه��ا يف جم ��ال ال�ت�ث�ق�ي��ف وال �ت��وع �ي��ة حلماية
هذه البيئة وتنميتها تنمية م�ستدامة حيث تغطى
ال�صحراء الرملية معظم امل�ساحة ال�سطحية للدولة.
وذكر �سيفائي �أن احلملة ا�ستهدفت حتقيق التوجه
اال�سرتاتيجي ب�ضمان بيئة نظيفة وم�ستدامة يف
�إم ��ارة دب��ي واحل�ف��اظ على نظافة كافة املناطق يف
�إم��ارة دبي وتوعية الن�شء وزرع روح املحافظة على
النظافة العامة يف كافة الأماكن و�إر�شاد اجلمهور
وتوعيتهم بالطرق ال�سليمة للتخل�ص من املخلفات
الناجتة عن �أن�شطتهم وحتديد الأماكن التي يجب
�أن يتم فيها جتميع �أكيا�س املخلفات والتقليل من
امل�خ�ل�ف��ات ال�ن��اجت��ة وذل ��ك ب��ا��س�ت�خ��دام م ��واد قابلة
للتدوير والتقليل من ا�ستخدام املواد البال�ستيكية
ملا تخلفه من �أ�ضرار على احلياة الفطرية والربية
و�إعطاء �صورة �إيجابية للبيئة ال�صحراوية و�إبراز
ق�ي�م�ت�ه��ا يف ن �ف��و���س م��رت��ادي �ه��ا وت��وع �ي��ة مرتادي
املناطق ال�صحراوية بخ�صو�ص خمالفة ال�ضبطية

الق�ضائية امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى �إل �ق��اء �أو ت��رك املخلفات
ب�صورة ع�شوائية .و�أ� �ض��اف �أن احلملة ا�ستهدفت
ك��ذل��ك ت��رك�ي��ز االه�ت�م��ام للمحافظة ع�ل��ى خمتلف
�أن � ��واع ال�ب�ي�ئ��ات يف دول ��ة الإم� � ��ارات وم�ن�ه��ا البيئة
ال�صحراوية ال�ت��ي تعد البيئة ال�ك�برى يف الدولة
ومتثل كغريها من البيئات جزءا مهما من الرتاث
والتاريخ وال�سعي لالرتقاء مب�ستوى الوعي البيئي
يف االم��ارة وتطوير ال�شراكات مع خمتلف �شرائح
املجتمع لتطوير م�سرية العمل البيئي وامل�ساهمة
يف تنمية وتطوير ال�سياحة البيئية امل�ستدامة حيث
متثل ه��ذه البيئة بنقائها و�صفائها منطقة جذب
�سياحي مهمة من خالل امل�شاريع ال�سياحية املهمة
التي �أقيمت يف قلب ال�صحراء وحظيت باهتمام بالغ
من املواطنني واملقيمني وال�سائحني .يذكر �أن ادارة
النفايات ببلدية دبي �أ�صدرت جمموعة من الأوامر
املحلية والت�شريعات التي ت�سعى م��ن خاللها �إىل
تو�ضيح م���س��ؤول�ي��ة ال �ف��رد وامل�ج�ت�م��ع جت��اه نظافة
البيئة وذلك من منطلق حر�صها على ن�شر الثقافة
البيئية ورفع من م�ستوى الوعي البيئي بني مرتادي
املناطق ال�صحراوية للحفاظ على البيئة الطبيعية
واحلياة الفطرية يف املناطق ال�صحراوية وتوعية
مرتاديها ب�أهمية احلفاظ على البيئة ال�صحراوية
�سليمة ونظيفة.

اخلا�ص يف �أبوظبي  .وانطلقت جائزة
متيز وف��ال��ك طيب يف ال�ع��ام 2007
بهدف دعم عملية التوطني يف القطاع
اخلا�ص وت�شجيع روح الإبداع والتميز
ل� ��دى ال �� �ش �ب��اب الإم � ��ارات � ��ي وتوفري
ال �ف��ر���ص ال��وظ �ي �ف �ي��ة للمتناف�سني
امل �ت �م �ي��زي��ن .وت���س�ت�ق�ب��ل دورة العام
اجلاري من هذه اجلائزة ،التي �ستقام
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ مكتوم بن
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،نائب
حاكم دبي ،طلبات اال�شرتاك الفردية
واجلماعية حتى تاريخ  12مايو�-أيار
املقبل .وميكن االطالع على مزيد من
التفا�صيل ح��ول اجل��ائ��زة م��ن خالل

املوقع .www.tamaiaz.ae
وت�أ�س�ست جامعة احل�صن خالل العام
 2005م ��ن ق �ب��ل � �ش��رك��ة �أبوظبي
ال�ق��اب���ض��ة ا��س�ت�ج��اب��ة ل�ت��زاي��د الطلب
امل �ح �ل ��ي ع �ل ��ى م ��ؤ� �س �� �س ��ات التعليم
عالية اجل ��ودة ،حيث ت��وف��ر اجلامعة
ح��ال�ي�اً  12ب��رن��اجم�اً خ��ا��ص�اً بدرجة
ال �ب �ك��ال��وري��و���س و 7ب ��رام ��ج خا�صة
بالدرا�سات العليا �ضمن كلية الهند�سة
وال�ع�ل��وم التطبيقية وكلية الأعمال
وكلية الآداب وال�ع�ل��وم االجتماعية.
وت�ستقبل اجلامعة الطلبة من خمتلف
اجلن�سيات ،بالإ�ضافة �إىل الطلبة من
ذوي االحتياجات اخلا�صة.

يف مدينة �أبو ظبي والعني واملنطقة الغربية.
و�أ� �ش��ار م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ات امل��دار���س �إىل �أن
ال�برن��ام��ج ت �ط��رق �إىل ع ��دة ج��وان��ب يف فنون
الأت�ي�ك�ي��ت ت��رت�ب��ط بطبيعة ع�م��ل امل�ساعدين
الإداري� �ي��ن ك��ون�ه��م ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع �شخ�صيات
خمتلفة.
وم��ن ال�ف�ن��ون ال�ت��ي ت�ضمنها ال�برن��ام��ج فنون
اال�ستقبال والتوديع وامل�آدب واحلفالت واملواعيد
والتعامل م��ع ال�شخ�صيات الهامة والأمناط
املختلفة ،وال�شروط الواجب توفر يف القائمني
ب�أعمال املرا�سم والت�شريفات واال�ستقبال يف

احل �ف�لات وامل�ن��ا��س�ب��ات وال�ف�ع��ال�ي��ات ونحوها،
�إ�ضافة �إىل م�ه��ارات الإن���ص��ات واال�ستماع �إىل
الآخ��ري��ن ،والتعامل بلباقة وحكمة يف جميع
املواقف الطارئة وغري املتوقعة.
وتوجه ال�شاعر بال�شكر جلائزة خليفة الرتبوية
تقديراً لتعاونها يف تنظيم الربنامج وا�ست�ضافة
الدورات التدريبية الأخرى ،حيث قام بت�سليم
درع موا�صالت الإم ��ارات للتميز �إىل ال�سيدة
�أم��ل العفيفي الأم�ين العام للجائزة ،كما قام
ب�ت�ك��رمي امل���ش��ارك�ين يف ال�برن��ام��ج وت�سليمهم
ال�شهادات اخلا�صة مب�شاركتهم.
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وولفوفتز يعرتف ب�أخطاء فادحة جتاه العراق
•• لندن-وكاالت:

10

اع �ت��رف ن��ائ��ب وزي � ��ر ال ��دف ��اع الأم�ي�رك ��ي
الأ�سبق بول وولفوفتز بارتكاب �إدارة جورج
دبليو بو�ش �أخ�ط��اء ف��ادح��ة ت�سببت يف جر
العراق �إىل دائ��رة من العنف ظلت تتفاقم
حتى �أ�صبحت خارج نطاق ال�سيطرة.
وقال وولفوفتز الذي يُعترب القوة املحركة
وراء الغزو الأمريكي للعراق عام ،2003
يف ل� �ق ��اء م� ��ع � �ص �ح �ي �ف��ة �� �ص� �ن ��داي تاميز
الربيطانية ن�شرته ام�س� ،إن �أكرب الأخطاء

م��ن االح �ت�لال .و� �ص � ّور وول�ف��وف�ت��ز الإدارة
الأم�يرك �ي��ة خ�ل�ال ال �غ��زو ع�ل��ى �أن �ه��ا كانت
منق�سمة بعمق ،م�شريا �إىل �أن انتقادات
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة �آن ��ذاك كولن ب��اول للغزو
ك��ان��ت ت�ث�ير ال�غ���ض��ب .وق ��ال �إن ب ��اول كان
يتحدث عن مكتب جت�س�س يف البنتاغون،
وعن �أن حرب العراق ا�صطنعها وولفوفتز
وجمموعة من املحافظني داخل الإدارة .
يُذكر �أن وولفوفتز كان يدعو �إىل �إ�سقاط
النظام يف العراق  ،وجدد دعواته تلك عقب
�أحداث � 11سبتمرب �أيلول .2001

•• عوا�صم-وكاالت:

اعتقلت قوات الأمن ال�سورية بطلة �سوريا بلعبة ال�شطرجن رانية حممد العبا�سي و�أفراد �أ�سرتها .وقامت قوات الأمن
مبداهمة منزل العائلة الكائن مب�شروع دمر بدم�شق يف  11من ال�شهر اجلاري و�ألقت القب�ض على �أفراد الأ�سرة
املكونة من ثمانية �أ�شخا�ص ومل تتمكن الرابطة من معرفة اجلهة الأمنية التي �ألقت القب�ض عليهم �أو الوجهة التي
اقتادوهم �إليها .ووثقت رابطة الريا�ضيني ال�سوريني الأحرار اعتقال الدكتورة رانية مع زوجها عبد الرحمن يا�سني
و�أوالدهما ال�ستة دمية يا�سني ( 14عاما) انت�صار يا�سني ( 11عاما) جناح يا�سني (ت�سعة �أعوام) والء يا�سني (ثمانية
�أع��وام) �أحمد يا�سني (�أربعة �أع��وام) والطفلة الر�ضيعة ليان (ع��ام واح��د) .وحملت رابطة الريا�ضيني ال�سوريني
الأحرار قوات الأمن واللجنة الأوملبية ال�سورية امل�س�ؤولية عن �سالمة كافة �أفراد الأ�سرة ،وطالبتهم ب�إطالق �سراهم
فوراً دون �أي �شروط .و�سبق لرانيا العبا�سي �أن فازت ببطولة اجلمهورية بال�شطرجن مرات عدة ،كما �شاركت ببطولة
العرب لل�سيدات ودورة �ألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط .من جهة �أخرى �أ�صيب �ستة �أ�شخا�ص الأ�سبوع املا�ضي ب�سقوط
قذيفة هاون على ملعب ت�شرين الريا�ضي يف دم�شق خالل �إحدى مباريات دوري كرة القدم.

� 357ألف الجئ �سوري يف لبنان وت�شييع عن�صر بحزب اهلل قتل ب�سوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

بد�أت م�س�ؤولة ال�ش�ؤون اخلارجية
يف االحت� � ��اد الأوروب� � � � ��ي كاثرين
�أ�شتون واملبعوث العربي والأممي
ب�ش�أن �سوريا الأخ�ضر الإبراهيمي
م�ه�م��ة يف ال �ق��اه��رة ام ����س الأح ��د
لبحث ت�ط��ورات الأزم ��ة ال�سورية
م� ��ع م� ��� �س� ��ؤول�ي�ن م� ��ن احلكومة
امل �� �ص ��ري ��ة واجل ��ام� �ع ��ة العربية
وممثلني عن املعار�ضة ال�سورية.
وقبل و�صولها �إىل القاهرة دعت
�أ�� �ش� �ت ��ون ل �ت��وخ��ي احل� � ��ذر ب�ش�أن
م�سعى فرن�سا وب��ري�ط��ان�ي��ا لرفع
حظر يفر�ضه االحت ��اد الأوروب ��ي
على ت�صدير الأ�سلحة �إىل �سوريا
مل�ساعدة مقاتلي املعار�ضة ،و�شككت
يف مدى ت�أثري مثل هذه اخلطوة
على امل�ح��اوالت الرامية للتو�صل
�إىل ت�سوية �سيا�سية.
ودع��ت �أ��ش�ت��ون االحت ��اد الأوروب ��ي
ل �ل �ت �� �ش��اور م ��ع ال��و� �س �ي��ط ال ��دويل
الأخ �� �ض��ر الإب��راه �ي �م��ي ورئي�س
االئ� � �ت �ل��اف ال ��وط� �ن ��ي ال� ��� �س ��وري
امل �ع��ار���ض م �ع��اذ اخل �ط �ي��ب ب�ش�أن
م� ��دى ت� ��أث�ي�ر رف� ��ع احل �ظ ��ر على
جهودهما الرامية لبدء حمادثات
�سيا�سية .كما ق��ال��ت �أ��ش�ت��ون �إنها
�أب �ل �غ��ت ق � ��ادة االحت� � ��اد ب�ضرورة
التفكري بحر�ص �شديد يف تداعيات
رف� ��ع ح �ظ��ر ال� ��� �س�ل�اح .و�أ�ضافت
ه��ل �سيزيد �إر� �س��ال الأ�سلحة �إىل
امل�ي��دان م��ن احتمال قيام �آخرين
بنف�س ال�شيء؟ وم��اذا �سيكون رد
ف �ع��ل ب �� �ش��ار الأ�� �س ��د ب �ن��اء ع �ل��ى ما
نعرفه عن ردود فعله حتى الآن؟
وه��ل �سيوقف ذل��ك قتل النا�س �أم
�سي�سرع من وترية قتلهم؟ .

التي ارتكبتها �إدارة بو�ش هي عدم فهم �أن
نظام �صدام ح�سني كان متما�سكا.
و�أ�ضاف ب�أن تلك الإدارة �أخط�أت يف ا�ستبعاد
عدد �أكرث مما يجب من �أع�ضاء حزب البعث
ال�ع��راق��ي م��ن ال�سلطة واخل��دم��ة املدنية،
وو�� �ص ��ف ح ��ل اجل �ي ����ش ال �ع ��راق ��ي بالعمل
الأخرق ،وقال �إن من الأخطاء الكبرية عدم
توقع التمرد �ضد االحتالل.
وان�ت�ق��د خ�ط��ة �أن ُي�ح�ك��م ال �ع��راق بوا�سطة
الأم�يرك�ي�ين عقب ال�غ��زو ،وق��ال ك��ان يجب
�إع � ��داد ق �ي��ادة ع��راق �ي��ة م��ن ال �ب��داي��ة بدال

الأمن يعتقل بطلة �سوريا بال�شطرجن و�أ�سرتها

�أ�شتون والإبراهيمي يف القاهرة لبحث الأزمة ال�سورية

وقد رف�ضت حكومات دول االحتاد
الأوروب � ��ي ب��ال�ف�ع��ل ج�ه��ود فرن�سا
وبريطانيا لرفع حظر الأ�سلحة
رغ� � ��م �أن � �ه � ��ا ط �ل �ب ��ت م � ��ن وزراء
خارجيتها مناق�شة ه��ذا املو�ضوع
جمددا الأ�سبوع اجلاري.
وق� ��ادت �أمل��ان �ي��ا اجل�ب�ه��ة املعار�ضة
للخطوة الفرن�سية الربيطانية
و� �س��ط حت��ذي��رات م��ن �أن ت�سليح
مقاتلي املعار�ضة ميكن �أن ي�شجع
رو�سيا و�إيران حليفتي الأ�سد على
زي ��ادة �إم��دادات �ه �م��ا م��ن الأ�سلحة
حلكومته� .أم��ا الرئي�س الفرن�سي

ف ��ران� ��� �س ��وا ه� ��والن� ��د ف �ق��د �أع �ل��ن
اجلمعة �أن��ه ح�صل على �ضمانات
من املعار�ضة ال�سورية ب��أال ت�صل
�أي �أ�سلحة تقدم �إليهم �إىل الأيدي
اخل �ط ��أ  .وت�ع�ه��د ب �ب��ذل ق�صارى
ج �ه��ده ك ��ي ي�ت�ب�ن��ى االحت � ��اد حال
م�شرتكا بحلول نهاية مايو�/أيار
على �أق�صى تقدير.
وبينما ح��ث ه��والن��د ،بت�أييد من
رئي�س ال ��وزراء ال�بري�ط��اين ديفد
كامريون ،على رفع احلظر قائال
�إن �أوروب��ا ال ميكنها ال�سماح بقتل
ال�شعب ال�سوري قالت امل�ست�شارة

الأمل��ان �ي��ة �أجن �ي�ل�ا م�يرك��ل -وهي
م��ن �أ��ش��د امل�ع��ار��ض�ين ل��رف��ع حظر
ال���س�لاح� -إن ه�ن��اك اح�ت�م��اال ب�أن
تزيد رو�سيا و�إي��ران من �إمدادات
الأ�سلحة لنظام الأ�سد.
وح�سب رويرتز فقد ا�ستبعد بع�ض
الدبلوما�سيني باالحتاد الأوروبي
�أن ت�ستطيع ف��رن���س��ا وبريطانيا
�إقناع �شركائهما يف االحتاد بت�أييد
رف ��ع احل �ظ��ر ،وه ��و ق ��رار يتطلب
الإج�م��اع غري �أن��ه ميكن التو�صل
�إىل ح ��ل و�� �س ��ط ي �� �س �م��ح ب ��زي ��ادة
امل�ساعدات للمعار�ضة قبل انتهاء

فرتة �سريان العقوبات احلالية يف
�أول يونيو/حزيران املقبل.
وردا ع�ل��ى ت�ل��ك امل �ح��اوالت و�صف
الإع�لام الر�سمي ال�سوري ال�سعي
ل�ت��زوي��د امل�ع��ار��ض��ة ب��ال���س�لاح ب�أنه
لعبة قذرة  .وقالت �صحيفة الثورة
احلكومية �إن الإع�ل�ان الفرن�سي
ال�بري �ط��اين ب�ت��زوي��د املجموعات
الإرهابية بال�سالح ب�شكل منفرد
ومب� �ع ��زل ع ��ن م ��واف �ق ��ة االحت� ��اد
الأوروب � ��ي لي�س ح��ال��ة مت��رد على
ق ��رارات االحت ��اد ،ولي�س ع�صيانا
ل�ل���س�ي��د الأم�ي�رك ��ي ل�ك�ن��ه �إع�ل�ان

�صريح عن الدخول يف لعبة توزيع
�أدوار قذرة .
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،ق ��ال ��ت الأمم
امل � �ت � �ح� ��دة �إن ع � � ��دد ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
ال�سوريني يف لبنان جت��اوز 350
�أل �ف��ا ،بينما ب�ل��غ ع��دده��م يف دول
املنطقة كلها مليون الجئ.
وذكر تقرير دوري �أ�سبوعي �صدر
ع ��ن م �ك �ت��ب امل �ف��و� �ض �ي��ة الأمم �ي��ة
العليا لالجئني يف بريوت �أن عدد
ال�لاج �ئ�ين ال �� �س��وري�ين يف لبنان،
امل�سجلني لديها �أو الذين �أعلموا
املفو�ضية ب�أنهم يرغبون بت�سجيل

الأكراد يطالبون باالفراج عن اوجالن
•• ا�سطنبول-ا.ف.ب:

تظاهر ع�شرات االف االكراد ام�س يف ا�سطنبول احتفاال
ب��را���س ال�سنة الكردية ال�ن��وروز وطالبوا ب��االف��راج عن
ال��زع �ي��م ال� �ك ��ردي ع �ب��د اهلل اوج �ل��ان ال� ��ذي يخو�ض
مفاو�ضات �سالم مع ال�سلطات الرتكية.
ويحتفل ر�سميا بعيد النوروز يف  21اذار مار�س ،لكن
اكرب االحزاب ال�سيا�سية املوالية لالكراد يف تركيا ،حزب
ال�سالم والدميوقراطية ،م��دد ه��ذا العام االحتفاالت
اليام عدة.
وت�خ�ل�ل��ت ال�ت�ج�م��ع ال ��ذي ن�ظ��م يف ��س��اح��ة ع�ل��ى ال�ضفة
االوروب�ي��ة ال�سطنبول مطالبات باالفراج عن اوجالن
ال ��ذي مي�ضي م�ن��ذ  13ع��ام��ا ع�ق��وب��ة بال�سجن مدى
احلياة يف اح��دى ج��زر بحر مرمرة �شمال غ��رب قبالة

كاتب :غزو العراق من �أكرب �أخطاء �أمريكا
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال ك��ات��ب �أم�يرك��ي �إن ق��رار غزو
ال �ع��راق ال ��ذي م���ض��ت ع�ل�ي��ه ع�شر
�سنوات يعتربه �أغلب النا�س حاليا
�أح��د �أ� �س��و�أ الأخ �ط��اء يف ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية املعا�صرة.
و�أو�ضح الكاتب دويل ماكمان�س يف
مقال له ب�صحيفة لو�س �أجنلو�س
ت��امي��ز الأم�ي�رك �ي��ة �أن� ��ه ا�ستخدم
ع�ب��ارة �أغ�ل��ب النا�س لأن الرئي�س
الأم�ي�رك ��ي ال���س��اب��ق ج ��ورج دبليو
بو�ش وك�ب��ار م�ساعديه ال يزالون
يقولون �إن ذل��ك ال�غ��زو ك��ان فكرة
ج �ي ��دة ،رغ ��م �أن الأ� �س ��ا� ��س ال ��ذي
اع �ت �م��د ع �ل �ي��ه ال� �ق ��رار ث �ب��ت عدم
�صحته .و�أ�شار �إىل �أن النقا�ش حول
مكمن اخلط�أ ال يزال م�ستمرا :هل
هي اال�ستخبارات ال�سيئة؟ �أم �صناع
ال �ق��رار ال���س�ي�ئ��ون؟ �أم ه��و �ضعف
ال�ك��ون�غ��ر���س؟ �أم و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
التي ال تتمتع بقدرات كافية على
اال�ستق�صاء والت�شكيك؟
و�أ� �ض��اف ب ��أن الق�ضية الأه ��م من
ك��ل ذل��ك ه��ي �إن ك��ان الأمريكيون
ق ��د ت �ع �ل �م��وا م ��ا ي �ك �ف��ي م ��ن تلك
التجربة حتى يكون �أدا�ؤهم �أف�ضل
يف امل�ستقبل.
وت� �ن ��اول ال �ك��ات��ب ث �ل�اث م�شاكل
و� �ص �ف �ه��ا ب��ال �ك �ب�ي�رة ،وق � ��ال �إنها
ت���س�ب�ب��ت يف ق � ��رار غ� ��زو ال� �ع ��راق:

الأوىل هي اال�ستعالء ،واالعتقاد
ب�أن الغزو �سي�سقط النظام العراقي
�آنذاك ويجلب تغيريا �سريعا قليل
التكلفة نحو الدميقراطية.
وال�ث��ان�ي��ة� :أخ �ط��اء اال�ستخبارات
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى جم ��رد االفرتا�ض
ودع � � �م � � �ه � ��ا ب � ��امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات غري
ال �� �ص �ح �ي �ح��ة ،ه � ��ذا ف �ي �م��ا يتعلق
ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
والثالثة� :إ�ساءة ا�ستغالل املعلومات
اال�ستخبارية ،مثل الت�ضخيم الذي

ال ي�ت��وق��ف ل�ك��ل ��ش��يء ��ض��د �صدام
ح�سني من قبل م�ؤيدي احلرب.
وت���س��اءل ع��ن الكيفية التي ميكن
ب �ه��ا ت� �ف ��ادي امل �� �ش��اك��ل ال� �ث�ل�اث يف
امل�ستقبل.
و�أو�ضح �أن الأمريكيني قد تعافوا
م ��ن اال� �س �ت �ع�ل�اء ،ع �ل��ى الأق� � ��ل يف
ال��وق��ت احل��ا��ض��ر ،بعد عقد كامل
من احلرب ال�ضرو�س التي علمتنا
�أن الغزو لي�س ب�سهل ،و�أن مواجهة
التمردات لي�ست بحروب ق�صرية.

و�أكد �أنه �إذا كان هناك در�س تعلمته
�إدارة باراك �أوباما �أكرث مما يجب
فهو الرتدد �ألف مرة قبل �أن تقدم
حتى الدعم الع�سكري غري املبا�شر
للمعار�ضة امل�سلحة ب�سوريا.
وعاد ماكمان�س ليقول �إن الدرو�س
ال ت ��دوم .ف�ق��د انق�ضت � 15سنة
فقط منذ نهاية احل��رب املدمرة
ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة يف فيتنام قبل
�أن ت�شن ح��رب��ا ك�ب�يرة �أخ ��رى عام
� 1991ضد العراق.

ا��س�ط�ن�ب��ول .وك �ت��ب ع�ل��ى الف �ت��ات رف�ع�ه��ا املتظاهرون
احلرية الوج�لان وقالت م�صادر حكومية وكردية ان
الزعيم التاريخي حل��زب العمال الكرد�ستاين �سيدعو
اخلمي�س اىل هدنة احادية اجلانب ملنا�سبة النوروز واىل
الكف متاما عن ا�ستخدام ال�سالح بحلول اب اغ�سط�س
املقبل.
ويف ب��ادرة ح�سن نية ،اف��رج ح��زب العمال الكرد�ستاين
االربعاء الفائت يف �شمال العراق ،حيث قيادته الع�سكرية،
عن ثمانية اتراك كان يعتقلهم منذ عامني.
وبد�أت ال�سلطات الرتكية مع نهاية العام الفائت ،عرب
اجهزة اال�ستخبارات الرتكية ،مفاو�ضات مع اوجالن
بهدف و�ضع حد للنزاع الكردي الذي ا�سفر عن مقتل
اكرث من  45الف �شخ�ص منذ  .1984ومذذاك� ،سمح
للزعيم الكردي مرتني بلقاء نواب اكراد.

�أ�سمائهم ،تعدى � 357ألفا.
و�أ�� � �ض � ��اف ال� �ت� �ق ��ري ��ر �أن ه� � ��ؤالء
النازحني يتلقون حاليا احلماية
وامل �� �س��اع��دة م ��ن الأمم املتحدة،
وامل � �ن � �ظ � �م ��ات غ �ي��ر احل� �ك ��وم� �ي ��ة،
واحلكومة اللبنانية.
ووفقا للم�صدر ذات��ه ،يقيم �أكرث
م��ن مائة �أل��ف منهم يف ال�شمال،
وثمانون �ألفا يف البقاع ،وع�شرون
�ألفا يف بريوت واجلبل ،و� 17ألفا
يف اجلنوب.
وكانت املفو�ضية �أعلنت الأ�سبوع
امل� ��ا� � �ض� ��ي �أن ع � � ��دد ال�ل�اج� �ئ�ي�ن

ال �� �س ��وري�ي�ن يف ت��رك �ي��ا والأردن
ولبنان وال�ع��راق وم�صر ويف دول
�شمال �أفريقيا (تون�س واجلزائر
وليبيا) بلغ مليون �شخ�ص.
وق��ال��ت املتحدثة با�سم املفو�ضية
رمي ال�سامل اخلمي�س املا�ضي �إن
ع��دد الالجئني يف املنطقة ارتفع
خالل �أ�سبوع واحد بن�سبة 10%
مع تفاقم العمليات الع�سكرية يف
��س��وري��ا .و�أ��ض��اف��ت �أن � 121ألف
الج� ��ئ � �س �ج �ل��وا �أ� �س �م��اءه��م لدى
املفو�ضية خالل �أ�سبوع تقريبا.
وتابعت �أن املعدل اليومي لالجئني
الفارين من بالدهم قفز الآن �إىل
ثمانية �آالف م��ن �أل�ف�ين فقط يف
دي���س�م�بر/ك��ان��ون الأول املا�ضي.
ي� ��� �ش ��ار �إىل �أن ع� ��� �ش ��رات �آالف
ال�سوريني يقيمون منذ �شهور يف
خميمات جلوء برتكيا والأردن.
اىل ذلك� ،شيع يف وقت باكر �صباح
ام�س لبناين ينتمي اىل حزب اهلل
يف بلدة يف اجلنوب ،بعد مقتله يف
معركة يف �سوريا ،بح�سب ما ذكر
ع� ��دد م ��ن اه � ��ايل ب �ل��دت��ه لوكالة
فران�س بر�س.
واف��اد ثالثة ا�شخا�ص على االقل
راف�ضني الك�شف عن ا�سمائهم من
بلدة مي�س اجلبل يف جنوب لبنان
ان ح���س��ن من��ر ال �� �ش��رت��وين (25
ع��ام��ا) �شيع يف مي�س اجل�ب��ل بعد
و�صول جثته من �سوريا حيث قتل
ام�س يف معركة .
و� �ش �ي ��ع احل� � ��زب خ �ل��ال اال�شهر
االخرية عددا من مقاتليه الذين
ق�ت�ل��وا يف � �س��وري��ا ،اال ان ظروف
م�ق�ت�ل�ه��م وم �ك��ان��ه حت ��اط ب�سرية
تامة .ويكتفي مقربون من احلزب
احيانا

ا�ستطالع للر�أي :غزو
العراق �شوه �سمعة بريطانيا

•• لندن-وكاالت:

ك�شف ا�ستطالع حديث ل�ل��ر�أي ع��ن �أن ن�صف الربيطانيني يعتقدون �أن تورط
بالدهم يف احلرب على العراق دمر �سمعة اململكة املتحدة حول العامل ،و�أ�ضافت ذي
�إندبندنت �أون �صنداي الربيطانية �أن ال�شعب الربيطاين تعر�ض خلديعة ب�ش�أن
الغزو .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل اال�ستطالع الذي �أجرته الكلية امللكية بجامعة لندن
باال�شرتاك مع م�ؤ�س�سة �إيب�سو�سو موري ،ون�شرتاه البارحة ،وذلك مبنا�سبة مرور
ع�شر �سنوات على غزو العراق ،قائلة �إنه وبرغم امل�شاعر ال�سلبية بني الربيطانيني
ب�ش�أن التدخل يف العراق ،ف�إن معظمهم كان فيما م�ضى يرى �أن التدخل الع�سكري
كانت له مربراته يف كثري من الأحيان ،ولكن �آراءهم تبدلت مع مرور الأيام بعد
�أن تك�شفت احلقائق .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن عامة الربيطانيني اقنتعوا لفرتة يف
بداية احلرب ب�أن التدخل الع�سكري يف العراق كان �ضروريا ،ولكن بحلول 2007
�أ�صبح  83%م��ن الربيطانيني يعتقدون �أن�ه��م تعر�ضوا للخديعة م��ن جانب
رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق توين بلري على وجه التحديد.

تركيا تعتقل قاتل
ال�سائحة االمريكية

•• انقرة-ا ف ب:

اع�ل��ن م�صدر ر�سمي ان ال�شرطة
الرتكية اعتقلت يف حمافظة هاتاي
ج�ن��وب ��ش��رق ت��رك�ي��ا ق��رب �سوريا،
القاتل املفرت�ض ل�سائحة امريكية
يف الـ 33ع �ث�ر ع �ل��ى ج �ث �ت �ه��ا يف
ا�سطنبول يف �شباط فرباير .وجاء
يف بيان �صادر عن حمافظة هاتاي
مت ام�س توقيف امل�شتبه به �ضياء
ت .يف ري�ح�ن�ل��ي (ال �ب �ل��دة الواقعة
عند احل��دود مع �سوريا) واملالحق
ب�ت�ه�م��ة ق�ت��ل امل��واط �ن��ة االمريكية
��س��راي �سيريا  .وامل�شتبه ب��ه الذي
قيل ان��ه م�ضطرب عقليا �سينقل
اىل ا�سطنبول ال�ستجوابه .وكان
امل�شتبه به وهو من امل�شردين ،غادر
ا�سطنبول ب�ع��د ال�ع�ث��ور ع�ل��ى جثة
املر�أة عند احد املعامل التاريخية يف
املدينة .وتعترب ال�شرطة الرتكية
هذا الرجل امل�شتبه به الرئي�سي بعد
ا�ستجواب عدة ا�شخا�ص ،م�ستندة
اىل حت��ال �ي��ل احل �م ����ض الريبي
النووي التي ك�شفت ان الدم الذي
كان على قمي�ص ال�ضحية قد يعود
ل��ه .وع�ث�ر ع�ل��ى ج�ث��ة ��س�ي�يرا وهي
ام لولدين يف ا�سطنبول يف الثاين
من �شباط فرباير .وكانت ا�سرتها
اب�ل�غ��ت ال���ش��رط��ة ق�ب��ل ع���ش��رة ايام
باختفائها ،النها كانت قلقة لعدم
ورود اي خ�بر عنها م�ن��ذ التاريخ
امل �ق��رر ل�ع��ودت�ه��ا اىل ن �ي��وي��ورك يف
 21يناير.

