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النظام يوا�صل ق�صف دم�شق ومدن �أخرى ويعتقل عددا من طالب اجلامعة

�أع � �ل� ��ن اجل �ي ����ش ال� ��� �س ��وري احل��ر
�سيطرته على م�ساكن ال�ضباط
ال�ت��اب�ع��ة ل �ق��وات ال �ن �ظ��ام يف قرية
ال�ضبعة بريف حم�ص اجلنوبي،
يف ح�ي�ن اق�ت�ح�م��ت ق� ��وات النظام
ال�سوري ام�س املدينة اجلامعية يف
حي املزة الدم�شقي واعتقلت عدداً
من الطالب واعتدت على �آخرين.
ويف وق ��ت � �س��اب��ق ��س�ي�ط��ر اجلي�ش
احل � ��ر ع �ل��ى �أرب � �ع� ��ة ح ��واج ��ز هي
ال �� �ض �ب��ة وال� �ك ��وي� �ت ��ي وال�ضبعة
وال�سعودي ،وقتل يف امل�ع��ارك 37
ج �ن��دي �اً ع �ل��ى الأق� � ��ل ،و�أ�� �س ��ر 18
م��ن ال�شبيحة ،ب�ع��د ه ��روب باقي
ال�ضباط والع�ساكر.
وق��ال نا�شطون �إن الثوار ا�ستولوا
ع�ل��ى ك�م�ي��ة ك �ب�يرة م��ن الأ�سلحة
وال ��ذخ ��ائ ��ر ..ي��ذك��ر �أن م�ساكن
ال�ضباط م��ن �أه��م معاقل النظام
ال �ت��ي ك ��ان ي�ستخدمها يف ق�صف
مدينة الق�صري وحميطها.
وق��ال م��رك��ز ��ص��دى الإخ �ب��اري �إن

ق��وات النظام ق�صفت بال�صواريخ
وق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات م��دي�ن��ة داري ��ا
بريف دم�شق ،مما �أحدث انفجارات
هائلة هزت املنطقة و�أحلقت دماراً
ك�ب�يراً باملنازل ال�سكنية .وتزامن
ذل��ك م��ع ت��واف��د ح���ش��ود ع�سكرية
تابعة لقوات النظام �إىل املنطقة.
ويف الريف �أي�ضا ،دارت ا�شتباكات
ع �ن �ي �ف ��ة داخ � � � ��ل �إدارة احل � ��رب
الإل �ك�ت�رون �ي��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ة معامل
ال��دف��اع يف البحدلية ق��رب مدينة
ال�سيدة زينب ،كما اقتحمت قوات
ال �ن �ظ��ام ب �ل��دة ب �ي��ت � �س��اب��ر بريف
دم�شق و�شنت حملة دهم للمنازل
واعتقاالت و�سط �إطالق نار.
كما ق�صفت ق��وات النظام حم�ص
ب ��راج �م ��ات ال �� �ص��واري��خ وقذائف
ال�ه��اون على ح��ي اخل��ال��دي��ة وعدة
�أح �ي��اء ب��امل��دي�ن��ة امل�ح��ا��ص��رة و�سط
دوي ان� �ف� �ج ��ارات ه� ��زت املنطقة،
وغ�ي�ر ب�ع�ي��د ع��ن ح�م����ص ق�صفت
القوات النظامية باملدفعية الثقيلة
وال ��دب ��اب ��ات ع �ل��ى م��دي �ن��ة احلولة
بريف حم�ص وتركز الق�صف على

�سوري يعاين �آثار الدمار الذي حلق مبنزله جراء ق�صف قوات النظم ملدينة حم�ص(رويرتز)
اجلي�ش احل��ر م��ن ال�سيطرة على ا��س�ت�م��رار ال�ق���ص��ف امل��دف�ع��ي على
الأحياء ال�سكنية و�سط املدينة.
وق �� �ص �ف ��ت ال� � �ق � ��وات النظامية حاجز قرية احلماميات.
�أحياء درعا البلد وبلدة تل �شهاب
بالرباميل املتفجرة من الطريان ويف �سياق الق�صف نف�سه� ،شهدت وقرى منطقة اللجاة بريف درعا،
احل��رب��ي وامل ��روح ��ي ع�ل��ى مدينة �أح� � �ي � ��اء ط� ��ري� ��ق ال� ��� �س ��د وخميم وق �� �ص �ف��ت ق � ��وات ال �ن �ظ��ام معظم
كفرزيتا بريف دم�شق كما متكن ال �ن��ازح�ي�ن ب��درع��ا ب��ال �ت��زام��ن مع �أحياء مدينة دير ال��زور واملنطقة

ترحيل �أ�سري م�ضرب عن الطعام �إىل غزة

ليربمان ي�ستبعد ال�سالم ويت�شبث باال�ستيطان ويرى ال�صراع بال نهاية
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أع�ل�ن��ت ال�شرطة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إن
م�ستوطنا �أ��ص�ي��ب ب �ج��روح جراء
�إطالق النار عليه من �سيارة مارة
قرب م�ستوطنة كدوميم يف ال�ضفة
الغربية ام�س االثنني.
ونقلت و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية عن
م�صادر يف خدمة الإ�سعاف الأويل
جن�م��ة داوود احل �م��راء ق��ول�ه��ا �إن
امل�ستوطن �أ�صيب بجروح طفيفة
يف �ساقه ،و�أن ال�شرطة الإ�سرائيلية
جتري حتقيقا مع اجلريح ملعرفة
مالب�سات احلادث.
من ناحية �أخرى ،و�صل �إىل قطاع
غزة ام�س الأ�سري الفل�سطيني �أمين
ال�شراونة ( 37عاما) ،امل�ضرب عن
الطعام منذ الأول من يوليو متوز
املا�ضي ،بعد موافقته على �إبعاده
لرف�ض �سلطات االح �ت�لال �إنهاء
اعتقاله الإداري.
اىل ذل� ��ك ،ق ��ال وزي� ��ر اخلارجية
الإ�سرائيلي ال�سابق رئي�س حزب
�إ�سرائيل بيتنا �أفيغدور ليربمان
ام ����س �إن ��ه ال ي��وج��د ح��ل لل�صراع
الإ�سرائيلي – الفل�سطيني و�أنه

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي
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احلر ي�سيطر على م�ساكن ال�ضباط يف حم�ص

•• عوا�صم-وكاالت:

الفجر الريا�ضي

هادييدعوبامل�ؤمترالوطني
�إىل ح��ل ق�ضية اجلنوب
•• �صنعاء-يو بي �أي:

دعا الرئي�س اليمني عبد ربه
من�صور ه��ادي ام�س �إىل حل
ال �ق �� �ض �ي��ة اجلنوبية،وذلك
خالل افتتاحه �أعمال م�ؤمتر
احلوار الوطني ،و�سط حتفظ
م��ن �أح ��زاب ال�ل�ق��اء امل�شرتك
على قوائم �أ�سماء امل�شاركني
وتغيب رئي�س الوزراء حممد
��س��امل ب��ا��س�ن��دوه ع��ن ح�ضور
االفتتاح لذات ال�سبب .
واعترب هادي ان حل الق�ضية
اجل �ن��وب �ي��ة ي �ع��د م �ف �ت��اح حل
جميع م�شاكل اليمن �شريطة
ان يكون بعيدا عن ا�ستخدام
ال� � �ق � ��وة امل �� �س �ل �ح ��ة وط ��ال ��ب
ال �ي �م �ن �ي�ي�ن ب� ��االت � �ع� ��اظ من
ح ��روب ال �ب�لاد ال�سابقة من
اجل بناء الدولة احلديثة.
وق� ��ال ه� ��ادي ي �ج��ب معاجلة
الق�ضية املحورية يف امل�ؤمتر
ال�ق���ض�ي��ة اجل�ن��وب�ي��ة وتقفوا
�أمامها مب�س�ؤولية و�إح�سا�س
وط � �ن� ��ي ع� �م� �ي ��ق ب� �ع� �ي ��د عن
احل �ل��ول امل�ط�ب��وخ��ة اجلاهزة
و�أن � � ��واع االب � �ت� ��زاز .و�أ�� �ض ��اف
ن� �ع ��ول ع� �ل ��ى ح� ��ل الق�ضية
اجلنوبية من دون ا�ستخدام
القوة امل�سلحة.

ال�صحة حتذر من ا�ستخدام مادة
�أزيرثومي�سني يف املنتجات الدوائية

•• دبي-وام:

�أ�صدرت وزارة ال�صحة تعميما �إىل مدراء املناطق الطبية ومدراء امل�ست�شفيات
احلكومية واخل��ا��ص��ة والأط �ب��اء يف امل��راك��ز وال�ع�ي��ادات ال�صحية و مدراء
ال�صيدليات احلكومية واخلا�صة يق�ضي ب�ضرورة �أخ��ذ احليطة واحلذر
عند و�صف امل�ستح�ضرات الطبية التي حتتوي على م��ادة �أزيرثومي�سني
التي تدخل يف تركيب الكثري من املنتجات الدوائية .و�أو�ضح الدكتور �أمني
ح�سني الأم�يري وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون املمار�سات الطبية
والرتاخي�ص ان ادارة ال�غ��ذاء وال��دواء الأمريكية �أ��ص��درت حتذيرا حول
ا�ستخدام املادة الدوائية �أزيرثومي�سني وامل�ستخدمة كم�ضاد حيوي كونها
قد ت�سبب حدوث تغريات غري طبيعية يف الن�شاط الكهربائي للقلب ما قد
ي�سبب عدم انتظام �ضربات القلب الأمر الذي ميكن ان يحدث الوفاة وذلك
مثل معظم امل�ضادات احليوية الأخ��رى التي تنتمي ملجموعة امل�ضادات
(التفا�صيل �ص)3
املاكروليدية ذات اجلزيئات الكبرية.

جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
ي�ؤكد خلو كيك �إيكيا من البكترييا

•• �أبوظبي-وام:

�أك ��دت نتائج التحاليل املخربية ال�ت��ي �أج��رت�ه��ا خم�ت�برات ج�ه��از �أبوظبي
للرقابة الغذائية على عينات ع�شوائية بت�شغيالت خمتلفة من منتج كيك
�أملوند املباع يف متجر �إيكيا �سالمة ذلك املنتج وعدم احتوائه على �أي نوع من
البكترييا .وكان جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية قد تفاعل ب�شكل فوري مع
احلدث وتلقى �إخطارات عرب �شبكة ال�سلطات املعنية ب�سالمة الغذاء تفيد
باحتواء �أح��د منتجات الكيك ال��ذي تعر�ضه متاجر �إيكيا يف فروعها على
بكترييا قولونية نتيجة خلل يف الت�صنيع( .التفا�صيل �ص)4

ﻣﺆﺳﺴﺔ ا�ﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
»اﺗﺼﺎﻻت«
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ – أﺑﻮﻇﺒﻲ
ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ ا�رﺑﺎح اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟ�ﺳﻬﻢ

الأ�سري امل�ضرب عن الطعام �أمين ال�شراونة ي�صل غزة بعد �إطالق �سراحه ويعاين من تدهور �صحته(ا ف ب)
��س�ي�ع��ار���ض ب �� �ش��دة جت�م�ي��د البناء يف�ضل ال�ع�ي����ش يف �أوه� ��ام م�شددا �إن��ه يعار�ض ب�شدة جتميد البناء
يف امل �� �س �ت��وط �ن��ات ،و�أن �إ�سرائيل على �أنه ي�ستحيل حل هذا ال�صراع يف امل �� �س �ت��وط �ن��ات و�أن � ��ه ب �ع��د تلك
ت�ن�ت�ظ��ر م��ن ال��رئ �ي ����س الأمريكي وينبغي �إدارت��ه ،و�صيانة العالقات التجربة التي وافقنا خاللها على
الفل�سطينيني..و�أ�ضاف التجميد لع�شرة �شهور ،وبعد �أن
ب ��اراك �أوب��ام��ا �أج��وب��ة ح��ول �إيران م� ��ع
خ�لال زي��ارت��ه لإ�سرائيل..واعترب نحن ل�سنا ج��زي��رة م�ع��زول��ة ومن ان�ت�ه��ت ال �ف�ترة مل ن � َر �أي ��ة نتيجة
ل�ي�برم��ان خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحايف يعتقد �أن ��ه ب��الإم �ك��ان ع��زل نقطة وق�ل��ت �إن �ن��ي ب�ع��د ذل��ك �س�أعار�ض
�أن م��ن يتحدث ع��ن ح��ل للق�ضية واح � ��دة وب �ن ��اء � �س��وي �� �س��را جديدة �أية حماولة للتجميد داخل الكتل
الفل�سطينية ي�ب��دو �أن��ه يعي�ش �أو فيها ه��و خم�ط��ئ..وق��ال ليربمان (اال�ستيطانية الكربى).