ان�ضمام �سجناء للقاعدة زاد العنف يف العراق
•• لندن-وكاالت:

�أ� �ش��ارت �صحيفة ��ص�ن��داي ت�ل�ي�غ��راف ال�بري�ط��ان�ي��ة �إىل
�أن م��وج��ة ال�ع�ن��ف ت���ص��اع��دت يف ال �ع��راق ب��ال��رغ��م من
ان�سحاب ال�ق��وات الأم�يرك�ي��ة ،وق��ال��ت �إن العنف تزايد
ب�سبب ان�ضمام �سجناء عراقيني حمررين �إىل �صفوف
امللي�شيات والف�صائل امل�سلحة يف البالد.
و�أو� �ض �ح��ت �أن �آالف ال���س�ج�ن��اء ال�ع��راق�ي�ين ال��ذي��ن مت
حت��ري��ره��م م��ن م�ع���س�ك��رات االع �ت �ق��ال الأم�ي�رك �ي��ة يف
ال �ع ��راق ،ان���ض�م��وا �إىل ف���ص��ائ��ل م�سلحة م�ث��ل تنظيم
القاعدة ،م�ضيفة �أن معدالت �سفك الدماء ت�صاعدت يف
العراق ،بالرغم من ان�سحاب �آخر جندي �أمريكي عن
�أر�ض العراق يف نهاية  .2011و�أ�ضافت �أن العام املا�ضي
�شهد مقتل �أربعة �آالف و 570من املدنيني العراقيني،

م�ق��ارن��ة م��ع �أرب �ع��ة �آالف و 147ع��ام  ،2011وذلك
ط�ب�ق��ا مل�ع�ل��وم��ات م���ش��روع �إح �� �ص��اء اجل �ث��ث يف العراق،
وه ��ي م�ن�ظ�م��ة م�ستقلة وم �ق��ره��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا ،وقامت
بتحليل معدالت القتل يف العراق منذ الغزو الذي قادته
الواليات املتحدة عام .2003
وقالت ال�صحيفة �إنه بالرغم من �أن �أعداد القتلى من
املدنيني يف العراق ال تزال �أقل من معدلها عندما كانت
يف ذروتها عام  2006ال��ذي �شهد مقتل � 29ألفا من
امل��دن�ي�ين ،ف ��إن حمللني يقولون �إن م�ع��دالت القتل يف
العراق تر�سم �صورة تبعث على القلق بعد مرور ع�شر
��س�ن��وات ع�ل��ى ال �غ��زو .وي��رج��ع م��راق�ب��ون ارت �ف��اع معدل
العنف يف العراق �إىل تنظيم القاعدة يف العراق ،والذي
قالت ال�صحيفة �إنه �أعاد ن�شاطه يف البالد ،وذلك بعد �أن
انح�سر يف وقت م�ضى.
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بالني تتهم الرئي�س الأمريكي بالكذب
•• وا�شنطن-وكاالت:

اتهمت املر�شحة ال�سابقة ملن�صب نائب الرئي�س عن احلزب اجلمهور �سارة
بالني الرئي�س باراك �أوباما بالكذب ،معتربة �أنه مل يف بوعد �سابق بجعل
حكومته �شفافة.
وقالت بالني ،التي تر�شحت ملن�صب نائب الرئي�س يف انتخابات الرئا�سة لعام
 ،2008يف كلمة �ألقتها يف م�ؤمتر العمل ال�سيا�سي املحافظ باراك �أوباما
وعد ب�أكرث الإدارات �شفافية من �أي وقت م�ضى .باراك �أوباما �أنت تكذب.
وال �ع �ب��ارة ال�ت��ي تلفظت ب�ه��ا � �س��ارة ب��ال�ين ح��اك�م��ة والي ��ة �أال��س�ك��ا ال�سابقة،
اقتب�ستها من �أحد النواب اجلمهوريني� ،إذ �صرخ يف وجه �أوباما �أثناء �إلقائه
كلمة يف الكونغر�س ع��ام  2009متهما �إي��اه بالكذب ب�ش�أن الإ�صالحات
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وفاة خن�ساء فل�سطني يف قطاع غزة

املتعلقة بالرعاية ال�صحية للمهاجرين غري ال�شرعيني .ولقي اتهام �سارة
بالني �أوباما بالكذب ت�صفيقا حارا من احلا�ضرين يف امل�ؤمتر الذي عقد يف
ماريالند قرب وا�شنطن.
وانتقدت بالني خطط �أوباما لتمرير قانون يف الكونغر�س يفر�ض قيودا على
امتالك الأ�سلحة ،مبا يف ذلك التحري عن خلفيات م�شرتي الأ�سلحة.
وي�سعى الرئي�س الأم�يرك��ي �إىل مترير ه��ذا القانون بعد هجمات دامية
وقعت العام املا�ضي داخل مدار�س وجامعات� ،أودت ب�أرواح ع�شرات الطالب.
ودعت بالني اجلمهوريني �إىل التم�سك باملبادئ املحافظة ،وتعلم الدرو�س
من هزمية مر�شحهم مت رومني يف انتخابات الرئا�سة املا�ضية .ي�شار �إىل
�أن امل�ؤمتر ال�سنوي الذي حتدثت فيه بالني يهدف �إىل ا�ستمالة مزيد من
املحافظني ،وعر�ض �أفكار للمرحلة القادمة.

•• غزة-وكاالت:

توفيت فجر ام�س يف غزة النائبة باملجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عن حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)
مرمي فرحات امللقبة بخن�ساء فل�سطني بعد �صراع مع املر�ض .وفارقت مرمي (�أم ن�ضال) التي قدمت ثالثة
�أبناء �شهداء ،احلياة عن  64عاما بعد �ساعات من نقلها �إىل م�ست�شفى ال�شفاء بغزة حيث كانت تعاين من
تليف �شديد يف الكبد والتهاب يف الأمعاء وفق ما قال الأطباء امل�شرفون على عالجها .وكانت �أم ن�ضال قد
عادت من القاهرة حيث كانت ُتعالج وقرر الأطباء يف غزة �إدخالها فورا �إىل العناية املركزة يف م�ست�شفى
ال�شفاء .وا�ست�شهد ثالثة من �أبناء مرمي فرحات وهم ن�ضال وحممد ورواد خالل ثالث �سنوات وجميعهم
�أع�ضاء يف كتائب عز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة حما�س .كما �أن للراحلة ابنا �آخر هو و�سام الذي
�أم�ضى �أحد ع�شر عاما يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي قبل �أن يتحرر .وقال املركز الفل�سطيني للإعالم
�إن رئي�س احلكومة املقالة �إ�سماعيل هنية ،و�أحمد بحر نائب رئي�س املجل�س الت�شريعي ،والقيادي يف حما�س
حممود الزهار ،بالإ�ضافة �إىل مئات من �أن�صار احلركة ،زاروا النائبة مرمي فرحات يف م�ست�شفى ال�شفاء.

�أوباما يرحب بحكومة نتنياهو اجلديدة

ق� � ��ال وزي� � � ��ر � � � �ش � � ��ؤون الأ�� � �س � ��رى
وامل� �ح ��رري ��ن ع�ي���س��ى ق ��راق ��ع� ،إن
ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ترف�ض
�إب� �ع ��اد �أي �أ� �س�ي�ر خ� ��ارج الوطن،
باعتباره انتهاكا حلقوق الأ�سرى
الإن�سانية .
و� �ش��دد ق��راق��ع ام ����س يف ت�صريح
لوكالة الأنباء الفل�سطينية وفا ،
على رف�ض العر�ض ال��ذي قدمه
اجلانب الإ�سرائيلي م�ؤخرا ب�إبعاد
الأ�سري �أمين ال�شراونة �إىل قطاع
غزة بعد تردي حالته ال�صحية.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن �إب� �ع ��اد �أي �أ�سري
ل�ل�خ��ارج يعد ج��رمي��ة م��ن جرائم
احل � � � ��رب ،وخم ��ال� �ف ��ا للقوانني
ال��دول �ي��ة ،وت�ك��ري���س��ا �إ�سرائيليا
ل�سيا�سة التهجري.
ي ��ذك ��ر �أن الأ� � �س�ي��ر ال �� �ش ��راون ��ة
م�ضرب عن الطعام منذ �أكرث من
 250يوما يف ظل تزايد م�أ�ساوية
احلالة ال�صحية التي يعاين منها
يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
اىل ذل � � � ��ك� ،أح � � � � ��رق ع � � ��دد من
امل�ستوطنني �صباح ام����س برك�س
ل�ل��دواج��ن ي�ع��ود لفل�سطيني من
ق��ري��ة ق �� �ص��رة ج �ن��وب ن��اب �ل ����س يف
ال�ضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفل�سطينية
الر�سمية وف��ا ع��ن م���س��ؤول ملف
اال� �س �ت �ي �ط��ان يف � �ش �م��ال ال�ضفة
الغربية غ�سان دغل�س ق��ول��ه� ،إن
ع��ددا م��ن م�ستوطني م�ستوطنة
جمدوليم هاجموا قرية ق�صرة

ج �ن��وب � �ش��رق ن��اب �ل ����س ،و�أح ��رق ��وا
برك�سا يعود للمواطن جمال �أبو
ريده.
وك ��ان ��ت ق ��ري ��ة ق �� �ص��رة تعر�ضت
للعديد من الأع�م��ال امل�شابهة يف
وق��ت �سابق  ،ك��ان �آخ��ره��ا تقطيع
�أعمدة كهرباء وح��رق مركبات يف
القرية.
يف االث� � � �ن � � ��اء ،اع� �ت� �ق ��ل اجلي�ش
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي 11 ،فل�سطينيا
خالل حملة دهم فجر ام�س لعدة
مدن بال�ضفة الغربية.
وق ��ال م���ص��در حم�ل��ي فل�سطيني
�إن ق� ��وات م ��ن اجل �ي ����ش اعتقلت
خم�سة فتية فل�سطينيني مبناطق

متفرقة من اخلليل بعد مداهمة
منازلهم يف املدينة.
ك �م��ا داه �م��ت ق� � � ّوات م��ن اجلي�ش
الإ� � �س� ��رائ � �ي � �ل� ��ي م� �ع� �ظ ��م �أح � �ي� ��اء
و�ضواحي مدينة اخلليل ،وجابت
ال� � �ق� � � ّوات ب ��آل �ي��ات �ه��ا الع�سكرية
ال�شوارع والأح�ي��اء ال�سكنية لعدّة
�� �س ��اع ��ات وق � ��ع خ�ل�ال �ه��ا ترا�شق
باحلجارة .
ويف جنني قالت م�صادر حملية �إن
ع��ددا من ال��دوري��ات الإ�سرائيلية
اقتحمت املدينة واعتقلت ثالثة
� �ش �ب��ان يف امل ��دي� �ن ��ة  ،ك �م��ا داه ��م
اجلي�ش منازل ال�سكان يف املدينة
وق ��ام ب ��إط�ل�اق الأع �ي��رة النارية

والقنابل ال�صوتية خ�لال عملية
الدهم قبل �أن ين�سحب .
ويف مدينة �سلفيت �شمال نابل�س
اعتقل اجلي�ش الإ�سرائيلي ثالثة
ط �ل ��اب ي� ��در� � �س� ��ون يف امل ��رح �ل ��ة
الثانوية.
ي�شار اىل ان اجلي�ش الإ�سرائيلي
ينفذ ب�شكل �شبه ي��وم��ي حمالت
اعتقال يف م��دن ال�ضفة الغربية
وبلداتها.
�سيا�سيا ،رحب الرئي�س الأمريكي
ب ��اراك �أوب��ام��ا بت�شكيل احلكومة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة اجل� ��دي� ��دة ،و�أك� ��د
ت�صميمه على العمل مع اجلانب
الإ��س��رائ�ي�ل��ي مل��واج�ه��ة التحديات

ال�ك�ث�يرة ،م���ش��دداً ع�ل��ى ان��ه يتوق
لتعزيز ال��رواب��ط الأم�يرك�ي��ة مع
�إ�سرائيل وال�شعب الإ�سرائليلي.
و�أ�صدر البيت الأبي�ض بياناً جاء
ف�ي��ع ان ال��رئ�ي����س ي�ه�ن��ئ ال�شعب
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ورئ �ي ����س احلكومة
بنيامني نتنياهو والأع�ضاء اجلدد
يف االئ �ت�لاف احل��اك��م ع�ل��ى جناح
ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة الإ�سرائيلية
اجلديدة .
و�أ�ضاف ان الرئي�س �أوباما يتطلع
ل�ل�ع�م��ل ب���ش�ك��ل وث �ي��ق م��ع رئي�س
ال � � � ��وزراء واحل� �ك ��وم ��ة اجل ��دي ��دة
مل ��واج� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات العديدة
ال�ت��ي ن��واج�ه�ه��ا ودف ��ع م�صلحتنا
امل �� �ش�ت�رك ��ة ب ��ال �� �س�ل�ام والأم � � ��ن.
وتابع ان الواليات املتحدة تعطي
قيمة عالية ب��رواب�ط�ه��ا العميقة
والطويلة مع �إ�سرائيل وال�شعب
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ،وي� �ت ��وق الرئي�س
لتعزيز هذه الروابط ب�شكل �أكب
عند زي��ارة �إىل �إ�سرائيل الأ�سبوع
املقبل للقاء م�س�ؤولني �إ�سرائيليني
واحل��دي��ث م�ب��ا��ش��رة �إىل ال�شعب
الإ�سرائيلي .
وك��ان نتنياهو �أبلغ م�ساء ال�سبت
ال��رئ �ي ����س الإ� �س��رائ �ي �ل��ي �شمعون
ب�يري ����س ر� �س �م �ي �اً ب� ��إجن ��از عملية
ت �� �ش �ك �ي��ل االئ� � �ت �ل��اف احلكومي
اجل � ��دي � ��د ب ��رئ ��ا� � �س � �ت ��ه ،وي�ضم
االئ� �ت�ل�اف  68ن��ائ �ب �اً م��ن نواب
الكني�ست الـ 120وي�ضم �أربعة
�أح��زاب هي الليكود بيتنا و هناك
م�ستقبل و البيت اليهودي وحزب
احلركة .

�صحيفة :قوات بريطانية تدرب ثوار �سوريا
•• لندن-يو بي �أي:

ذك��رت �صحيفة ديلي �ستار �صندي ام�س �أن بريطانيا
ت���س�ح��ب وح � ��دات م ��ن ق��وات �ه��ا اخل��ا� �ص��ة امل �ن �ت �� �ش��رة يف
�أفغان�ستان يف �إط ��ار خطة اعتمدتها مل�ساعدة الثوار
ال�سوريني .وقالت ال�صحيفة �إن قادة القوات اخلا�صة
وق ��وات امل�غ��اوي��ر ال�بري�ط��ان�ي��ة ي�ضعون خ�ط�ط�اً �سرية
ل�ت��زوي��د مقاتلي امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ب��الأ��س�ل�ح��ة التي
يحتاجون �إليها ب�صورة ما�سة .و�أ��ض��اف��ت �أن وحدات
ال �ق��وات اخل��ا� �ص��ة �ستعمل ب�ت��وج�ي��ه م��ن ج �ه��از الأم ��ن
اخل��ارج��ي الربيطاين (�أم �آي  )6ون�ظ�يره الفرن�سي،
الإدارة العامة للأمن اخلارجي ،لت�سليم �أ�سلحة قيمتها
 20مليون جنيه �إ�سرتليني للثوار ال�سوريني خ ّزنتها
لندن  .ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�صدر حكومي قوله �إن

رئي�س ال�صني يدعو لتطوير قدرات اجلي�ش

•• بكني-وكاالت:

وعد الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ يف �أول خطاب له �أمام الربملان ب�صفته رئي�سا
للبالد ،بالعمل على حتقيق نه�ضة عظيمة للأمة ال�صينية  ،م�شددا على �ضرورة
تطوير قدرة اجلي�ش على االنت�صار يف املعارك  ،وذلك يف غمرة توترات حدودية
و�صفت ب�أنها خطرية مع اليابان .و�أعلن جينبينغ �أن اجلي�ش ال�صيني بحاجة
لتطوير قدراته ،وقال �إن كل جنود و�ضباط اجلي�ش ال�شعبي وال�شرطة يجب
عليهم �أن يكونوا -ب�إ�شراف من احلزب -قادرين على االنت�صار يف املعارك ،و�أن
يكون هدفهم جي�شا قويا ومن�ضبطا ،وتعزيز قدراتهم على االنت�صار يف املعارك
 .وبينما ت�شهد العالقات بني ال�صني واليابان توترا متزايدا ب�سبب خالف ب�ش�أن
ال�سيادة على جزر �صغرية يف بحر ال�صني ال�شرقي� ،شدد الرئي�س ال�صيني على
وجوب �أن يعمل اجلي�ش على تعزيز قدراته على �إجن��از املهمات والدفاع بحزم
عن ال�سيادة والأمن الوطنيني� ،إ�ضافة �إىل الدفاع عن امل�صالح التي تخدم تنمية
البلد  .وتعهد �أي�ضا بخدمة ال�شعب وال�سعي لتحقيق احللم ال�صيني الذي
ي�ستهدف القوة الوطنية واالزده��ار ،ويتبناه احل��زب ال�شيوعي احلاكم  .وقال
جينبينغ الذي يتزعم �أي�ضا احلزب ال�شيوعي يجب علينا �أن نبذل جهودا د�ؤوبة،
و�أن من�ضي قدما ب�إرادة ال تقهر ،ونوا�صل دفع الق�ضية العظيمة لال�شرتاكية
ب�سماتها ال�صينية ،ون�سعى لتحقيق احللم ال�صيني بالنهو�ض العظيم للأمة
ال�صينية  .كما ق��ال �إن حكومته �ستعمل على تلبية تطلعات ال�شعب وحتارب
الف�ساد و تخدم ال�شعب  .و�أ�شاد ب�سلفه ،هو جينتاو ،الذي تنحى عن زعامة احلزب
يف نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�ضي ومن رئا�سة البالد يوم اخلمي�س املا�ضي بعد
�أن ق�ضى ع�شر ��س�ن��وات بال�سلطة .وقد
وقف هو جينتاو ليتلقى التحية من نحو
ثالثة �آالف نائب يف ختام �أعمال الربملان
ال���س�ن��وي .ب ��دوره ��ص��رح رئ�ي����س ال ��وزراء
ال�صيني اجل��دي��د يل ك��ه ت�شيانغ ام�س
ان وا�شنطن تطلق اتهامات ال ا�سا�س لها
بحديثها عن تورط ال�صني يف الهجمات
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة االخ�ي��رة ال �ت��ي ا�ستهدفت
الواليات املتحدة.
وق��ال يل يف م��ؤمت��ر �صحايف ان ال�صني
��ض�ح�ي��ة ك�ب�رى ل�ل�ه�ج�م��ات املعلوماتية
وال�صني ال تدعم الهجمات املعلوماتية .يف
الواقع نحن نت�صدى لهذه التحركات.

جنود القوات اخلا�صة الربيطانية يتم �سحبهم بهدوء
من �أفغان�ستان للإعداد ملهمتهم اجلديدة .
وكانت ال�صحيفة ذك��رت الأ�سبوع املا�ضي �أن بريطانيا
�أر�سلت �أ�سلحة قيمتها  20مليون جنيه �إ�سرتليني،
�أي ما يعادل  30مليون دوالر� ،إىل ال�ث��وار ال�سوريني
ت�شمل بنادق هجومية ومدافع ر�شا�شة خفيفة وقنابل
يدوية و�صواريخ م�ضادة للدبابات وقاذفات �صاروخية
وذخ�ي�رة ،وق��ام��ت بتخزينها يف دول جم ��اورة ل�سوريا
وتكفي لت�سليح  1000مقاتل من قوات املعار�ضة.
و�أ��ض��اف��ت ،نق ً
ال ع��ن م�صدر حكومي و�صفته باملطلع،
�أن الأ�سلحة �أُر�سلت قبل �أ�سابيع يف �إط��ار خطة و�ضعها
كبار م�س�ؤويل وزارة الدفاع الربيطانية لنقل ما قيمته
م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه �إ��س�ترل�ي�ن��ي م��ن الأ��س�ل�ح��ة للمتمردين
ال�سوريني مبعدل يومي .

بغداد

�أوغلي وت�شارلز
يبحثان مكافحة الفقر

•• الريا�ض-يو بي �أي:

بحث الأمني العام ملنظمة التعاون
الإ� �س�لام��ي �أك �م��ل ال��دي��ن �إح�سان
�أوغ� �ل ��ي م��ع ويل ع �ه��د بريطانيا
الأم �ي��ر ت �� �ش��ارل��ز ،ام ����س يف جدة
ال�ت�ع��اون ب�ين م�ؤ�س�ساته اخلريية
واملنظمة يف تنمية الرثوة الزراعية
و مكافحة الفقر  .وقالت الأمانة
العامة للمنظمة التي تتخذ من
ج� ��دة م �ق��را يف ب �ي��ان �أن الأم �ي�ر
ت�شارلز عقد مع �أوغلي اجتماعا،
ا�ستعر�ضا خالله �أن�شطة املنظمة
وعملها يف جم��االت تنمية الرثوة
الزراعية ،واملياه ومكافحة الفقر،
وكذلك �أعمال اجلمعيات اخلريية
ال �ت��ي ي��دي��ره��ا الأم �ي��ر ت�شارلز.
و�أعرب �أوغلي عن ترحيبه باهتمام
الأم�ير ب�أن�شطة املنظمة ،وخا�صة
ج� �ه ��وده ��ا يف م �ك��اف �ح��ة الفقر،
وبراجمها يف الدول الأع�ضاء التي
تخت�ص بالأمن الغذائي.

مقتل جندي فرن�سي
خام�س يف مايل

•• باري�س-يو بي �أي:

�أع �ل��ن ق���ص��ر الإل �ي��زي��ه ام ����س عن
م�ق�ت��ل ج �ن��دي ف��رن���س��ي يف مايل،
ل�ي�رت� �ف ��ع ب� ��ذل� ��ك ع � � ��دد اجل� �ن ��ود
ال �ف��رن �� �س �ي�ين ال �ق �ت �ل��ى يف الدولة
الأفريقية �إىل خم�سة.
وق� ��ال الإل �ي��زي��ه يف ب �ي��ان ن�شرته
و�� �س ��ائ ��ل �إع� �ل ��ام ف��رن �� �س �ي��ة تلقى
الرئي�س ب�ح��زن كبري خ�بر مقتل
ج� �ن ��دي ف��رن �� �س��ي خ �ل��ال القتال
يف ��ش�م��ال م ��ايل .وت �ق��دم الرئي�س
فرن�سوا هوالند بالتعازي لعائلة
اجلندي .ومبقتل اجلندي ،يرتفع
ع��دد اجل �ن��ود ال�ف��رن���س�ي�ين الذين
قتلوا يف مايل منذ بداية التدخل
ال�ف��رن���س��ي يف  11ك��ان��ون الثاين
يناير املا�ضي �إىل .5

غالبية الأمريكيني ينظرون �إىل م�صر ب�سلبية
•• عوا�صم-يو بي �أي:

�أظهر ا�ستطالع جديد للر�أي ان
غ��ال�ب�ي��ة م��ن الأم�ي�رك �ي�ي�ن تقدر
بـ 53%ي �ن �ظ��رون ب�سلبية �إىل
م�صر.
و�أج��رى مركز غالوب الأمريكي
ا��س�ت�ط�لاع�اً ت�ب�ين م��ن خ�لال��ه ان
 53%ي �ن �ظ��رون ب���س�ل�ب�ي��ة �إىل
م���ص��ر ،يف ارت�غ�ف��اع م�ل�ح��وظ عن
ن�سبة الـ 47%ال�ت��ي �سجلت يف
العام .2012
وتبني ان  40%من الأمريكيني
ي �ن �ظ��رون ب��إي�ج��اب�ي��ة �إىل م�صر،
يف تراجع عن الـ 47%امل�سجلة
العام املا�ضي.
ي�شار �إىل ان ه��ذه �أول م��رة منذ
العام  2011تكون فيها النظرة
ال�سلبية �أعلى ل��دى الأمريكيني
من الإيجابية.
ويذكر انه يف العام  ،2010كان
م��وق��ف  58%م��ن الأمريكيني
�إيجابياً من م�صر ،مقابل 29%
موقفهم �سلبي.
و�شمل اال�ستطالع  1015را�شد
�أمريكي ،وهام�ش اخلط�أ .4%
من جهة �أخرى ،نظم �صحافيون
م�صريون ،ام�س ،وقفة احتجاجية
على تعر�ض زم�لاء لهم لل�ضرب
من جانب عدد من �شباب جماعة
الإخوان امل�سلمني.

11

عوا�صم

اعتداءات للم�ستوطنني ورف�ض فل�سطيني لإبعاد �أ�سرى
•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

March

Monday 18

حذر رئي�س جمل�س النواب العراقي �أ�سامة النجيفي رئي�س الوزراء
ن��وري املالكي من اللجوء �إىل القوة لإنهاء االعت�صامات املعرت�ضة
على �سيا�سته ،وطالبه با�ستخدام �صالحياته لال�ستجابة ملطالب
املتظاهرين الذين يوا�صلون مظاهراتهم واعت�صاماتهم يف مدن
عراقية ع��دة احتجاجا على �سيا�ساته .وق��ال النجيفي يف مدينة
الرمادي �إن تلبية معظم املطالب التي ينادي بها املتظاهرون هي
من �صالحيات رئي�س الوزراء ،خا�صة �إطالق �سراح املعتقلني و�إحداث
التوازن يف م�ؤ�س�سات الدولة ال �سيما الع�سكرية منها .ودعا النجيفي
املتظاهرين لال�ستمرار يف التظاهر �إىل �أن ت�ستجيب احلكومة
ملطالبهم التي و�صفها بامل�شروعة .ميدانيا ،تقرتب االعت�صامات
يف م��دن خمتلفة يف ال�ع��راق م��ن �إن�ه��اء �شهرها ال�ث��ال��ث ،للمطالبة
ب��إ��ص�لاح��ات �سيا�سية وق��ان��ون�ي��ة ي ��أت��ي يف مقدمتها �إط�ل�اق �سراح
املعتقلني واملعتقالت و�إلغاء املادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب
و�إلغاء قانون امل�ساءلة والعدالة و�إجراء �إح�صاء �سكاين ب�إ�شراف دويل
وال�ت��وزي��ع ال�ع��ادل لل�سلطة يف ال�ب�لاد .وح��ذر املعت�صمون احلكومة
العراقية من عواقب تنفيذ تهديداتها بف�ض االعت�صامات بالقوة.
كما �أك��دوا �أن و�صفهم بالبعثيني �أو االرتباط بالقاعدة لي�س �سوى
حم��اول��ة تخفي �أب �ع��ادا طائفية ت�ه��دف لتهمي�ش م�ك��ون �أ�سا�سي يف
املجتمع العراقي .وكان ع�شرات �آالف العراقيني خرجوا يوم اجلمعة
يف مظاهرات يف �ست حمافظات عراقية ،حتت �شعار ن�صرة الإمام
الأعظم �أبو حنيفة .
يف �سياق منف�صل ،جتمع ع�شرات الآالف من م�ؤيدي زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر يف مدينة الكوت جنوب العا�صمة العراقية
بغداد ،يف مظاهرة �ضد ما و�صفوها بالطائفية والظلم.
باماكو
�سقطت خم�س قذائف او �صواريخ ليل ال�سبت االحد على بعد ب�ضعة
كيلومرتات من مدينة غاو من دون ان ت�سفر عن �ضحايا ،وفق ما
افادت م�صادر ع�سكرية .
وقال م�صدر ع�سكري فرن�سي لفران�س بر�س ان القذائف او ال�صواريخ
اخلم�سة ايقظتنا قرابة ال�ساعة ( 3,20بالتوقيتني املحلي والعاملي).
لقد �سقطت على بعد كليومرت واحد من حدود مواقعنا .
واك��د م�صدر ع�سكري م��ايل وق��وع احل ��ادث الف�ت��ا اىل ان القذائف
م�صدرها �شمال �شرق املدينة.
وا�شنطن
اعلنت ال�سلطات االمريكية انها �ستفرج االربعاء عن اردين فل�سطيني
اال�صل ق�ضى اك�ثر من  20عاما خلف الق�ضبان الدانته بتفجري
قنبلة يف طائرة تابعة ل�شركة بانام االمريكية اثناء رحلة بني اليابان
وهاواي يف .1982
وادي ��ن حم�م��د را� �ش��د بتهمة ال�ق�ي��ام يف � 11آب اغ�سط�س 1982
بو�ضع قنبلة حتت احد مقاعد طائرة بوينغ  747تابعة ل�شركة بان
امريكان االمريكية اثناء رحلة بني طوكيو وهونولولو .وانفجرت
القنبلة بينما كانت ال�ط��ائ��رة يف اجل��و مم��ا ا�سفر ع��ن مقتل راكب
ياباين وا�صابة  15راكبا �آخرين ،يف حني متكن الطيار من الهبوط
بطائرته ب�سالم .وقال املتحدث با�سم وزارة العدل االمريكية دين
بويد ان امل��دان حممد را�شد  63عاما ام�ضى ب�سبب هذا االعتداء
حواىل  23عاما يف ال�سجن ،بع�ضها يف �سجن يوناين.
وبح�سب املكتب الفدرايل لل�سجون الذي ن�شر التاريخ الذي �سيتم
االف��راج عن را�شد ف��ان االخ�ير ام�ضى عقوبته يف �سجن ماكني يف
غرب والية بن�سلفيانيا (�شرق).
ورا�شد كان خبري متفجرات ينتمي اىل منظمة  15ايار مايو  ،وهي
ف�صيل تابع للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني كان يتخذ مقرا له يف
العراق وا�ستهدف يف الثمانينيات م�صالح امريكية وا�سرائيلية.
واطلق على التنظيم ا�سم  15ايار مايو تيمنا بيوم ان��دالع احلرب
العربية اال�سرائيلية االوىل يف  15ايار مايو .1948
وح�صل را�شد على ظروف تخفيفية يف العقوبة التي �صدرت بحقه
بعدما تعاون مع املحققني وزودهم مبعلومات ثمينة.

احلدائق العامة يف دير الزور
حتولت �إىل مقابر

•• دير الزور-ا.ف.ب:

و�� �ش ��ارك ع �� �ش��رات ال�صحافيني
امل�صريني بينهم �أع�ضاء يف جمل�س
ال �ن �ق��اب��ة ،يف وق �ف��ة احتجاجية
على درج مبنى نقابتهم بو�سط
القاهرة ،احتجاجاً على تع ُّر�ض
ع��دد م��ن زمالئهم لل�ضرب على
ي��د جمموعة م��ن �شباب جماعة
الإخ��وان امل�سلمني ،مبحيط املقر
املركزي للجماعة بالقاهرة.
وحملوا الف�ت��ات ت�ن�دِّد باالعتداء
ع� �ل ��ى زم�ل�ائ� �ه ��م ال�صحافيني

وت�شري اىل معاداة النظام احلاكم
لل�صحافة وحرية ال��ر�أي ورغبته
يف �إق�صاء املعار�ضة عن امل�شهد يف
البالد.
وك��ان��ت ا�شتباكات عنيفة وقعت،
م���س��اء �أم ����س الأول ب�ين ع�شرات
م��ن امل�ع��ار��ض�ين ل�ل�ن�ظ��ام احلاكم
وبني �شباب من جماعة الإخوان
امل�سلمني مبحيط امل�ق��ر املركزي
جل� �م ��اع ��ة الإخ � � � � ��وان امل�سلمني
ب �� �ض��اح �ي��ة امل �ق �ط �ـ �ـ �ـ �ـ��م بالقاهرة

�أ�� �س� �ف ��رت ع ��ن �إ�� �ص ��اب ��ة ع� ��دد من
اجلانبني.
وق ��ام ع ��دد م��ن ��ش�ب��اب اجلماعة
كانوا يقومون مبهمة ت�أمني مقر
اجلماعة باالعتداء على عدد من
ال���ص�ح��اف�ي�ين ك��ان��وا يتواجدون
لتغطية الفعالية االحتجاجية،
ف �ق��ام بع�ضهم ب�ت�ح��ري��ر بالغات
ر�سمية �ضد املر�شد العام جلماعة
الإخ� ��وان امل�سلمني حممد بديع
ونائبه خريت ال�شاطر.

اهلل �سيعاقب ب�شار وجماعته النهم حولوا حدائقنا العامة مقابر  ،يقول
حممد ا�سد حامال امل�صحف ومتوجها اىل قرب جنله االكرب داخل حديقة
يف دير الزور ب�شرق �سوريا .وت�ستقبل حديقة امل�شتل كل يوم �ضحايا جددا
للنزاع الذي ميزق �سوريا منذ قيام احلركة االحتجاجية املناه�ضة للرئي�س
ب�شار اال��س��د قبل ع��ام�ين�� ،س��واء ك��ان��وا رج��اال او ن�ساء او اط�ف��اال او حتى
مقاتلني يف ريعان ال�شباب .بدورها ،تبكي ام حممد ابنها البالغ احد ع�شر
عاما وال��ذي ق�ضى يف الق�صف قائلة اتي كل يوم من طلوع ال�شم�س حتى
قرابة ال�ساعة الرابعة الكون مع �صغريي .انها طريقتي الكون اىل جانبه.
ارافقه ،اتلو عليه ايات قرانية واحتدث اليه  .وقتل الفتى ب�شظايا قذيفة
مدفعية فيما كان يلهو امام منزل ا�سرته مع �صديق له قتل بدوره .وت�ضيف
االم امللتاعة كان ابت�سامتي ودافعي لالبت�سام كل يوم و�سط هذه احلرب لكنه
مات  ،قبل ان تلعن نظام اال�سد .عبد ال��رزاق يتوىل دفن ال�ضحايا ويعلق
هازئا مل نتلق من حكومة �سوريا منذ ت�سعة ا�شهر �سوى القنابل والقنابل .
وي�ضيف بح�سرة ال ي�ستطيع اوالدي اخلروج .منذ ت�سعة ا�شهر وهم �سجناء
املنزل النني دفنت عددا كبريا من االطفال بيدي وارف�ض ان ادفن اوالدي.
مل يخطر يف بايل ان احلديقة التي كان يلعب فيها اوالدي �ستتحول مقربة
 ،م�شريا اىل اكمة زين بع�ضها بورود ا�صطناعية .طاول النزاع دير الزور
يف حزيران/يونيو  2012بعدما كانت مركز ال�صناعة النفطية ال�سورية.
ويو�ضح عبد ال��رزاق ،املوظف ال�سابق يف اب��ار النفط ،ان اك�ثر من ثالثة
االف �شخ�ص قتلوا فيها مذذاك .هذا العدد الكبري من ال�ضحايا �ضاقت به
مقربة البلدية وكان اخليار الوحيد اللجوء اىل احلدائق العامة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/واحة امل�ستقبل للمقاوالت وال�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1099378:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نور الزمان �شودري روح االمني �شودري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ابراهيم حممد �سيف مر�شد املرر من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء /ابراهيم حممد �سيف مر�شد املرر من  %100اىل %0
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 40*60
تعديل ا�سم جتاري :من/واحة امل�ستقبل للمقاوالت وال�صيانة العامة
اىل/واحة امل�ستقبل العمال الطابوق والبال�سرت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابراج بني يا�س للمقاوالت
العامة وادارة العقارات رخ�صة رقمCN 1077142:
قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  40*60اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري :من/ابراج بني يا�س للمقاوالت العامة وادارة العقارات

اعــــــــــالن

WAHAT AL MUSTAQBL BLOCK WORKS & PLASTERING

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية مدينة زايد املنطقة الغربية دائرة البلديات
والزراعة ال�صناعية بناية را�شد هالل القبي�سي اىل املنطقة الغربية املنطقة
الغربية ال�صناعية القدمية ار�ض رقم  101مكتب رقم 7
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال الطابوق ()4330001
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين باواعها ()4100002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
مغ
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

اعــــــــــالن

ABRAJ BANIYAS GENERAL CONTRACTING & PROPERTY MANAGEMENT

اىل/ابراج بني يا�س للمقاوالت العامة
ABRAJ BANIYAS GENERAL CONTRACTING

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شم�س العني للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1160707:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي �سامل علي امل�سيعد النيادي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مانع علي �سامل علي امل�سيعد النيادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�ؤ�س�سة منارة العني للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الكروان
للحوم الطازجة رخ�صة رقمCN 1177802:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

MANARAT AL AIN GENERAL CONTRACTING EST

تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من�/شم�س العني للعقارات ذ.م.م
AL AIN SUN REAL ESTATE LLC

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط/حذف خدمات ت�أجري العقارات وادارتها ()6820001
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القاهرة اجلديدة للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1048623:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة طارق احمد ح�سن عبداهلل احلو�سني ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حافظ را�شد عبداهلل را�شد حافظ الظاهري
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/القاهرة اجلديدة للمقاوالت العامة ذ.م.م

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة ات�ش ال دبليو
انرتنا�شيونال (ال ال بيه) (امريكية اجلن�سية) قد تقدمت
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي واملقيدة
حتت رقم ( )3770يف �سجل ال�شركات االجنبية بالوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م يف
�ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم
( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص
لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة
بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان
يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر
من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة
الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة مكتب  49اال�ست�شارات
الهند�سية املحدودة (تايالند اجلن�سية) قد تقدمت بطلب
�شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي واملقيدة حتت
رقم ( )2025يف �سجل ال�شركات االجنبية بالوزارة .وتنفيذا
الحكام القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القبطان للحداده
رخ�صة رقم CN 1100234:قد تقدموا الينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد حممد �سعيد املزروعي ()100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن �سيف احمد حممد هميلة املزروعي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

NEW CAIRO GENERAL CONSTRUCTION LLC

اىل/املوكب لتجارة املالب�س اجلاهزة ذ.م.م

AL MOUKIB READYMADE GARMENTS TRADING LLC

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة  -بالتجزئة ()4771101
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة ()4771102
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
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 �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املحامي:
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم129272 :
با�ســم�:شركة ا�شتل �سبريز �ش.ذ.م.م
وعنوانه:دبي  ،بردبي  ،ال�سوق الكبري� ،ص.ب ، 35151:هاتف ، 04 2736481 :فاك�س04 2296622 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الهاتف املتحرك وادوات الهاتف املتحرك حا�سب االيل ادوات حا�سب االيل طابعات ت�ستخدم م��ع اجهزة
احلا�سوب لوحات مفاتيح الجهزة حا�سوب ذاك��رات حا�سوب برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب اجهزة ملحق
باحلا�سوب برامج حا�سوب م�سجلة برامج حا�سوب (برجميات قابلة للتنزيل) برجميات حا�سوبية (م�سجلة)
برامج العاب حا�سوب اجهزة احلا�سب االيل ولوازمه (غري ال��واردة �ضمن فئات اخرى) م�ستلزمات احلا�سب
االيل ومعاجلة البيانات الهاتف تلفزيون راديو اجهزة راديو للمركبات م�ستقبالت �سمعية وب�صرية يف �سي
دي دي يف دي االت ت�صوير (فوتوغرافية والكرتو�ستاتية وحرارية) االت فاك�س كامريات فيديو كامريات
ت�صوير �سينمائي.
الواقـعة بالفئة9:
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Microdigitباحلروف الالتينية باللون اال�سود واحمر مكتوبة ب�شكل
مميز.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

اىل/م�ؤ�س�سة �شم�س العني للعقارات
AL AIN SUN REAL ESTATE

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

اعــــــــــالن

مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

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

بتاريخ 2009/5/14:م

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

بتاريخ 2009/4/26:م

املودعة حتت رقم128582 :
با�ســم:را�سكوتك �ش.ذ.م.م
وعنوانه:دبي  ،بردبي � ،ص.ب ، 35151:هاتف ، 04 2222215 :فاك�س04 2296229 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
حا�سب االيل ادوات حا�سب االيل طابعات ت�ستخدم مع اجهزة احلا�سوب لوحات مفاتيح الجهزة حا�سوب
ذاك��رات حا�سوب برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب اجهزة ملحق باحلا�سوب برامج حا�سوب م�سجلة برامج
حا�سوب (برجميات قابلة للتنزيل) برجميات حا�سوبية (م�سجلة) برامج العاب حا�سوب اجهزة احلا�سب االيل
ولوازمها (غري ال��واردة �ضمن فئات اخ��رى) م�ستلزمات احلا�سب االيل ومعاجلة البيانات الهاتف متحرك
وادوات هاتف املتحرك.
الواقـعة بالفئة9:
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  Blue Digitمكتوبة باللغة الالتينية ب�شكل مميز  Blueباللون االزرق و
 Digitباللون اال�سود وا�سفل كلمة  Blueخط ازرق واعالها كلمة  Digitخط ا�سود .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

بتاريخ 2012/11/14:م

املودعة حتت رقم181968 :
با�ســم:الي�سيا كوتور ذ.م.م
وعنوانه:مدينة الظفرة �ص.ب ، 42641:هاتف026770077 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
غ�سيل املالب�س كي املالب�س.
الواقـعة بالفئة37:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  ALESSIAباللون الذهبي وميينها حرف  Aوحتتها مكتوب
 COUTUREباللون الذهبي وال�شكل على خلفية �سوداء.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/09/25:م
املودعة حتت رقم179767:
		
تاريخ الأ�سبقية 2012/03/27 :م
		
ب�إ�ســم:مونتبالنك�-سمبلو جي ام بي ات�ش.
		
جن�سية ال�شركة� :أملانيا
وعنوانه:هلغروندفيغ  22525 ،100هامبورغ� ،أملانيا.
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية� :أدوات الكتابة وخا�صة اق�لام ح�بر �سائل� ،أقالم
ا�سطوانية كروية� ،أقالم احلرب� ،أقالم تظهري� ،أقالم ر�صا�ص.
والواقعة يف الفئة16:
و�صف العالمـة� :شكل ثالثي الأبعاد مكون من ثالث حلقات متوازية حول ج�سم �أداة الكتابة ،حيث �إن احللقة
الو�سطى حمفور عليها الكلمات ""Montblanc-Meisterstück
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/19:م
املودعة حتت رقم179531:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:فان كليف �أيه اربيل ا�س ايه		 .
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:روت دي بيت�ش  ،8فيالر�-سور-جالن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
جموهرات� ،أحجار كرمية ،معادن نفي�سة وكل خليط منها ،الل�ؤل�ؤ ،زمامات (�أزرار) لأكمام القم�صان ،م�شابك
ربطات العنق ،خوامت� ،أ�ساور� ،أق��راط ،قالئد ،دبابي�س للزينة ،حلي �صغرية (جموهرات) ،حلقات للمفاتيح،
قطع نقدية� ،أ�شغال فنية من معادن نفي�سة ،علب للمجوهرات� ،صناديق من معادن نفي�سة� ،أدوات قيا�س الوقت
و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة� ،ساعات ،كرونومرتات (م�ؤقتات دقيقة)� ،ساعات كبرية ،علب �ساعات� ،أحزمة
�ساعات� ،سيور �ساعات� ،سال�سل ونواب�ض �ساعات �أو زجاج �ساعات ،حلقات للمفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل
�صغرية) ،ن�صب �أو متاثيل �صغرية من معادن نفي�سة ،علب �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،ميداليات،
جموهرات �أجهزة الكمبيوتر ،جموهرات للحقائب.
والواقعة يف الفئة14:
و�صف العالمـة :ت�صميم ثالثي الأبعاد حللية ميكن ا�ستخدامها يف �أقراط �أو خوامت �أو �أ�ساور �أو قالدات .هي
عبارة عن �شكل له  4جوانب على �شكل �أن�صاف دوائر متقابلة وتزداد �سماكة احللية كلما اجتهنا �إىل الو�سط
وتقل كلما اجتهنا للأطراف مما يعطي احللية �شكل حمدب .داخل هذه احللية ر�سمة ثنائية الأبعاد جتاري
ال�شكل اخلارجي بحيث ي�صبح ال�شكل الأكرب اخلارجي للحلية �إطار للر�سمة الداخلية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/19:م
املودعة حتت رقم179530:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:فان كليف �أيه اربيل ا�س ايه		 .
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:روت دي بيت�ش  ،8فيالر�-سور-جالن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
جموهرات� ،أحجار كرمية ،معادن نفي�سة وكل خليط منها ،الل�ؤل�ؤ ،زمامات (�أزرار) لأكمام القم�صان ،م�شابك
ربطات العنق ،خوامت� ،أ�ساور� ،أق��راط ،قالئد ،دبابي�س للزينة ،حلي �صغرية (جموهرات) ،حلقات للمفاتيح،
قطع نقدية� ،أ�شغال فنية من معادن نفي�سة ،علب للمجوهرات� ،صناديق من معادن نفي�سة� ،أدوات قيا�س الوقت
و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة� ،ساعات ،كرونومرتات (م�ؤقتات دقيقة)� ،ساعات كبرية ،علب �ساعات� ،أحزمة
�ساعات� ،سيور �ساعات� ،سال�سل ونواب�ض �ساعات �أو زجاج �ساعات ،حلقات للمفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل
�صغرية) ،ن�صب �أو متاثيل �صغرية من معادن نفي�سة ،علب �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،ميداليات،
جموهرات �أجهزة الكمبيوتر ،جموهرات للحقائب.
والواقعة يف الفئة14:
و�صف العالمـة :ت�صميم ثالثي الأبعاد حللية ميكن ا�ستخدامها يف �أقراط �أو خوامت �أو �أ�ساور �أو قالدات لها
 4جوانب على �شكل �أن�صاف دوائر تلتقي جوانبها مع بع�ضهما البع�ض بوا�سطة كرية بارزة يكون حجمها كبري
نوعاً ما (�أكرب من الكريات املوجودة على الأطراف العليا وال�سفلى) .ولدى هذه احللية �سماكة بحيث حتيط
بالأطراف العليا وال�سفلى من كل جانب (ن�صف دائرة) �سل�سلة من  10كريات من كل طرف.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةNATCO :

املودعة حتت رقم  173563 :بتاريخ2012/5/14 :
با�سم :جمموعة عامري وان (�ش.ذ.م.م)
وعنوانه� :ص.ب  87087دبي
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات حتميل وتفريغ الب�ضائع  ,خدمات ال�شحن البحري للب�ضائع  ,خدمات ال�شحن اجلوي
للب�ضائع  ,خدمات حتميل احوية ال�شحن و تفريغها  ,وكيل خطوط مالحية ,ت�أجري ال�سفن,
التخزين املربد ,معاينة و�سائل النقل البحري ,ادارة ال�سفن وت�شغيلها.
الواقعة بالفئة39 :
و�صـــف العالمة  :هي عبارة عن كلمة ( )NATCOباللغة الالتينية باللون االزرق وبجانب
الكلمة ر�سمه على �شكل الكرة االر�ضية وبجانب الكرة االر�ضية �سهمني وثالث خطوط �صغار
وكلهما باللون االبي�ض وعلى خلفية حمراء� ,أما كلمة ( )NATCOعلى خلفية بي�ضاء.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2013/2/7:م

املودعة حتت رقم186415 :
با�ســم:م�ؤ�س�سة االمارات
وعنوانه�:شارع املرور � ،ص.ب ، 111445 :هاتف ، 024042986 :فاك�س024042801 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
موقع امل�ؤ�س�سة االلكرتوين.
الواقـعة بالفئة42:
و�صف العالمة:عبارة عن فتاة ترتدي الزي الوطني (عباءة و�شيله �سوداء) وتلب�س نظاره طبية باللون االزرق
وحتمل كتاب.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/09/25:م
املودعة حتت رقم179769:
		
تاريخ الأ�سبقية 2012/03/27 :م
		
ب�إ�ســم:مونتبالنك�-سمبلو جي ام بي ات�ش.
		
جن�سية ال�شركة� :أملانيا
وعنوانه:هلغروندفيغ  22525 ،100هامبورغ� ،أملانيا.
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية� :أدوات الكتابة وخا�صة اق�لام ح�بر �سائل� ،أقالم
ا�سطوانية كروية� ،أقالم احلرب� ،أقالم تظهري� ،أقالم ر�صا�ص.
والواقعة يف الفئة16:
و�صف العالمـة� :شكل ثالثي الأبعاد لأداة كتابة مع �شكل جنمة على الأعلى كما هو مو�ضح هنا يف �شكلني
منظوريني ومنظر جانبي ومنظر �أمامي ومنظر خلفي ومنظر علوي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

بتاريخ 2012/11/14:م

املودعة حتت رقم181967 :
با�ســم:الي�سيا كوتور ذ.م.م
وعنوانه:مدينة الظفرة �ص.ب ، 42641:هاتف026770077 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
غ�سيل املالب�س كي املالب�س.
الواقـعة بالفئة37:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة الي�سيا باللون الذهبي وي�سارها حرف  Aوحتتها مكتوب كوتور
باللون الذهبي وال�شكل على خلفية �سوداء.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م

املودعة حتت رقم179422:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة اجلمنازية
والأدوات الريا�ضية غري الواردة يف فئات �أخرى ،زينة ل�شجرة عيد امليالد.
والواقعة يف الفئة28:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/09/25:م

املودعة حتت رقم179768:
		
تاريخ الأ�سبقية 2012/03/27 :م
		
ب�إ�ســم:مونتبالنك�-سمبلو جي ام بي ات�ش.
		
جن�سية ال�شركة� :أملانيا
وعنوانه:هلغروندفيغ  22525 ،100هامبورغ� ،أملانيا.
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية� :أدوات الكتابة وخا�صة اق�لام ح�بر �سائل� ،أقالم
ا�سطوانية كروية� ،أقالم احلرب� ،أقالم تظهري� ،أقالم ر�صا�ص.
والواقعة يف الفئة16:
و�صف العالمـة� :شكل ثالثي الأبعاد لأداة كتابة يحتوي على ثالث حلقات متوازية ،حيث �إن احللقة الو�سطى
حمفور عليها الكلمات " "Montblanc-Meisterstückكما هو مو�ضح هنا يف �شكل منظوري
ومنظر جانبي ومنظر �أمامي ومنظر خلفي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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الرئي�س الفرن�سي يحث على مكافحة االرهاب
•• باري�س-ا.ف.ب:

داف� ��ع ال��رئ �ي ����س ف��رن �� �س��وا ه��والن��د ع��ن مكافحة
االره��اب خالل م�شاركته ام�س يف تولوز (جنوب
غ ��رب) يف ح�ف��ل ت�ك��رمي��ي ل�ضحايا حم�م��د مراح
ال��ذي قتل با�سم اجل�ه��اد يف اذار م��ار���س 2012
ث�لاث��ة ع�سكريني ث��م ارب�ع��ة مدنيني يف مدر�سة
يهودية .واثر م�سرية �شارك فيها � 1500شخ�ص
بعد �سنة على ارتكاب حممد مراح بدم بارد جرمية
قتل بحق ثالثة مظليني ثم اربعة ا�شخا�ص بينهم
ثالثة اطفال يف مدر�سة يهودية ملعاقبة فرن�سا

على تدخلها يف افغان�ستان واالن�ت�ق��ام لالطفال
الفل�سطينيني على ح��د ق��ول��ه ،اعلن ه��والن��د ان
مكافحة االره ��اب ال تقبل اي ه ��وادة وت�ه��اون او
ت��راج��ع  .وا� �ض��اف ال��رئ�ي����س ان ��ه ات ��ى اىل تولوز
لتوجيه ر��س��ال��ة ت�ضامن و وح ��دة م��ع العائالت
ول�ي�ق��ول ان ال��دمي��زق��راط�ي��ة م��ا زال��ت اق��وى من
التع�صب  .ووع��د ع��ائ�لات �ضحايا حممد مراح
الذي خلف اي�ضا م�صابني اثنني بجروح خطرية،
انها �ستتلقى ردودا يف �شان النقاط الغام�ضة يف
التحقيق حول �سرية الذي عرف بعد ذلك با�سم
القاتل �صاحب الدراجة النارية  .وت�ساءل الرئي�س

احلكومة الباك�ستانية تدخل التاريخ رغم �ضعفها

هل ك��ان ميكن تفادي ه��ذه الفاجعة؟ هل حترك
مراح مبفرده ام انه ع�ضو يف �شبكة او�سع؟ مذكرا
ب��ان الق�ضاء يعكف على ال��رد على ه��ذه اال�سئلة
امل�شروعة منذ ما بعد وق��وع اجل��رائ��م .وق��د قتل
م��راح ال��ذي ك��ان يتنقل على م�تن دراج��ة نارية،
املظلي عماد ابن زياتن يف  11اذار مار�س 2012
يف تولوز واملظليني عادل �شنوف وحممد لقواد يف
 15اذار/مار�س يف مونتوبان ومرمي مون�سونيغو
(�� 8س�ن��وات) وغ�بري��ال واري ��ح و��س�ن��دل��ر ( 4و5
�سنوات) واباهم جوناثان يف  19اذار/م��ار���س يف
مدر�سة اوزار حاتوراه اليهودية يف تولوز.

�أوباما ب�صدد و�ضع معايري للطائرات بدون طيار
•• وا�شنطن-رويرتز:

ذك��رت وكالة روي�ترز �أن الرئي�س
الأم�ي�رك��ي ب ��اراك �أوب��ام��ا ي�سعى
عالنية �إىل �إر�ساء معايري دولية
حتكم ا�ستخدام الطائرات من دون
طيار يف وق��ت تعكف فيه ال�صني
ودول �أخرى على و�ضع براجمها
اخلا�صة بتلك الطائرات.
وتعترب الواليات املتحدة �أول دولة
ت�ستخدم هذا النوع من الطائرات
املوجهة وامل��زودة ب�صواريخ لقتل
م��ن ا��ش�ت�ب�ه��ت يف ت �ط��رف��ه خالل
الأع� ��وام ال�ت��ي ت�ل��ت ه�ج�م��ات 11
��س�ب�ت�م�بر �أي � �ل� ��ول  2001على
نيويورك ووا�شنطن.
غري �أن دوال �أخرى ت�سعى للحاق
ب ��ال ��والي ��ات امل� �ت� �ح ��دة .فاهتمام
ال���ص�ين ب��امل��رك�ب��ات اجل��وي��ة غري
امل��أه��ول��ة ب��دا وا��ض�ح��ا م��ن خالل
م ��ا ع��ر� �ض �ت��ه يف �أح � ��د املعار�ض
اجلوية يف نوفمرب ت�شرين الثاين
املا�ضي.
وبح�سب �صحيفة غلوبال تاميز
امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة ،ف � ��إن ال�صني
ك ��ان ��ت ق� ��د ف� �ك ��رت يف � �ش��ن �أول
غ��ارة لها بطائرة م��ن دون طيار
ل�ق�ت��ل م�شتبه ف�ي��ه ع ��ام 2011
بتهمة ق�ت��ل  13ب �ح��ارا �صينيا،
لكن ال�سلطات ق��ررت �أن�ه��ا تريد
القب�ض على الرجل حياً لتقدميه
�إىل املحاكمة.
وق��ال ت��وم��ي فييتور -ال ��ذي كان
حتى وق��ت �سابق من ه��ذا ال�شهر

�أظهر ا�ستطالع جديد للر�أي ام�س
�أن ث�ق��ة ال�ن��اخ�ب�ين الربيطانيني
ب��ال���س�ي��ا��س��ات االق�ت���ص��ادي��ة حلزب
امل �ح��اف �ظ�ين ،ال���ش��ري��ك الأك�ب��ر يف
احل �ك��وم��ة االئ �ت�لاف �ي��ة ،تراجعت
�إىل �أدن� � � � ��ى م �� �س �ت ��وي ��ات �ه ��ا منذ
االنتخابات العامة التي ج��رت يف
العام  .2010وق��ال اال�ستطالع،
ال��ذي �أج��رت��ه م�ؤ�س�سة كومري�س
ل���ص�ح�ي�ف��ة � �ص �ن��دي م �ي��رور � ،إن
الآالف من ناخبي حزب املحافظني
�سحبوا ثقتهم م��ن احل��زب ع�شية
�إع�ل�ان احل�ك��وم��ة االئ�ت�لاف�ي��ة عن
م �ي��زان �ي �ت �ه��ا احل��ا� �س �م��ة ،و�� �ص ��اروا
ي�ت��دف�ق��ون ع�ل��ى ح��زب اال�ستقالل
امل � �ع� ��ار�� ��ض امل� �ن ��اه� �� ��ض ل�ل�احت ��اد
الأوروب��ي ،ما �أدى �إىل زيادة دعمه
�إىل م�ستويات قيا�سية .و�أ�ضاف �أن
حزب اال�ستقالل ح�صل الآن على
ح�صة مقدارها  17%من �أ�صوات
الناخبني الربيطانيني ،وهو �أعلى
ر�صيد له منذ عام  .2004ومنح
اال�ستطالع حزب العمال املعار�ض
 37%م ��ن �أ�� �ص ��وات الناخبني
الربيطانيني ،وح��زب املحافظني
 ،28%و� �ش��ري �ك��ه الأ�� �ص� �غ ��ر يف
احل � �ك� ��وم� ��ة االئ � �ت�ل��اف � �ي� ��ة ح ��زب
ال��دمي �ق��راط �ي�ين الأح� � ��رار .9%
وتوقع فوز حزب العمال ب�أكرثية
مئة و مقعدين من مقاعد جمل�س
العموم (ال�برمل��ان) ،البالغ عددها
 650مقعداً� ،إذا ما متت الدعوة
النتخاب عامة فورية.

متحدثا با�سم البيت الأبي�ض� -إن
النا�س يت�ساءلون م��اذا �سيحدث
ل��و ح���ص��ل ال���ص�ي�ن�ي��ون والرو�س
على هذه التكنولوجيا؟ الرئي�س
م� � ��درك مت ��ام ��ا ل� �ه ��ذه امل� �خ ��اوف
ويرغب يف و�ضع معايري للمجتمع
الدويل ب�ش�أن هذه املركبات .
و�أ�ضاف فييتور �أنه بعد �أن و�ضعت
احل� � � ��روب ال�ب��ري� ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
�أوزاره ��ا -حيث انتهت يف العراق
يف ح�ين تو�شك على االن�ت�ه��اء يف
�أف�غ��ان���س�ت��ان� -أ��ص�ب�ح��ت عمليات
مكافحة الإره��اب اجلراحية هي
املعيار اجلديد .
وت� ��� �ش�ي�ر روي � �ت� ��رز �إىل �أن � � ��ه مل

ت�ت���ض��ح ب �ع��د -يف ظ�ـ�ـ��ل احلــــوار
ال ��دائ ��ر داخ� ��ل �أروق � ��ة احلكومة
الأم�ي��رك � �ي� ��ة -م��اه �ي��ة املعايري
اجل��دي��دة ال��س�ـ�ت�ه��داف امل�شـــــتبه
فيهــــم بالقتــــل والغارات اجلوية
ب�ط��ائ��رات م��ن دون طيــــــار التي
� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ي �� �ض �ع �ه��ا ال �ب �ي ��ت الأب �ي �� ��ض
للعمليات الأمريكية.
وال يخلو موقف �أوب��ام��ا اجلديد
من مفارقة.
ف� �ق ��د �أخ � �ف� ��ى ال� �ب� �ي ��ت الأب� �ي� �� ��ض
تفا�صيل عمليات تلك الطائرات
ال �ت��ي بقيت ط��ي ال�ك�ت�م��ان حلدبعيد -ع��ن ال ��ر�أي ال�ع��ام ل�سنوات
ح�ي��ث ف��ر��ض��ت ال��والي��ات املتحدة

الهند حتدد امل�شتبه
باعتدائهم على �سوي�سرية

•• نيودلهي-رويرتز:

ال�سفارة الليبية يف القاهرة تعلق عملها
•• القاهرة-وكاالت:

علقت ال���س�ف��ارة الليبية ب��ال�ق��اه��رة عملها لأج ��ل غري
م�سمى بعد �أي ��ام م��ن اح�ت�ج��اج ق��ام ب��ه م�صريون �أمام
مبنى ال�سفارة على وف��اة قبطي م�صري بعد احتجازه
يف ليبيا.
وقالت ال�سفارة يف بيان لها �إن ق��رار تعليق العمل جاء
ب�سبب اعت�صام عدد من الأقباط امل�صريني �أمام �أبواب
ال �� �س �ف��ارة يف ال �ق��اه��رة ،وه ��و م��ا ي �ع��وق دخ ��ول وخ ��روج
موظفي ال�سفارة واملواطنني املرتددين عليها .و�أ�ضاف
البيان �أن القرار ي�شمل تعليق العمل القن�صلي وخدمات
املواطنني.
وكان ع�شرات من امل�صريني الأقباط قد هاجموا االثنني
املا�ضي مقر ال�سفارة الليبية يف القاهرة احتجاجا على
مقتل مواطن قبطي بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن
الليبية هو و�أربعة م�صريني �آخرين و�أفراد من جن�سيات
�أخ��رى على خلفية اتهامهم مبمار�سة �أعمال التب�شري
داخل الأرا�ضي الليبية.
ور�شق املحتجون مبنى ال�سفارة باحلجارة ،كما نزعوا

ال�ع�ل��م ال�ل�ي�ب��ي ،وح�ط�م��وا الف�ت��ة ال���س�ف��ارة املعلقة على
بوابتها الرئي�سية.
وا�ستقبلت القاهرة اجلمعة �ستة م�صريني مرحلني من
ليبيا ،بعد اتهام ال�سلطات الليبية لهم بالتب�شري بالدين
امل�سيحي ،ح�سب م�صادر مبطار القاهرة.
واخلمي�س �أ�شعل جمهولون ال�ن��ار يف كني�سة م�صرية
قبطية يف بنغازي يف ثاين هجوم على الكني�سة نف�سها
خالل �أ�سابيع قليلة.
من جهتها قالت وزارة اخلارجية امل�صرية ال�سبت �إن
البابا توا�ضرو�س الثاين ،بابا الأقباط يف م�صر ،عرب
عن تقديره جلهود وزارة اخلارجية امل�صرية يف التعامل
مع ق�ضية املواطنني امل�صريني الذين احتجزوا يف ليبيا
يف الأ�سابيع املا�ضية ،وذلك يف ات�صال هاتفي مع وزير
اخلارجية امل�صري حممد كامل عمرو .
ويعمل مئات الآالف من امل�صريني يف ليبيا ،خا�صة يف
جم��االت البناء والتعمري واالت �� �ص��االت .لكن ع�شرات
الآالف منهم عادوا لوطنهم �أثناء الثورة ال�شعبية التي
ان��دل�ع��ت ��ض��د ن�ظ��ام العقيد الليبي معمر ال �ق��ذايف يف
فرباير �شباط .2011

تقييم طبي جلندي �أمريكي قتل ً � 16
أفغانيا

•• �سياتل-رويرتز:

يخ�ضع جندي امريكي اتهم بقتل  16مدنيا افغانيا
معظمهم م��ن الن�ساء واالط �ف��ال بالقرب م��ن قاعدته
الع�سكرية يف �أفغان�ستان لك�شف طبي لتقييم مدى
��س�لام��ة ق ��واه العقلية وق��ت وق ��وع احل ��ادث وامكانية
حماكمته.
وق��ال متحدث با�سم اجلي�ش ان جلنة طبية ثالثية
بقاعدة لوي�س مكورد امل�شرتكة بوالية وا�شنطن �ستجري
الفح�ص الذي ي�ستكمل بحلول االول من مايو �أيار.
وي�ط��ال��ب االدع ��اء ب��اع��دام روب ��رت بيلز احل��ا��ص��ل على
او�سمة خالل خدمته يف �أربع مهام بالعراق وافغان�ستان

واملتهم بقتل القرويني عن عمد خ�لال نوبتي اطالق
نار ب�شكل ع�شوائي داخل منازلهم يف اقليم قندهار يف
مار�س اذار املا�ضي.
ويقول مدعون ع�سكريون ان بيلز  39عاما  -وهو �أب
الثنني  -ت�صرف منفردا حني ت�سلح مب�سد�س وبندقية
وغادر قاعدته مرتني اثناء الليل وعاد بعد نوبة اطالق
ال �ن��ار االوىل ل�ي�ق��ول جل�ن��دي م��ن رف��اق��ه قتلت بع�ض
اال�شخا�ص للتو.
وكان حادث اطالق النار �أ�سو�أ مذبحة يف حق املدنيني
يرتكبها جندي امريكي منذ ح��رب فيتنام و�أدى اىل
تفاقم التوتر يف ال�ع�لاق��ات االمريكية االفغانية بعد
�أكرث من ع�شر �سنوات من ال�صراع يف البالد.