تفجري انتحاري يوقع قتلى وجرحى مبجمع ق�ضائي يف بي�شاور

 10قتلى ب�سيارة ملغمة قرب
ق�صر الرئا�سة يف مقدي�شو

•• �إ�سالم اباد-يو بي �أي:

•• مقدي�شو-رويرتز:

ارت � �ف � �ع� ��ت ح� ��� �ص� �ي� �ل ��ة التفجري
االن�ت�ح��اري واال��ش�ت�ب��اك امل�سلح يف
جممع ق�ضائي ببي�شاور يف �إقليم
خيرب بختونخوا الباك�ستاين �إىل
 4قتلى ،و 30جريحاً ،و�سط �أنباء
عن احتجاز رهائن داخله.
وذك ��رت ق�ن��اة داون الباك�ستانية،
ام�س� ،أن عنا�صر الأمن متكنوا من
قتل انتحاري قبل دخوله املجمع
الق�ضائي ،وا�ستطاعت فرق تفكيك
املتفجرات تفكيك �سرتته النا�سفة،
غ�ير �أن ان�ت�ح��اري�اً �آخ��ر متكن من
دخول املجمع حيث فتح النار ب�شكل
ع �� �ش��وائ��ي ق �ب��ل �أن ي�ف�ج��ر نف�سه،
م��ا �أدى �إىل م�ق�ت�ل��ه ،و�شخ�صني
�آخ� ��ري� ��ن ،وج � ��رح � � 30ش �خ �� �ص �اً..
ونقلت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام باك�ستانية
عن وزي��ر الإع�ل�ام بحكومة خيرب
بختونخوا ،ميان �إفتخار ح�سني،
قوله �إن انتحارياً اقتحم املجمع

ق��ال��ت ال �� �ش��رط��ة ال���ص��وم��ال�ي��ة ان
ع �� �ش��رة ع �ل��ى االق � ��ل ق �ت �ل��وا حني
انفجرت �سيارة ملغومة قرب ق�صر
ال��رئ��ا��س��ة يف ال�ع��ا��ص�م��ة مقدي�شو
ام�س يف هجوم ا�ستهدف فيما يبدو
م�س�ؤولني كبارا يف احلكومة.
وق � ��ال ع �ب��د ال � �ق ��ادر حم �م��د وهو
��ض��اب��ط ��ش��رط��ة ك�ب�ير ان املهاجم
االنتحاري فجر ال�سيارة امللغومة
ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ي �ق��وده��ا ع �ل��ى طريق
يربط بني ق�صر الرئا�سة وامل�سرح
ال ��وط� �ن ��ي وه � ��و ط ��ري ��ق ميتليء
باملقاهي التي ا�شتعلت فيها النار
بعد االنفجار .كما اندلعت النريان
يف حافلة �صغرية ك��ان��ت ت�سري يف
الطريق املزدحم.
وقال حممد لرويرتز كان املهاجم
االنتحاري ي�ستهدف �ضابط �أمن
ك �ب�ي�را ك��ان��ت � �س �ي��ارت��ه مت ��ر قرب
امل�سرح .

امل�سعفون ينقلون م�صابي التفجري االنتحاري يف بي�شاور(ا ف ب)
الريا�ضي وفجر نف�سه..و�أ�ضاف �أن �أن ع� � ��دداً ك� �ب�ي�راً م ��ن املحامني
ع�شرات امل�سلحني هاجموا املجمع ،وامل �� �س��اع��دي��ن ال �ق��ان��ون �ي�ين كانوا
واحتجزوا عدة رهائن ،من بينهم م��وج��ودي��ن يف امل �ب �ن��ى ع �ن��د وقوع
ع �ن��ا� �ص��ر يف ال �� �ش��رط��ة ،وال� �ق ��وى االن� � �ف� � �ج � ��ار..ودخ� � �ل � ��ت ال � �ق� ��وات
الأمنية ،مرجحاً �أن تكون الغاية ال �ب��اك �� �س �ت��ان �ي��ة امل �ج �م ��ع ،و�أخ� �ل ��ت
من هذا الهجوم حترير م�س ّلحني املوجودين فيه ،يف وقت تعمل فيه
ه ��ذه ال �ق��وات ع�ل��ى �إط �ل�اق �سراح
من ال�سجن.
وذك � ��رت ق �ن��اة ��س�م��ا الباك�ستانية الرهائن ،وقتل امل�سلحني.
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س الدولة ي�صدر مر�سوما
�أرمينيا مبنا�سبة �إعادة انتخابه �إيرلندا بالعيد الوطني لبالده الرئي�س ال�صيني اجلديد بتعيني طحنون بن زايد نائبا
مل�ست�شار الأمن الوطني
•• �أبوظبي-وام:

02

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�س �سريج
�سركي�سيان رئي�س جمهورية �أرمينيا وذل��ك مبنا�سبة اعادة
انتخابه لفرتة رئا�سية ثانية.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بربقية
تهنئة مماثلة اىل فخامة رئي�س جمهورية �أرمينيا.

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س مايكل دي هيجينز رئي�س جمهورية
�إيرلندا مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة
رئي�س �إيرلندا.

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�صني
ال�شعبية وذلك مبنا�سبة �إنتخابه رئي�سا جديدا لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي بربقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة
الرئي�س �شي جني بينغ .

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل �أم�س مر�سوما احتاديا بتعيني �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان
نائبا مل�ست�شار الأمن الوطني بدرجة وزير.

�سيف بن زايد ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم بني �شرطة �أبوظبي و�إدارة ريا�ضة ال�سيارات
•• ابوظبي-وام:

�شهد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة �أم�س
توقيع م��ذك��رة تفاهم ب�ين القيادة
ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي و�شركة
�أب��وظ�ب��ي لإدارة ري��ا��ض��ة ال�سيارات
وذل� � ��ك يف م �ق��ر ال� �ق� �ي ��ادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ �ب��ي .ت�ه��دف املذكرة
�إىل زي ��ادة ن�سبة ال��وع��ي والثقافة
املرورية وتن�شيط ودع��م الفعاليات
وامل�سابقات املتعلقة ب�سباق ال�سيارات
ب �ي��ن اجل � �م � �ه� ��ور ع� ��ام� ��ة وحم �ب ��ي
�سباقات ال�سيارات ب�صفة خا�صة من
خالل توفري املناخ املنا�سب والآمن
مل �م��ار� �س��ة ت �ل��ك ال��ري��ا� �ض��ة .ح�ضر
توقيع امل��ذك��رة ال�ل��واء الركن عبيد
احلريي �سامل الكتبي نائب القائد
ال �ع��ام ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي وخلدون
امل �ب��ارك ع���ض��و امل�ج�ل����س التنفيذي

رئ�ي����س ج �ه��از ال �� �ش ��ؤون التنفيذية
باملجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي
لإدارة ري��ا��ض��ة ال���س�ي��ارات واللواء
حممد بن العو�ضي املنهايل مدير
عام املوارد الب�شرية ب�شرطة �أبوظبي
ورا�شد خلريباين النعيمي الأمني
العام للمجل�س االحتادي للرتكيبة
ال���س�ك��ان�ي��ة وال �ع �م �ي��د ع �ل��ي خلفان
الظاهري مدير عام �ش�ؤون القيادة
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي وال�ع�ق�ي��د �سعود
ال���س��اع��دي م��دي��ر �إدارة �سكرتارية
مكتب �سمو ال��وزي��ر .وق��ع مذكرة
ال�ت�ف��اه��م ال�ع�م�ي��د م�ه�ن��د���س ح�سني
�أح� �م ��د احل ��ارث ��ي م��دي��ر مديرية
املرور والدوريات يف القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي وريت�شارد كريجان
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي حل�ل�ب��ة ومر�سى
ي��ا���س ممثل �شركة �أب��وظ�ب��ي لإدارة
ريا�ضة ال�سيارات.
و�صرح العميد احلارثي �أن املذكرة

تت�ضمن تخ�صي�ص حلبة ل�سباقات
ال�سيارات لل�شباب داخل حلبة يا�س
ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا تنظيم �سباقات
ملحبي �سباق ال�سيارات من ال�شباب
مب ��ا ي � � ��ؤدي �إىل �إ� �ش �ب��اع رغباتهم
وت �ف��ري��غ ط��اق��ات�ه��م وت��وف�ي�ر املناخ
امل�ن��ا��س��ب والآم� ��ن مل�م��ار��س�ت�ه��م تلك
ال��ري��ا��ض��ة .و�أ� �ش��ار �إىل �أن املذكرة
متثل مبادرة رائدة ل�شرطة �أبوظبي
م��ن خ�ل�ال �إي �ج ��اد ح �ل��ول مبتكرة
ملعاجلة الت�سابق ال��ذي يعد �إحدى
ال� �ظ ��واه ��ر امل� ��روري� ��ة ال �� �س �ل �ب �ي��ة ملا
ي�ترت��ب عليه م��ن ح ��وادث مرورية
ج�سيمة ينتج عنها وفيات و�إ�صابات
بليغة.
و�أو��ض��ح �أن مذكرة التفاهم تهدف
�إىل احل �ف��اظ ع�ل��ى ال���ش�ب��اب الذين
ي�ع�ت�برون دع��ام��ة ث��روت�ن��ا الب�شرية
وع �م ��اد ال ��وط ��ن يف امل���س�ت�ق�ب��ل من
خ� �ل ��ال دع � � ��م �� �ش ��رط ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل �� �س��اب �ق��ات املتعلقة

ب�سباقات ال���س�ي��ارات ب�ين اجلمهور
ب �� �ص �ف��ة ع ��ام ��ة خ �� �ص��و� �ص��ا حمبي
�سباقات ال�سيارات ال�شباب وجذبهم
�إىل مم��ار� �س��ة ه��واي��ات �ه��م يف حلبة
�سباقات ي��ا���س وال�ت��ي ت�ت��واف��ر فيها
مقومات ال�سالمة كافة وجت�سيدا
ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال���س�لام��ة املرورية
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي جل �ع��ل الطرق
�أك�ثر �أم�ن��ا .و�أ��ش��ار احل��ارث��ي �إىل �أن
مذكرة التفاهم مع �شركة �أبوظبي
لإدارة ري��ا� �ض��ة ال �� �س �ي��ارات ت�شمل
ثالثة حماور رئي�سية تت�ضافر فيها
ج�ه��ود ال�ط��رف�ين ل��رف��ع م�ستويات
ال�ث�ق��اف��ة وال �� �س�لام��ة امل ��روري ��ة من
خ�ل�ال ال�ت�ن���س�ي��ق لإع � ��داد حمالت
ت��وع�ي��ة م��روري��ة لتثقيف ال�شباب
والعمل على زي��ادة الوعي املروري
ب �ي��ن امل � �� � �ش ��ارك �ي�ن يف ال �� �س �ب��اق��ات
مب �خ��اط��ر جت� ��اوز ال �� �س��رع��ات على
الطرق ال�سريعة وتنظيم م�سابقات
حول �سباقات لل�سيارات على احللبة

وت�شجيع وحتفيز ال�سائقني على
ممار�سة تلك الريا�ضة.
وذك ��ر �أن امل��ذك��رة تت�ضمن �إن�شاء
خ� �ط ��ة ع� �م ��ل م �� �ش�ت�رك ��ة لتمكني
ال�سائقني ال�شباب م��ن اال�ستمتاع
ب �ق �ي��ادة م��رك�ب��ات�ه��م ب �� �ص��ورة �آمنة
وتطوير هواياتهم ب�أ�سلوب علمي
من خالل حتفيزهم على امل�شاركة
يف مناف�سات �سباقات يا�س وتقدمي
ب��رام��ج ت��وع�ي��ة م��روري��ة ل�ه��م حول
القيادة الآمنة �إ�ضافة �إىل التوعية
مب� �ك ��ون ��ات ال� ��� �س� �ي ��ارة وتثقيفهم
ب ��الإج ��راءات اخل��ا��ص��ة بالت�صديق
على تعديالت و�ضبط ال�سيارة وفقا
للمعايري املعتمدة.
وق� ��ال ان امل ��ذك ��رة ت�ت���ض�م��ن بنودا
ب���ش��أن ت�سخري جميع الإمكانيات
امل � �ت � ��اح � ��ة لإجن� � � � � ��اح ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات
وامل�سابقات املزمع �إقامتها كتوفري
�سيارات ال�سباق و�سيارات الإ�سعاف
وال��دف��اع امل ��دين والأط �ق��م الطبية

والتجهيزات واملالب�س واخلدمات
اخل ��ا�� �ص ��ة ب ��امل �� �ش ��ارك�ي�ن وتنظيم
ح �م�ل�ات �إع�ل�ام �ي ��ة ع ��ن امل�سابقة
و� �ش��روط �ه��ا واجل ��وائ ��ز املخ�ص�صة
ل�ل�ف��ائ��زي��ن ب�ج��ان��ب تفعيل احلملة
الإعالمية اخلا�صة بامل�سابقات من
خالل برنامج مرور �أبوظبي للحد

م��ن احل � ��وادث امل ��روري ��ة م �ع��ا على
الإن�ترن��ت ال�ـ توتري ال�ـ في�سبوك -
ال�ـ يوتيوب والتن�سيق ح��ول جميع
الأمور املتعلقة بالتوعية والتثقيف
لإي � �� � �ص� ��ال ر� �س ��ال �ت �ه ��ا مب� ��ا يدعم
الأهداف املرجوة.
و�أك��د احلارثي �أهمية مبادرة حلبة

�سباقات يا�س اجلديدة التي تعترب
مبادرة مهمة ت�ضاف �إىل املبادرات
املجتمعية التي �أطلقتها املديرية
�أخريا �إحداها مبادرة �أف�ضل �سائق
��ش��اب ال�ت��ي ت�ستهدف رف��ع الثقافة
امل� ��روري� ��ة ل� �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة احليوية
واملهمة يف جمتمعنا.

هزاع بن زايد يقوم بجولة تفقدية يف مركز حمد لذوي االحتياجات اخلا�صة
•• �أبوظبي-وام:

قام �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان م�ست�شار الأم� ��ن الوطني
ن��ائ��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س التنفيذي
لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ب��زي��ارة تفقدية
مل��رك��ز ح �م��د ل� ��ذوي االحتياجات
اخلا�صة ب�أبوظبي بقرية املارينا
يف م �ن �ط �ق��ة ال �ك��ورن �ي ����ش وال� ��ذي
ي�ع�ن��ى م�ن��ذ ع ��ام  2010برعاية
م��ر� �ض��ى ال �ت��وح��د .وب� � ��د�أت زي ��ارة
�سموه بجولة تعريفية داخل �أروقة
مبنى امل��رك��ز برفقة الأم�ي�ن العام

للمركز و�أع���ض��اء جمل�س الأمناء
ا��س�ت�م��ع ��س�م��وه خ�لال�ه��ا �إىل �شرح
تف�صيلي م��ن م��دي��رة امل��رك��ز عن
�أب ��رز ال�برام��ج احل�ي��وي��ة امل�صممة
بناء على احتياجات الأطفال مثل
ب��رام��ج ال�ع�لاج ال�سلوكي وبرامج
ع �ل��اج ال �ل �غ ��ة وت �ن �م �ي��ة امل � �ه� ��ارات
االج�ت�م��اع�ي��ة واحل���س�ي��ة واللغوية
لأط �ف��ال ال�ت��وح��د ال��ذي��ن ت�ت�راوح
�أعمارهم بني  2و� 17سنة.
و�شدد �سموه على �ضرورة تطوير
امل��رك��ز وت��وف�ير ال �ظ��روف البيئية
امل�ن��ا��س�ب��ة واالم �ك��ان �ي��ات املتقدمة

ل �ل��ارت� � �ق � ��اء ب� �خ ��دم ��ات ��ه لأع� �ل ��ى
امل�ستويات وذلك من خالل توفري
ال�ك��ادر الوظيفي امل��ؤه��ل للتعامل
م� ��ع ه � ��ذه ال �ف �ئ ��ة م� ��ن الأط � �ف� ��ال
وال�ت��و��س�ع��ة ال�ع�م��ران�ي��ة والتقنية
للمركز ال�ستيعاب �أك�بر ع��دد من
الأط �ف��ال ال��ذي��ن ي�ن�ت�ظ��رون ب�أمل
و�شوق التحاقهم مبركز حمد.
وا�ستمع �سموه من �أمناء املجل�س
و�إدارت � ��ه �إىل ��ش��رح ح��ول اخلطط
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة بتلبية
اح�ت�ي��اج��ات امل��رك��ز وط ��رق تقدمي
امل�ساعدة وال��دع��م امل��ادي واملعنوي

ل�ل�ارت� �ق ��اء مب �� �س �ت��وى اخل ��دم ��ات
و�ضمان و�صولها لأكرب عدد ممكن
من �أطفال التوحد.
وتبادل �سموه خالل جولته حديثا
�أب��وي��ا م��ع ع��دد م��ن �أط �ف��ال املركز
والتقطت ال�صور التذكارية ل�سموه
مع الأطفال.
ج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن م ��رك ��ز حمد
م�ؤ�س�سة غري ربحية �أ�س�سها �أحد
رج ��ال الأم� � ��ارات ال ��ذي ج�ع��ل من
�أول��وي��ات��ه خ��دم��ة ه��ذه ال�ف�ئ��ة من
الأطفال ودجمهم باملجتمع.
وع�بر �أع���ض��اء جمل�س الأم �ن��اء يف

املركز عن عميق امتنانهم بزيارة
��س�م��وه ال �ك��رمي��ة ول�ف�ت�ت��ه النبيلة
ال �ت��ي ت� ��أت ��ي ت �ت��وي �ج��ا لتوجيهات
� �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 وال �ف��ري��ق �أول �سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة برعاية
هذه الفئة من املواطنني واملقيمني
يف جمتمع الإمارات املتكافل والذي
�أ�س�س مبادئه املغفور له ب��إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.

حامد بن زايد يح�ضر عر�ضا للمرا�سم التقليدية لتح�ضري وتقدمي ال�شاي الياباين هيئة الأعمال اخلريية االماراتية تقدم م�ساعدات عاجلة وكفاالت لأيتام �ضحايا حادث العمرة الفل�سطينيني
•• �أبوظبي-وام:

ح �� �ض��ر � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح ��ام ��د بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س دي ��وان ويل
ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ظ�ه��ر �أم ����س يف بيت
ال���ش��اي ال�ي��اب��اين بق�صر الإم� ��ارات
عر�ض املرا�سم التقليدية لتح�ضري
وت� �ق ��دمي ال �� �ش��اي ال �ي��اب��اين ال ��ذي
يطلق عليه باللغة اليابانية �سادو
وه��و ف��ن اع ��داد وحت�ضري وتقدمي
ال�شاي وفق فل�سفة خا�صة و�شاملة
لطقو�س ال�ضيافة اليابانية ت�ستند
�إىل الإب� ��داع الفني وال�ت�ج��اوب مع
الطبيعة والفكر الديني والتفاعل
االجتماعي.

و�أب��دى �سمو ال�شيخ حامد بن زايد
�آل نهيان اعجابه وا�ستح�سانه ملذاق
ال�شاي الياباين وطريقة حت�ضريه
وال �ت ��ي ت ��ؤك ��د مت���س��ك اليابانيني
برتاثهم وتقاليدهم رغ��م التطور
الهائل الذي ت�شهده اليابان يف كافة
املجاالت كما ان هذه الطقو�س ت�شكل
رمزيتها ر�سالة حمبة و��س�لام اىل
العامل وتعرب عن مدى ود واحرتام
ال�شعب ال�ي��اب��اين ل�ضيوفه وتنقل
للعامل ��ص��ورة م�ع�برة ع��ن الرتاث
وال �ث �ق��اف��ة واالن �� �س��ان يف اليابان.
ي��ذك��ر �أن بيت ال�شاي ال�ي��اب��اين هو
مكان للتمتع بال�سادو وهي طريقة
لتح�ضري ال�شاي فهو �أ�صال مكان

للتجديد ال�ث�ق��ايف وال��روح��ي وقد
��ص�م��م وب �ن��ي ه ��ذا امل �ب �ن��ى م��ن قبل
خ�ب�راء الهند�سة امل�ع�م��اري��ة �سوكيا
بيت ال�شاي حتت �إ��ش��راف الدكتور
��س�ين وت �ت ��أل��ف ب��ال�ك��ام��ل م��ن امل ��واد
املح�ضرة وامل�شحونة من كيوتو.
�أم� � ��ا ط��ري �ق��ة ت� �ق ��دمي ال� ��� �ش ��اي �أو
ط�ق��و���س ال���ش��اي ال�ي��اب��ان�ي��ة فت�شمل
جمموعة من الطقو�س وال�شعائر
وتعترب اليوم من الهوايات املحببة
يف اليابان وعرب العامل حيث يقوم
ب �ع ����ض م ��ن ال �ي��اب��ان �ي�ي�ن املهتمني
بثقافتهم بتلقي درو���س خ�صو�صية
يف ه� ��ذه ال �ط��ري �ق��ة وي �ت ��م القيام
بالطقو�س اخلا�صة بتقدمي ال�شاي

يف غرفة خا�صة ذات طابع تقليدي
ياباين وتوجد هذه الغرف يف بع�ض
امل�ع��اه��د الثقافية كما ي�ق��وم بع�ض
الأ�شخا�ص بتخ�صي�ص غرفة خا�صة
يف البيت لهذا الغر�ض.
وال ت�ق�ت���ص��ر ج�ل���س��ة ال �� �ش��اي التي
ت���س�ت�غ��رق ع� ��ادة ع ��دة � �س��اع��ات على
اجل��ان��ب ال�ت�ح���ض�يري ف�ق��ط و�إمنا
ت�ت�ع��داه لت�شمل �أم ��ورا ع��دة تتعلق
بالأجواء اخلا�صة والآداب املرافقة
لتناول مثل ه��ذا النوع من ال�شاي
مثل تقا�سم حلظات روحية وقلبية
جميلة مثل االن�سجام واالح�ت�رام
بني اجلميع ويعي�ش اجلميع حالة
�صفاء وي�سود ال�سالم والهدوء.