ق��ال��ت ال �� �ش��رط��ة ال �ه �ن��دي��ة ام�س
ان ارب�ع��ة رج��ال ي�شتبه بتورطهم
يف اغ�ت���ص��اب ��س��ائ�ح��ة �سوي�سرية
�سيعتقلون قريبا .وقالت ال�شرطة
ان اربعة رجال اغت�صبوا ال�سائحة
ال �ت��ي ت�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر  39عاما
بينما ك��ان��ت تخيم م��ع زوج �ه��ا يف
غ��اب��ة ب��والي��ة م��اده �ي��ا ب ��راد� ��ش يف
و� �س��ط ال �ه �ن��د مم��ا ��س�ل��ط ال�ضوء
جم ��ددا ع�ل��ى ق�ضية �أم ��ن الن�ساء
يف �أك�بر دميقراطيات ال�ع��امل من
حيث التعداد .وتوقع ديليب اريا
نائب املفت�ش العام ل�سل�سلة جبال
�شامبال ان يعتقل الرجال قريبا.
وق��ال املتهمون �سيعتقلون قريبا.
�سيتم ا�ستجوابهم و�ستعاد اال�شياء
الثمينة امل�سروقة� .سنجري اختبارا
للحم�ض النووي للمتهمني لت�أكيد
االغ� �ت� ��� �ص ��اب و� �س �ي �ع��اق �ب��ون على
اجلرمية بعد ان يكتمل التحقيق.
وج � ��اء ال �ه �ج��وم ال � ��ذي وق� ��ع يوم
اجل �م �ع��ة ب �ع��د ث�ل�اث��ة ا� �ش �ه��ر من
تعر�ض طالبة هندية عمرها 23
عاما الغت�صاب جماعي يف حافلة
ثم القائها وهي تدمي اىل ال�شارع
يف ق���ض�ي��ة �أث� � ��ارت غ���ض�ب��ا حمليا
ودول �ي��ا .وت��وف�ي��ت ال�ف�ت��اة يف وقت
الحق يف م�ست�شفى ب�سنغافورة.

•• ا�سالم اباد-ا.ف.ب:

ت�ستطيع احلكومة الباك�ستانية ان تفاخر بانها االوىل يف التاريخ التي انهت واليتها املحددة بخم�س �سنوات
يف بلد اعتاد على االنقالبات ،لكن انت�صار الدميوقراطية هذا ي�شوبه غياب االمن واقت�صاد �ضعيف و�شكوك
بحدوث ف�ساد .وعندما ف��از ح��زب ال�شعب الباك�ستاين يف انتخابات  ،2008ك��ان قلة يتوقعون النجاح
لرئي�سه اجلديد �آ�صف علي زرداري ارمل رئي�سة الوزراء ال�سابقة بنازير بوتو .فالرجل الذي يو�صف بانه
زير ن�ساء و�سجن احد ع�شر عاما التهامات بالف�ساد بدون ان تتم ادانته ،جنح يف القيادة مبهارة ليبقى يف
ال�سلطة .وقال جعفر احمد من جامعة كرات�شي (جنوب) انه على الرغم من ال�شكوك بالف�ساد واملح�سوبية
وغريها ،برهن على �صرب وثبات ( )...جنح يف ا�ستخدام اوراقه وامن بقاءه  .وعقد الربملان �آخر جل�سة له
اخلمي�س وانهى ال�سبت واليته الكاملة للمرة االوىل يف تاريخ باك�ستان البلد امل�سلم الوحيد الذي ميلك
�سالحا ذريا وي�شهد انقالبات با�ستمرار منذ ت�أ�سي�سه يف  .1947وكان هذا الربملان االكرث فاعلية يف تاريخ
هذا البلد امل�سلم يف عدد القوانني التي اقرها وخ�صو�صا يف ما يتعلق بتاريخ املر�أة.
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تراجع ثقة الربيطانيني
ب�سيا�سات احلزب احلاكم

•• لندن-يو بي �أي:

��س�ي��اج��ا م��ن ال �� �س��ري��ة ال�صارمة
عليها.
ع�ل��ى �أن ه��ذا امل��وق��ف ب ��د�أ يتغري
الآن بف�ضل ال�ضغوط املتزايدة
من ال��ر�أي العام واالنزعاج الذي
�أب � ��داه ال �ك��ون �غ��ر���س م��ن برنامج
الطائرات من دون طيار.
وق ��د ط��ال��ب ن� ��واب الكونغر�س
البيت الأبي�ض بتقدمي مربرات
ق��ان��ون�ي��ة ال� �س �ت �ه��داف مواطنني
�أم�يرك �ي�ين ب ��اخل ��ارج ،و�إفادتهم
ب�ش�أن ما �إذا كان �أوباما يعتقد �أنه
مي�ل��ك �صالحية ا��س�ت�خ��دام تلك
الطائرات يف قتل �أمريكيني على
�أر�ض الواليات املتحدة.
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وا�شنطن توا�صل املحادثات ب�ش�أن باغرام
•• وا�شنطن-رويرتز:

بحث وزي��ر ال��دف��اع االمريكي ت�شاك هاجل والرئي�س
االف�غ��اين حامد ك��رزاي خ�لال ات�صال هاتفي اجلهود
الرامية اىل التو�صل حلل �سريع الكرث الق�ضايا ازعاجا
يف ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وه��ي ت ��أخ��ر ان�ت�ق��ال مركز
اعتقال رئي�سي لل�سيطرة االفغانية.
وقال جورج ليتل املتحدث با�سم وزارة الدفاع االمريكية
البنتاجون ان الرجلني اتفقا على ا�ستغالل اال�سبوع
امل�ق�ب��ل اال� �س �ب��وع احل ��ايل ل�ل�ق�ي��ام ب�ع�م��ل م�ك�ث��ف بهدف
التو�صل التفاق.
وي�ع��د نقل م��رك��ز االع�ت�ق��ال يف ق��اع��دة ب��اج��رام اجلوية
م�صدرا دائما للتوتر مع حتذير مكتب كرزاي يف بيان
يوم االربعاء من ان اي ت�أخري اخر قد ي�ضر بالعالقات
بني البلدين.
وي��ري��د ال�ق��ادة االمريكيون �ضمان ع��دم اط�لاق �سراح

ال�سجناء اخلطريين ليعودوا ل�ساحة القتال  .ولكن
ك��رزاي دق اجرا�س اخلطر بتحذيره من ان اي �سجني
بريء حمتجز يف ال�سجن �سيطلق �سراحه.
وق��ال ب�ي��ان ليتل ان اي ات�ف��اق ب���ش��أن م��رك��ز االعتقال
�سيكون اتفاقا يعرتف بال�سيادة االفغانية ب�شكل كامل
ومب�صاحلنا امل�شرتكة يف امن ال�شعب االفغاين وقواتنا.
وخ�ل�ال زي ��ارة ه��اج��ل الفغان�ستان يف مطلع اال�سبوع
املا�ضي اتهم كرزاي الواليات املتحدة بالتامر مع حركة
طالبان واج��راء حمادثات منفردة مع املتمردين وهي
ات�ه��ام��ات نفتها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�شدة وك�شفت عن
توترات عميقة بعد حرب ا�ستمرت  11عاما.
وتعتزم الواليات املتحدة �سحب مايزيد قليال عن ن�صف
قواتها التي يبلغ عددها  66الف فرد من افغان�ستان
بحلول ب��داي��ة ال�ع��ام املقبل وت��رك ق��وة �صغرية ن�سبيا
بعد عام  2014مركزة على تدريب القوات االفغانية
واجراء عمليات حمدودة ملكافحة االرهاب.

برويز ا�شرف ي�شيد بالدميقراطية يف باك�ستان
•• ا�سالم اباد-ا.ف.ب:

و�صف رئي�س الوزراء الباك�ستاين
راج� ��ا ب ��روي ��ز ا�� �ش ��رف يف خطاب
وداع� ��ي  ،ان �ت �ه��اء والي ��ة الربملان
التي بد�أت قبل خم�س �سنوات بانه
ان�ت���ص��ار ل�ل��دمي��وق��راط�ي��ة ،وذلك
قبل انتخابات يفرت�ض ان جترى
يف منت�صف ايار مايو.
وع �ق��د ال�ب�رمل ��ان �آخ� ��ر ج�ل���س��ة له
اخلمي�س وان �ه��ى ال�سبت واليته
الكاملة للمرة االوىل يف تاريخ
ب��اك���س�ت��ان ال�ب�ل��د امل���س�ل��م الوحيد
ال��ذي ميلك �سالحا ذري��ا وي�شهد
انقالبات با�ستمرار منذ ت�أ�سي�سه
يف .1947
وق � � ��ال ا� � �ش� ��رف يف خ � �ط ��اب بثه
التلفزيون م�ساء ام�س االول ان
ي�صبح �شخ�ص عادي مثلي رئي�سا
للوزراء يف باك�ستان ي�شكل م�صدر
�سرور ويعطي االمل يف ا�ستمرار
الدميوقراطية .
وا��ض��اف ان��ه ت��اري��خ ��ص��راع طويل
ب�ي��ن ال � �ق� ��وى ال ��دمي ��وق ��راط� �ي ��ة
والقوى املعادية للدميوقراطية،
ل �ك��ن ال � �ق� ��وى ال��دمي��وق��راط �ي��ة
ه��ي التــي انت�صــــــرت يف نهايــــــة
املطاف .
وي� �ف�ت�ر� ��ض ان ي �ع �ل��ن الرئي�س
الباك�ستاين �آ��ص��ف علي زرداري

املوعد املحدد لالنتخابات املقبلة
يف ه��ذا البلد ال��ذي ي�ضم 180
مليون ن�سمة.
وي��رى املحللون ان انهاء الوالية
الت�شريعية ب��ال�ك��ام��ل مت بف�ضل
م �ه��ارة زرداري يف االب� �ق ��اء على
التحالف احلاكم بال تغيري ورغبة
ق��ائ��د اجل �ي ����ش يف ال �ب �ق��اء خ ��ارج
�ساحة ال�سيا�سة وامتناع املعار�ضة
عن املطالبة باالنتخابات مبكرة.
لكن على الرغم من تبني قوانني

مهمة� ،شهد الربملان الباك�ستاين
يف ال �� �س �ن��وات اخل �م ����س االخ �ي�رة
ت��ده��ورا كبريا يف اقت�صاد البالد
وامن ال�سكان.
و� �س �ت �ح��ل حم ��ل احل� �ك ��وم ��ة هذا
اال� �س �ب��وع ادارة ان�ت�ق��ال�ي��ة مكلفة
� � �ش � ��ؤون ال � �ب �ل�اد اىل ان تق�سم
احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة املنبثقة عن
االقرتاع اليمني.
واك ��د ا� �ش��رف ان م��ن االجن� ��ازات
اال��س��ا��س�ي��ة حل��زب��ه احل��اك��م نقل

��ص�لاح�ي��ات اىل ال ��والي ��ات .لكنه
اع�ترف ب��ان احلكومة مل تتمكن
من حل م�شكلة الطاقة.
ودع��ا الباك�ستانيني اىل امل�شاركة
يف ان�ت�خ��اب��ات اي��ار/م��اي��و ،م�ؤكدا
ثقته بان االقرتاع �سيكون عادال.
وق� ��ال ب ��وج ��ود اح � ��زاب �سيا�سية
وجلنة انتخابات م�ستقلة وو�سائل
اع �ل��ام ف �ع��ال��ة وجم �ت �م��ع مدين
و�سلطة ق�ضائية ،لي�ست هناك
امكانية للتالعب يف االقرتاع.

�ألبانيا م�ستعدة ال�ست�ضافة عنا�صر خلق

•• تريانا�-أ.ف.ب:

�أبدت �ألبانيا ا�ستعدادها ال�ستقبال  210من عنا�صر منظمة جماهدي خلق
الإيرانية املعار�ضة الذين يقيمون حاليا يف قاعدة ع�سكرية �أمريكية �سابقة
يف العراق .وق��ال رئي�س ال��وزراء الألباين �صالح بري�شا يف بيان �إن حكومته
م�ستعدة ال�ستقبال ه�ؤالء لأ�سباب �إن�سانية  .وح�سب امل�صدر نف�سه �سي�ستقبل
املعار�ضون الإيرانيون املقيمون حاليا يف مع�سكر ليربتي يف العراق بناء على
طلب ال�سلطات الأمريكية والأمم املتحدة .وج��اءت ت�صريحات بري�شا بعد
م�شاورات �أجراها املوفد اخلا�ص للأمم املتحدة يف العراق مارتن كوبلر وممثلة
الواليات املتحدة باربرا ليف مع ال�سلطات الألبانية ب�ش�أن الإجراءات الأمنية
و�شروط �إقامة ه��ؤالء املعار�ضني الإيرانيني ان�سجاما مع القانون الدويل.
وكانت وا�شنطن �شطبت جماهدي خلق من قائمتها للمنظمات الإرهابية
يف ال�ع��ام  .2012ويف  9ف�براي��ر �شباط تعر�ض مع�سكر ليربتي ل�سقوط
قذائف هاون و�صواريخ ،مما �أ�سفر عن مقتل �سبعة �أ�شخا�ص وفق املعار�ضني
الإيرانيني ،ودانت الأمم املتحدة والواليات املتحدة هذا الهجوم .ي�شار �إىل �أن
منظمة جماهدي خلق �أن�شئت يف �ستينيات القرن املا�ضي للكفاح �ضد نظام
ال�شاه ب�إيران ،ومتركزت يف العراق عقب �صعود النظام الإيراين احلايل عام
 ،1979وقامت خالل �سنوات احلرب الإيرانية العراقية 1988-1980
بعمليات ع�سكرية �ضد �إيران انطالقا من الأرا�ضي العراقية.
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العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1424ا�ستئناف جتاري

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/779عقاري كلي
اىل اخل�صم املدخل � -1/شركة احمد ها�شم خوري واخوانه لال�ستثمار (ذ.م.م) جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /فرهاد حممد باباوند دو�شانلو قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بثبوت ملكية امل��دع��ى للوحدة رق��م  607الكائنة ب�برج فرت�شني
والزام املدعى عليهما االوىل بت�سجيل الوحدة رقم  607با�سم املدعى يف دائرة االرا�ضي
واالمالك وفقا لل�شروط االجراءات املقررة قانونا والزام املدعى عليهما بكافة والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة 11.00
�ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10743بتاريخ2013/3/18
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/1543جتاري كلي

العدد  10743بتاريخ2013/3/18
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/902عقاري كلي

اىل اخل�صم املدخل  -1/الزبري املاهي الطيب املاهي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /بيرت هومز للو�ساطة العقارية وميثله :نا�صر مال اهلل حممد غامن
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن
والت�ضامم ب�سداد مبلغ وق��دره ( 189.726دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق يف  2008/8/26وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة 9.30
�ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه -1/تنميات لال�ستثمار والتطوير ال�ع�ق��اري جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان املدعي /علي ر�ضا ا�سد فل�سفى زاده قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بتعيني حمكم يف الدعوى مع الزام املدعى عليها بالر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/4/4
ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة اي��ام على االق��ل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة
ح�ضوري.

اىل امل�ست�أنف �ضدهما  - 1 /جريميياه جاميلو ارانيتا  -2راندي اكلريا
باجوريو جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /صالح الدين احلاج
عبداهلل عبدالرحمن �شريف وميثله :حممد �سلمان ح�سن ال�صابري قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2011/1207جتاري كلي
بتاريخ  2012/12/11وح��ددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2013/4/7
ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة  ch2E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/78تنفيذ عمايل

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1058عقاري كلي

العدد  10743بتاريخ2013/3/18
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2010/863عقاري كلي

العدد  10743بتاريخ2013/3/18

اىل املدعى عليه � -1/شركة تعمري القاب�ضة لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي �/شرين حممد عقيل بهرمن قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء والزام املدعى عليها برد مبلغ
وقدره (578750درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
بواقع  %10من تاريخ ا�ستالمها املبلغ اىل حني ال�سداد التام .وحددت 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,

اىل امل��دع��ى ع �ل �ي��ه -1/ث��ام��ر اجل ��ري ��ان جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي /ح�سن حممد مكي ح�سن وميثله :ب��در حممد علي ال�ق��رق قد
اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب�ن��دب خبري متخ�ص�ص مع
الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2013/4/3ال�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,

اىل املنفذ � �ض��ده� -1/شركة اري�ستقراط �ستار انف�ستمنت�س (ذ.م.م)
وميثلها ال���س�ي��د /ع�ث�م��ان ف��ايل جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب
التنفيذ� /شركة نيون االمارات ذ.م.م وميثلها حممد حنيف مر�شنت قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1051188درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .و عليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اىل املنفذ �ضده -1/اي �سي دي انرتنا�شيونال كونرت اكتنج (�ش.ذ.م.م)
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /بوتيا بورابيل �سيفاني�ش
رغ��وان وميثله :عبداهلل حممد توفيق امل��دين قد �أق��ام عليكم الدعوى
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة امل ��ذك ��ورة اع�ل�اه وال��زام �ك��م ب��دف��ع امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره
( )104236درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .باال�ضافة اىل
مبلغ ( )1043درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1109ا�ستئناف جتاري

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2011/513ا�ستئناف عقاري

العدد  10743بتاريخ2013/3/18

اىل امل�ست�أنف �ضدهم � - 1 /شركة كبريي لل�سياحة وال�شحن (ذ.م.م)  -2ار�ش
ح�سن كبريي اح�سني بور � -3شركة تاكت للو�ساطة التجارية (ذ.م.م) جمهويل
حمل االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف /بنك ��ص��ادرات اي��ران ف��رع �شارع ال�شيخ زايد
وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2011/291جتاري جزئي بتاريخ  2012/8/28وحددت
لها جل�سه ي��وم ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  2013/4/9ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة
 ch2E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل اخل�صم املدخل � - 1 /شركة ليمتلي�س للتطوير العقاري جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /فهد علي مو�سى علي �سيف النقبي
وميثله :جا�سم عبداهلل عبدالرزاق عبداهلل النقبي قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2010/53عقاري كلي بتاريخ 2011/8/7
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2013/3/21ال�ساعة 10.00
�صباحابالقاعة  ch1B.10وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون

ق�سم الطعون

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1063تنفيذ مدين

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/508تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �ضدهما -1/احمد بن حبيب بن حيدر البلو�شي  -2الطرفانه لتجارة
االلكرتونيات ل�صاحبها/احمد بن حبيب حيدر البلو�شي جمهويل حمل االقامة
مب��ا ان ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ /ع �ب��داهلل حم�م��د اح�م��د ال��زرع��وين وم�ك�ي��ه ع�ل��ي ح�سن
ال��زرع��وين ب� ��إدارة وميثله :من�صور ع�ب��داهلل حممد احمد ال��زرع��وين 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 ( 19338درهم)
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

العدد  10743بتاريخ2013/3/18

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/106تنفيذ عمايل

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/التقنية االن���ش��ائ�ي��ة للبناء وال�ت�ع�م�ير �� ��ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ� /شيبة احلمد عبدالهادي
حممد عثمان قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )9600درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة  .باال�ضافة اىل مبلغ ( )606درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه
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

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

حماكماال�ستئناف

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/445مدين كلي
اىل املحكوم عليه -1/عا�صم �صالح احمد التاي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/12/31يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /اب��راه�ي��م �سعيد احمد ل��وت��اه ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ
 409700درهم ( اربعمائة وت�سعة الف و�سبعمائة درهم) مع الفائدة عن هذا املبلغ بواقع
 %9تبد�أ من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2012/6/19وحتى متام ال�سداد على اال جتاوز
املبلغ امل�ضي به والزمت املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1135ا�ستئناف مدين

العدد  10743بتاريخ2013/3/18
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/125ا�ستئناف جتاري

العدد  10743بتاريخ2013/3/18
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2011/711ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضدهم  - 1 /عال احمد عياد -2عبدالعزيز جواد عبدالعزيز جودة
� -3سامر جربي غنامي عودة  -4ر�ضا خمتار ال�شحات ال�سيد جمهويل حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف �/شركة الو�سيط املبا�شر للخدمات املالية �ش.ذ.م.م
وميثله :عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رق��م  2011/517م��دين كلي بتاريخ  2012/12/24وحددت
لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2013/4/3ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة
 ch2D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده � - 1 /سيد جواد مظلومي جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف /الهالل للمجوهرات ���ش.ذ.م.م وميثله :عبدالرحمن
عبداهلل ح�سني امل�ضرب قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2011/451جتاري كلي بتاريخ  2012/1/29وحددت لها جل�سه يوم
الثالثاء املوافق  2013/4/2ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة ch2E.23
وع�ل�ي��ه يقت�ضي ح���ض��ورك��م او م��ن ميثلكم ق��ان��ون�ي��ا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /ابنهاج ح�سيد حيدر قايد احمد جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع وميثله :خالد
كلندر عبداهلل ح�سني قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2010/1026جت��اري كلي بتاريخ  2011/7/25وح��ددت لها جل�سه يوم
الثالثاء املوافق  2013/4/9ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة ch2E.23
وع�ل�ي��ه يقت�ضي ح���ض��ورك��م او م��ن ميثلكم ق��ان��ون�ي��ا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 210جت جز  -م ت -ب� -أظ
مدعي /بهزاد عبدل �صيادي اجلن�سية :ايران مدعي عليه :م�ؤ�س�سة الدوامة للنقليات
واملقاوالت العامة -ل�صاحبها/احمد مبارك ح�سني هادي املن�صوري اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  60.000درهم فائدة قانونية  %12املطلوب اعالنه/
م�ؤ�س�سة الدوامة للنقليات واملقاوالت العامة -ل�صاحبها/احمد مبارك ح�سني هادي
املن�صوري اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/4/1موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية
 الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليكايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2487جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/ورثة ماجد مهري خمي�س بلواتر املزروعي وهم  -1نورة عبداحلميد جاب اهلل
حممد  -2مهري خمي�س بلواتر املزروعي � -3سالمة علي املزروعي  -4حمدماجد مهري خمي�س
املزروعي  -5حممد ماجد مهري خمي�س املزروعي  -6خلفان ماجد مهري خمي�س املزروعي -7
عي�سى ماجد مهري خمي�س املزروعي � -8سهيل ماجد مهري خمي�س املزروعي � -9سامل ماجد
مهري خمي�س املزروعي العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/13م قد حكمت عليك
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح � /شركة م�صرف الهالل بالتايل :حكمت
املحكمة  :بالزام املدعى عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للمدعى (  525.665.23درهم ) خم�سمائة
وخم�سة وع�شرين ال�ف��ا و�ستمائة وخم�سة و�ستني دره�م��ا وث�لاث��ة وع�شرين فل�سا والزمتهم
بامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي
وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/17حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي /حممد حممود حممد ال�سيد
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3390عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي� /شريف حممد خان اجلن�سية :الهند مدعي عليه :ب�ست العاملية
للمقاوالت �ش ذ.م.م فرع دبي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ب�ست العاملية للمقاوالت �ش ذ.م.م فرع دبي اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25

قلم املحكمة

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

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 417عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /حنيف ليت عبدول رحيم اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :هارون
�صمد العمال التكييف والتربيد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /هارون �صمد العمال التكييف والتربيد
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة

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

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 492عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعي /تنوير علي حممد �شريف اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :حممد
ان�صار �شريف للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه :/حممد ان�صار �شريف للمقاوالت العامة
ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12
قلم املحكمة

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

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /111مد ين  -م ر� -س� -أظ
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يا�س ووتروورلد �أبوظبي تطلق برناجما تدريبيا ا�ستعدادا لبطولة العامل للتزلج على الأمواج
تطلق يا�س ووتروورلد �أبوظبي � -أول حديقة �ألعاب مائية
يف الإم��ارة والتي حتت�ضن �أك�بر حو�ض يف العامل للتزلج
على الأمواج  -برناجما تدريبيا متخ�ص�صا يف  20مار�س
اجلاري يتيح لع�شاق ريا�ضة التزلج على الأمواج من �أبناء
جمتمع ال��دول��ة �صقل مهاراتهم وذل��ك ب�إ�شراف وقيادة
بطل العامل يف هذه الريا�ضة كاليتون باركر.
و�سيتلقى امل�شرتكون تدريبا على كل امل�ستويات بداية من
املهارات الأ�سا�سية للتزلج على الأمواج و�صوال �إىل امل�ستوى
املتقدم و�صمم الربنامج بهدف م�ساعدة الهواة على تعزيز

قدراتهم وت�شجيعهم على �إحرتاف هذه الريا�ضة.
وقال راين واتكين�س مدير الت�سويق يف يا�س ووتروورلد
�أب��وظ �ب��ي ن�ع�م��ل ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب �أك �ب�ر ع ��دد مم�ك��ن من
ال��راغ�ب�ين يف تطوير م�ه��ارات�ه��م يف ري��ا��ض��ة ال�ت��زل��ج على
الأم��واج وبالتايل ت�شجيعهم على �صقل مواهبهم يف هذه
الريا�ضة املمتعة.
و�أ� �ض��اف ان ال�برن��ام��ج يقدم تدريبا متخ�ص�صا لل�شباب
والفتيات حيث �سيتلقى امل�شاركون تدريبا عمليا لتحقيق
م���س�ت��وي��ات م�ت�ق��دم��ة يف ال �ع��دي��د م��ن ال �ف �ئ��ات و�سيعمل

امل��درب��ون على حت�سني جميع اجل��وان��ب ب��دءا م��ن ركوب
الأم � ��واج و� �ص��وال �إىل احل��رك��ات امل�م�ي��زة وال��وق��وف على
الأمواج والتزلج.
و�أعرب عن تطلعه لتقدمي �أبطال عامليني لبطولة العامل
ل�ل�ت��زل��ج ع�ل��ى الأم � ��واج  2013ال �ت��ي ت�ست�ضيفها يا�س
ووتروورلد يف � 26أكتوبر من العام اجلاري.
و�أو� �ض��ح �أن ال�برن��ام��ج يت�ضمن ع��ددا م��ن امل �ب��ادرات التي
ت �ه��دف �إىل ال�ت�ق��دي��ر م�ن�ه��ا � �ش �ه��ادة يف �إمت� ��ام م�ستويات
متنوعة م��ن امل�ه��ارة ومنح ال�سرتة ال�صفراء وه��ي فكرة

م�ستوحاة من اجلولة الفرن�سية اجلاكيت الأ�صفر والذي
مينح كجائزة لأف�ضل العب يف كل دورة.
و�ستقام م�سابقة دورية كل �شهرين مبا يتيح اكت�شاف املزيد
من الأبطال حيث �أن الفكرة الرئي�سية هي ا�ستقطاب �أكرب
عدد ممكن من هواة ريا�ضة التزلج على الأم��واج لتنمية
مهاراتهم.
ويتيح ه��ذا الربنامج الفر�صة لإع ��داد العبني حمليني
ا�ستعدادا للت�صفيات النهائية التي �ستقام خالل �شهري
�أغ�سط�س و�سبتمرب من العام اجلاري.

و�سيقوم الرابحون بهذه الت�صفيات ب�إثبات مهاراتهم يف
مواجهة �أف�ضل الالعبني من جميع �أنحاء العامل وذلك
خالل فعاليات بطولة العامل للتزلج على الأم��واج التي
�ستقام يف يا�س ووتروورلد �أبوظبي.
وت�ق��ام دورات ال�ت��زل��ج على الأم ��واج يف ي��ا���س ووتروورلد
�أب��وظ�ب��ي ك��ل �أرب �ع��اء م��ن ال���س��اد��س��ة وال�ن���ص��ف م���س��اء �إىل
التا�سعة والن�صف م�ساء وك��ل �سبت م��ن � 8صباحا �إىل
� 11صباحا وتت�ضمن ال��دورات � 3ساعات من التدريب
املتخ�ص�ص حيث يعتمد ذلك على م�ستويات املهارة.
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�سلطان بن �شخبوط يدعم دوري �أبطال غرب �آ�سيا لل�شطرجن
وج��ه ال�شيخ �سلطان ب��ن خليفة ب��ن �شخبوط
�آل نهيان رئي�س االحت��اد الأ�سيوي لل�شطرجن
 ،الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لاحت��اد الأ� �س �ي��وي بتحمل
الأع �ب��اء امل��ال�ي��ة ون�ف�ق��ات اال�ست�ضافة وجوائز
ب�ط��ول��ة دوري �أب �ط��ال غ ��رب �أ��س�ي��ا لل�شطرجن
التي �إنطلقت م�ساء �أول من �أم�س يف العا�صمة
الأردن�ي��ة عمان وت�ستمر مناف�ساتها حتى يوم
 23من ال�شهر اجل��اري حتت �إ��ش��راف االحتاد
امللكي الأردين لل�شطرجن بالتعاون مع النادي
امللكي الأردين لل�شطرجن الذي ير�أ�سه الأمري
حممد بن طالل
ي�شارك يف البطولة � 10أندية من  5دول هي

الإم��ارات والعراق والأردن واليمن وفل�سطني
 ..والأندية امل�شاركة هي نادي ال�شارقة الثقايف
لل�شطرجن ون��ادي��ا الإت �� �ص��االت وال�ك�ه��رب��اء من
العراق  ،وناديا الت�ضامن وال�شعلة من اليمن
وناديا �شباب اخلليل والثقايف الأورثوذوك�س من
فل�سطني وثالثة �أندية من الأردن هي امللكي
الأردين للرجال والأم��ان��ة بالعا�صمة وامللكي
الأردين لل�سيدات.
وقد ا�سفرت لقاءات اجلولتني الأوىل والثانية
م��ن ال�ب�ط��ول��ة ع��ن � �ص��دارة رب��اع �ي��ة لل�شارقة
الإم � ��ارات � ��ي وامل �ل �ك ��ي الأردين والإت� ��� �ص ��االت
وال �ك �ه��رب��اء ال �ع��راق �ي��ان ب��ر��ص��د  4ن �ق��اط لكل

منهم بعد �أن حقق كل فريق الفوز يف جولتني
يف اجلولة الأوىل فاز نادي ال�شارقة على نادي
الت�ضامن اليمني بنتيجة  2.5مقابل 1.5
وبنف�س النتيجة فاز نادي كهرباء العراق على
ن ��ادي ��ش�ب��اب اخل�ل�ي��ل وف ��از ن ��ادي الإت�صاالت
ال�ع��راق��ي على �سيدات امللكي الأردين بنتيجة
�-4صفر وبنف�س النتيجة ف��از امللكي الأردين
على الثقايف الأورث��وذوك����س بينما ف��از ال�شعلة
اليمني على الأمانة الأردين بنتيجة . 1-3
ويف اجلولة الثانية ف��از ال�شارقة على �سيدات
امللكي الأردين بنتيجة �-4صفر وبنف�س النتيجة
فاز كهرباء العراق على الثقايف الأورثوذوك�س

الفل�سطيني بينما فاز الإت�صاالت العراقي على
�شباب اخلليل بنتيجة  1-3وبنف�س النتيجة
فاز امللكي الأردين على الأمانة الأردين بينما
تعادل ناديا اليمن ال�شعلة والت�ضامن بنتيجة
.2-2
ميثل نادي ال�شارقة يف البطولة الأ�ستاذ الدويل
الكبري �سامل عبد الرحمن والأ��س�ت��اذ الدويل
عبداهلل ح�سن والأ�ستاذ الدويل عمر نعمان �آل
علي وال ��دويل �سعود حممد �أح�م��د واملحرتف
الأوكراين الأ�ستاذ الكبري مارتني كرافت�سيف ،
وي�سمح نظام البطولة مب�شاركة حمرتف واحد
مع كل نادي .