ا�ستطالع للر�أي يف دولة الإمارات يظهر منو
الدعم امل�ستمر للربنامج ال�سلمي للطاقة النووية
•• �أبوظبي-وام:

�أظ�ه��رت نتائج تقرير �صادر عن �شركة الأب�ح��اث اال�ست�شارية العاملية
ارت �ف��اع ال��دع��م امل�ستمر للربنامج ال�سلمي للطاقة ال�ن��ووي��ة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
و�أ��ش��ارت نتائج التقرير �إىل �أن  82باملائة من الأف��راد الذين �شملهم
اال�ستبيان �أظهروا دعمهم لربنامج الطاقة النووية يف الإم��ارات ..كما
وج��دت ال��درا��س��ة حت��وال كبريا يف ال ��ر�أي فيما يتعلق مب�صادر الطاقة
التقليدية حيث �أن  55باملائة م��ن الإج��اب��ات �أ� �ش��ارت �إىل �أن الطاقة
النووية تعد م�صدرا رئي�سيا لتوليد الطاقة وذلك يف املرتبة الثانية بعد
النفط.
كما او��ض��ح اال�ستبيان �أن �أك�ثر م��ن ثلثي ال�شعب الإم��ارات��ي يدعمون
الطاقة النووية ويقرون بدورها يف توفري فر�ص عمل للمواطنني.
وحني طلب من الأ�شخا�ص امل�شاركني يف اال�ستبيان و�صف الطاقة النووية
يف دولة الإمارات وربطها بجمل ق�صرية ت�ضمنت �أغلبية الإجابات توفري
�أف�ضل للطاقة و فعالة من ناحية التكلفة ..ودعم  82باملائة من الذين
�شملهم اال��س�ت�ط�لاع �إن���ش��اء حمطة للطاقة ال�ن��ووي��ة يف الإم� ��ارة التي
ي�سكنون فيها ..وكان الدعم �أقوى بني املواطنني الإماراتيني بن�سبة 89
باملائة منهم ممن يدعمون بناء حمطة الطاقة النووية يف �إمارتهم.
وت�سعى دولة الإمارات اىل بناء �أربع حمطات للطاقة النووية ال�سلمية
لإنتاج الكهرباء بحلول عام .2020
وانطلقت �أعمال الإن�شاء العام املا�ضي ومن املقرر �إجناز املحطة الأوىل
يف عام  2017يف حال احل�صول على الت�صاريح الالزمة من اجلهات
التنظيمية ..وتتوىل م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية م�س�ؤولية تطوير
برنامج الطاقة النووية يف دولة الإمارات.
وق��ال �ستيفن هاميلنون ك�لارك الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأبحاث
اال�ست�شارية العاملية ان ه��ذه النتائج تظهر وج��ود �صلة وا�ضحة بني
الوعي حول فوائد الطاقة النووية والدعم ال�شعبي لقرارات احلكومة

..ويف الوقت ال��ذي تتجه فيه دول��ة الإم��ارات نحو اقت�صاد �أك�ثر تنوعا
�أ�صبح املواطنون مدركون �أكرث بالق�ضايا املرتبطة بالنمو االقت�صادي
وبالأخ�ص احلاجة لتنويع م�صادر الطاقة و�أم��ن الطاقة وا�ستدامتها
..م�شريا اىل ان الدرا�سة �أظهرت ازديادا يف الوعي حول الطاقة النووية
يف الإمارات بنحو  11باملائة و�أن نحو  89باملائة من ال�سكان يعتقدون
�أن الطاقة النووية ال�سلمية مهمة للغاية مل�ستقبل الدولة.
و�أ�ضاف هاميلتون ان نتائج البحث اجلديد �أ�شارت �إىل �أن��ه حني ازداد
الوعي والفهم لربنامج الطاقة النووية والتقنيات املعتمدة فيه ازداد
دعم �سكان دولة الإمارات للربنامج  ..وعلى الرغم من احلاجة لتقدمي
الطم�أنينة حول كيفية تخزين الوقود امل�ستهلك �شهد اال�ستطالع تراجع
ن�سبة امل�خ��اوف املتعلقة بال�سالمة العامة ملحطات الطاقة النووية ..
وميكن �أن تعزى هذه النتائج �إىل برامج التوعية العامة وا�سعة النطاق
واجلهود التي تبذلها دولة الإمارات وم�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
وغريها من اجلهات املعنية بالربنامج .
وكانت �شركة الأبحاث اال�ست�شارية العاملية قد اجرت يف �شهر دي�سمرب
 2012ا�ستطالعا ت�ضمن مقابالت �شخ�صية مع  750رب �أ�سرة من
�سكان دولة الإمارات ..و�أجري اال�ستطالع وفقا ملعايري مراقبة اجلودة
التي تعد املمثل الإح�صائي ال�ستطالع الآراء على م�ستوى الدولة وتعمل
بن�سبة خط�أ اقل او اكرث من  3.7باملائة وبن�سبة  95باملائة دقة.
وت�ق��دم ال�شركة امل�شورة لعمالئها ح��ول ا�سرتاتيجيات النمو املحددة
اخلا�صة بالأ�سواق اجلديدة واحللول املبتكرة وتغيري العالمة التجارية
و�إدارة �أ�صحاب امل�صلحة مرتكزة على جتربتها الطويلة والعميقة يف
جمال تقدمي حلول ال�سوق الرائدة .ومن خالل تواجدها يف  80دولة
حول العامل قامت ال�شركة ب�إجراء مقابالت مع امل�ستهلكني حول العامل
�أك�ثر م��ن �أي �شركة �أخ��رى ملعرفة �سلوك وم��واق��ف الأف ��راد �ضمن كل
منطقة ثقافية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية يف العامل ..كما �أنها جزء من
جمموعة كنتار �إح��دى �أك�بر املجموعات املتخ�ص�صة يف بحوث ال�سوق
واال�ست�شارات.

•• القد�س-وام:

قدمت هيئة االعمال اخلريية االماراتية م�ساعدات عاجلة اىل �أ�سر �ضحايا
ح��ادث احلافلة التي كانت تقل فل�سطينيني ك��ان��وا عائدين اىل ب�لاده��م من
الديار املقد�سة بعد �أداء العمرة .وقال ابراهيم را�شد مدير مكتب هيئة االعمال
اخل�يري��ة يف ال�ضفة الغربية ان الهيئة تكفلت ب��أي�ت��ام ال�ضحايا ال��ذي��ن بلغ
عددهم  15والذين ق�ضوا يف حادث العمرة اثناء عودتهم اىل وطنهم قادمني
من اململكة العربية ال�سعودية و�أ�صيب اي�ضا � 35شخ�صا جراح خم�سة منهم
خطرية .و�أو�ضح الرا�شد ان الهيئة قدمت عرب مكتبها يف فل�سطني م�ساعدات
نقدية عاجلة ال�سر ال�ضحايا ولذوي اجلرحى مل�ساعدتهم على تخطي حمنتهم
وتكفلت اي�ضا ب�أيتام املتوفني انطالقا من ا�سرتاتيجية هيئة االعمال اخلريية

االماراتية االن�ساين ومن املنهج الثابت لدولة االمارات ومل�ؤ�س�ساتها وهيئاتها
اخلريية ويف مقدمتها هيئة الهالل االحمر بتقدمي العون للمحتاجني اينما
كانوا وبالذات ابناء ال�شعب الفل�سطيني .وذك��ر ان الهيئة تقوم باعداد ملف
متكامل با�سماء ال�ضحايا لكفالة ابنائهم مبايعزز �صمود بقاء ه��ذه اال�سر
ويعو�ض عليهم ولو بالقليل .جدير بالذكر ان حادث احلافلة الفل�سطينية التي
كانت تقل معتمرين فل�سطينيني كانت عائدة من االرا�ضي ال�سعودية وت�سري
داخل االرا�ضي االردنية باجتاه ج�سر امللك ح�سني ا�صطدمت ب�شاحنة كبرية
بعد فقدان ال�سائق ال�سيطرة عليها مما ادى اىل مقتل  15فل�سطينيا وا�صابة
اك�ثر م��ن � 35شخ�صا اخ��ري��ن وجميعهم م��ن مدينة جنني وق��راه��ا �شمايل
ال�ضفة الغربية .وقد هزت هذه الكارثة الفل�سطينيني واهايل ال�ضحايا الذين
جرى لهم ت�شييع ر�سمي و�شعبي اىل مثواهم االخري يف مدينة جنني .

بلدية مدينة العني تطلق حملة �إزالة خملفات البناء
•• العني-وام:

�أطلقت �إدارة ال�صحة العامة ببلدية مدينة العني حملة لإزال��ة خملفات
البناء � -ضمن م�شروع احل�ف��اظ على جمال مدينتي وال�ت��ي ت�ستمر ملدة
ث�لاث��ة ا�شهر  -مت�ضمنة �إزال ��ة خملفات ال�ب�ن��اء م��ن القطاعات اخلم�س
مبدينة العني وهي القطاع ال�شمايل والقطاع اجلنوبي والقطاع ال�شرقي
والقطاع الغربي وقطاع و�سط املدينة.
و�أفاد هزام عبد اهلل الظاهري رئي�س ق�سم �إدارة النفايات ال�صلبة م�س�ؤول
حملة جمال مدينتي بدون خملفات البناء  -ان هذه احلملة ت�أتي �ضمن�سل�سلة حمالت تقوم بها بلدية مدينة العني من خالل �إزالة كل ما ي�ؤدي
لت�شويه مظهرها من املخلفات.
وبد�أت مراحل احلملة بامل�سح امليداين من قبل مراقبي �إدارة ال�صحة العامة
على مناطق و�أح�ي��اء القطاعات اخلم�سة يف املدينة وذل��ك لقيا�س ن�سبة
خملفات البناء الع�شوائية فيها وم��ن ثم مت حتليل نتائج امل�سح امليداين
املبدئي ال��ذي �أ�سفر عن وج��ود  84منطقة حتتوي على خملفات البناء
الع�شوائية يف مواقع خمتلفة والتي على �ضوئها مت ت�شكيل فريق عمل
وجتهيز الآليات واملعدات الالزمة وذلك بعد التن�سيق مع قطاع خدمات
املناطق املختلفة بالبلدية .وج��رى ت�شكيل برنامج زمني لبدء انطالق
احلملة �إىل نهايتها وحتديد مناطق احلملة �إ�ضافة �إىل �إج��راءات و�آليات

العمل يف نقل خملفات البناء وكيفية التخل�ص منها.
وب��د�أت احلملة �أوىل �أعمالها يف القطاع ال�شرقي يليه القطاع اجلنوبي
ثم قطاع و�سط املدينة بعدها �ستتخذ احلملة �أعمالها يف القطاع الغربي
منتهية بالقطاع ال�شمايل .و�أ��ض��اف الظاهري �أن �إدارة ال�صحة العامة
حر�صت على �إ��ش��راك �أف ��راد املجتمع يف البحث �أو الإب�ل�اغ ع��ن مثل هذه
املخلفات التي ت�شوه املظهر العام للمدينة وت�ضر بالبيئة وذلك من خالل
توزيع ا�ستمارات على �شريحة من قاطني مدينة العني حتوي ح�صر �أماكن
تواجد املخلفات مع توثيقها بال�صور حتى يت�سنى للعاملني يف احلملة
الو�صول �إىل املواقع الأكرث عر�ضة ملخلفات البناء للتخل�ص منها.
وتت�ضمن احلملة ع�لاوة على زي��ارة امل��واق��ع االن�شائيه العمل على �إر�شاد
العاملني يف خمتلف مواقع البناء على طرق التخل�ص ال�سليمة من خملفات
البناء وتوجيههم باملخالفات والإجراءات القانونية التي �سيتم حتريرها يف
حال عدم االلتزام بنظافة املوقع.
وتنا�شد �إدارة ال�صحة العامة جميع �سكان وقاطني مدينة العني بالتعاون
م��ع ف��ري��ق احلملة  ..م ��ؤك��دة على دوره ��م امل�ه��م والرئي�سي يف امل�ساهمة
والتعاون بالإبالغ عن �أماكن وجود خملفات البناء �أو الإبالغ عن الأفراد
وال�شركات للحد من هذه ال�سلوكيات امل�ضرة بالبيئة واملخالفة للقوانني
املعمول بها يف دائرة ال�ش�ؤون البلدية وذلك من خالل االت�صال على مكتب
طوارىء بلدية مدينة العني .