بنكن�شتاين ودرافيد يعززان �صفوف �إم �سي �سي يف بطولة طريان الإمارات للكريكيت توينتي20
ي�ستعد اجلنوب �إفريقي دايل بنكن�شتاين ،العب
الكريكيت ال ��دويل ال�سابق ل�ق�ي��ادة ف��ري��ق نادي
ماريلبون للكريكيت ام �سي �سي الزاخر بالنجوم
يف بطولة طريان الإمارات للكريكيت توينتي20
التي يحت�ضنها ملعب ذا �سيفنز بدبي ي��وم 22
مار�س اجلاري.
و�سيلعب بنكن�شتاين ��ض��ارب الكريكيت الأمين
� batsmanإىل ج��ان��ب ك ��ل م ��ن �أ�سطورة
الكريكيت ال�ه�ن��دي راه ��ول دراف �ي��د ال��ذي �أعلن
درافيد العام املا�ضي اعتزاله املناف�سات الدولية
والعب الكريكيت الإجنليزي الدويل ال�سابق جو
دنلي ،لي�ضفي مزيداً من القوة على فريق ام �سي
�سي .
وق��د �سبق ل�لاع��ب بنكن�شتاين �أن م� ّث��ل جنوب
افريقيا يف  23مناف�سة دولية ،و ُلقّب بوي�سدين
كريكيرت للعام يف  ،2009وهو يقود حالياً فريق
نادي مقاطعة دورهام للكريكيت تي ،20ويتمتع
ب�ق��درات كبرية يف اجل��ري ،حيث حقق �أك�ثر من
 15500رك�ضة يف مناف�سات ال��درج��ة الأوىل
مبعدل  ،45ويف ر�صيده � 38ضربة �سن�شري،
منها � 259ضربة ر�أ��س�ي��ة ،ومت�ك��ن م��ن �إ�صابة
 100ن�صيبة بو�سط الكرة.
وق��ال ماثيو جاك�سون ،املدير الإداري ل�سبورت
�أرابيا  :ي�سعدنا �أن نرحب بعودة بنكن�شتاين �إىل

دب��ي ه��ذا العام ،فهو �إ�ضافة كبرية �إىل فريق ام � 9:30صباحاً وت�ستمر حتى  6م�سا ًء بعد ق�ضاء
�سي �سي ،و�سيكون يوماً رائعاً للجمهور يف متابعة ي��وم رائ��ع م��ن مناف�سات الكريكت ذات امل�ستوى
�أق ��وى و�أم �ت��ع ع��رو���ض الكريكيت ال�ت��ي يقدمها العاملي واملرح العائلي املمتع.
العبون كباربهذا احلجم .
تعد ط�ي�ران الإم� ��ارات منذ ��س�ن��وات طويلة من
ت�ب��اع ت��ذك��رة ال��دخ��ول �إىل بطولة ك��أ���س طريان ال��داع �م�ين ال��رئ�ي���س�ي�ين ل�ل�ع�ب��ة ال�ك��ري�ك�ي��ت على
الإم � ��ارات للكريكيت مببلغ  15دره �م �اً فقط ،م�ستوى العامل ،وتتيح ال�شراكة الر�سمية التي
وي���س�ت�ط�ي��ع الأط� �ف ��ال دون  12ع��ام �اً مرافقة ن�سجتها م��ع جمل�س الكريكيت العاملي للناقلة
الكبار جماناً ،و�سيكون اجللو�س على امل�سطحات الدولية الأ��س��رع من��واً يف العامل حقوق الرعاية
الع�شبية ،ل��ذل��ك ين�صح اجل�م�ه��ور با�صطحاب جلميع �أحداث جمل�س الكريكيت العاملي الكربى
�سجاد الرحالت واملظالت ،لال�ستمتاع بيوم رائع مبا فيها ك�أ�س العامل للكريكيت ،وك�أ�س الأبطال،
خارج املنزل.
وبطولة العامل توينتي ،20والتي ت�شمل جوالت
تتوفر ت��ذاك��ر البطولة حالياً يف مكاتب �شركة  2013امل�ؤهلة يف دولة الإمارات هذا العام.
برومو�سيفن للت�سويق الريا�ضي يف مبنى �إمارات كما ترعى الناقلة اجلولة امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
�آت��ري��وم ،ع�ل��ى � �ش��ارع ال�شيخ زاي ��د ،ك�م��ا �ستطرح للكريكيت ،وك�أ�س العامل حتت  19عاماً ،والك�أ�س
للبيع خالل البطولة عند بوابة ملعب ذا �سيفنز ،ال��دول �ي��ة ،وك ��أ���س ال �ع��امل للكريكيت لل�سيدات،
الواقع على طريق دبي-العني.
وت�ق��وم بالتعاون م��ع جمل�س الكريكيت العاملي
ن�صف
كل
املجانية
وتغادر حافالت نقل اجلمهور
برعاية فريق النخبة من حكام جمل�س الكريكيت
�ساعة م��ن موقف ال�سيارات �أم��ام �سوبر ماركت العاملي ،حيث يظهر �شعار طريان الإمارات Fly
اللولو يف منطقة الكرامة بجانب موقف �سيارات  Emiratesعلى قم�صان احل�ك��ام يف جميع
ال �ك��رام��ة ،وك��ذل��ك م��ن م��وق��ف ال �� �س �ي��ارات �أم ��ام بطوالت املجل�س.
مطعم بنديروزا ،املحاذي ملبنى دناتا يف منطقة وق��د �أعلنت ط�ي�ران الإم ��ارات ع��ن �إب ��رام �صفقة
دي� ��رة ،وت�ن�ط�ل��ق �أوىل احل��اف�ل�ات يف � 9صباحاً رعاية ملدة � 10سنوات ت�شمل �إعادة ت�سمية ا�ستاد قم�صان الالعبني �شعر ط�يران الإم ��ارات  Flyاملحلية بباك�ستان من خالل رعاية بطولة في�صل ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��س�ب��ورت����س �أراب �ي��ا ب�ط��ول��ة طريان
وت�ستمر احل��رك��ة حتى  2بعد ال�ظ�ه��ر ،وتتوفر نادي مقاطعة النك�شاير للكريكيت ليحمل ا�سم .Emirates
بنك تي  20للكريكيت ،كما ترعى جمعية لوردز الإم��ارات للكريكيت تونتي ،20وبطولة طريان
خ��دم��ة ال�ع��ودة ب��احل��اف�لات اع�ت�ب��اراً م��ن ال�ساعة ط�ي�ران الإم � ��ارات �أول ��د ت��راف��ورد ك�م��ا �ستحمل وت��رع��ى ط �ي�ران الإم � � ��ارات �أح � ��داث الكريكيت ت��اف�يرن��رز اخل�يري��ة ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،وترعى الإمارات فورتي.40

رايكونن بطل املرحلة الأوىل من جائزة ا�سرتاليا

يف �إطار اتفاقية التعاون بني جمل�س �أبوظبي الريا�ضي واملدار�س

ختام بطوالت مدار�س الإمارات الوطنية لكرة القدم
اختتمت بطوالت مدار�س االمارات الوطنية لكرة
القدم بتتويج ف��رع املدر�سة يف مدينة حممد بن
زايد بلقب املراحل الثالث ( االبتدائي والإعدادي
وال� �ث ��ان ��وي ) ال �ت ��ي �أق �ي �م��ت � �ض �م��ن الن�شاطات
وامل���س��اب�ق��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ع��اون بني
جمل�س ابوظبي الريا�ضي ومدار�س االمارات.
وج��اءت البطولة ال�ت��ي �أقيمت مب�لاع��ب مدر�سة
االم� � ��ارات ال��وط �ن �ي��ة يف ال �ط��وي��ة مب��دي �ن��ة العني
مب �� �ش��ارك��ة  150الع �ب��ا مي �ث �ل��ون خم�ت�ل��ف فروع
امل��در��س��ة يف �إم ��ارة ابوظبي ،وذل��ك ب�ه��دف حتفيز
الطلبة على املمار�سة الريا�ضية وتنمية التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ون���ش��ر ال��وع��ي ال��ري��ا� �ض��ي والثقايف

وال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى ال�ب�رام��ج ال��ري��ا��ض�ي��ة وامل� �ب ��ادرات
التوعوية التي ت�ساعد ومتكن الطلبة من حتقيق
التفاعل ال��ري��ا��ض��ي يف املجتمع  ،بجانب حر�ص
ب��رام��ج االت �ف��اق �ي��ة ع�ل��ى ال��دع��م امل�ب��ا��ش��ر مل�سرية
الريا�ضة املدر�سية ال�ت��ي ت�شكل رك�ن��ا �أ�سا�سيا يف
عمليات التنمية الريا�ضية .
وت��وج ممثلو جمل�س ابوظبي الريا�ضي ومدار�س
االم��ارات الوطنية فرع مدر�سة االم��ارات مبدينة
حممد ب��ن زاي��د بلقب البطولة  ،بجانب تقدمي
اجل ��وائ ��ز وال �ك ��ؤو� ��س لأ� �ص �ح��اب امل ��راك ��ز الثانية
والثالثة يف مناف�سات البطولة التي تعترب �أوىل
خطوات تفعيل االتفاقية بني م��دار���س االمارات

وجمل�س ابوظبي الريا�ضي وال�ساعية االتفاقية
لن�شر الوعي ب�أهمية ممار�سة الريا�ضة وم�شاركة
ط�لاب م��دار���س الإم� ��ارات الوطنية يف الأن�شطة
الريا�ضية التي يقيمها املجل�س وال�ساعية خللق
بيئة ريا�ضية حمفزة على الإبداع والعطاء ،وتعزيز
لغة التناف�س احل�ضاري ال�شريف بني طلبة مدار�س
الإم � ��ارات ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي تعترب م��ن القطاعات
الطالبية ال��راف��دة لعمليات التنمية الريا�ضية،
بجانب احلر�ص الكبري على قيادة طلبة املدار�س
لتخطي التحديات واملعوقات ال�صحية ،عن طريق
�إ�شراكهم مبختلف الربامج واملبادرات الريا�ضية
التي يطرحها جمل�س ابوظبي الريا�ضي.

مي�سي ي�ؤكد اتقانه طريقة ريال مدريد
قال املهاجم ال��دويل الأرجنتيني ،ليونيل مي�سي� ،أن��ه بات يتقن الطريقة التي
يلعب بها ريال مدريد الإ�سباين ،والتي تعتمد على الهجمات املرتدة ال�سريعة،
وذلك ب�سبب لعب منتخب بالده بالطريقة نف�سها ،م�شرياً �إىل �أنه ت�أقلم على
ه��ذا الأ�سلوب ب�شكل جيد م��ؤخ��راً .وق��ال �أن ناديه بر�شلونة لديه طريقة لعب
واح ��دة وال ميكن تغيريها ،م�شرياً ب��ذل��ك �إىل �أ��س�ل��وب ال�ت�م��ري��رات الق�صرية،
�أو ما درج على ت�سميته التيكي تاكا  ،الفتاً �إىل �أن العبي ري��ال مدريد لديهم
�أ�ساليبهم اخلا�صة داخ��ل �أر���ض امللعب .وتطرق مي�سي �إىل جوانب عديدة من
حياته الكروية واخل��ا��ص��ة ،خ�لال مقابلة طويلة م��ع قناة TYC Sports
التلفزيونية الأرجنتينية� ،إذ �أ�شار �إىل �أن انتقادات والده الدائمة له من احلوافز

املهمة التي تدفعه با�ستمرار لتقدمي الأف�ضل خالل املباريات .و�أو�ضح قائ ً
ال� :أنا
بالن�سبة لوالدي �ألعب ب�شكل �سيئ دائماً ..وبعد كل مباراة يغ�ضب مني وينتقد
بع�ض الأم��ور التي فعلتها ،وه��ذا ع��ادة ما يدفعني لتقدمي �أداء �أف�ضل ،توجد
مباريات عدة قدمت فيها م�ستويات كارثية� ..أعلم ذلك ،لأنني �أنا �أول و�أكرب ناقد
لنف�سي  .واعرتف الالعب الأرجنتيني ب�إعجابه ال�شديد بهدف غرميه مهاجم
ريال مدريد ،الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الر�أ�سي يف مرمى مان�ش�سرت يونايتد
الإنكليزي يف ذهاب دور الـ 16لدوري �أبطال �أوروبا ،بيد �أنه �شدد على �أنه لي�س
الوحيد القادر على ت�سجيل الأهداف بتلك الطريقة الكولومبي راداميل فالكاو
مهاجم �أتلتيكو مدريد لديه كرات ر�أ�سية تقتل املدافعني �أي�ضاً .

اع �ت�ب�ر � �س��ائ��ق ل��وت��و���س ري �ن��و ال �ف �ن �ل �ن��دي كيمي
راي�ك��ون��ن ال�ف��ائ��ز ام����س ب��امل��رك��ز االول يف جائزة
ا��س�ترال�ي��ا ال �ك�برى ،امل��رح�ل��ة االوىل م��ن بطولة
العامل ل�سباقات فورموال واحد ،انه يقود �سيارة
جيدة جدا.
وق��ال راي�ك��ون��ن اعتقد ب��ان �سيارتي كانت جيدة
جدا وكانت ثقتي كبرية يف هذا ال�سباق .
وتابع انه ال�سباق االول يف املو�سم وال ميكن توقع
ما ميكن ان يحدث الحقا .
وتقدم رايكونن على اال�سباين فرناندو الون�سو
(فرياري) واالملاين �سيبا�ستيان فيتل بطل العامل
يف االعوام الثالثة املا�ضية (ريد بول رينو).
من جهته ،قال فيتل الذي �سجل ا�سرع االوقات يف
التجارب احلرة والر�سمية عندما ينطلق ال�سائق
من املركز االول فانه يريد الفوز بكل ت�أكيد ،لكننا

مل�سنا انه بعد لفتني او ثالث لفات ح�صلت هناك
م�شكالت يف االطارات ومل نتمكن من اال�ستمرار
يف احللبة لفرتة اطول من ال�سائقني االخرين .
وا��ض��اف قدمنا اق�صى ما ميكن تقدميه اليوم،
مل يكن مبقدورنا التوقف مرتني فقط ويجب
ان نعمل على هذه النقطة يف ال�سباقات املقبلة،
كان ايقاع ال�سيارة جيدا يف التجارب ويف انطالق
ال���س�ب��اق ،ل�ك��ن الح �ق��ا مل ت�ك��ن ب��ال�ف�ع��ال�ي��ة ذاتها
ب�سبب ت�ضرر االطارات وا�ضطراري اىل الدخول
اىل غرفة ال�صيانة مبكرا .
اما الون�سو فاو�ضح كان ال�سباق جيدا .ح�صولنا
على معدل جيد من النقاط بعد ه��ذا اال�سبوع
ال�صعب مينحنا مزيدا من الثقة للم�ستقبل .
وتابع كان الوقع مقعدا ب�سبب التقلبات املناخية
ثم هطول االمطار يف التجارب هذا ال�صباح ،كما

كانت احللبة مزدحمة جدا  ،م�ضيفا ال اعتقد انه
كان بامكاننا انهاء ال�سباق بالتوقف مرتني فقط،
وك��ان يجب ان نحرتم اال�سرتاتيجية املو�ضوعة
قبل ال�سباق .
وم�ضى ال�سائق اال�سباين قائال كانت انطالقتي
اف�ضل من انطالقة لوي�س هاميلتون وفيليبي
م��ا��س��ا ،وت��وق�ي��ت دخ ��ويل اىل غ��رف��ة ال�صيانة يف
املرات الثالث كان �صائبا جدا .
وا�ضاف عملنا كثريا يف ف�صل ال�شتاء ولدينا �سيارة
جيدة جدا ،وهدفنا يف �سباق اليوم كان بال�صعود
اىل من�صة التتويج ،وهذا ما حتقق .
وحت ��دث ع��ن ل��وت��و���س وري ��د ب ��ول ق��ائ�لا �سيارة
لوتو�س كانت �سريعة ج��دا ه��ذا ال�شتاء ،و�سيارة
ري��د ب��ول هي االف�ضل ور�أي�ن��ا كيف حققت ا�سرع
االوقات يف التجارب هنا .

فالمنجو يقيل مدربه لرف�ضه تخفي�ض راتبه
�أقال نادي فالمنجو وهو واحد من �أكرب �أندية كرة
القدم يف الربازيل واكرثها �شعبية مدربه دوريفال
جونيور لرف�ضه تخفي�ض راتبه.
وق��ال النادي يف بيان عقب �شهرين من املفاو�ضات
بهدف تعديل بنود التعاقد املوقع العام املا�ضي مل
يتو�صل فالمنجو وامل ��درب دوري�ف��ال جونيور الي
ات �ف��اق ي�ح�ظ��ى ب��ر��ض��ا ال �ط��رف�ين ع�ل��ى ال��رغ��م من
التقدم الذي حتقق يف املفاو�ضات.

وت��وىل امل��درب البالغ م��ن العمر  50عاما تدريب
�أك�ثر من ع�شرة �أندية برازيلية و�شغل من�صبه يف
فالمنجو لت�سعة �أ�شهر.
وقال باولو بياليبي مدير النادي ملحطة �سبورتف
املدفوعة مقدما ال��رات��ب ال يتما�شى مع الظروف
احلالية لنادي فالمنجو.
وا��ض��اف يرغب فالمنجو يف ال��وف��اء بتعهداته اال
اننا ال ن�ستطيع االبقاء على امل�ستوى احلايل لراتب

امل ��درب .وع��ان��ى فالمنجو ل��دف��ع روات ��ب العاملني
لديه يف الوقت املنا�سب العام املا�ضي وقالت االدارة
اجل��دي��دة ال�ت��ي ت��ول��ت امل���س��ؤول�ي��ة يف ي�ن��اي��ر كانون
الثاين املا�ضي برئا�سة ادواردو بانديرا دي ميلو انها
م�صممة على تخفي�ض النفقات.
وا�ضاف بياليبي ان م�شكلة ت�أخر الرواتب قد متت
ت�سويتها .وتابع مت �سداد روات��ب فرباير يف خام�س
يوم عمل من �شهر مار�س.

الفوز احلادي واخلم�سون ل�سان انطونيو
حقق �سان انطونيو �سبريز فوزه احلادي واخلم�سني
وجاء على كليفالند كافاليريز � 113-119ضمن
الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
وع ��زز ��س��ان ان�ط��ون�ي��و ��ص��دارت��ه ملجموعة اجلنوب
الغربي ،وهو كان �ضمن ت�أهله اىل الدور االول من
البالي اوف.
وب� ��رز م��ن ال �ف��ائ��ز ت�ي��م دن �ك��ان ( 30ن�ق�ط��ة و12

م�ت��اب�ع��ة) ،وم��ن كليفالند واي ��ن ايلينغتون ( 21م�ع��ززا م��رك��زه ال�ث��ال��ث ملجموعة االط�ل���س��ي ،ولقي
كليفالند خ�سارته الرابعة واالرب�ع�ين حيث يحتل
نقطة).
كما فاز بو�سطن �سلتيك�س على ت�شارلوت بوبكات�س املركز االخري للمجموعة الو�سطى.
�� .88-105س�ج��ل ل�ل�اول ج�ي���س��ون ت�ي�ري ( 15وت�غ�ل��ب ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�ل�اي��زر ع�ل��ى ديرتويت
ن �ق �ط��ة) ،ول �ل �ث��اين ج��ان�ي�رو ب��ارغ��و ( 18نقطة) بي�ستونز � .110-112سجل ل�لاول ال ماركو�س
الدريدج ( 31نقطة و 12متابعة) ،وللثاين رودين
وجريالد اندر�سون ( 16نقطة).
ورفع بو�سطن ر�صيده اىل  36فوزا يف  65مباراة �ستاكي ( 32نقطة) وويل باينوم ( 23نقطة).
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غرفة جتارة و�صناعة عجمان
اعالن وحل وت�صفية
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�شركة ال�شرق والغرب لل�صيانة العامة /ذ.م.م

نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي � :شركة ال�شرق والغرب
لل�صيانة العامة /ذ.م.م �-شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة قد تا�س�ست
يف ام��ارة عجمان مبوجب قانون ال�شركات االحت��ادي رق��م ( )8ل�سنة
( )1984وتعديالته مرخ�صة يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية حتت
رقم ( )47062وقد قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة.
داو و رو�س

م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ
ن�شر االعالن وعلى العنوان التايل :امارة عجمان هاتف065614590 :
�ص.ب210:
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ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان
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اعـــــــالن
تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
علي خليل ابراهيم ح�سن احلو�سني اجلن�سية :االم��ارات وطلبا الت�صديق على
حم��رر يت�ضمن :ت�ن��ازل يف ح�صته البالغة  %100يف اال��س��م التجاري (خليل
ابراهيم ح�سن للمقاوالت الفنية ) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية
يف مدينة خورفكان رخ�صة جتارية رق��م  561886ال�صادر بتاريخ 2008/3/16
يف دائ��رة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/عبداجلليل عبداملناف
اجلن�سية :بنجالدي�ش ليكن معلوما للجميع ب��ان ال�ك��ات��ب ال�ع��دل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر امل��ذك��ور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعـــــــالن

الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات عنوانه :حمل  7ملك برج
اخلور -رقة البطني  -مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد
مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية
بريل اليت للتجارة(�ش.ذ.م.م) وعنوانها :حمل رقم  2ملك ال�شيخة �صنعاء
بنت مانع -طريق العوير وذل��ك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية
لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( .)2013/2/34491بتاريخ
( )2013/2/24وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف
مكتبه الكائن يف ديرة -رقة البطني حمل  7ملك برج اخلور هاتف )04-2226266( :
فاك�س( )04-2223773م�صطحبا معه كافة مل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل
 45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

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

ا�سم ال�شركة :بريل اليت للتجارة (�ش.ذ.م.م) -رقم الرخ�صة  225080عنوانها:
حمل رقم  2ملك ال�شيخة �صنعاء بنت مانع -طريق العوير ال�شكل القانوين :ذات
م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري 1055177 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة امل��ذك��ورة اع�ل�اه ,وذل��ك مبوجب ال�ق��رار ال���ص��ادر م��ن اجلمعية العمومية
لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( )2013/1/34491بتاريخ
( )2013/2/24وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن يف ديرة -رقة البطني حمل  7ملك برج اخلور هاتف-2226266( :
 )04فاك�س ( )04-2223773م�صطحبا معه كافة مل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك
خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

دائرة التنمية االقت�صادية

دائرة التنمية االقت�صادية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 68جت كل  -م ت -ب� -أظ

مدعي /الني ماياتيجيو فيال نيوفا اجلن�سية :الفلبني مدعي عليه :مارجوري
كا�ساملري ماكارون�سيو اجلن�سية :الفلبني مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
وقدرها  35000درهم املطلوب اعالنه/مارجوري كا�ساملري ماكارون�سيو
اجلن�سية :الفلبني عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/7
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 711و 2013/ 712عم جز  -م ع -ب� -أظ

مدعيان -1 /حممد مزمل حق حممد ف�ضل احلق اجلن�سية :بنغالدي�ش -2
مر�شد علم ر�ضا احلق اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :عرب احلقول للطاقة
واالن�شاءات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب
اعالنه /عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/11
قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم-2012/ 484مد كل -م ر-ب� -أظ

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 85جت كل  -م ت -ب� -أظ

وزارة العدل وال�شئون اال�سالمية واالوقاف
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

اعــــالن اجتماع خربة

العدد  10743بتاريخ2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن عزل  -بوا�سطة الكاتب العدل
امل �ع �ل��ن :خ ��ان ب ��اد � �ش��اه ح��اج��ي حم �م��د/ب��اك �� �س �ت��اين اجل�ن���س�ي��ة ال �ع �ن ��وان :ال�شارقة
م ��وب ��اي ��ل 050-7962673/املعلن ال �ي��ه :رف��اق خ��ان علي حم�م��د /باك�ستاين اجلن�سية
العنوان :ال�شارقة هاتف 050-7690920
املو�ضوع  :عزل من الوكالة
ا�شارة للوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ  2007/1/23وامل�صدق عليها من ال�سيد الكاتب
العدل مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية برقم  1472ل�سنة  2007وعمال لن�ص املادة
( )955من قانون املعامالت املدنية رقم ( )5ل�سنة ( )85واملعدل بالقانون رقم ( )1ل�سنة
 1987لذلك :ف�أنني اعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار اليها اعاله اعتبارا من
يوم ت�سلمك هذا االع�لان .فان كان لديك اية اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�سبل
القانونية.
املعلن

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
ق�سم التنفيذ
العدد  10743بتاريخ2013/3/18

اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية 2012/2771

يف الدعوى رقم  2012/351جتاري كلي

اخل�صم املدخل� /شركة جلف هاو�سينج �سوليو�شنز كاميان ( )2املحدودة
يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف املدون ادناه
وذلك يوم االربعاء املوافق  2013/3/20يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا وذلك
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل /بنك ابوظبي التجاري
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات -القرهود -بناية ال�شم�س امل�ضيئة -مقابل
كراج الطاير لل�سيارات الدور االول مكتب رقم  -112هاتف رقم 04-2830100
فاك�س  042833622هاتف متحرك  050-6516092دبي
اخلبري امل�صريف
حممد كامل عريان
قيد رقم 64
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن بالن�شر

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  10743بتاريخ 2013/3/ 18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/ 18
اعالن حكم بالن�شر

العدد  10743بتاريخ 2013/3/ 18
اعالن حكم بالن�شر

الرقم  2012/318 :مدين جزئي

الرقم  2012/328 :مدين كلي

ا�سم املدعى :الزاهر مل��واد البناء وميثلها/تاروانى الليتا ارج��ان دول��وم��ال اجلن�سية:
�شكوى �شركات العنوان :بر�أ�س اخليمة-النخيل  0505891274اىل املدعى عليه  :مظفر
على �سيد �سيد غ�ضنفر جمهول مكان االقامة  :يرجى االحاطة بان املحكمة ا�صدرت
بحقك وبتاريخ  2013/2/28احلكم التايل :حكمت املحكمة يف م��ادة جت��اري��ة /بالزام
املدعى عليه ان ي��ؤدي اىل مبلغا ماليا مقداره ( 16459دره��م) وتعوي�ضا ماديا وادبيا
مقدارة ( 3962.62درهم) والزمته املنا�سب من امل�صاريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما
اعتبارا من اليوم التايل للن�شر ,وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه
فان املحكمة �سوف تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه.

ا��س��م امل��دع��ى :ع �ب��داهلل خمي�س حم�م��د اح�م��د اجلن�سية :االم� ��ارات ال �ع �ن��وان :بر�أ�س
اخليمة-كورني�ش القوا�سم 0501995212 -اىل املدعى عليه  :احمد �سيف علي حمدان
ال�سلحدي جمهول مكان االقامة  :يرجى االحاطة بان املحكمة ا�صدرت بحقك وبتاريخ
 2013/2/25احلكم ال�ت��ايل :حكمت املحكمة :ب��ال��زام املدعى عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعى
مبلغ  155000درهم مائة وخم�سة وخم�سون الف درهم ورف�ضت املطالبة مبا زاد على
ذلك والزمت املدعى عليه بالر�سوم الن�سبية وامل�صاريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر,
وبانق�ضاء ه��ذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه ف��ان املحكمة �سوف تتخذ
االجراءات القانونية لتنفيذه.

مكتب اخلربة احل�سابية
مذكرة تبليغ اجتماع خربة ح�سابية بالن�شر
اىل املدعى عليه :جافيد اختار عبداللطيف -باك�ستاين اجلن�سية حيث ان املدعني:
�سمري حممد حطاب ح�سن -رام ��ازي جابونيا -ال�شيخ /طالب ب��ن �صقر ب��ن حممد
القا�سمي (ال�شركاء يف �شركة �ستاليون لوبريكانت�س ���ش.م ح ذات م�سئولية حمدودة)
ق��د اق��ام��وا ال��دع��وى احلقوقية رق��م  2012/33حقوق م��دين ,وق��د مت ان�ت��داب اخلبري
احل�سابي /حممد �صالح ملبا�شرة امل�أمورية بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر بجل�سة
 2013/2/25لذا فقد مت حتديد موعد لالجتماع بكم يوم االثنني املوافق 2013/3/25
يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا مبقر مكتب اخلربة احل�سابية بدائرة حماكم را�س
اخليمة ,ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ,فان
اخلبري �سيبا�شر الدعوى يف �ضوء امل�ستندات املقدمة.

حممد �صالح /اخلبري احل�سابي بدائرة املحاكم

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 340ح نف�س -م ر-ب�-أظ

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

قلم املحكمة املدنية

الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

املنذر/بهزاد عبا�س مع�صوميان
املنذر اليهما )1:ايدن بلو ليمتد  )2اليت �ستايل للو�ساطة العقارية
يتوجه املنذر اىل املنذر اليهما ب�ضرورة اال�سراع بف�سخ العقد و�سداد
املبالغ املدفوعة وهو مبلغ وقدره ( 372.749.56درهم ) فقط ثالثمائة
واثنان و�سبعون الف و�سبعمائة وت�سع واربعون دره��م و�ستة وخم�سون
فل�سا مع التعوي�ض اجلابر لل�ضرر خالل فرتة اق�صاها �سبعة ايام من
تاريخ ن�شر هذا االنذار مع حفظ كا فة حقوق املنذر االخرى.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

مدعي /م�ؤ�س�سة االطالل لتاجري ال�سيارات وميثلها/حميد �سيف حممد مطر
النيادي وكيال عنه ه�شام ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
علي عبيد ا�سماعيل الباروت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية  3200درهم املطلوب اعالنه /علي عبيد ا�سماعيل الباروت 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 الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية
 الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرةبدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17

املرجع 2013/198:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
جمال عي�سى عامر عي�سى ال�سقطري اجلن�سية :االمارات وطلب الت�صديق على
التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (الوا�سم ملقاوالت ال�صيانة
العامة وخدمات التنظيف ) واملرخ�صة م��ن دائ��رة البلدية والتخطيط يف
عجمان حتت رقم امللف ( )57677وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان
اىل ال�سيد /حممد �سامل حميد �سامل الغماي اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر
املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/505

مدعي /ليزا بيليز اريو كوميو اجلن�سية :الفلبني مدعي عليه :مارجوري
كا�سامري ماكارون�سيو اجلن�سية :الفلبني مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
وقدرها  109670درهم املطلوب اعالنه/مارجوري كا�سامري ماكارون�سيو
اجلن�سية :الفلبني عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/14

مدعي /حممد جمال ح�سن حممد اجلن�سية :م�صر مدعي عليه :بدور بنت
حممد العبداهلل اجلن�سية :ال�سعودية مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ 99750
درهم مع التعوي�ض املنا�سب املطلوب اعالنه /بدور بنت حممد العبداهلل
اجلن�سية :ال�سعودية 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 دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/11

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم-2013/ 129مد جز -م ر-ب -ع ن

حماكم دبي االبتدائية

اىل املحكوم عليهم  /دار اخلليج مل�ق��اوالت البناء ملالكها �سيف ب��ن ع�ب��داهلل ب��ن ماجد
ال�شام�سي ال�شيخ� /سيف بن عبداهلل بن ماجد ال�شام�سي ليكن معلوما لديك بان حمكمة
ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ  28مايو  2012يف الق�ضية
رقم  2011/1702كلي جتاري بالزامكم بدفع مبلغ وقدره  2294540درهم �شامال الر�سوم
وامل�صاريف فائدة تاخريية قدرها  %12من تاريخ املطالبة حتى مت��ام ال�سداد ب�صحة
وتثبيت ام��ر احلجز التحفظي رق��م  2011/1488اوام��ر ال�شارقة ل�صالح املحكوم له:
البنك العربي ( �شركة م�ساهمة عامة وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ
احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله .لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�سب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك
االجراءات القانونية لتنفيذه ح�سب اال�صول.