طبية �شرطة �أبوظبي تن�صب جم�سما ل�سرطان القولون يف املارينا مول
•• �أبوظبي-وام:

حثت �إدارة اخل��دم��ات الطبية يف �شرطة �أبوظبي املواطنني واملقيمني على
�إجراء الفحو�ص الطبية الالزمة للك�شف املبكرعن مر�ض �سرطان القولون
وامل�ستقيم ..مو�ضحة �أنه يجب على الأفراد يف املرحلة العمرية من � 40إىل
 75عاما من الذكور والإناث اخل�ضوع لتنظري القولون مرة واحدة كل 10
�سنوات �أو فح�ص الدم يف الرباز مرة كل �سنتني.
وعرفت اخلدمات الطبية �أول من �أم�س مرتادي مركز املارينا مول يف �أبوظبي
مب�سببات املر�ض وط��رق الوقاية منه والأع��را���ض التي تظهر على املري�ض
مب�شاركة ال�شرطة املجتمعية ..وق��دم فريق �شرحا من خالل جم�سم �ضخم
للقولون مراحل املر�ض وطرق الوقاية منه �إ�ضافة �إىل عر�ض �أفالم والت�أكيد
على �أن الك�شف املبكر ي�ساعد على عملية ال�شفاء من املر�ض.
وكانت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي من خ�لال �إدارة اخل��دم��ات الطبية
وبالتعاون م��ع هيئة ال�صحة �أب��وظ�ب��ي �أطلقت حملة للوقاية م��ن �سرطان
القولون وامل�ستقيم لتعريف املواطنني واملقيمني مب�سببات املر�ض وطرق

الوقاية منه والأعرا�ض التي تظهر على املري�ض.
وتوافد رواد املارينا مول على جم�سم القولون ال�ضخم الذي ن�صبته اخلدمات
الطبية للتعرف �إىل املر�ض وا�ستمعوا �إىل �شرح من الكادر الطبي للخدمات
الطبية الذي قدم ن�صائح طبية مفيدة ب�ش�أن الوقاية.
وقال الدكتور �سامح حممد فخري ا�ست�شاري اجلهاز اله�ضمي يف اخلدمات
الطبية ب�شرطة �أب��وظ�ب��ي ع�ضو اللجنة العليا ملكافحة ��س��رط��ان القولون
�إن احلملة التي ت�ستمر حتى نهاية ال�شهر اجل��اري يف جميع مناطق �إمارة
ابوظبي تت�ضمن حما�ضرات توعوية وتوزيع كتيبات ت�شرح م�سببات املر�ض
وكيفية الوقاية منه وتعريف املواطنني واملقيمني باملر�ض وخماطره لتمكني
الأفراد من جتنب م�سبباته والت�أكيد على �إجراء الفحو�ص الدورية الالزمة
وغريها.
و�أو�ضح ان للحملة فائدة يف زي��ادة معرفة الأف��راد بذلك املر�ض وخماطره
والت�أكيد على اتباع ط��رق الوقاية الف�ضلى حفاظا على �سالمتهم م�شري�أ
�إىل �أن م�شاركة هيئة ال�صحة � -أبوظبي يف احلملة ت�سهم يف تعزيز فعاليات
التوعية ال�صحية التي تقوم بها �شرطة �أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات
دائرة �أمن الدولة يف املحكمة االحتادية العليا
ت�ستمع ل�شهود الإثبات يف ق�ضية التنظيم ال�سري
�أبوظبي-وام:
�أ��ص��درت وزارة العدل بيانا �صحفيا فيما يلي ن�صه:عقدت دائ��رة �أم��ن ال��دول��ة يف
املحكمة االحتادية العليا مبقرها يف �أبوظبي جل�ستها العلنية الثالثة �صباح �أم�س
برئا�سة القا�ضي ف�لاح ال�ه��اج��ري لال�ستماع ل�شهود الإث�ب��ات يف ق�ضية املتهمني
باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري غري امل�شروع .وقد بلغ عدد احل�ضور يف جل�سة �أم�س
� 129شخ�صا من بينهم املتهمني واملتهمات ممن ح�ضروا اجلل�سة املا�ضية وبع�ض
ذويهم بجانب  15من ال�صحفيني و 6من �أع�ضاء منظمات املجتمع املدين و 6من
املحامني و 5من �أع�ضاء النيابة العامة و�شهود الإثبات..ومن املقرر �أن ت�ست�أنف
املحكمة جل�ستها �صباح اليوم الثالثاء ملوا�صلة اال�ستماع ل�شهود الإثبات.
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ال�صحة حتذر من ا�ستخدام مادة �أزيرثومي�سني يف املنتجات الدوائية
•• دبي-وام:

�أ��ص��درت وزارة ال�صحة تعميما �إىل م��دراء املناطق الطبية ومدراء
امل�ست�شفيات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة والأط �ب ��اء يف امل��راك��ز والعيادات
ال�صحية و م��دراء ال�صيدليات احلكومية واخلا�صة يق�ضي ب�ضرورة
�أخذ احليطة واحل��ذر عند و�صف امل�ستح�ضرات الطبية التي حتتوي
على م��ادة �أزيرثومي�سني التي تدخل يف تركيب الكثري من املنتجات
الدوائية .و�أو�ضح الدكتور �أمني ح�سني الأمريي وكيل وزارة ال�صحة
امل���س��اع��د ل���ش��ؤون امل�م��ار��س��ات الطبية وال�تراخ�ي����ص ان ادارة الغذاء
وال ��دواء الأمريكية �أ��ص��درت حت��ذي��را ح��ول ا�ستخدام امل��ادة الدوائية
�أزيرثومي�سني وامل�ستخدمة كم�ضاد حيوي كونها قد ت�سبب حدوث
تغريات غري طبيعية يف الن�شاط الكهربائي للقلب ما قد ي�سبب عدم

انتظام �ضربات القلب الأمر الذي ميكن ان يحدث الوفاة وذلك مثل
معظم امل���ض��ادات احليوية الأخ ��رى ال�ت��ي تنتمي ملجموعة امل�ضادات
املاكروليدية ذات اجلزيئات الكبرية .ولفت �إىل ان املر�ضى الأكرث
تعر�ضا للخطر املذكور هم الذين يعانون من �ضربات غري منتظمة
يف القلب وم��ن م�ستويات منخف�ضة من البوتا�سيوم واملغني�سيوم يف
الدم والذين يعانون من معدل �ضربات قلب طبيعية بطيئة والذين
يتناولون �أدوي��ة تطيل فرتة كيو تي يف ر�سم تخطيط القلب والذين
يعانون �أمرا�ض �أخرى يف القلب .وقال �إن وزارة ال�صحة �أو�صت ممار�سي
الرعاية ال�صحية ب�ضرورة �أخذ االحتياطات الالزمة عند و�صف هذه
املادة الدوائية ملر�ضاهم مع عدم و�ضعه خارج الإطار املحدود له حيث
ان امل�ضادات احليوية البديلة �سواء من جمموعة املاكرواليد �أو من
خارج هذه املجموعة مثل امل�ضادات من جمموعة الفلوروكينونلون لها

�أي�ضا نف�س الأثر بالن�سبة لإطالة فرتة كيو تي يف ر�سم تخطيط القلب
بالإ�ضافة للأخطار الأخرى .و�أكد الدكتور الأمريي �أنه على املر�ضى
امل�ستخدمني للمادة املذكورة عدم التوقف عن ا�ستخدامها ومتابعة
�أطبائهم و�أن��ه يجب على ال�شركات املنتجة حتديث الن�شرة الداخلية
للمنتجات احلاوية على مادة �أزيرثومي�سني لت�شمل املعلومات املذكورة
�أع �ل�اه .ون���ش��رت ال� ��وزارة ق��ائ�م��ة ب��أ��س�م��اء الأدوي� ��ة امل�سجلة م��ن مادة
�أزيرثومي�سني يف �إدارة الت�سجيل والرقابة الدوائية ب��وزارة ال�صحة
علما ب�أن الدواء الواحد قد يتواجد يف �أكرث من حجم �أو عبوة.
ولفت ال��دك�ت��ور الأم�ي�ري �إىل ��ض��رورة التوا�صل م��ع �إدارة الت�سجيل
والرقابة الدوائية يف وزارة ال�صحة يف حال حدوث �أية �أعرا�ض جانبية
من خالل ملء اال�ستمارة اخلا�صة بالآثار اجلانبية للدواء واملتوفرة
عرب الربيد الإلكرتوين �أو االت�صال املبا�شر بالوزارة .

وفد من جامعة كولومبيا ي�شيد بدعم ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ش��اد وف��د م��ن جامعة كولومبيا
برئا�سة الدكتورة �ألي�س ميداليا
بدعم �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك رئي�سة االحت ��اد 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
للمر�أة يف جم��ال التعليم وتوفري
ف��ر���ص ال �ع �م��ل يف ك��اف��ة ميادين
احلياة.
جاء ذلك خالل زي��ارة الوفد ملقر
االحتاد الن�سائي العام يف ابوظبي
�صباح �أم�س.
و�أثنى الوفد الذي ا�ستقبلته �سعادة
ن� ��وره خ�ل�ي�ف��ة ال �� �س��وي��دي مديرة
االحتاد الن�سائي العام على جهود
االحت ��اد واه�ت�م��ام��ه بكافة �ش�ؤون
املر�أة وامل�ساعدة يف و�ضع القوانني

ال �ت��ي ت��دع �م �ه��ا ��ص�ح�ي��ا وثقافيا
وت �ع ��زي ��ز م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف احلياة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وراف� ��ق وف ��د جامعة
ك��ول��وم�ب�ي��ا رمي ال�ف�لا��س��ي رئي�س
ق �� �س��م االت� ��� �ص ��ال اال�سرتاتيجي
يف الأم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة للمجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وق ��د ع�ب�ر ال��وف��د عن
�إعجابه الكبري مبا يقدمه االحتاد
الن�سائي م��ن م�شاريع ومبادرات
ت���س��اه��م يف ��ص�ق��ل م �ه��ارات امل ��ر�أه
وتنمية قدراتها الإبداعية وزيادة
الوعي والثقافة لديها.
كما �أث�ن��ى ال��وف��د على م��ا تقدمه
�إدارة ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ات ال�ت�راث� �ي ��ة
واحل ��رف� �ي ��ة ب� ��االحت� ��اد الن�سائي
العام من �إحياء للحرف الرتاثية
الأ� �ص �ي �ل��ة وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا من
االندثار.
و� �ش��اه��د ال ��وف ��د خ�ل��ال ال ��زي ��ارة
فيلما وثائقيا عن ت�أ�سي�س االحتاد

ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام واال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي يعمل ب�ن��اء عليها
وت � �ع� ��رف� ��وا ع� �ل ��ى جم � � ��االت عمل
االحت� � ��اد ال �ن �� �س��ائ��ي ال� �ع ��ام و�أه� ��م
الإجن ��ازات التي حققها يف جمال
متكني امل��ر�أة عن طريق امل�ساهمة
ب���ش�ك��ل دوري وف� �ع ��ال مبراجعة
الت�شريعات اخلا�صة باملر�أة وتنمية
وت� �ط ��وي ��ر ق ��درات� �ه ��ا ويف جم ��ال
خدمة املجتمع ب�شكل ع��ام واملر�أة
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ك�م��ا ت �ع��رف الوفد
على جهود االحتاد الن�سائي العام
يف جم��ال متكني امل ��ر�أة وت�أهيلها
للم�شاركة ال�سيا�سية ع��ن طريق
تبني عدة م�شروعات منها م�شروع
تعزيز دور الربملانيات العربيات
ال� ��ذي ي�ع�ت�بر م��ن �أه� ��م امل�شاريع
التي �ساهمت بن�شر الوعي ب�أهمية
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.
واط�ل��ع ال��وف��د على جت��رب��ة مركز

تعاونية الظفرة تعقد اجتماع اجلمعية العمومية اليوم
•• املنطقة الغربية – الفجر:

تعقد جمعية ال�ظ�ف��رة التعاونية
اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ب �� �ص��ال��ة �أف � ��راح
مدينة زايد وذلك يف متام ال�ساعة
الرابعة م�سا ًء ويف حالة حالة عدم
اكتمال الن�صاب القانوين �سيكون
االجتماع ال�ث��اين يف مت��ام ال�ساعة
اخل��ام���س��ة م �� �س��ا ًء يف ن�ف����س اليوم
واملكان املحددين .
و�أو�ضح �سامل �أحمد املزروعي �أمني
�سر جمعية الظفرة التعاونية ان
ج ��دول االج�ت�م��اع يت�ضمن تالوة
حم�ضر اجلل�سة ال�سابقة للجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة وال �ت �� �ص��دي��ق ع�ل�ي�ه��ا ،
وتقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط
اجلمعية ومركزها املايل عن ال�سنة
امل��ال �ي��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة يف  13دي�سمرب
 ، 2012اىل جانب عر�ض تقرير

مدققي احل�سابات عن احل�سابات
اخلتامية للعام .2012
وا�� � �ض � ��اف امل � ��زروع � ��ي ان ج� ��دول
االجتماع ي�شمل اي�ضاً الت�صديق
على احل�سابات اخلتامية وامليزانية
العمومية للعام  2012والن�سب
املقرتحية لتوزيع الأرب��اح م�شرياً
اىل ان احل�سابات كانت معرو�ضة
يف م�ق��ر اجل�م�ع�ي��ة ال��رئ�ي���س��ي ملدة

ا�سبوعني قبل االجتماع للإطالع
عليها من قبل الأع�ضاء كما �سيتم
خالل االجتماع �إبراء ذمة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة عن �أعمالهم خالل
ال���س�ن��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة يف  13دي�سمرب
 ، 2012وك� ��ذل� ��ك �إب � � � ��راء ذمة
مدققي احل���س��اب��ات ع��ن �أعمالهم
عن ال�سنة املالية  ، 2012وتعيني
مراقب احل�سانبات للعام 2013
وحتديد �أتعابه .
وطالب املزروعي ال�سادة امل�ساهمني
احل �� �ض��ور اىل م�ق��ر االج �ت �م��اع يف
امل��وع��د امل�ح��دد م�صطحبني معهم
ب� �ط ��اق ��ات ال �ع �� �ض��وي��ة ؛ وي �ج ��وز
ل �ل �م �� �س��اه �م�ين �أن ي �ن �ي �ب��وا عنهم
غريهم من الأع�ضاء واليجوز �أن
ي�ن��وب �أح��د ع��ن �أك�ث�ر م��ن �شخ�ص
واحد  ،وعلى النائب �أن ي�صطحب
م�ع��ه ب�ط��اق��ة الع�ضوية للمندوب
عنه لإثبات الإنابة .

مدير عام حماكم دبي يكرم موظفي �إدارة الق�ضايا املدنية
كرم الدكتور �أحمد �سعيد بن هزمي مدير عام حماكم
دبي عدد من موظفي �إدارة الق�ضايا املدنية ،وذلك يف
�إط��ار م�ب��ادرة �شكراً التي مت �إطالقها لتكرمي جميع
ال �ك��وادر الوظيفية م��ن الهيئة الق�ضائية والإداري ��ة
يف حماكم دب��ي ،وذل��ك يف �إط��ار حتقيق ر�ؤي��ة الدائرة
الريادة يف عمل املحاكم ،
من خالل تعزيز البيئة الداخلية املحفزة على الإبداع
والتميز وا�ستقطاب واملحافظة على امل��وارد الب�شرية
ذات الكفاءة العالية.
حيث قام مدير عام حماكم دبي بتكرمي املوظفني يف

�أماكن عملهم ،حيث كرم ك ً
ال من حممد عبدالرحمن
ً
وحممد �صالح امل��دين تثمينا جلهودهم املتميزة يف
الإدارة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ك��رمي ك� ً
لا م��ن �آم�ن��ة عبيد
ال�ع�ب��ار رئ�ي����س �شعبة ال�ق���ض��اي��ا ال�ع�م��ال�ي��ة ال�ك�ل�ي��ة ،و
من�سقي خدمة العمالء فازعة حممد يحي الغزايل،
وفاطمة علي عبداهلل املرزوقي ،وعزه عزمي البلو�شي،
والهام ا�سحاق احمد ،وف��رزان��ة احمد ح�سن ،وتوجه
لهم بجزيل ال�شكر على جهودهم يف رفع ن�سبة ر�ضا
متعاملني ال��دائ��رة ،وذل��ك بح�ضور دروي ����ش حممد
م�صبح مدير ادارة الق�ضايا املدنية ور�ؤ�ساء االق�سام.

قن�صل عام الدولة يف بر�شلونة يلتقي
رئي�س �إقليم كتالونيا

•• بر�شلونة-وام:

التقى �سعادة �سلطان علي احلربي قن�صل عام الدولة
يف بر�شلونة معايل ارتور ما�س رئي�س �إقليم كتالونيا
وذلك بق�صر الرئا�سة يف العا�صمة الكتالونية بر�شلونة
بح�ضور م�ع��ايل روج��ر البانيانا وزي��ر اخل��ارج�ي��ة يف
احلكومة الكتالونية.
ج��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء �إ��س�ت�ع��را���ض ال�ع�لاق��ات الثنائية
املتميزة بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة واململكة
الإ�سبانية وخا�صة العالقات التجارية والإ�ستثمارية
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للدولة مع �إقليم كتالونيا.
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر يف �سبل تعزيز
العالقات االقت�صادية ب�ين ال��دول��ة و�إقليم كتالونيا
وا�ستعرا�ض ال�ف��ر���ص وال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية ذات
الأول ��وي ��ة وااله �ت �م��ام امل���ش�ترك ب�ين ال��دول��ة و�إقليم
ك�ت��ال��ون�ي��ا .و�أ� �ش��اد م�ع��ايل ارت ��ور م��ا���س خ�ل�ال اللقاء
بالتطور االقت�صادي ال��ذي ت�شهده الدولة  ..مبديا
�إع �ج��اب��ه مب��ا ح�ق�ق�ت��ه ال ��دول ��ة خ�ل�ال �� 42س�ن��ة من
اجن��ازات كبرية يف جميع املجاالت متطلعا �إىل املزيد
من التعاون بني الدولة و�إقليم كتالونيا.

ال ��ر�ؤي ��ة ال �ت��ي ان�ت�ق�ل��ت �إىل كافة
�إم ��ارات ال��دول��ة وم��ا حققه املركز
م��ن �إجن� ��ازات قيمة يف جم��ال مل
�شمل الأ��س��رة وتوعيتها واطلعوا
كذلك على ما يقدمه مكتب دعم
توظيف املواطنات من خدمات.
وتعرف الوفد على م�شروع الأ�سر
املنتجة ال��ذي يعمل على ت�شجيع
امل� � ��ر�أة ع �ل��ى الإن � �ت� ��اج وامل�ساهمة
يف زي � ��ادة ال ��دخ ��ل الأ� � �س� ��ري عرب
ا�ستغالل �أوقات الفراغ واال�ستفادة
منها كما اطلع على جتربة متكني
امل � ��ر�أة يف امل �ج��ال ال��ري��ا��ض��ي التي
ي�ن�ف��ذه��ا االحت� ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع جل �ن��ة الإم� � � ��ارات
للريا�ضة الن�سائية.
من جهة اخرى قدم حممد خلفان
ال�ظ��اه��ري م��دي��ر اجل ��ودة والأداء
امل ��ؤ� �س �� �س��ي يف �إدارة ال�سيا�سيات
واال�سرتاتيجيات يف هيئة �أبوظبي

لل�سياحة والثقافة عر�ضا موجزا
ل �ل ��وف ��د ال� ��زائ� ��ر ت �� �ض �م��ن نظره
ع��ام��ة ع �ل��ى ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ة يف
�إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وم� ��دى التطور
ال��ذي و�صلت ال�ي��ه االم ��ارة وعلى
�آل �ي��ات ال�ت�ن�ظ�ي��م وامل �ت��اب �ع��ة و�أه ��م
امل�شاريع ال�سياحية املوجوده حاليا
وامل�ستقبلية.
و�أل� �ق ��ى ال �ظ��اه��ري ال �� �ض��وء على
م �� �ش��اري��ع امل �ن �ط �ق��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة يف
جزيرة ال�سعديات والتي حتتوي
على ث�لاث��ة متاحف رئي�سية هي
م�ت�ح��ف ال �ل��وف��ر �أب��وظ �ب��ي وال ��ذي
� �س �ي �ت��م اف �ت �ت��اح��ه يف ن �ه��اي��ة عام
 2015وم �ت �ح��ف ال �� �ش �ي��خ زاي ��د
ال��وط �ن��ي ال� ��ذي ��س�ي�ت��م افتتاحه
يف ن �ه��اي��ة ع ��ام  2016ومتحف
اجلوجنهامي الذي �سيتم افتتاحه
يف ن �ه��اي��ة ع ��ام  2017و�أو� �ض ��ح
الظاهري �أن هذه امل�شاريع �ستعزز

مكانة �أب��وظ�ب��ي م��اب�ين الوجهات
ال�سياحية الأخرى كوجهة ثقافية
عاملية م�شريا �إىل �أن��ه مت ت�صميم
ه � ��ذه امل �ت ��اح ��ف م ��ن ق �ب��ل �أ�شهر
امل�صممني ع��امل�ي��ا ح�ي��ث راع ��وا �أن
تعك�س الثقافة العربية اال�سالمية
الإم ��ارات� �ي ��ة و�أن ت�ت�م�ي��ز كمعامل
ح �� �ض��اري��ة يف ت �ل��ك الت�صاميم
م ��و�� �ض� �ح ��ا ك� �ي ��ف ي � �خ� ��دم قطاع
ال�سياحة توجه احلكومة.
ث ��م زار ال ��وف ��د ق ��اع ��ة اجل ��وه ��رة
ب��االحت��اد الن�سائي ال �ع��ام و�أب ��دى
�إعجابه بالأو�سمة واجلوائز التي
ح �� �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا � �س �م��و ال�شيخة
ف��اط �م��ة ب �ن��ت م� �ب ��ارك م ��ن عدة
ج�ه��ات ع��امل�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة وحملية
نظرا ملا تقدمه من �أعمال جليلة
يف املجاالت الإن�سانية.
وزار الوفد �أي�ضا �إدارة ال�صناعات
الرتاثية واحلرفية وا�ستمعوا من

ل��ول��وه احل�م�ي��دي م��دي��رة الإدارة
�إىل ��ش��رح وايف ع��ن م�شغل التلي
وم�شغل �صناعة ال ��ورود وم�شغل
اخلو�ص وم�شغل الن�سيج �إ�ضافة
اىل املعر�ض الدائم و�شاهد مظاهر
احل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ��س��اب�ق��ا للأ�سرة
الإمارتية وطقو�س العر�س وزهبة
ال�ع��رو���س وثيابها وال��ذه��ب الذي
ترتديه واملندو�س وكذلك ا�ستمع
الوفد �إىل طقو�س احتفال املك�سار
الذي ال زالت بع�ض القبائل تتبعه
�إىل يومنا هذا يف الأعرا�س واطلع
على لوحات تعك�س طبيعة احلياة
البحرية التي كانت �أ�سا�س عمل
الرجل و�أبدى الوفد �إعجابه ببيت
ال�شعر امل�صنوع يدويا من ال�صوف
الطبيعي املوجود يف املعر�ض.
ويف خ �ت��ام ال ��زي ��ارة ق ��دم االحت ��اد
الن�سائي للوفد يف خيمة ال�ضيافة
امل�أكوالت ال�شعبية الإماراتية.