مدعي /رجاء حممد احمد اجلن�سية :اليمن مدعي عليه� :سامل �سعيد عو�ض
مهيزع العامري اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :نفقة و�سكن وح�سن
معاملة املطلوب اعالنه�/سامل �سعيد عو�ض مهيزع العامري اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة بدائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17

قلم املحكمة املدنية

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي

االحوال ال�شخ�صية

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم-2013/ 59مد جز -م ر-ب� -أظ

مدعي /احمد ايوب �سليمان ال�سيد اجلن�سية :االردن مدعي عليه :بخيت
مبارك جديد حممد الرا�شدي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية مببلغ وقدره  30000درهم املطلوب اعالنه /بخيت مبارك جديد حممد
الرا�شدي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  6.30م�سا ًء امام الدائرة الثالثة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/11

قلم املحكمة املدنية

رئي�س ق�سم التنفيذ

رئي�س ق�سم الت�سجيل

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1606ت جتر -م ر -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /الدولية لالجهزة االلكرتونية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات
املنفذ �ضده  :عيد عبيد عبيد الزعابي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
عيد عبيد عبيد الزعابي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/1054
جت جز -م ت -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 2013/5/12
موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة
التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم-2012/ 1285جت جز -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /بنك را�س اخليمة الوطني �ش م ع وميثلها قانونا ال�سيد /جون جراهام هانبيل
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :حممد عظيم الدين حممد اجلن�سية :الهند
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  32.302.66درهم  +فائدة قانونية املطلوب
اعالنه /حممد عظيم الدين حممد اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/4/16موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة التجارية

لقد تقرر يف الق�ضية رق��م ( ) 2012/3171اي�ج��ارات املنظورة
امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية (ابوظبي) اللجنة االوىل
واملرفوعة من املدعية  /عبدالعجاز عبد الر�شيد مريزا مريزا-
وذلك اعالن املدعى عليه  /و�سام حممود عبدالقادر الذيابات
ن�شرا وق��د حت��دد لنظر ال��دع��وى جل�سة ي��وم االرب �ع��اء املوافق
 2013/3/27يف ال�ساعة  6.00م�سا ًء يف مقر اللجنة وذلك على
نفقة �صاحب العالقة.
جلنةف�ض املنازعات االيجارية

رئي�س ق�سم الت�سجيل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/698تنفيذ جتاري )
م�سل�سل عام 2012/4739
اىل املنفذ ��ض��ده /نا�صر غ��ري��ب م�ب��ارك ح��ارب العتيبة ع�ن��وان��ه  :بالن�شر ق��د ��ص��در �ضدك
م��ن حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رق��م  2011/863ل�صالح/ال�شركة الدولية للأجهزة
االلكرتونية ذ..م.م وق�ضى حكم املحكمة بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 6750درهم والفائدة التاخريية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة املطالبة الق�ضائية احلا�صل
يف  2011/8/21وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف,
ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ,لذا عليك
القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .كما نخطرك بانه
حتديد جل�سة  2013/5/12حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف
حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االج��راءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي
وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/13
القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن بالن�شر

لقد تقرر يف الدعوى رقم ( 2013/206دع��وى) املنظورة امام
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعي �ضدها/
احت��اد كتاب وادب��اء االم ��ارات .اعالنها ن�شرا وق��د حت��دد لنظر
الدعوى جلل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/8يف متام ال�ساعة
 12.00ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر �آل نهيان وذلك على
نفقة املدعى/حممد �سامل حممد الظاهري.
اجلنة ف�ض املنازعات االيجارية
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تتويج فريق جمال دبي بلقب دوري االمارات لهوكي اجلليد بن�سخته الثالثة
•• �أبوظبي-وام:

ت��وج ف��ري��ق ج�م��ال دب��ي بلقب الن�سخة ال�ث��ال�ث��ة لدوري
االمارات لهوكي اجلليد بعد فوزه يف نهائي البطولة على
فريق فايربز بهدفني لهدف يف املباراة التي جرت ب�صالة
التزلج بدبي مول لي�سدل ال�ستار على مناف�سات الدوري
ال ��ذي ي �ق��ام حت��ت ا� �ش��راف احت ��اد االم � ��ارات للريا�ضات
اجلليدية وبدعم جمل�س ابوظبي الريا�ضي وتنظيم نادي
ابوظبي للريا�ضات اجلليدية.
ح�ضر ختام املناف�سات هامل القبي�سي نائب رئي�س احتاد
الريا�ضات اجلليدية وحمد ال�شرياين الرئي�س التنفيذي

لنادي ابوظبي للريا�ضات اجلليدية ا�ضافة اىل متابعي
وحمبي اللعبة وجمهور غفري.
وت� ��وج ال�ق�ب�ي���س��ي وح �م��د ال �� �ش��ري��اين ف��ري��ق ج �م��ال دبي
بامليداليات الذهبية وك ��أ���س ال ��دوري للمرة الثانية يف
م�شواره �� ..ش��ارك يف ال ��دوري خم�س ف��رق ه��ي �ستورمز
وجمال دبي و ذيبز و فايربز و العقارب وامتدت مناف�ساته
م��ن �شهر �أك�ت��وب��ر حتى م��ار���س اجل��اري بنظام الدورين
واالنتقال للمربع الذهبي ومن ثم للدور النهائي.
و�أ�� �ش ��اد ال�ق�ب�ي���س��ي ب��ال�ن�ج��اح��ات ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي �سجلتها
مناف�سات دوري هوكي اجلليد بن�سختها الثالثة م�ؤكدا
ان جناحات اللعبة ج��اءت بدعم ورعاية الدكتور احمد

مبارك املزروعي رئي�س االحتاد الذي يويل اهتماما كبريا
لإقامة م�سابقات ون�شاطات مبختلف الألعاب والريا�ضات
اجل�ل�ي��دي��ة ال�ت��ي ت�سهم يف ن�شر ث�ق��اف��ة اللعبة وتو�سيع
قاعدتها عند جميع ��ش��رائ��ح املجتمع ..م���ش�يرا اىل ان
االحتاد و�ضع خطط تطويرية ومبادرات هادفة ترجمت
اىل ال��واق��ع بنجاح ومتيز معربا ع��ن �سعادته بامل�ستوى
واملكانة الكبرية التي حققتها م�سابقات االحتاد بالتعاون
م��ع ن��ادي ابوظبي للريا�ضات اجلليدية وال�ت��ي تخطت
املراحل الأول�ي��ة من خ�لال النتاجات واملكا�سب الكبرية
الرافدة مل�سرية املنتخبات الوطنية.
وثمن الدعم الكبري ملجل�س ابوظبي الريا�ضي مل�سرية

اللعبة وال ��ذي بف�ضله ا�ستطاعت ان حتقق جناحاتها
يف خمتلف البطوالت واال�ستحقاقات املحلية والقارية
وال ��دول �ي ��ة م�ت�م�ن�ي��ا ال �ن �ج��اح وال �ت �ق��دم مل �� �ش��وار االحت ��اد
وبراجمه امل�ستقبلية خلدمة م�سرية جميع الريا�ضيني
املنت�سبني لقطاعها.
و�أثنى حمد ال�شرياين على النتائج والإمكانيات الكبرية
التي ك�شفتها مناف�سات الن�سخة الثالثة من دوري هوكي
اجلليد م�ؤكدا ان مناف�سات الدوري �أ�سهمت بدعم جميع
امل�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة ب��امل��واه��ب وال�لاع �ب�ين ال�صاعدين
بجانب ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي وف��ره��ا ال ��دوري ل�ف��رق ال�ن��ادي -
�ستورمز ذيبز العني  -التي �شاركت وخرجت من الدور

الن�صف نهائي نتيجة لعوامل وظروف خمتلفة.
وق ��ال ان ال� ��دوري يف ن�سخته ال�ث��ال�ث��ة �أ��س�ه��م يف تعزيز
وت��دع �ي��م م�ك��ان��ة ال�ل�ع�ب��ة وح �ق��ق جن��اح��ات الف �ت��ه بكافة
امل�ستويات الفنية والتنظيمية وم�ستوى التناف�س الكبري
ب�ين ال�ف��رق امل�شاركة مثمنا ال��دع��م ال��ذي يوليه جمل�س
اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي مل���س�يرة اللعبة ..وا� �ش��اد بالإ�شراف
املبا�شر وت�سخري ك��ل الإم�ك��ان�ي��ات م��ن احت��اد الريا�ضات
اجلليدية برئا�سة معايل الدكتور احمد مبارك املزروعي
الذي يويل اهتماما مبا�شرا للفرق واملنتخبات الوطنية
م��ن اج��ل ان حتقق �أه��داف�ه��ا يف خمتلف اال�ستحقاقات
الر�سمية.
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جناح كبري والفت للحدث يف بحرية (املمزر) اجلميلة

�سيف وجابر املع�صم يخطفان الأ�ضواء يف الدراجات املائية
خالد القبي�سي يت�ألق ويبهر اجلمهور يف احلركات اال�ستعرا�ضية
�سيطرة قطرية على �ألقاب فئات جال�س حمرتفني ومبتدئني و�ستوك

خطف �أب �ط��ال الإم� ��ارات الأ� �ض��واء يف
مناف�سات اجلولة اخلام�سة من بطولة
الإمارات للدراجات املائية التي نظمها
نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
ي��وم �أول م��ن �أم����س يف �شاطئ بحرية
املمزر �ضمن �أن�شطة وفعاليات املو�سم
الريا�ضي البحري .2013-2012
واه� � ��دى ال �ث �ن��ائ��ي (ال� �ع ��امل ��ي) �سيف
وج��اب��ر حم�م��د ��س�ي��ف امل�ع���ص��م فريق
(�سكاي دايف دبي) اجنازين جديدين
بفوزهما باملركز الأول يف مناف�سات
فئتي واق��ف حم��دود اك�سربت وواقف
نا�شئني ليحتفظان معا بال�صدارة كال
يف فئته عن جدارة وا�ستحقاق.
وع��رف��ت اجل��ول��ة اخل��ام���س��ة امتيازا
�إم��ارات �ي��ا �آخ� ��را م��ن خ�ل�ال احل�ضور
ال �ق��وي وامل�ت�م�ي��ز ال ��ذي �سجله بطلنا
(العاملي) خالد �سامل بطي القبي�سي
وال� � ��ذي ف� ��از ب��امل��رك��ز الأول يف فئة
احل� ��رك� ��ات اال� �س �ت �ع��را� �ض �ي��ة (ف�ي�ري
��س�ت��اي��ل) وذل ��ك ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة هذا
املو�سم وامل��رة الأوىل يف دب��ي لي�ضمن
ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر ال� �ف ��وز ب �ل �ق��ب بطولة
الإمارات يف هذه الفئة وللمرة الرابعة

على التوايل.
و��ش�ه��دت اجل��ول��ة اخل��ام���س��ة وللمرة
الأوىل ه��ذا امل��و��س��م �سيطرة قطرية
وا�ضحة على �ألقاب فئات (اجلال�س)
ال�ث�لاث دف�ع��ة واح��دة م��ن خ�لال فوز
ول �ي ��د ال �� �ش��ر� �ش �ن��ي يف ف �ئ��ة (جال�س
حم�ترف�ين) ورا� �ش��د امل�ن��اع��ي (جال�س
��س�ت��وك اك �� �س�برت) وث��ام��ر بوفي�صل
(جال�س مبتدئني �ستوك) بينما ذهب
ل �ق��ب واق� ��ف حم�ت�رف�ي�ن �إىل البطل
العاملي الفرن�سي �ستيفان دوالياك.
وخ �ط��ف ��س�ي��ف امل�ع���ص��م ب�ط��ل العامل
و�أوروب� � ��ا  2012الأ�� �ض ��واء كالعادة
يف مناف�سات واق��ف حم��دود اك�سربت
حم�ق�ق��ا امل ��رك ��ز الأول يف الفرتتني
الأوىل والثانية لي�ضيف  60نقطة
ج ��دي ��دة رف �ع��ت ر� �ص �ي��ده �إىل 300
ن�ق�ط��ة حم�ت�ف�ظ��ا ب��ال�ع�لام��ة الكاملة
يف ال�ط��ري��ق لتحقيق اجن ��از تاريخي
خ�ل�ال اجل��ول��ة اخل�ت��ام�ي��ة بابوظبي
ال�شهر امل�ق�ب��ل لي�صبح �أول مت�سابق
ي�ح�ق��ق ال�ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة �إذا م��ا فاز
بجولة اخلتام.
ومتيزت املناف�سة يف هذه الفئة والتي

�شهدت م�شاركة  5مت�سابقني بتناف�س
�إماراتي –�إماراتي من خالل م�شاركة
بطلنا را��ش��د ع�ب��داهلل العوي�ص جنم
فريق اك�سرتمي بايك ان��د ج��ت �سكي
وال � � ��ذي اك �ت �ف��ي ب ��امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين يف
الرتتيب العام لل�سباق بينما ج��اء يف
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ال�ك��وي�ت��ي عبدالعزيز
العمر.
و� �ش �ه��دت م �ن��اف �� �س��ات واق� ��ف نا�شئني
ت ��أل �ق��ا الف �ت��ا ل�ب�ط�ل�ن��ا ج��اب��ر حممد
املع�صم جن��م فريق �سكاي داي��ف دبي
وال��ذي مل يفوت الفر�صة يف تو�سيع
الفارق بينه وبني مالحقيه علي لقب
املو�سم و�صدارة الرتتيب العام ليفوز
وي�ت���ص��در ال���س�ب��اق�ين الأول والثاين
وي�ت��وج بطال ع��ن ج��دارة ت��ارك��ا املركز
ال�ث��اين وال�ث��ال��ث للفرن�سيني كو�ستي
ايفان وجكتان �سوبيل�س.
ور�� �س ��م ب�ط�ل�ن��ا ال �ع��امل��ي خ��ال��د �سامل
ب �ط��ي ال�ق�ب�ي���س��ي ل��وح��ة م��ن الإب � ��داع
باحلركات اال�ستعرا�ضية التي نفذها
�أمام اجلمهور يف �شاطئ املمزر و�أكدت
مدي احرتافيته يف هذا املجال ليفوز
باملركز الأول ب�إجماع �أع�ضاء اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة وي� ��ؤك ��د م��وه �ب �ت��ه الكبرية
خا�صة وانه �أ�صبح على �أعتاب معانقة
ال �ل �ق��ب ال ��راب ��ع ب �ت �� �ص��دره للرتتيب
العام منفردا وبفارق كبري عن اقرب
مالحقيه.
واحتل بطلنا حممد �سعيد الرميثي
املركز الثاين يف الرتتيب العام لهذه
الفئة بعدما �أدى حركات رائعة طوال
ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة اخل��ا��ص��ة ب��ه والتي
ام �ت��دت دقيقتني و��ص�ع��د �إىل من�صة
التتويج للمرة الأوىل البطل القطري
ال��واع��د �سلطان ط��وار حم��رزا املركز
الثالث.
وك��ان ال���ص��راع على �أ� �ش��ده على لقب
فئة واقف حمرتفني (جي بي) والتي
جمعت  5م��ن �أف���ض��ل �أب �ط��ال العامل

حيث �أف�ضي ال�صراع ال�ساخن عن فوز
البطل الفرن�سي �ستيفان دوالياك جنم
فريق اك�سرتمي بايك ان��د ج��ت �سكي
ب��امل��رك��ز الأول ون ��ال زم�ي�ل��ه بالفريق
اال�سباين ني�شو مورالي�س املركز الثاين
وح�صل النم�ساوي كيفني ريترير على
املركز الثالث بينما ذهب املركز الرابع
لبطلنا امل��ر حم�م��د ب��ن ح��ري��ز الذي
ما ي��زال يناف�س على امل��راك��ز الثالثة
الأوىل يف ال�ترت�ي��ب ال �ع��ام للبطولة
بينما مل ي�شارك بطلنا عمر عبداهلل
را�شد جنم فريق اك�سرتمي بايك اند
ج��ت �سكي ل�ظ��روف مر�ضية وكذلك
غاب الفرن�سي كامونت لودوفي�س.
وع��ان��د احل��ظ ال���س�ي��ئ بطلنا خليفة
خ��ال��د ب��ال���س�لاح جن��م ف��ري��ق �أم �أم �أر
وال��ذي تعطلت دراج�ت��ه مع انطالقة
ال�ف�ترة ال�صباحية ملناف�سات جال�س
حم�ترف�ين (ج ��ي ب ��ي) وا� �ض �ط��ر �إىل
ا� �س �ت �خ��دام دراج� ��ة ب��دي�ل��ة مل ت�ك��ن يف
م �� �س �ت��وي امل �ن��اف �� �س��ة ورغ� ��م ع ��ن ذلك
�شارك من اجل حت�صيل النقاط قبل
اجلولة اخلتامية لي�ستمر يف املناف�سة
ع �ل��ى ل �ق��ب ال �ب �ط��ول��ة حم�ق�ق��ا املركز
اخل��ام ����س يف اجل��ول��ة ب�ي�ن�م��ا ا�ستفاد
مناف�سه املبا�شر على اللقب القطري
ول�ي��د ال�شر�شني م��ن امل��وق��ف حمققا
املركز الأول فيما ذهب املركز الثاين

التي ج��رت يف بحرية املمزر اجلميلة
ق ��ام ع �ل��ي ج�م�ع��ة ب��ن غ�ل�ي�ط��ة املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب��ال��وك��ال��ة يف ن � ��ادي دبي
ال��دويل للريا�ضات البحرية يرافقه
الرائد علي النقبي مدير ق�سم الإنقاذ
البحري يف �شرطة دبي وغامن خمي�س
امل ��ري م���ش��رف ع��ام ال���س�ب��اق و�أع�ضاء
ال�ل�ج�ن��ة التنظيمية ب�ت�ت��وي��ج �أبطال
الفئات ال�سبع و�سط فرحة الأبطال
امل�شاركني اللذين ودعوا �شواطئ دبي
ال�ساحرة على �أمل اللقاء جمددا مع
اف�ت�ت��اح امل��و��س��م اجل��دي��د ال �ع��ام املقبل
للكويتي حممد الباز وج��اء يف املركز  2014حيث �سينتقل عر�س اخلتام
الثالث الياباين جون �أكواما وح�صل �إىل العا�صمة احلبيبة ابوظبي ال�شهر
ب� �ط�ل�ان ��ا حم� �م ��د حم �� �س��ن وحممد املقبل.
امل �ن �� �ص��وري ع �ل��ي امل��رك��زي��ن الثامن
وال �ت��ا� �س��ع م ��ن ب�ي�ن  10مت�سابقني اهدى ثنائية (�سكاي دايف دبي) �إىل
حمدان بن حممد
�شاركوا يف ال�سباق املثري.
وا�ستمر ال�ت��أل��ق القطري يف اجلولة اه ��دى ال�ث�ن��ائ��ي �سيف وج��اب��ر حممد
اخل��ام���س��ة م��ن خ�ل�ال ف ��وز املت�سابق ��س�ي��ف امل�ع���ص��م ال�ف�لا��س��ي اجنازهما
ثامر بو في�صل باملركز الأول ملناف�سات بالت�ألق يف مناف�سات اجلولة اخلام�سة
فئة جال�س مبتدئني �ستوك بت�صدره م ��ن ب �ط��ول��ة الإم� � � � ��ارات ل �ل ��دراج ��ات
ل �ل �ف�ترت�ين ال �� �ص �ب��اح �ي��ة وامل�سائية املائية وال�ف��وز باملركز الأول يف فئتي
لي�صبح ل�ق��ب امل��و��س��م يف ه ��ذه الفئة واق ��ف حم ��دود وواق� ��ف ن��ا��ش�ئ�ين �إىل
قريبا جدا �إليه فيما ح�صد الكويتيان �سمو ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حم�م��د بن
نواف الفرحان وعبدالعزيز املركزين را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
ال �ث��اين وال �ث��ال��ث بينما اح �ت��ل بطلنا جمل�س دبي الريا�ضي راعي م�ؤ�س�سة
احمد خليفة القبي�سي املركز الثامن الفيكتوري تيم على الدعم واملتابعة
التي يوليهما �إيل الفريق.
من بني  10م�شاركني.
ك �م��ا جن ��ح ال �ب �ط��ل ال �ق �ط��ري را�شد و�أ�شاد البطل �سيف بالدعم واملتابعة
املناعي يف انتزاع املركز الأول ملناف�سات م ��ن ق �ب��ل � �س �ع��ادة ��س�ي��ف ب ��ن مرخان
فئة جال�س �ستوك اك�سربت متقدما الكتبي رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
ع �ل��ى م �ن��اف �� �س��ه م ��ن دول� � ��ة الكويت ال �ف �ي �ك �ت��وري ت �ي��م واجل �ه ��ود الكبرية
الثنائي خالد بوربيع (املركز الثاين) ال�ت��ي ت�ق��وم بها امل�ؤ�س�سة يف التجهيز
وحممد بوربيع (الثالث) بعدما قدم وال�ترت�ي��ب مل�شاركات ال�ف��ري��ق و�أي�ضا
ادائا �أكرث من رائع يف الفرتة الثانية امل �ت��اب �ع��ة امل���س�ت�م��رة م��ن ق �ب��ل البطل
حم�ق�ق��ا امل��رك��ز الأول ل�ي�ت���س��اوي مع ال �ع��امل��ي ع ��ارف ��س�ي��ف ال��زف�ي�ن املدير
ب��ورب�ي��ع ل�ك��ن �أف�ضلية ال �ف��وز باملركز ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م��ؤ��س���س��ة الأم� ��ر الذي
�سهل من مهمته مع �شقيقه الأ�صغر
الأول منحته ال�صدارة.
ويف ختام مناف�سات اجلولة اخلام�سة (جابر) خالل م�شوار البطولة.

واث �ن��ى ك��ذل��ك ع�ل��ى امل�ت��اب�ع��ة الكبرية
ال �ت��ي ي�ح�ظ��ي ب �ه��ا ال �ف��ري��ق م��ن قبل
�شركة �سكاي دايف دبي وجهود رئي�س
جمل�س �إدارة �سكاي داي��ف دب��ي ن�صر
ال �ن �ي��ادي وط��اق��م ال�ع�م��ل م��ع الفريق
وخا�صة والده الذي زرع فيه حب هذه
ال��ري��ا��ض��ة البطل الإم��ارات��ي ال�سابق
حممد �سيف املع�صم.
(دبي البحري) ي�شيد بتعاون الهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية
�أ� �ش��اد ع�ل��ي جمعة ب��ن غليطة املدير
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ب� � �ن � ��ادي دب� � ��ي ال� � ��دويل
للريا�ضات البحرية بالنجاح الكبري
ال � � ��ذي ح �ق �ق �ت��ه ف� �ع ��ال� �ي ��ات اجل ��ول ��ة
اخلام�سة وقبل اخلتامية من بطولة
الإمارات للدراجات املائية والتي جرت
للمرة الأوىل بعد غياب دام � 7سنوات
يف بحرية املمزر اجلميلة يف دبي.
ووج ��ه ب��ن غليطة ال�شكر ن�ي��اب��ة عن
�إخ ��وان ��ه يف جم�ل����س �إدارة ن ��ادي دبي
ال � ��دويل ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة �إىل
اجل�ه��ات وال��دوائ��ر احلكومية يف دبي
علي التعاون الالفت يف �إجناح احلدث

ويف مقدمتها جمل�س دب��ي الريا�ضي
وم�ؤ�س�سة دبي للإعالم ممثلة يف قناة
دبي الريا�ضية التي تف�ضلت م�شكورة
ب�ن�ق��ل ال���س�ب��اق ع�ل��ى ال �ه��واء مبا�شرة
وع�ك����س ال�ن�ج��اح ال�ك�ب�ير ال ��ذي حتقق
بال�صورة وال�صوت .
كما ثمن دور بلدية دبي التي وافقت
م�شكورة على �إقامة احلدث يف امل�سطح
املائي اجلميل يف البحرية منوها �إىل
ال�ت�ع��اون الكبري ال��ذي �أب ��داه حمدان
خليفة ال���ش��اع��ر م��دي��ر �إدارة البيئة
ببلدية دبي وكذلك علياء عبدالرحيم
ع �ب��داهلل رئ�ي����س ق���س��م �إدارة املنطقة
ال�ساحلية والقنوات املائية متمنيا �أن
ي�ستمر التعاون دائما يف امل�ستقبل يف
تعزيز مكانة دبي كوجهة عاملية �أوىل
يف الريا�ضات املائية والبحرية.
واثنى كذلك على التعاون وال�شراكة
ال�ق��ائ��م ب�ين ال �ن��ادي وال�ق�ي��ادة العامة
ل�شرطة دبي ممثلة يف الإدارة العامة
للعمليات (ق���س��م الإن �ق��اذ البحري)
والتواجد امل�ستمر للرائد علي النقبي
م��دي��ر ال�ق���س��م وك��ذل��ك �أ�� �ش ��اد بدعم
م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف.

منتخب الإمارات لل�شراع ي�شارك يف البطولة اخلليجية مدرب ليون يعترب العبيه �ساذجني
لل�شراع احلديث يف م�سقط

ي� ��� �ش ��ارك م �ن �ت �خ��ب الإم � � � � ��ارات ل �ل �� �ش��راع يف
م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة اخلام�سة
لل�شراع احل��دي��ث التي تنطلق يف العا�صمة
العمانية م�سقط ي��وم  27من �شهر مار�س
اجل��اري وت�ستمر �أربعة �أي��ام .ي�ضم منتخب
الإمارات كال من عادل خالد بطل العرب يف
الفولفو وحممد عبد اهلل العبيديل و�سعيد
� �س��امل ال ��زي ��دي و� �س �ي��ف ال�ن�ع�ي�م��ي و�سهيل
الغيالين وحمدان الغيالين وحمود الزيدي
وطالل �سامل �سعيد و�سيف املن�صوري وعبد
اهلل العمودي وحممد �سعيد وحمزة �آل علي
وعبد اهلل البلو�شي وميثلون �أندية احلمرية

ونادي تراث الإمارات ونادي �أبوظبي لل�شراع
وال �ي �خ��وت .و� �ص��رح �أح �م��د ال��رم�ي�ث��ي نائب
رئي�س احتاد الإم��ارات لل�شراع والتجديف..
�أن الهدف الأ�سا�سي من امل�شاركة هو حتقيق
امل��راك��ز الأوىل وال �ف��وز ب��امل�ي��دال�ي��ات �ضمن
فئاتها املختلفة..م�شريا �إىل �أن االحتاد و�ضع
ا�سرتاتيجية متزنة وطموحة عرب املناف�سة
يف بطوالت ال�شراع املختلفة على امل�ستويات
اخلليجية والعربية والعاملية .و�أكد �أن هدف
االحت� ��اد ه��و ال��و� �ص��ول ب�ع�ي��دا يف املناف�سات
الأومل �ب �ي ��ة يف امل���س�ت�ق�ب��ل وال� �ف�ت�رة احلالية
ب��امل �� �ش��ارك��ات امل �ت �ع��ددة لإع� � ��داد ق ��وي وبناء

للمنتخب ال ��ذي �أ��ص�ب��ح ل��ه ت�ف��وق ملمو�س
ووا� �ض��ح يف ك��ل م�شاركاته .ووج��ه الرميثي
ال���ش�ك��ر مل��درا���س و�أن ��دي ��ة ال �� �ش��راع املختلفة
يف ال ��دول ��ة خ��ا��ص��ة �أن ��دي ��ة ت ��راث الإم � ��ارات
و�أبوظبي لل�شراع واليخوت واحلمرية والتي
متيز كوادرها حتى و�صلوا ملرحلة االن�ضمام
ل�ل�م�ن�ت�خ��ب .وق ��ال �إن الآل �ي��ة ال �ت��ي تتبعها
الأن��دي��ة والنهج ال��ذي ت�سري عليه يف �إعداد
العبيها انعك�س بالإيجاب على املنتخب الأول
حيث �أ�صبح لدينا منتخب قوي..م�شريا �إىل
�أن معظم املدار�س تطبق املنهج الربيطاين
يف تعليم الإبحار باملراكب ال�شراعية .ودعا

ال��رم�ي�ث��ي امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
لدعم املنتخب الوطني لل�شراع يف خمتلف
م�شاركاته ومع�سكراته الداخلية والبطوالت
ال�ت��ي ي���ش��ارك م��ن خ�لال�ه��ا..م��ؤك��دا �أن هذا
ال��دع��م ��س�ي�ك��ون ل��ه �أث ��ر �إي �ج��اين يف تعزيز
وتنمية قدرات املنتخب وح�صوله على املركز
الأول .وت���ض��م ال�ب�ط��ول��ة اخلليجية» فئات
الليزر  4.7والليزر �ستاندرد وليزر راديال
والأوبتيم�ست فردي وجماعي..فيما ت�صنف
�ضمن الدرجة الذهبية لدى االحتاد الدويل
ح�ي��ث �أن ال �ف��ائ��ز م��ن خ�لال�ه��ا ي�ع�ت�بر بطل
اخلليج يف ريا�ضة ال�شراع.