ختام فعاليات �أ�سبوع املرور بالغربية
•• املنطقة الغربية  -الفجر:

اختتمت بلدية املنطقة الغربية فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي والذي
تقام فعالياته على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة ،ودول جمل�س
التعاون اخلليجي حتت �شعار «غايتنا �سالمتك» ،يف حماولة جادة منها
مل�شاركة م�ؤ�س�سات الدولة يف احل ّد من احلوادث املرورية ،وال�سيما تلك
التي تقع باملنطقة الغربية ،خ�صو�صاً يف ظل االهتمام املتزايد من �أجل
درا�سة �أ�سباب معدالت الوفاة التي تنجم عن حوادث املرور على الطرقات
والعمل على خف�ض �أعداد احلوادث املرورية من خالل حت�سني و�صيانة
�شبكة ال�ط��رق ورف��ع م�ستوى ال��وع��ي امل ��روري للجمهور وم�ستخدمي
الطريق لذلك ،فقد قامت بلدية املنطقة الغربية وبالتعاون مع ق�سم
مرور املنطقة الغربية بتنفيذ عدد من الربامج التوعوية حول ال�سالمة
املرورية يف مدن املنطقة الغربية.
ت�ضمنت ف�ع��ال� ّي��ات �أ� �س �ب��وع امل� ��رور اخل�ل�ي�ج��ي جم�م��وع��ة م��ن الأن�شطة
التوعوية عن ال�سالمة املرورية بهدف تعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء
ب�سلوك م�ستخدمي الطريق ،وزي��ادة الوعي والتثقيف امل��روري لديهم.
كما مت ا�ستهداف الفئات العمرية ال�شابة �ضمن برامج التوعية وذلك من
خالل �سل�سلة من املحا�ضرات التوعوية حول �أهمية التقيد بال�سرعات
القانونية وااللتزام با�ستخدام �أحزمة الأمان ،وجتنب ا�ستخدام الهاتف
املتحرك �أثناء القيادة ،و�ضرورة عبور الطريق من الأماكن املخ�ص�صة
لعبور امل�شاة ،واالل�ت��زام ب��الإ��ش��ارات ال�ضوئية احل�م��راء ،وع��دم التجاوز
اخلاطئ و�أي�ضا احلذر من �أخطاء الآخرين.
كما مت تنفيذ حملة توزيع مطويات توعية على موظفي بلدية املنطقة
الغربية و�سائقي املركبات وتقدمي بع�ض الهدايا الدالة على �أ�سبوع املرور
والتي حتمل بني طياتها ر�سالة توعية حول ال�سالمة املرورية.
و عقدت عدة حما�ضرات لعمال ال�شركات العاملة �ضمن حرم الطريق
�سواء يف �أعمال الزراعة والري �أو �أعمال �صيانة وت�أهيل الطرق وغريها
بهدف زيادة الوعي والتثقيف حول �سالمة العمال خالل فرتة عملهم
بالقرب من الطريق حر�صا على �سالمتهم و�سالمة م�ستخدمي الطريق
وذلك من خالل تقدمي �إر�شادات توعوية يف تلك املحا�ضرات بالإ�ضافة
�إىل توزيع من�شورات توعوية وهدايا تذكارية عليهم.
وعلى �صعيد �آخر،
مت تنفيذ ور���ش عمل لطالب امل��دار���س من الفئات العمرية ال�صغرية
ومرحلة التعليم الأ�سا�سي �شملت م�سابقات و�أعمال ر�سم وتلوين لكافة
العنا�صر املرورية واملتعلقة ب�أ�سبوع املرور حتى يزرع يف �أذهان الأطفال
منذ ال�صغر الثقافة املرورية و�أهمية احرتام الطريق واتباع العالمات
املرورية التى تنظم حركة ال�سري وكذلك �أهمية اتباع التعليمات الآمنه
لركوب حافالت املدار�س حر�صاً على �سالمتهم.

كما نظمت البلدية حما�ضرات مل�شرفات احلافالت لبع�ض املدار�س لتوعية
امل�شرفات على �إر��ش��ادات ال�سالمة لطالب املدار�س من وقت خروجهم
من املنزل و�أثناء �صعودهم احلافلة حتى نزولهم منها وو�صولهم �إىل
املدر�سة ومن ثم عودتهم �إىل املنزل مرة �أخرى ب�سالم و�أمان.
ك�م��ا مت تنظيم م���س��اب�ق��ات ت��وع��وي��ة م��روري��ه ل�ل�ط�لاب ب �ه��دف حتفيز
امل�شاركني على البحث والتعرف على بع�ض املفاهيم املتعلقة بالعمل
املروري والقوانني املنظمة له والإر�شادات التوعوية التي يجب االلتزام
بها.
ومن جانبها قامت �إدارة الطرق يف بلدية املنطقة الغربية بحملة �إزالة
اللوحات املرورية االر�شادية والتحذيرية املت�ضررة واملتهالكة وا�ستبدالها
ب�أخرى جديدة
كما نفذت �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية مبدينة زايد حملة مكثفة
لتقليم و�إزال��ة اال�شجار التى تعيق الر�ؤية عند اللوحات املرورية على
جانبي ال�شارع الرئي�سي ويف اجلزيرة الو�سطية لتح�سني م�ستوى الر�ؤية
لل�سائقني وجتنباً لوقوع حوادث مرورية.
ويف ه��ذا ال���ص��دد وت�ع��زي��زا لل�سالمة امل��روري��ة على ال�ط��رق يف املنطقة
الغربية ،فقد نفذت بلدية املنطقة الغربية عدداً من امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة لتح�سني ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية يف مدن املنطقة
الغربية منها �إن�شاء مطبات تخفيف ال�سرعة يف ال�شارع الرئي�سي مبدينة
غياثي ويف عدد من ال�شوارع الداخلية مبدينة زايد وطريق الكورني�ش
باملرف�أ ،و�صيانة اللوحات املرورية ،وتخطيط الطريق لبع�ض ال�شوارع
الرئي�سية ،كما و�أنّ بلد ّية املنطقة الغربية الآن ب�صدد تنفيذ باقي
م�شاريع �إن�شاء و�سائل تهدئة ال�سرعة يف باقي مدن املنطقة الغربية.
و��ص��رح �سعادة م�صبح م�ب��ارك امل��رر مدير ع��ام بلدية املنطقة الغربية
ب ��أن بلدية املنطقة الغربية ت��ويل �إه�ت�م��ام�اً ب��ال�غ�اً بامل�شاريع املتعلقة
بال�سالمة امل��روري��ة حيث ان�ه��ا م��ن اه��م االول��وي��ات ال��واج��ب توافرها
للمواطنني واملقيمني يف املنطقة وتقوم بلدية املنطقة الغربية بدرا�سة
ومراجعة كافة الأمور املتعلقة بال�سالمة املرورية بالتعاون مع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني بهذا اخل�صو�ص من خالل اللجنة امل�شرتكة لل�سالمة
واحللول املرورية واللجان الفرعية املنبثقة عنها ب�شراكة كل من �إدارة
هند�سة امل��رور و�سالمة الطرق مبديرية امل��رور وال��دوري��ات يف �شرطة
�أبوظبي وجمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين ودائ��رة النقل وبلدية
مدينة �أبوظبي وبلدية مدينة العني مع بلدية املنطقة الغربية وذلك
لتحقيق ر�ؤي ��ة ح�ك��وم��ة �إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي للحد م��ن احل� ��وادث املرورية
والوفيات الناجمة عنها.
كما يهيب �سعادته بكافة م�ستخدمي الطريق و�سائقي املركبات بتوخي
احليطة واحلذر �أثناء القيادة وااللتزام بقواعد ال�سري واملرور لأن غايتنا
�سالمتك .

دار الرب تنفذ مئات امل�شاريع اخلريية والإن�سانية مع برنامج �أبواب اخلري
ن� �ف ��ذت ج �م �ع �ي��ة دار ال �ب��ر مئات
امل �� �ش��اري��ع اخل�ي�ري ��ة والإن�سانية
بالتعاون مع برنامج �أب��واب اخلري
ال��ذي ي��ذاع ك��ل ي��وم جمعة ب�إذاعة
ن��ور دب��ي وت��رع��اه دار ال�بر ح�صرياً
للعام ال�ساد�س على التوايل ،و�أ�شار
تقرير �إدارة امل�شاريع لعام 2012
�إىل �أن ه��ذه امل�شاريع ال�ت��ي تكلفت
�أكرث من  25مليون درهم ت�ضمنت
بناء امل�ساجد ودور الأي�ت��ام ومراكز
حتفيظ القر�آن والعيادات الطبية
وجت�ه�ي��زه��ا وح �ف��ر الآب � ��ار وكفالة
الأي�ت��ام وحمفظي ال�ق��ر�آن وطالب
العلم وطباعة م�صحف الرب طباعة
فاخرة ب�أحجامه ال�ث�لاث ،و�إفطار
ال�صائم وتي�سري احل��ج يف العديد
م��ن ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة والإفريقية
والآ�سيوية و�أمريكا الالتينية كما
�أو�ضح امل�ساهمة الفعالة للربنامج
يف ح� �م�ل�ات الإغ� ��اث� ��ة الإن�سانية
العاجلة التي ت�شارك بها اجلمعية.
كما ت�ضمنت امل�شاريع عالج حاالت
م��ر��ض�ي��ة ح��رج��ة وج��راح��ات طبية
ع ��اج �ل ��ة داخ � � ��ل �إم � � � � ��ارات ال ��دول ��ة

ب �ت�برع��ات اجل �م �ه��ور ال �ك��رمي عرب
حلقات �أب ��واب اخل�ير يف مناف�سات
خريية �إن�سانية رائعة لي�ست غريبة
على �أه��ل اخل�ير ب��الإم��ارات ،ومنها
�إج � � ��راء ج ��راح ��ات ع ��دي ��دة وع�ل�اج
ان��زالق يف العمود الفقاري وتليف
الكبد و�سرطان الربو�ستات وجلطة
قلبية ،و�أمرا�ض املفا�صل والركبة،
وزراع ��ات للقوقعة والكبد والكلى
وج ��راح ��ات ح �� �ص��وة امل� � ��رارة وفتح
ق �ن��اة م �� �س��دودة ،و�� �ش ��راء �سماعات
ط�ب�ي��ة ،وت��رك �ي��ب �أرج� ��ل �صناعية،
وع�ل�اج ت��أخ��ر من��و اجل���س��م ،و�شراء