انتقد رميي جاردي مدرب اوملبيك ليون العبيه واتهمهم
بال�سذاجة بعد الهزمية  1-4مام با�ستيا املتوا�ضع وهو ما
قد مينح فر�صة لباري�س �سان جريمان املت�صدر لالبتعاد
ع��ن �أق��رب مناف�سيه ب�ف��ارق �سبع نقاط يف دوري الدرجة
الأوىل الفرن�سي لكرة القدم.
وا�ستفاد با�ستيا من االعتماد على الهجمات املرتدة بعدما
واج��ه ل�ي��ون بطل فرن�سا �سبع م��رات �صعوبات يف فر�ض
�سيطرته ع�ل��ى جم��ري��ات ال�ل�ع��ب يف ظ��ل اخ �ط��اء دفاعية
متكررة.
وافتتح با�ستيا الت�سجيل قبل نهاية ال�شوط االول بعد
انطالقة من وهبي اخلزري مل�سافة  50مرتا قبل ان ي�ضع
فلوريان توفان الكرة يف ال�شباك.
وا�ضاف توفان هدفا اخر فيما اكتملت رباعية با�ستيا عن
طريق انطوين مودي�ست واخلزري.
وقال جاردي الغا�ضب يف م�ؤمتر �صحفي الهدف االول ال

ميكن تقبله .نحن �سذج للغاية.
وا�ضاف وحده فريق حتت  15عاما ميكنه ا�ستقبال مثل
هذا الهدف .كنا على بعد كبري من امل�ستوى الالزم �سواء
يف الهجوم او الدفاع او االداء اجلماعي? ?.
وتعادل ليون �صاحب املركز الثاين مرتني وخ�سر مباراة يف
اخر ثالث جوالت من الدوري.
وي�ت�ق��دم ل�ي��ون بنقطتني على اومل�ب�ي��ك مر�سيليا �صاحب
املركز الثالث والذي تعادل بدون اهداف مع اجاك�سيو يوم
اجلمعة املا�ضي.
وي�ستطيع �سان جريمان تعزيز موقعه يف ال�صدارة عندما
يواجه م�ضيفه �سانت ايتيني �صاحب املركز الرابع يف وقت
الحق .
وقال جاردي مل تكن لدينا �شجاعة كافية .ا�شاد بنا اجلميع
لكن ات�ساءل هل ن�ستطيع حتمل ال�ضغط .حل�سن احلظ
هذه ال�صفعة على الوجه �ستجعلنا نتحرك اىل االمام.
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مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1070جتاري كلي

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2010/744جتاري جزئي
اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/يو�سف ح�سن علي ك��ام��ل جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/7/24يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /بنك ام القيوين الوطني �ش.م.ع بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
 64727.99درهم ( اربعة و�ستون الفا و�سبعمائة و�سبعة وع�شرون درهما وت�سع وت�سعون
فل�سا) وفائدة  %9من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمت املدعى عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك
من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10743بتاريخ2013/3/18

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1199عمايل كلي
اىل املحكوم عليه -1/ابيلال انرتنا�شيونال ا���س اي��ه جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/2/14يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح� /سونيل ماكار بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره (72959.6
درهم) ( اثنان و�سبعون الفا وت�سعمائة وت�سعة وخم�سون درهما و�ستون فل�س) وتذكرة
عودة ملوطنه على الدرجة ال�سياحية او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بعمل اخر
والزمت املدعي عليها املنا�سب من امل�صاريف واعفت املدعى من ن�صيبه منها ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

اىل املدعى عليه � -1/شركة احل�سام لتجارة مواد البناء ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي �/شركة �سيكا تكنولوجي ليمتد -وميثلها دايفد ادوارد هيل
قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بدفع مببلغ
وقدره ( 29337دوالر) املعادل ملبلغ ( 107725درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/3/31ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1222مدين جزئي

اىل امل��دع��ى عليه -1/ب��ران��دون ريت�شارد ت�يري جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 7095.82درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1.A.1
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا املدنية

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
ادارة العالمات التجارية
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
�إعالن جتديد
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي  /حكمة القانون لال�ست�شارات
()LEGAL MAXIMS CONSULTANTS
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقـم52979 :
با�ســــــم� : :شركة نبيل للعدد واالدوات املعدنية ( ذ.م.م)
وعنوانــــه :دبي-الإمارات العربية املتحدة-حمل ملك عبد الرحيم حممد الزرعوين
ديرة-الرقة �ص ب  /50292ت042223626 :
وامل�سجلة حتت رقم  )42003( :بتاريخ 2003/08/27 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري اعتباراً من تاريخ انتــهاء احلمــاية يف:
2003/04/30
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �سنوات وفقاً للأو�ضاع وال�شروط
املن�صو�ص عليها باملادة ( )19من القانون االحتادي رقم  1992/37ال�صادر يف �ش�أن العالمات الت
جارية.

ق�سم الق�ضايا التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3304ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /امين راجي عقيله اجلن�سية :امريكا املنفذ �ضده  :او�ستني
�سميث -لورد ال ال بيه ابوظبي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :او�ستني
�سميث -لورد ال ال بيه ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
 2011/511عم كل -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/4/09موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي :املركز الدويل لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات \
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري
يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي امل��ذك��ور اع�لاه للقيام بت�صفية
�شركة ريا كيال�ش للتجارة العامة (���ش.ذ.م.م) بتاريخ 2012/9/23
واملوثق لدى كاتب العدل بتاريخ  2012/9/23وعلى من لديه اي اعرتا�ض
او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف حمل ملك غامن
بن م�صرب بن غ��امن -بر دب��ي -ال�سطوة -هاتف  04-3449967م�صطحبا
معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن .
دائرة التنمية االقت�صادية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم-2013/ 127مد جز -م ر-ب -ع ن

مدعي /م�ؤ�س�سة االطالل لتاجري ال�سيارات وميثلها/حميد �سيف حممد مطر
النيادي وكيال عنه ه�شام ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
جمدي احمد ابا زيد اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية 7810
درهم املطلوب اعالنه/جمدي احمد ابا زيد اجلن�سية� :سوريا 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 الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز
االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17
قلم املحكمة املدنية

العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعـــالن تغيري ا�سم
�أن��ا حممد كوجنو �صادق ،وال��د نيها ،حاملة ج��واز �سفر هندي رقم
 G7880028ال�صادر بتاريخ  .16-03-2009وهي مقيمة دائمة
يف �  ,Vilayil Tower, Alinchuvadu, Vennalaإرناكوالم
والي��ة ك�يرال يف الهندا ،بريد رقم  682028وتقيم حاليا يف بناية
حبيب بنك يف �شارع اجلوازات يف �أبوظبي بريد رقم  ،36000وعليه
نرجو منكم تغري �إ�سم �أبنتي من نيها �إىل نيها حممد �صادق فوراً

ت فقدانجواز�سفر
ف� �ق ��دت امل � ��دع � ��وة /ف��وزي��ه
دام�ت��ى تي�سيما �-أثيوبيا
اجلن�سية  -ج��واز �سفرها
رق � � ��م ()1333765
�صادر من �أثيوبيا من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/3227070

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /لقمان ح�سني
ع�ب��داخل��ال��ق -بنجالدي�ش
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
(� )1993536صادر
من بنجالدي�ش من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/8802250

فقدان�شهادةا�سهم
فقدت �شهادة ا�سهم �صادرة من ال�شركة مبزارع العني للإنتاج
احليواين با�سم ال�سيد /را�شد علي �سعيد مر�شود املن�صوري
بعدد � 7211سهم .
من يجدها برجاء ت�سليمها اىل ال�شركة املذكورة م�شكوراً او
االت�صال على الرقم 050/5422689

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم -2013/ 1157جت كل -م ت -ب� -أظ

مدعي /عبا�س ح�سن �صادق ب�صفته املدير واملمثل القانوين ل�شركة منجرة
بورما اجلن�سية :لبنان مدعي عليه :ح�سان �شوقي عبداهلل اجلن�سية :لبنان
مو�ضوع الدعوى :تعوي�ض املطلوب اعالنه/ح�سان �شوقي عبداهلل اجلن�سية:
لبنان عنوانه :بالن�شر(تعجيل من الوقف) حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 293جت جز -م ر-ب -ع ن

مدعي /م�ستودع فارمالنك وكيال عنها ح�سني حممود عبدالكرمي علي
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه� :صيدلية يا�سمني وميثلها �شريف القدومي
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مبلغ 16725درهم
املطلوب اعالنه�/صيدلية يا�سمني وميثلها �شريف القدومي اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية
 الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرةبدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17

قلم املحكمة التجارية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/2تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ��ض��ده -1/ب��در حممد علي احمد عبداهلل ب�صفته من ورث��ة املرحوم/
حممد علي احمد عبداهلل جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /حممد
حممد امني غياث وميثله :حممد عبدامللك م�صطفى اهلي نعلنكم باحلكم ال�صادر
يف اال�ستئنافني ارق��ام  2010/617 ,615عقاري يوم االربعاء بتاريخ 2011/12/7
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك -1 :بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره ( 3499551درهم)
يف ح��دود ما �آل اليهم من تركة مورثهم البائع وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او
خزينة املحكمة خالل  15يوم من تاريخ ن�شر هذا االع�لان .وعليه 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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/970مدين كلي
اىل املحكوم عليهما� -1/شركة امبيك�س انرتنا�شيونال م م ح املنطقة احلرة� -شارع
امليناء  -2ا�س باري�س /املنطقة احل��رة� -شارع امليناء نحيطكم علما بانه بتاريخ
 2012/12/30قد حكمت عليكما هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح � :شركة بركودا للمقاوالت االلكرتوميكانيكية بالتايل :حكمت املحكمة
مب�ث��اب��ة احل���ض��وري ب��ال��زام امل��دع��ى عليها و�صاحبها امل��دع��ى عليه ال �ث��اين بان
ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( )324000درهم (ثالثمائة واربعة وع�شرين الف درهما
وامل�صروفات وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنكما بهذا التبليغ.
حرر بتاريخ .2013/3/14 :
قلم كتاب املحكمة

ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2810عم ج  -م ع -ب� -أظ

مدعي /حممد �سليم نور العامل اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :البحر
والنهر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /البحر والنهر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/13
قلم املحكمة العمالية

حكومة ر�أ�س اخليمة -دائرة املحاكم

حكومة ر�أ�س اخليمة -دائرة املحاكم

اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/335مدين جزئي

اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/293مدين جزئي

ا�سم املدعي/م�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت اجلن�سية� :شكوى �شركات العنوان:
را���س اخل�ي�م��ة -النخيل -اىل امل��دع��ى عليه /حممد ع�ب��داهلل حممد ال�شحي
جمهول مكان االقامة .يرجى االحاطة بان املحكمة ا�صدرت بحقك وبتاريخ
 2013/1/30احلكم التايل :حكمت املحكمة :بالزام املدعى عليه بدفع مبلغ
( 31070.21درهم) للمدعية  -2الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ
( )100درهم اتعاب حماماة عمال باملادة ( )133من قانون االجراءات املدنية.
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للن�شر,
وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اليه فان املحكمة �سوف
تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذ.

رئي�س ق�سم الت�سجيل
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امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/123ت جتر -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /عو�ض فرج يا�سر اجلنيبي اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده :
غالم مرت�ضى نذير احمد اجلن�سية :باك�ستان املطلوب اعالنه:غالم مرت�ضى
نذير احمد اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1530جت جز -م
ر-ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا
لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة
التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
ل�سداد مبلغ  600درهم  800+درهم م�صاريف االعالن بالن�شر  324 +درهم
ر�سوم التنفيذ تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ2013/3/18
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/551عمايل جزئي

اىل املدعى عليه -1/اف اي��ه ا���س تي لينك لتجارة العامة � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /اورنغريب خان اهلل خان قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 17700درهم ) وتذكرة عوده
مببلغ ( 2000درهم ) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة  %9من املطالبة الق�ضائية
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .رقم ال�شكوى ( )2013/136971وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,
ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية  -رقم 2012/794تنفيذ عمايل
م�سل�سلعام2012/4193 :

اىل املحكوم عليه /جنوم االر�ض للمقاوالت -االمارات عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك
حكم يف الق�ضية رق��م (  )2011/327ل�صالح املدعي(�شهزاد �سليم حممد �سليم-
باك�ستان ) ومب��ا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم امل��ذك��ور ,ودف��ع الر�سم
املحدد لذلك ,ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي :مطالبة مالية  -1املبلغ املطلوب
حت�صيله 4.542:درهم  -2ر�سم الت�صريح بالتنفيذ  -3املبلغ املطلوب حت�صيله املجموع :
 4.542درهم لذا فانت مكلف باحل�ضور امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة
( )9.00من �صباح ي��وم 2013/3/24م .لتنفيذ ما ذك��ر اع�لاه  ,ويف حاله تخلفك عن
ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم
املحكمة بتاريخ .2013/3/6
القا�ضي /جمال الدين وداعة

ا�سم املدعي/م�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت اجلن�سية� :شكوى �شركات العنوان:
را���س اخليمة -النخيل -اىل املدعى عليه /علي عي�سى حممد علي عبداهلل
اخل �م�يري احل��رم��ي جم�ه��ول م�ك��ان االق��ام��ة .ي��رج��ى االح��اط��ة ب��ان املحكمة
ا�صدرت بحقك وبتاريخ  2013/1/30احلكم التايل :حكمت املحكمة :بالزام
امل��دع��ى عليه بدفع مبلغ ( 16088.1دره��م) للمدعية  -2ال��زام امل��دع��ى عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ( )100درهم اتعاب حماماة عمال باملادة ( )133من
قانون االجراءات املدنية .حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا
من اليوم التايل للن�شر ,وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار
اليه فان املحكمة �سوف تتخذ االجراءات القانونية لتنفيذ.

رئي�س ق�سم الت�سجيل
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امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1403ت عام -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /م�ؤ�س�سة االطالل لتاجري ال�سيارات اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :عبداهلل معروف عبداجلبار عبداهلل اخلوري اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه :عبداهلل معروف عبداجلبار عبداهلل اخلوري اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/748مد جز -م ر-ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/4/15موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل
بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ل�سداد
مبلغ  3675درهم م�صاريف الدعوى  147+درهم  600+درهم اعالنات بالن�شر 200+
درهم ر�سوم التنفيذ ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن احلكم يف الدعوى منازعات ايجارية رقم 2012/516بالن�شر

اىل املدعى عليه � :شركة قلعة ال�سلطان للمقاوالت وال�صيانة العامة العنوان:
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/25م قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح� /سعيد حممد الكليلي العامري
حكمت اللجنة غيابيا :بالزام املدعي عليها باخالء العني امل�ست�أجرة املحددة
او�صافها بعقد االيجار والكائنة بعنوانها اعاله وت�سليمها خالية من ال�شواغل
والزامها ب�سداد االجرة امل�ستحقة  11.000درهم ( احدى ع�شر الف درهم )
قيمة الدفعة الثانية من عقد االيجار مع الر�سوم وامل�صاريف .يكون احلكم
ال�صادر من اللجنة نهائيا اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم �صدر
بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 2013/3/17م.
قلم املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10743بتاريخ 2013/3/18
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم -2013/ 266جت كل -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي /البنك التجاري الدويل �ش.م.ع اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :اميان خالد
زوجة علي عبداهلل احمد علي املرزوقي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية وقدرها  4649340درهم  +الفائدة القانونية املطلوب اعالنه /اميان خالد زوجة
علي عبداهلل احمد علي املرزوقي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ
حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/10
قلم املحكمة التجارية
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ك�أ�س �آ�سيا حمطة مهمة ملنتخبنا الوطني قبل مونديال هوكي اجلليد يف جنوب �أفريقيا
�أكد حمد ال�شرياين املدير انفيذي لنادي �أبوظبي للريا�ضات
اجلليدية رئي�س بعثة منتخب هوكي اجلليد يف ك�أ�س �آ�سيا
للهوكي يف تايالند..ثقته يف ق��درة منتخبنا الوطني على
الفوز بك�أ�س البطولة بف�ضل ما ح�صل عليه من تدريبات
وامل�ستوى املتميز ال��ذي �أظ �ه��ره يف م�ب��ارت��ه الأوىل وفوزه
على منتخب ماليزيا .و�أ�شار �إىل �أن الفريق احلا�صل على
لقب ال�ق��ارة يف الن�سخة ال�سابقة التي ا�ست�ضافتها الهند
خا�ض مناف�سات بطولة ال ��دوري وه��ي �أف�ضل �إع ��داد لهم
�إ�ضافة �إىل م�شاركته يف ت�صفيات ك�أ�س العامل التي �أقيمت
يف �أبوظبي خالل �شهر �أكتوبر املا�ضي وكلها حمطات مهمة
�ساهمت يف بقاء جاهزية الفريق يف �أعلى م�ستوياتها .و�أكد
ال���ش��ري��اين �أن ال�ت�ح��دي الآ� �س �ي��وي ال ��ذي ت�شهده تايالند

حاليا ميثل حمطة �إع��داد قوية للمنتخب قبل مونديال
هوكي اجلليد يف جنوب �أفريقيا وال��ذي ينطلق يف ال�ـ 19
من �شهر �أبريل املقبل وهو الطموح الأهم والهدف الأكرب
�أمام الفريق ليتوج م�سريته احلافلة بتقدمي عرو�ض تليق
به وب�سنوات عطائه .و�أ��ض��اف �أن الفريق ي�ضم نخبة من
الالعبني املتميزين من عنا�صر اخل�برة وال�شباب بقيادة
الدكتور �أحمد مبارك امل��زروع��ي والنجم جمعة الظاهري
و بقية ال�لاع�ب�ين وه��م خ��ال��د ال���س��وي��دي وع�ل��ي املزروعي
و�أح�م��د ال�ظ��اه��ري وحم�م��د ال�شام�سي وفي�صل ال�سويدي
وحممد اجل�شي و�إبراهيم بو دب�س وحممد الزعابي و�سهيل
املهريي وعمر ال�شام�سي و�سعيد النعيمي ويحيى اجلنيبي
وعبيد املحرمي �إ�ضافة �إىل علي ال�سرور ومبارك املزروعي

وذي ��اب ال�سبو�سي وع�ب��داهلل ال�ه��رم��ودي  ..م�شريا �إىل �أن
عبداهلل الهرمودي ويحيى اجلنيبي ميثالن �آخر العنا�صر
ان�ضماما ل�صفوف املنتخب حيث مت ت�صعيدهما منذ قرابة
العام ون�صف العام .و�أ�شاد رئي�س بعثة املنتخب يف بانكوك
بدور مدر�سة الهوكي يف نادي �أبوظبي للريا�ضات اجلليدية
يف �إع��داد راف��د ق��وي م��ن امل��واه��ب للمنتخبات..منوها ب�أن
ال�ف�ئ��ات ال�سنية م�ت��واج��دة ع�ل��ى خ��ري�ط��ة امل�ن��اف���س��ات حيث
�سبق �أن �شارك املنتخب يف ك�أ�س العامل يف بلغاريا حتت �سن
 20عاما..فيما فاز منتخب � 18سنة ببطولة ك�أ�س �آ�سيا
و�شارك فريق � 16سنة يف بطولة تركمان�ستان ..م�ؤكدا �أن
هذه امل�شاركات �إ�ضافة �إىل دوري حتت  18ت�ساعد يف بناء
قاعدة �سنية ترثي املنتخب الأول ومت��ده باحتياجاته من

امل��واه��ب .وك�شف حمد ال���ش��ري��اين ع��ن خطة ت�ق��دم��وا بها
لإن�شاء �صالة جديدة ومزيد من البنى التحتية التي تخدم
اللعبة خا�صة يف ظ��ل الطفرة التي ت�شهدها والإجن ��ازات
التي حققها املنتخب..م�شريا �إىل �أن الدرا�سة و�ضعت عدة
خيارات ال �سيما �أن كل خيار له تكلفته و�أنهم بانتظار البت
يف الدرا�سة من قبل اجلهات املخت�صة .و�أ�شار �إىل �أن �صالة
هوكي اجلليد املوجودة يف مدينة زايد الريا�ضية �أن�شئت بني
عامي � 1985أو  1986وكانت خالل تلك الفرتة تلبي
احتياجاتها والآن ت��زاي��دت االح�ت�ي��اج��ات..م��ؤك��دا �ضرورة
االرتقاء بالبنية التحتية لتوافق االحتياجات والطموحات
اجلديدة .و�أ�ضاف �أن اللعبة حتتاج �إىل ميزانيات �ضخمة
حيث تبلغ تكلفة ال��زي لالعب ال��واح��د ح��وايل � 10آالف

درهم ومعظم املعدات يتم ا�ستريادها من اخلارج كالع�صي
والأحذية وجتهيزات احلماية �إ�ضافة �إىل ا�ستئجار �ساعات
التزلج �سواء يف مدينة زاي��د �أو غريها .وت�شهد مناف�سات
البطولة الآ�سيوية لهوكي اجلليد غدا الإثنني واملقامة يف
�صالة التزلج يف فندق �سنرتال بالزا يف العا�صمة بانكوك
�أرب��ع مباريات �أهمها م�ب��اراة منتخبنا م��ع منتخب تايبيه
ال �ت��اي��واين وت �ق��ام امل �ب��اراة يف ال���س��اع��ة اخل��ام���س��ة والن�صف
بتوقيت الإمارات وي�سعى يوري فايكوف مدرب منتخبنا �إىل
الفوز بها باعتبارها حمطة مهمة يف الطريق للحفاظ على
اللقب .وت�ب��د�أ مناف�سات غ��دا مب�ب��اراة بني مكاو ومنغوليا
تتبعها مواجهة بني تايالند وماليزيا  ..بينما يلعب منتخبا
الهند وهوجن كوجن من املجموعة الثانية.
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فريق �سي .جي را�سينغ ي�ؤكد تفوقه يف انطالقة بطولة كارتدروم دبي للتحمل من ميني 2013
�شهدت حلبة ال�ك��ارت��دروم يف دب��ي يومي اجلمعة
وال �� �س �ب��ت امل��ا� �ض �ي�ين ( 15و 16م � ��ار� � ��س�-آذار
اجل ��اري) ان�ط�لاق��ة �أح ��داث اجل��ول��ة الأوىل من
بطولة كارتدروم دبي للتحمل من ميني 2013
وم�ن��اف���س��ات�ه��ا مب���ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م��ن املت�سابقني
وح�ضور كبري لع�شاق ال�سرعة والإثارة.
ومل ينتظر �أبناء فريق �سي .جي را�سينغ طوي ً
ال
ح�ت��ى ب���س�ط��وا �سيطرتهم ع�ل��ى ال�ب�ط��ول��ة بكافة
فئاتها مب�شاركة جمموعة من الوجوه اجلديدة
وح�ضور بطل الكارتينج العاملي ال�سابق وبطل
�سباقات جي .تي املنظمة من قبل الإحتاد الدويل
لل�سيارات ديفيد تريان وزمالئه يف الفريق ك ً
ال
م��ن �أل�ب��ان ف��اروت��ي والأخ��وي��ن ع��زام رام��ي ورامز
وجنم الكارتينج ال�صاعد بري�س باكنهام وال�ش.
ودانت �أر�ض احللبة لرتيان ورفاقه الذين كانوا

م�ث��ا ًال يحتذى ب��ه يف العمل اجلماعي والتعاون
ال��ذي �أثمر عن قيامهم بقطع  570لفة بفارق
لفتني عن �أق��رب املطاردين خ�لال زم��ن ال�سباق
الذي امتد ملدة � 12ساعة مب�شاركة  30فريقاً.
وق��ال كابنت الفريق ديفيد ت��ري��ان بعد انق�ضاء
ال�سباق :قدم ال�سائقون عر�ضاً قوياً مل يتخلله
�أية �أخطاء ،وهذه املرة الأوىل التي نت�سابق فيها
م�ع�اً ل��ذا �أع�ت�ق��د �أن �ن��ا مت�ك� ّن��ا م��ن ت�سجيل بداية
�أكرث من رائعة .لقد �أ�سهم ثبات م�ستوانا خالل
ال�ساعات الإثني ع�شر املا�ضية بتحقيقنا الن�صر يف
اجلولة الأوىل من البطولة.
و�أ��ض��اف� :إنني فخور ج��داً اليوم لكوين �شاركت
جنباً �إىل جنب مع ثالثة �سائقني �أ�شرفت على
تدريبهم عندما ك��ان��وا �شباباً وه��ذا يجعل طعم
الفوز اليوم �ألذ .و�أود �أن �أ�شكر رئي�س الفريق بيار

�شويري لإل�ت��زام��ه ب��إجن��اح ه��ذا امل�شروع و�أهديه
هذا الفوز.
ورغ��م م�ط��اردت�ه��م ال�شر�سة للمت�صدر و�أدائهم
املتميز على �أر�ض احللبة ،مل يتمكن فريق �صقور
دب��ي ال ��ذي ��ض��م ط��اق��م �إم��ارت��ي ب��ال�ك��ام��ل بقيادة
ال�شيخ ح�شر �آل مكتوم و�سعيد املهريي وحممد
امل �ط��اوع م��ن ال�ل�ح��اق ب�ف��ري��ق � �س��ي .ج��ي را�سينغ
وحلوا يف املركز الثاين ،لكن عزائهم الوحيد هو
فوزهم باملركز الأول بفئة ك�أ�س الأمم .
من جهته ،قال هادي البلو�شي ،مدير فريق �صقور
دبي  :على الرغم من حتقيقنا املركز الثاين� ،إال
�أن�ه��ا متثل ب��داي��ة ج�ي��دة للمو�سم اجل��دي��د .لقد
واجهنا بع�ض امل�شاكل يف عربات ال�ك��رات ببداية
ال�سباق لكن �أبناء الفريق متكنوا من التعامل مع
الو�ضع وجتاوز هذه امل�شكالت .لقد بذلنا جهوداً

كبرية كفريق واحد وفوزنا اليوم باملركز الثاين
جاء تتويجاً لهذه اجلهود ،و�أ�شكر �إدارة حلبة دبي
�أوتودروم على هذا التنظيم الرائع.
و�أ�ضاف� :أود �أن �أتوجه بالتهنئة �إىل فريق �سي.
جي را�سينغ على فوزهم املهم اليوم ،على الرغم
من امل�شاركة القوية لعدد كبري من الفرق والذي
بلغ  30فريقاً .وفوزنا اليوم باملركز الأول بفئة
ك�أ�س الأمم هو ر�سالة وا�ضحة �إىل الفرق الأخرى
م �ف��اده��ا ب � ��أنّ ال �ف��رق وامل�ت���س��اب�ق�ين الإماراتيني
ميلكون كافة الأدوات والأ�سلحة للمناف�سة على
�أعلى امل�ستويات .ولن نر�ضى عن الفوز بدي ً
ال يف
اجلولة املقبلة.
وح �ق��ق ف��ري�ق��ا � �س��ي .ج��ي را� �س �ن��غ  1و � �س��ي .جي
را�سينغ  2املركزين الأول والثاين يف فئة ال�شركات
رغم مزاحمة فريق �إم .بي� .سي �أك�شن لهما طيلة

ال���س�ب��اق .وق��ال رئي�س ف��ري��ق ��س��ي .ج��ي را�سينغ
بيار �شويري :هدفنا ك��ان ال�ف��وز بكلتا الفئتني،
املحرتفني وال�شركات ،وهذا ما حققناه ب�سواعد
ال�شباب وخ�ب�رة ت��ري��ان والإل �ت��زام ب��روح الفريق
الواحد ،فنحن هنا للفوز!
وحول �سر جناح فريق �سي .جي را�سينغ يف عامل
الكارتينج ،قال �شويري� :سر جناحنا هو العزمية
والإ�صرار وبذل اجلهد من �أجل حتقيق الأهداف
وب ��ذل ك��ل غ��ال ونفي�س ع�ل��ى �أر� ��ض احل�ل�ب��ة من
�أج��ل ال�ف��وز ،بعدها ت�أتي النتيجة تتويجاً لهذه
اجلهود.
و�أ�ضاف �شويري� :أود �أن �أ�شري �إىل ال��دور الكبري
ال��ذي لعبه ك�ل ً
ا م��ن �أول�ي�ف��ر ��س�ع��ادة ك��اب�تن فرق
فئة ال�شركات ودي�ف�ي��د ت��ري��ان ك��اب�تن ف��ري��ق فئة
امل �ح�ت�رف�ي�ن �إىل ج��ان��ب م��دي��ر ال �ف��ري��ق حبيب

�شويري .لقد ق��ام ه ��ؤالء ب��إجن��از رائ��ع ومت�سكوا
ب��روح اجلماعة وكانوا مثا ًال للتعاون و�أن��ا فخور
باجلميع.
وجاء فريق تاميلي�س �إيفينت�س خام�ساً على جدول
الرتتيب العام للبطولة وثالثاً على �سلم ترتيب
فرق فئة ال�شركات بعد معركة حامية مع فريق
ت��راك ت��وك ميديا بولتز ال��ذي ج��اء �ساد�ساً على
جدول الرتتيب العام ورابعاً يف فئة املحرتفني.
ويف ��س�ي��اق مت�صل ،ن��ال ف��ري��ق را��س�ي�ن��غ فالكونز
جائزة �أف�ضل فريق جديد ،بينما نال فريق �سي.
دي� .إم را�سينغ جائزة روح الكارتينج التي قدمها
جان لوي هي�سيت ،حيث �شهدت البطولة م�شاركة
الأب واالبن لأول مرة يف تاريخ احلدث .وتنطلق
�أح ��دث اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ب�ط��ول��ة ي��وم 17
مايو-ايار املقبل.

انت�صارات كبرية لفرق �أبوظبي الريا�ضي و�آدامز يف افتتاح دوري الكرة لل�سيدات
و��ش�ه��دت امل �ب��اراة االفتتاحية ال�ت��ي جمعت �سيدات
ن� ��ادي اب��وظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي و� �س �ي��دات ن� ��ادي الرمي
رف��ع علم الفيفا و�شعار اللعب النظيف قبل دخول
الفريقني اىل ار���ض امللعب � ،إيذانا ببدء مناف�سات
ال ��دوري الن�سائي االول م��ن ن��وع��ه ب�صفة ر�سمية
وحتت مظلة احتاد الكرة  ،كما �شهد االفتتاح ح�ضور
علياء احلو�سني ون��دى الها�شمي �أع���ض��اء جمل�س
�إدارة جلنة كرة القدم لل�سيدات  ،و�سط ترحيب كبري
و�أ�صداء وا�سعة يف املدرجات من اجلماهري الن�سائية
املتواجدة لدعم فرقها خالل املباراتني التي �أقيمت
حل�ساب اجلولة الأوىل من الدوري الذي ي�شارك فيه
خم�سة فرق هي ( ن��ادي ابوظبي الريا�ضي  ،فريق
ادامز  ،مدار�س الظفرة  ،فريق الرمي  ،احتاد �سيدات
دبي) ومتتد مناف�ساته حتى �شهر مايو القادم.
وجن��ح ف��ري��ق �سيدات ن��ادي ابوظبي الريا�ضي من
حتقيق فوزا كا�سحا على نادي �سيدات الرمي بنتيجة
( )0-14يف امل �ب��اراة ال�ت��ي �أداره� ��ا حتكيميا كوادر
ن�سوية وطنية ق��ام��ت بت�أهليهن جلنة ك��رة القدم
لل�سيدات لإدارة مباريات م�سابقاتها الكروية �سواء
على م�ستوى املراحل العمرية �أو على م�ستوى دوري
ال�سيدات  ،وجاء النتيجة الكبرية لت�ؤكد على البداية
الواعدة للفرق امل�شاركة وقلة اخلربة يف التعامل مع
معطيات املباراة الر�سمية � .سجل الأهداف ل�سيدات
ن ��ادي اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ال�لاع�ب��ات دل�ي�ل��ة زروقي
(�سوبر هاتريك) و�سارة ح�سنني (هاتريك) وجلية
النعيمي ( هدفني) وهدف لكل من الالعبات نورة
املزروعي ووفاء ن�شعي و�إميان طروري ونهال ممدوح
وعنود اخلليفة  .ويف املباراة الثانية التي جرت على
انطلقت مواجهات �أول دوري كروي لل�سيدات على زاي��د يف ابوظبي  ،حتت ا�شراف وتنظيم جلنة كرة ملعب الفرعي مبلعب �سلطان بن زايد تفوق فريق
م���س�ت��وى ال��دول��ة وع �ل��ى �صعيد امل�ن�ط�ق��ة ،بافتتاح القدم لل�سيدات التابعة ملجل�س ابوظبي الريا�ضي ادامز على مدار�س الظفرة اخلا�صة بع�شرة �أهداف
ر� �س �م��ي وج �م ��اه�ي�ري� � ،ش �ه��ده م�ل�ع��ب � �س �ل �ط��ان بن وبالتعاون مع احتاد الكرة .
مقابل هدف � ،سجل الأهداف الالعبات عزة الكعبي

(هاتريك) وامنة م��ال اهلل (هاتريك) وم��رمي زيد
ح�سني (ه��دف�ين) وه��دف لكل م��ن ن�سمة ال�شروام
ومنى ال�سهالوي  ،فيما جاء هدف الظفرة الوحيد
عن طريق لن كاكيا  .بدورها ع�برت �أم��ل بو�شالخ
ع��ن ��س��روره��ا ب��ان�ط�لاق مناف�سات دوري ال�سيدات
لكرة القدم  ،م�شرية ان جلنة كرة القدم لل�سيدات
ومنذ انطالق عملها يف ال�ساحة الريا�ضية د�أبت على
و�ضع اخلطط والربامج لتحقيق االنتقال مبرحلة
كرة القدم الن�سائية اىل خطوات التنظيم والتكامل
واالح�ت��راف ،لتعزز م��ن ال�ن�ج��اح��ات ال�ت��ي �سجلتها
بالفرتة املا�ضية  ،م��ؤك��دة ان اللجنة حر�صت على
البدء مب�سابقات يف دوري ال�صاالت ومن ثم دوريات
للفتيات والنا�شئات وقامت بدورات حتكيمية للكوادر
الن�سائية ال��وط�ن�ي��ة وجل�م�ي��ع امل��درب��ات وامل�شرفات
 ،وعملت �أي�ضا على ت�أ�سي�س مراكز لكرة القدم يف
عموم �إم��ارات الدولة  ،مو�ضحة ان اللجنة جنحت
يف تهيئة وتوفري القاعدة املنا�سبة النطالق دوري
ال�سيدات الذي يعترب املرحلة الأعلى يف �سلم ترتيب
م�سابقات اللجنة  ،م�ؤكدة ان هذا العمل لن ي�أتي �إال
بالتعاون الكبري مع ال�شركاء والداعمني واجلهود
ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي ق�ط�ع�ه��ا ك��اف��ة �أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة من
اجل ان حتظى كرة القدم لل�سيدات بانت�شار �أو�سع
ومتيز كبري  ،متقدمة بال�شكر والتقدير ل�سعادة
حف�صة العلماء رئي�سة جلنة ك��رة القدم لل�سيدات
ودوره� ��ا ال�ك�ب�ير يف دع��م جميع امل �ب ��ادرات  ،مثمنة
ال��دور ال��ري��ادي الكبري ملجل�س ابوظبي الريا�ضي
وحر�صه على توفري كل �سبل النجاح مل�سرية اللعبة
،ب�ج��ان��ب ال ��دور امل�ب��ا��ش��ر وال �ت �ع��اون ال��وث�ي��ق الحتاد
الكرة  ،كما تقدمت بال�شكر لكل �شركاء اللجنة يف مثمنة الدور التحكيمي للكوادر الن�سائية الوطنية ه��ذه اخل�ط��وات وال�برام��ج يف ت�أهيل جميع �أطراف
وزارة الرتبية والتعليم واحتاد الريا�ضية املدر�سية الالتي �أبلن بالء ح�سنا و�أك��دن ح�ضورهن الفاعل اللعبة مبا يخدم ويعزز م�سرية املنتخبات الوطنية
وج�م�ي��ع ال �ف��رق امل �� �ش��ارك��ة يف م���س��اب�ق��ات ال�ل�ج�ن��ة  ،يف خمتلف امل�سابقات  .ومتنت بو�شالخ ان تنعك�س يف خمتلف املراحل .

يونايتد يوا�صل انطالقته و�سيتي يتعرث

فوزان كبريان لريال مدريد وريال �سو�سييداد

تبددت �آمال مان�ش�سرت �سيتي يف االحتفاظ باللقب
بعد �سقوطه جمددا �أمام م�ضيفه �إيفرتون �صفر2-
وفوز جاره مان�ش�سرت يونايتد املت�صدر على �ضيفه
ريدينغ �-1صفر يف افتتاح املرحلة الثالثني من
الدوري الإجنليزي لكرة القدم.
تقدم ليون �أو�سمان بهدف لإيفرتون بت�سديدة قوية
يف الدقيقة  32من املباراة التي �أقيمت على ملعب
غودي�سون ب��ارك و�أن�ه��اه��ا �صاحب الأر� ��ض بع�شرة
العبني ب�سبب طرد �ستيفن بينار بعد م��رور �ساعة
من اللعب.
مل ي���س�ت�غ��ل ��س�ي�ت��ي ال �ن �ق ����ص ال� �ع ��ددي يف �صفوف
�إي �ف��رت��ون ال ��ذي �أ� �ض��اف ه��دف��ا ع��ن ط��ري��ق البديل
نيكيت�شا �إيالفيت�ش بعدما تلقى متريرة من مروان
فيالين يف الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع من ال�شوط
الثاين.
و�أ�صبح ر�صيد �إيفرتون بعد هذا الفوز  48نقطة

يف املركز ال�ساد�س مت�أخرا ب�أربع نقاط عن ت�شل�سي
��ص��اح��ب امل��رك��ز ال��راب��ع امل ��ؤه��ل ل �ل��دور التمهيدي
لدوري �أبطال �أوروب��ا ويلتقي ت�شل�سي مع وي�ستهام
يونايتد.
ويف مباراة �أخرى وعلى ملعب �أولد ترافورد �سجل
املهاجم الإجنليزي الدويل واين روين هدفا غاليا
ملان�ش�سرت يونايتد يف الدقيقة  21ليحقق الفريق
ان�ت���ص��اره ال���س��اد���س ع�ل��ى ال �ت��وايل وي��رف��ع ر�صيده
�إىل  74نقطة يف ال�صدارة بفارق  15نقطة �أمام
مان�ش�سرت �سيتي.
و�أ�صبح مان�ش�سرت يونايتد بحاجة �إىل ع�شر نقاط
فقط من مبارياته الثماين الباقية ليتوج باللقب
بغ�ض النظر عن نتائج باقي الفرق.
بينما جتمد ر�صيد ريدينغ عند  23نقطة يف املركز
التا�سع ع�شر قبل الأخ�ير بفارق الأه��داف امل�سجلة
فقط �أمام كوينز بارك رينجرز.

من جهة �أخرى وعلى ملعب ليربتي �ستاديوم و�أمام
�أك�ث�ر م��ن  20500م�ت�ف��رج ،ح�ق��ق �أر� �س �ن��ال فوزا
�صعبا ومهما على م�ضيفه �سوان�سي �-2صفر �أبقاه
يف املركز اخلام�س.
وج ��اء ه��دف��ا �أر� �س �ن��ال يف ال���ش��وط ال �ث��اين �سجلهما
الإ�سباين نات�شو مونريال والإي�ف��واري جريفينهو
يف الدقيقتني  74والأوىل من الوقت بدل ال�ضائع
للمباراة.
ويف م�ب��اراة �أخ��رى وج��ه �ساوثهمبتون لطمة قوية
ل�ضيفه ليفربول وتغلب عليه  1-3لتكون الهزمية
الأوىل لليفربول بعد ث�لاث��ة ان�ت���ص��ارات متتالية
والفوز الأول ل�ساوثهمبتون يف �آخ��ر �أرب��ع مباريات
خا�ضها بامل�سابقة.
ورفع �ساوثهمبتون ر�صيده �إىل  31نقطة يف املركز
اخلام�س ع�شر ،فيما جتمد ر�صيد ليفربول عند
 45نقطة يف املركز ال�سابع.

حقق ريال مدريد الثاين وحامل اللقب فوزا كبريا
على �ضيفه ري��ال مايوركا  2-5يف املرحلة الـ28
من ال��دوري الإ�سباين لكرة القدم .كما حقق ريال
�سو�سييداد فوزا كبريا على �ضيفه بلد الوليد العائد
�إىل النخبة  .1-4على ملعب �سانتياغو برنابيو
و�أمام � 79ألف متفرج ،جدد ريال مدريد فوزه على
ريال مايوركا بعد �أن كان هزمه ذهابا يف عقر داره
بخما�سية نظيفة .وافتتح ري��ال مايوركا الت�سجيل
بهدف لأميليو ن�سوي ( ،)6ولكن �صاحب الأر�ض
رد بهدف التعادل الذي �سجله الأرجنتيني غونزالو
هيغواين ( .)15وتقدم ريال مايوركا جمددا بعد
ركنية نفذها دو���س �سانتو�س وتابعها �أليخاندرو
�ألفارو بر�أ�سه يف �شباك دييغو لوبيز (.)21
ويف ال���ش��وط ال �ث��اين� ،أدرك كري�ستيانو رونالدو
التعادل لأ�صحاب الأر���ض من متابعة ركلة ركنية
بر�أ�سية ( )52لي�سجل هدفه الـ 27يف البطولة.

و�أطلق الكراوتي لوكا مودريت�ش قذيفة ال ترد من
نحو  28مرتا من كرة مرتدة من الدفاع ا�ستقرت
يف ال�شباك هدفا ثالثا لريال مدريد (.)54
ومل ي��دع ال�ف��ري��ق امل�ل�ك��ي �ضيفه يلتقط الأنفا�س
ح�ت��ى دك �شباكه ب��ال�ه��دف ال��راب��ع ب�ع��د ع�م��ل رائع
م��ن الأمل� ��اين م�سعود �أوزي� ��ل وم�ت��اب�ع��ة ن��اج�ح��ة من
اجل�ه��ة ال�ي���س��رى م��ن ه�ي�غ��واي��ن ( )57ال ��ذي رفع
ر�صيده �إىل  11هدفا يف املو�سم احل��ايل .وتعاون
�أوزي��ل مع هيغواين لإه��داء عر�ضية �إىل الفرن�سي
كرمي بنزمية الذي نزل يف ال�شوط الثاين ،و�ضعها
ب�سهولة من دون رقابة يف ال�شباك م�سجال الهدف
اخلام�س ( .)2+90ورفع ريال مدريد ر�صيده اىل
 61نقطة وقل�ص الفارق �إىل  10نقاط مع غرميه
بر�شلونة املت�صدر الذي ي�ست�ضيف رايو فايكانو.
وحقق ريال �سو�سييداد فوزا كبريا على �ضيفه بلد
الوليد العائد �إىل النخبة  1-4و�ضعه يف املركز

ال��راب��ع .و�سجل الفرن�سي �أن�ط��وان غريزمان (33
و )44و�إميانول �أخرييت�شي ( )39وت�شابي برييتو
(� )48أهداف ريال �سو�سييداد ،وخايف غويرا ()87
هدف بلد الوليد .ورفع ريال �سو�سييداد ر�صيده �إىل
 47نقطة وف��ك ال�شراكة مع ملقة ال��ذي ي�ستقبل
�إ�سبانيول ،مقابل  35نقطة لبلد الوليد �صاحب
املركز الثاين ع�شر .وفاز خيتايف على �ضيفه �أتلتيك
بلباو �-1صفر �سجله بورخا فرنانديز ( ،)7ف�صار
الفائز ثامنا م�ؤقتا بر�صيد  42نقطة ،مقابل 32
لأتلتيك بلباو القابع يف املركز الرابع ع�شر.
ترتيب فرق ال�صدارة:
 1بر�شلونة  71نقطة من  27مباراة 2ريال مدريد  61من 28� 3أتلتيكو مدريد  57من 27 4ريال �سو�سييداد  47من 28 5-ملقة  44من .27
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مازح �أ�صدقائه بوفاته فمات

خاليا اللثة لتخليق �أ�سنان جديدة

�أ�صيب عدد من الأ�صدقاء ب�صدمة بعد تلقيهم ر�سالة ن�صية
من �صديقهم الذي بعث بها اليهم من باب املزاح ي�س�ألهم
فيها كيف �سيكون �شعوركم لو تلقيتم خرب وفاتي ،وكانت
امل�ف��اج��أة التي �أجلمتهم �أن��ه ت��ويف بالفعل بعد  45دقيقة
من ر�سالته ،يف حادث مروري مروع على طريق الطائف ـ
ال�سيل .ووفقا ل�صحيفة عكاظ ال�سعودية ،كان ال�شاب (18
عاما) الذي يدر�س يف املرحلة الثانوية ،كتب عند ال�ساعة
�� 12ص�ب��اح��ا وق�ب��ل وف��ات��ه ب��دق��ائ��ق ر��س��ال��ة �إىل جمموعة
�أ�صدقائه على الوات�س �آب يريد منهم معرفة ردة فعلهم
يف ح��ال تلقيهم خرب وف��ات��ه ،حيث كتب فيها ما �شعوركم
يف ح��ال ل��و تلقيتم خ�بر وف��ات��ي .وع�ن��د ال���س��اع��ة 12:45
تلقى الأ�صدقاء يف نف�س املجموعة خرب وفاة زميلهم ،فلم
ي�صدقوا اخلرب ،خا�صة �أن �صديقهم كان ي�س�ألهم قبل �أقل
من �ساعة عن �شعورهم يف حال تلقيهم خرب وفاته ،وك�أنه
مي�ه��د لرحيله ويو�صيهم بال�صرب واالح�ت���س��اب يف حال
وفاته ،وانهار بع�ضهم من هول املوقف ،بينما مل ي�ستوعب
البع�ض حقيقة ما حدث حتى �شيعوا جنازته.

قال باحثون بريطانيون �إن �أطباء الأ�سنان قد يتمكنون يف يوم
من الأيام من �أن ي�ستبدلوا �أحد الأ�سنان املفقودة ب�أخرى جتري
زراعتها من خاليا اللثة.
و َع َم َد فريق البحث من كلية كينغز لندن �إىل �أخذ خاليا من
�أن�سجة اللثة لأحد البالغني ،وقاموا بدجمها مع نوع �آخر من
اخلاليا امل�أخوذة من بع�ض الفئران  ،حتى جتري زراعة الأ�سنان
من خالل ذلك وتو�صل الباحثون �أنه ميكن لكراتٍ �صغرية من
ن��وع منا�سب من اخلاليا التي جت��ري زراعتها داخ��ل الفك �أن
تنمو لت�صبح �سنا تتمتع بوظائف طبيعية.

الفيلم ال�سعودي وجدة ورهان احلوار
تراهن املخرجة ال�سعودية هيفاء املن�صور من خ�لال فيلمها
الروائي الطويل وجدة الذي عر�ض يف افتتاح الدورة ال�سابعة
لأيام بريوت ال�سينمائية للأفالم العربية ،على �أن تفتح حوارا يف
�ش�أن املجتمع ال�سعودي من دون �أن يت�صادم معه .وينقل الفيلم
الأجواء االجتماعية املحافظة يف اململكة عرب ق�صة وجدة الفتاة
ال�سعودية الطموحة التي حتلم ب�شراء دراجة هوائية لتت�سابق
مع ابن اجلريان ،وحتاول �أن جتمع املال ل�شرائها .وحت�ضر يف
الفيلم جوانب من حياة املجتمع ال�سعودي من خ�لال عائلة
وجدة ال�صغرية التي مل تنجب الأم فيها ولدا ذكرا يكمل �شجرة
العائلة ،وعرب عالقة التلميذات ببع�ضهن البع�ض وبالناظرة
يف امل��در��س��ة احلكومية للفتيات التي ت��رت��اده��ا .وت�ق��ول هيفاء
املن�صور �إن الر�سالة التي �أرادتها من فيلمها وهي كاتبته �أي�ضا
هي الإ�صرار على حب احلياة والأمل والتفا�ؤل .وبالن�سبة لها
ف�إن �أهم �شيء يف احلياة �أن يحلم الإن�سان ويطارد �أحالمه و�أال
يي�أ�س  .وتنطوي معاجلة املن�صور لق�صة وجدة على انتقاد بع�ض
املظاهر االجتماعية ،ولكن على نحو �سل�س وذكي وغري مبا�شر،
وتقول عن ذل��ك �إن��ه ك��ان من املهم ج��دا �أن �أ�صنع فيلما يعرب
عن املجتمع ،ويفتح حوارا يف �ش�أنه ،وال يت�صادم معه  .وتعترب
املخرجة التي حازت �إعجاب اجلمهور والنقاد مبهرجان فيني�سيا
يف دورت��ه املا�ضية �أن الهدف الأ�سا�سي من ال�سينما �أن مت�س
م�شاعر النا�س ،وهي لي�ست مقالة �صحفية �أو �أيديولوجية ،بل
هي م�شاعر و�أحا�سي�س  .وتتمنى املن�صور �أن ي�ؤثر جناح فيلمها
�إيجابيا ،و�أن ي�ساهم يف بناء ثقافة �سينمائية لدى ال�سعوديني،
وتكوين �إح�سا�س عندهم ب�أن ثمة �سينما تقدمهم وحتكي عنهم،
وال ت�ستفزهم بقدر ما تعرب عنهم وتنتمي �إليهم ،في�شعرون من
خاللها بهذا االنتماء ويحتوونها .

عرو�س ميوت كل من يتزوجها
كارين ماثيوز  31عاما ام��ر�أة كانت تعي�ش يف بري�ستول
الربيطانية مع زوجها ريان  36عاما .تركته يوما يلعب
على جهاز الكمبيوتر على �أريكته ،بينما ذهبت لت�ستحم،
وعندما ع��ادت وجدته جثة هامدة ب�سبب �إ�صابته بنوبة
قلبية نتيجة ت�ضخم البطني الأي�سر .نف�س احلادثة وقعت
لها قبل ت�سع �سنوات مع �صديقها جيم�س غراى  24عاما
وهو العب كرة قدم� ،إذ خالل مباراة عام  2003انهار فج�أة
وت��وف��ى .وع��ن ذل��ك تقول كارين  :اعتقد �إنني �أ��س��و�أ فتاة
حظا على قيد احلياة� ،أ�شعر ك�أنى �أجلب النح�س ،خا�صة
و�أن الأم��ر ح��دث مرتني .كارين قابلت زوجها ري��ان منذ
�ست �سنوات وانتقال �إىل منزل واحد قبل �أ�سبوع واحد من
وفاته �إذ قالت  :ري��ان ك��ان عمالق لطيف يحب احلفاظ
على لياقته ،يف تلك الليلة كان على ما يرام فقد كان يلعب
لعبة اك�س بوك�س بعد �أن تناول معظم الع�شاء لأن��ه كان
جائعا ثم تركته حواىل  8.30لأخذ حمام وبعدما انتهت
نادت على زوجها ولكنه مل يرد ،فظنت انه غارق يف لعبته
ولكنها عندما توجهت �إل�ي��ه ر�أت وجهه على الأري�ك��ة وال
�إ�شارة تدل على �أنه على قيد احلياة ،فات�صلت بالطوارئ
وهي يف حالة هي�ستريية.

يف بريطانيا ..امل�س�ؤول يغني

�شروط زواج �أنثى العنكبوت
ك�شفت الربوف�سورة الربيطانية ماريا �ألبو املتخ�ص�صة يف علوم
احليوانات �أن �أنثى العنكبوت ال تقبل التزاوج �إال بعد �أن يقدم
لها ذكر العنكبوت �شبكة قيمة عبارة عن ح�شرة  ،ويف الغالب
تكون ذبابة ،ملفوفة يف قطعة قما�ش �صغرية من احلرير .
وك�شف الباحثون �أي�ضا عن �أن ذكر العنكبوت ينجح يف بع�ض
الأحيان يف خداع حبيبته بتقدمي القما�شة احلريريه من دون
ح�شرة يف داخلها وعندما تتبني االنثى تعر�ضها للخديعة يكون
العنكبوت قد تزوجها !.

ليل واين بخري
ب�ع��د ك��ل ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي حتدثت
ع��ن ت��ده��ور �صحة مغني الراب
الأمريكي ليل واين� ،أكد املتحدث
با�سمه ان و�ضعه ال�صحي جيد
وهو ال ي�شارف على املوت كما �أملح
البع�ض.
و�أف � ��اد م��وق��ع ي��و �أ�� ��س ماغازين
الأم�ي�رك��ي ان��ه فيما ك��ان العامل
يخ�شى الأ�سو�أ بعد ن�شر موقع تي
�أم زد خرباً عن ان واين يف غيبوبة
ب�ع��د امل �ع��ان��اة م��ن �سل�سلة نوبات
متتالية ،قال املتحدث با�سمه انه
بخري .
وط �م ��أن م���ص��در م �ق��رب م�ن��ه ان
واين بخري  ،قبل �أن يعمد املغني
ن�ف���س��ه �إىل ك �ت��اب��ة ت �غ��ري��دة عرب
م��وق��ع ت��وي�تر ل �ي �ق��ول �أن� ��ا بخري
و�شكراً ل�صلواتكم وحبكم يل .
و�أو��ض��ح امل�صدر ان املغني البالغ
م��ن العمر � 30سنة ت�ن��اول كمية
زائ� � ��دة م ��ن ع �ق ��ار ي �ع ��رف با�سم
 ، sizzurpم�ضيفاً ان��ه بحاجة
لإع � ��ادة ت ��أه �ي��ل وه ��و ال ي�شارف
على امل��وت �أو �أي �شيء ،انه بخري
ويتعافى م��ن حالته بعد تعاطي
هذا العقار .
ي���ش��ار �إىل ان واي ��ن �أدخ ��ل م�ساء
ال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي �إىل امل�ست�شفى
ب�ع��د �أن ع��ان��ى م��ن �سل�سة نوبات
م�ت�ت��ال�ي��ة ،و�أخ � ��رج م�ن��ه الأربعاء
املا�ضي ،غري �أنه بعد ب�ضع �ساعات
م��ن خ��روج��ه ،ع�ثر عليه حار�سه
ال�شخ�صي فاقداً للوعي يف غرفته
فنقل جمدداً �إىل امل�ست�شفى.

يابانيون يت�أملون منظر زهور الكرز وهي متفتحة ،يف حديقة طوكيو حيث يحتفلون كل عام مبا ي�سمى (جمال زهور الكرز) وهي منا�سبة ي�ستغلها
اليابانيون لالحتفاء حتت ظالل هذه الأ�شجار�( .أ ف ب)

�أندروود خائفة على م�شاعر البقر
قالت املغنية الأمريكية كاري �أندروود
�إن قرارها ب�أن ت�صبح نباتية يعود اىل
تربيتها يف مزرعة ور�ؤيتها �أن للبقر
م�شاعر.
و�أ� �ض��اف��ت �أن � � ��دروود يف م�ق��اب�ل��ة مع
��ص�ح�ي�ف��ة ال� �غ ��اردي ��ان الربيطانية
�إنها تربت يف مزرعة يف �أوكالهوما
واجل��زء الأ��س��و�أ من ال�سنة ك��ان حني
ن�أخذ البع�ض منها (البقر ) لنبيعها
 ،فكانت تبكي من �أجل بع�ضها لعدة
�أيام ،ولهذا ال�سبب ال �آكل اللحم .
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ��ه ك ��ان م��ن ال�صعب
التخلي ع��ن ال�ل�ح��م يف امل��زرع��ة ،لذا
�أ�صبحت نباتية ح�ين غ��ادرت منزل طفولتها و�أ�صبح ب�إمكانها التب�ضع
بنف�سها.
وتعترب مغنية مو�سيقى الريف �أندوود من �أبرز النا�شطني الداعني للرفق
باحليوانات.

انف�صال �سيكري�ست وجنيفر
قرر مقدم الربامج الأمريكي راي��ن �سيكري�ست وحبيبته املمثلة جوليان
هوغ االنف�صال بعد عالقة ا�ستمرت �أكرث من �سنتني.
ون �ق��ل م��وق��ع ب �ي �ب��ول الأم �ي�رك� ��ي عن
م�صادر مقربة من االثنني ت�أكيدها
ان �سيكري�ست وه��وغ انف�صال ويقيم
كل منهما يف مكان خمتلف.
وذكرت امل�صادر ان جدول �أعمال هوغ
و�سيكري�ست املكتظ �شكل حتدياً كبرياً
بالن�سبة �إليهما ،وقررا االنف�صال بعد
�أكرث من �سنتني معاً.
لكن امل���ص��ادر � �ش��ددت على انهما ما
زاال ��ص��دي�ق�ين وع �ل��ى ات �� �ص��ال دائم
ورف�ض املتحدثان با�سم هوغ � 24سنة
و�سيكري�ست � 38سنة التعليق على
املو�ضوع.

مقتل رجل وفتى
بحادث �سباق �سيارات
قتل رجل م�سنّ وفتى حني اقتحمت
� �س �ي��ارة ري��ا� �ض �ي��ة م�ن���ص��ة �إ�صالح
ال�سيارات يف م�ضمار لل�سباقات يف
كاليفورنيا خالل فرتة التحمية .
ونقلت �شبكة (�سي �أن �أن) �أن �سائق
ال�سيارة فقد ال�سيطرة عليها خالل
ال �ت �ح �م �ي��ة ف��اق �ت �ح �م��ت امل �ن �� �ص��ة يف
م�ضمار ماري�سفيل ل�سباق ال�سيارات
ال��واق��ع ق ��رب ��س�ك��رمي�ن�ت��و .و�أعلن
مكتب م ��أم��ور ال���ش��رط��ة ان رج ً
ال
يف الـ 68م��ن العمر قتل يف مكان
احلادث ،فيما �أ�صيب فتى يف الـ14
من العمر كان برفقة والده بجروح
ب��ال�غ��ة ،ت��ويف على �إث��ره��ا بعد نقله
�إىل امل�ست�شفى وقال املتحدث با�سم
ال�شرطة النقيب رون جون�سون �إن
ال�سائق مل ي�صب بجروح.

ي�صدر م�ساعد وزي��ر الدولة الربيطاين ل�ش�ؤون النقل
ن��ورم��ان بايكر جمموعته الغنائية الأوىل م��ع فرقته
املتخ�ص�صة مبو�سيقى الروك ،بح�سب ما �أعلنت �صحيفة
�صنداي تاميز ام�س  .وهذا امل�س�ؤول احلكومي البالغ من
العمر  55ع��ام�اً ه��و املغني الرئي�سي يف فرقة «ريفورم
كلوب» التي �شكلها قبل وقت طويل .وهو يحلم ب�إ�صدار
ه��ذه املجموعة الغنائية منذ  30ع��ام�اً .وق��ال نورمان
بايكر يف ت�صريح �صحايف« :ق��ررت �أن �أجن��ز ه��ذا العمل
الآن لأن��ه كان ال بد يل من �إيجاد وقت لذلك الآن قبل
�أن ي�صبح ذلك �صعباً يف امل�ستقبل».

�سرتة �إلكرتونية حتت�ضن مرتديها
ابتكرت �إح��دى ال�شركات يف �سنغافورة �سرتة ت�شيع
ل��دى مرتديها �إح�سا�سا ي�شبه العناق �أو التدليك.
وتتميز ال���س�ترة ،وه��ي الأوىل م��ن نوعها يف العامل،
ب�أنها ت�ستطيع ال�ضغط على ج�سم من يرتديها مبا
ُي�شبه العناق �أو التدليك ،كما �أن�ه��ا مفيدة كو�سيلة
لعالج الأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية.
وذكرت وكالة الأنباء الأملانية د.ب�.أ �أن ال�شركة التي
ت�ع�م��ل يف جم ��ال ال �� �ص �ن��اع��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة جهزت
ال���س�ترة ال�ع���ص��ري��ة اخل�ف�ي�ف��ة ال ��وزن ال �ت��ي ابتكرتها
بنظام تكنولوجي مدمج للم�س يعطي ال�شخ�ص الذي
يرتديها �إح�سا�سا بال�ضغط العميق عن طريق نفخ
�أكيا�س هوائية �صغرية داخل ال�سرتة.
ونقلت ع��ن جيم�س ت��ي م�ؤ�س�س �شركة ت��ي وي��ر التي
ابتكرت ال�سرتة التي حتمل ا�سم تي جاكيت قوله �إن
ال�سرتة تعطي مل�سة تتباين من حيث قوتها ومكانها
مما ي�سمح للم�ستخدم بالتحكم يف قوة ال�ضغط وفرتة
ا�ستمراره .
ومي �ك��ن ال�ت�ح�ك��م يف � �س�ترة ت��ي ج��اك�ي��ت ع��ن ب�ع��د عن

طريق جهاز هاتف حممول �أو حا�سوب لوحي من �أجل
تعديل قوة ال�ضغط ومراقبته وحتليله .وتنطوي هذه
اخلا�صية على فائدة كبرية يف حالة ا�ستخدام ال�سرتة
و�سيلة لعالج الأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات
نف�سية.
وي�ستخدم �أط �ب��اء النف�س �أ�سلوبا يف ع�لاج الأطفال
امل�صابني مبر�ض التوحد يحمل ا�سم العالج بال�ضغط
العميق  ،وتعتمد فكرته على ا�ستخدام ال�ضغط و�سيلة
لتهدئة الأط�ف��ال وم�ساعدتهم على حت�سني �أ�سلوب
تلقيهم للمدخالت احل�سية.
وي��و��ض��ح ت��ي �أن معظم ه� ��ؤالء الأط �ف��ال ي�ع��ان��ون من
م���ش�ك�لات يف ف�ه��م امل��دخ�ل�ات احل���س�ي��ة مم��ا يجعلهم
مفرطني يف احل�سا�سية جتاه امل�ؤثرات اخلارجية مثل
ال�ضو�ضاء املرتفعة �أو الوجوه غري امل�ألوفة  ،م�ضيفا
�أن ال���س�ترة ت��ي ج��اك�ي��ت ميكنها م���س��اع��دة الأطفال
م��ر��ض��ى ال �ت��وح��د لأن �ن��ا �أدرك� �ن ��ا �أن ه � ��ؤالء الأطفال
يتوقون لل�ضغط العميق ،وميكنهم اال�ستفادة من هذا
الأ�سلوب العالجي .

حمل �سري هدد حياة غوينيث
�أعربت النجمة الأمريكية غوينيث بالرتو عن توقها لإجناب طفل جديد ،كا�شفة عن حمل بطفل
ثالث مل ي�سبق �أن حتدثت عنه ومل يكتب له �أن يكتمل ب�سبب تعقيدات كادت تت�سبب مبوتها.
وقالت بالرتو يف مقابلة مع �صحيفة ميل �أون �صندي الربيطانية انها ما زالت حتى اللحظة
تفتقد طف ً
ال حملت به و�إمنا �أجه�ضته ب�سبب م�شاكل خالل احلمل كادت تق�ضي عليها.
وو�صفت الإجها�ض ب�أنه كان جتربة �سيئة بالفعل ،تركتها تخ�شى من املحاولة لإجناب
طفل بالرغم من انها تتوق لذلك فع ً
ال.
ولفتت �إىل ان ولديها يطلبان منها �إجناب طفل طوال الوقت لذا �أفكر دائماً �إن كان يجب
�أن نحاول الإجناب من جديد �أو ال .
لكنها �أقرت ب�أنه بعد بلوغ الـ 40من العمر ،فقد تكون فقدت الفر�صة
لإجناب طفل جديد بعد ولديها �آبل و مويز�س البالغني من العمر 8
و� 6سنوات من زوجها املغني الربيطاين كري�س مارتن.

عادل �إمام ً
رئي�سا مل�صر!
ي�ق��وم ال�ف�ن��ان ع��ادل �إم ��ام ،بت�صوير
�شخ�صية الرئي�س امل���ص��ري حممد
م��ر��س��ي ،ويف ال��وق��ت ذات ��ه ينفي �أن
يكون م�سل�سله اجلديد ال�ع��راف له
ع�لاق��ة ب��ال��رئ�ي����س م��ر��س��ي ،رغ��م �أن
ال�شخ�صية الرئي�سية يف امل�سل�سل،
ه� ��ي ل �� �ش �خ ����ص ي�ت�ر�� �ش ��ح لرئا�سة
اجل �م �ه��وري��ة ،رغ ��م ع ��دم وج� ��ود ما
ي�ؤهله اىل ذلك على الإطالق.
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ،ي�ت��ذك��ر الزعيم
ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ت ��ي رف �ع �ه��ا ع �ل �ي��ه من
يطلقون على �أنف�سهم �إ�سالميون
 ،ال �ت��ي جن��ا م�ن�ه��ا ج �م �ي �ع �اً ،وكانت
االتهامات املوجهة �إليه حينها ،هي
ازدراء الإ�سالم لتهكمه على اللحية
واجل �ل �ب��اب ،ح �ي��ث ق� ��ال� :أن اهلل ال
ينظر �إىل ال�صورة ،ولكن ينظر �إىل
القلوب يف العباده باال�سالم  .ويف�سر
النجم امل�صري �شخ�صية امل�سل�سل،
�إىل �أنه يطلق عليه يف اللغة الدارجة
امل�صرية �أب��و العريف  ،ال��ذي يدعي
معرفة ك��ل ��ش��يء ،ويتكرب �أن يقول
�أن هذا ال�شيء ال يفقه فيه وم�سل�سل
العراف من ت�أليف يو�سف معاطي،
و�إخ ��راج رام��ي �إم ��ام ،وبطولة عادل
�إمام وح�سني فهمي وطلعت زكريا .