�سيارات �إ�سعاف وكرا�سي متحركة
ب��أن��واع�ه��ا للمعاقني وك �ب��ار ال�سن،
و�سداد نفقات تي�سري حج نحو 80
حاجاً يف العديد من الدول العربية
والإ�سالمية وغريها.
م��ن ج��ان �ب��ه �أو� �ض ��ح حم �م��د �سهيل
املهريي ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية
دار ال �ب�ر رئ �ي ����س ق �ط��اع ال�ش�ؤون
امل�ح�ل�ي��ة �أن ب��رن��ام��ج �أب � ��واب اخلري
� �س ��اه ��م يف � � �س� ��داد دي� � ��ات �شرعية
وم��دي��ون �ي��ات لأف� � ��راد ع �ج ��زوا عن
�سدادها بامل�ؤ�س�سات الإ�صالحية ،كما
�ساهم يف م�شروع ال�صيف بردوا على
�إخوانكم الذي وزعت اجلمعية من
خالله ع�شرات الثالجات والربادات
للمحتاجني ب��أن�ح��اء ال��دول��ة ،كما
�ساهم يف طباعة م�صحف دار الرب
ب�أحجامه الثالث اجليب واملتو�سط
والكبري الذي تطبعه اجلمعية منذ
�أكرث من  20عاماً ووزع منه �أكرث
من  4ماليني و� 650أل��ف ن�سخة
ويكتب على غالفه الداخلي هدية
م ��ن �أه � ��ل اخل�ي��ر ب � ��الإم � ��ارات �إىل
م�سلمي ال �ع��امل ،وق��د ا�ستفاد منه

امل�ئ��ات م��ن م��راك��ز حتفيظ القر�آن
والأفراد بجميع �أنحاء العامل.
و�أ� � �ض� ��اف امل� �ه�ي�ري �أن الربنامج
�� �س ��اه ��م يف ط� �ب ��اع ��ة ك� �ت ��ب جمال
الإ��س�لام  ،كيف ت�سعد يف حياتك ،
ال��دل�ي��ل املخت�صر ل�ل�إ��س�لام  ،دين
ك��ل ال �ع �� �ص��ور  ،و ال��دل �ي��ل امل�صور
ع��ن الإ� �س�ل�ام  ،وجميعها باللغات
الأجنبية و�ضمن مطبوعات مركز
امل�ع�ل��وم��ات الإ��س�لام��ي ال�ت��اب��ع لدار
الرب مل�ساعدة امل�سلمني اجلدد و�أبناء
اجل��ال�ي��ات الباحثني ع��ن الهداية،
وذلك بالتن�سيق مع دائ��رة ال�ش�ؤون
الإ� �س�ل�ام �ي��ة وال �ع �م��ل اخل�ي��ري يف
دبي.
و�أ� �ش��ار امل �ه�يري �إىل �أن الربنامج
يلقى �إق �ب��ا ًال ك �ب�يراً م��ن اجلمهور
ال�ك��رمي امل�ح��ب لعمل اخل�ير والرب
ب ��دول ��ة الإم � � � ��ارات ،يف ح�ي�ن تقوم
اجلمعية بدعم الربنامج ورعايته
وامل�شاركة يف تقدمي فقراته املتنوعة
ومبا يتنا�سب مع ر�سالته الإن�سانية
ال�سامية التي تدعم العمل اخلريي
والإن�ساين داخل الدولة وخارجها.

03

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

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

م�ست�شفى توام
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7677444
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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
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7221251
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عجمان

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

2240566
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3967335
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3935619
�صيدلية الأحتاد
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العني

7655120
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�صيدلية ال�سالم اجلديدة 7543887
ال�شارقة

5732221
�صيدلية م�سافى
5582800
�صيدلية حمد
5656994
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5565262
�صيدلية الرازى
5733311
�صيدلية نادين
�صيدلية ابن �سينا الكورني�ش 5726885
5623850
�صيدلية ال�شارقة
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طبية عجمان حتتفل بيوم املياه العاملي جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ي�ؤكد خلو كيك �إيكيا من البكترييا
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•• عجمان-وام:

•• �أبوظبي-وام:

ينظم ق�سم التثقيف ال�صحي مبنطقة عجمان الطبية عدة فعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي للمياه
الذي ي�صادف يف الع�شرين من مار�س اجلاري.
وتت�ضمن الفعاليات توزيع املياه على املوظفني يف منطقة عجمان الطبية وم�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن
زايد ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية يف عجمان واملنامة ومزيرع ومركز را�شد لل�سكري واالبحاث
وجممع عجمان الطبي �إىل جانب توزيع ن�شرات توعية حول �أهمية املاء يف حياة االن�سان.
و�أ�شارت ن�شرات التوعية التي توزعها منطقة عجمان الطبية �إىل �أن حاجة النا�س للمياه كبرية جدا
وخا�صة يف جو االمارات حيث احلرارة يف تزايد.
وطالبت منطقة عجمان الطبية ب�ضرورة توعية �أفراد املجتمع ل�شرب املاء نظرا الهميته يف جتديد
حيوية كل خاليا اجل�سم .

�أكدت نتائج التحاليل املخربية التي �أجرتها خمتربات جهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية على عينات ع�شوائية بت�شغيالت
خمتلفة من منتج كيك �أملوند املباع يف متجر �إيكيا �سالمة ذلك
املنتج وعدم احتوائه على �أي نوع من البكترييا.
وكان جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية قد تفاعل ب�شكل فوري
م��ع احل ��دث وت�ل�ق��ى �إخ �ط��ارات ع�بر �شبكة ال�سلطات املعنية
ب�سالمة ال �غ��ذاء تفيد ب��اح�ت��واء �أح��د منتجات الكيك الذي
تعر�ضه متاجر �إيكيا يف فروعها على بكترييا قولونية نتيجة
خلل يف الت�صنيع.
و�أك ��د حممد ج�لال الري�سي م��دي��ر �إدارة االت���ص��ال وخدمة

املجتمع بالرقابة الغذائية �أن مفت�شي اجلهاز ي��ؤدون دورهم
الرقابي ب�شكل يومي دون ارتباط ب�أي حدث �أو م�شكلة غذائية
ق��د حت��دث يف �أي م�ك��ان �أو زم ��ان  ..م���ش��ددا ع�ل��ى �أن املن�ش�أة
الغذائية العاملة يف متجر �إيكيا تخ�ضع كغريها من املن�ش�آت
الغذائية لربنامج رقابي حمدد ل�ضمان �سالمة الغذاء املقدم
للم�ستهلكني على مدار ال�ساعة.
وقال ان مفت�شي اجلهاز قاموا بالتحفظ على كافة منتجات
الكيك املعرو�ضة يف �إيكيا ومت �إب�لاغ املن�ش�أة بعدم ت��داول هذا
املنتج حتى تظهر نتائج حتاليل العينات الع�شوائية التي
مت �سحبها م��ن امل�ت�ج��ر ..مو�ضحا �أن �إع�ل�ان ال�شركة �سحب
منتجاتها طوعيا ال ميكن �أن يلغي عمل اجلهاز �أو ي�ؤثر على
جمرياته كما �أن��ه ال يكون �إثباتا على �ضرر ذل��ك ال�ن��وع من

الكيك امل�ت��داول يف الإم��ارة حيث تقوم بع�ض املن�ش�آت ب�سحب
منتجاتها احرتازيا حلني ثبوت النتائج النهائية واحل�صول
على ت�صريح بتداول املنتج جمددا من جهاز �أبوظبي للرقابة
الغذائية.
و�أكد الري�سي على �أن �أية م�شكلة غذائية تثار عامليا ال تنتهي
مبجرد التحقق من �سالمة العينات املوجودة حمليا بل يوا�صل
مفت�شو اجلهاز بعد ذلك عملهم بداية من املنافذ بالتحقق من
كافة الأوراق الثبوتية و��ش�ه��ادات رق��اب��ة الأغ��ذي��ة للمنتجات
ال��واردة ع�لاوة على فح�ص عينات ع�شوائية على املنافذ قبل
ال�سماح بتمريرها للأ�سواق املحلية ويتم التحقق من كافة
خطوط الإنتاج والت�شغيالت اخلا�صة باملنتج مثار ال�شك حتى
تثبت �سالمته لال�ستهالك.

حاكم عجمان ي�شهد اليوم افتتاح فعاليات م�ؤمتر جودة احلياة يف الإمارات

•• عجمان-وام:

يفتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان اليوم فعاليات م�ؤمتر جودة احلياة يف الإمارات الذي يعقد يف
فندق كمبين�سكي عجمان  ..ويناق�ش امل�ؤمتر واقع و�أداء الدولة يف التقارير
العاملية و�سبل الإرتقاء بها يف ت�صنيف تقرير ال�سعادة العاملي الذي ي�صدره
معهد الأر�ض يف جامعة كولومبيا الأمريكية ..وي�ستعر�ض امل�ؤمتر الذي يعقد
مببادرة من املجل�س التنفيذي وبالتعاون مع جمل�س الإم��ارات للتناف�سية..
�أف�ضل املمار�سات وجت��ارب ال��دول يف جم��ال ج��ودة احلياة وجهود وم�ساعي
و�إ�سهامات ال��دول��ة يف توفري �أرق��ى م�ستويات ال��رخ��اء والرفاهية ملواطنيها
بجانب ت�سليط ال�ضوء على مبادرات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باعتبارها داعمة وراعية وحمفزة للجودة
والتميز حمليا و�إقليميا وعامليا .وي�ست�ضيف امل�ؤمتر �أكرث من � 250شخ�صية
من �صناع القرار وكبار ال�شخ�صيات يف الدولة ونخبة من املتحدثني من بينهم

معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزي��ر الأ�شغال العامة
والربوفي�سور ج��ون هيليول اخلبري العاملي و�أح��د حم��رري تقرير ال�سعادة
العاملي وال�شيخ ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ب��ن علي ب��ن را��ش��د النعيمي م�ست�شار
حكومة عجمان يف ال�برام��ج واال�سرتاتيجيات البيئية و�أم�ي�ن ع��ام جمعية
االح�سان اخلريية وال�ل��واء حممد �أحمد را�شد امل��ري مدير الإدارة العامة
للإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف �إمارة دبي والدكتور خليفة علي ال�سويدي عميد
وحدة املتطلبات ووكيل كلية الرتبية يف جامعة الإم��ارات والدكتور من�صور
العور م�ؤ�س�س ورئي�س جامعة حمدان بن حممد االلكرتونية والدكتور موزة
عبيد غبا�ش رئي�سة اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون املجتمع يف املجل�س الأعلى للأمن
الوطني .ويتناول امل�شاركون يف امل�ؤمتر مبادرات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة و جغرافية ال�سعادة بجانب ا�ستعرا�ض ال�سعادة
يف املجتمع الإماراتي حيث ي�سلط ال�ضوء على معنى ال�سعادة وجهود الدولة
يف احلفاظ على حقوق الأفراد و�أهم ركائزها ودعائمها يف املجتمع وكيف يتم
قيا�س ال�شعور بالأمن وما هي �أهم املبادرات املرتبطة بتعزيز هذا ال�شعور ودور

م�ؤ�س�سات الدولة يف حتقيقها واحلفاظ عليه والتعاون وال�شراكات بني وزارة
الداخلية وم�ؤ�س�سات الق�ضاء وباقي م�ؤ�س�سات الدولة يف هذا اجلانب ودور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين جتاهها وكيف نعزز ما حتقق يف الوطن كمواطنني
وواف��دي��ن  .وي �ق��ام ع�ل��ى ه��ام����ش امل ��ؤمت��ر م�ع��ر���ض � �ص��ور و�أف�ل��ام لإجن ��ازات
امل�ؤ�س�سات احلكومية حول تطبيق الرفاهية وال�سعادة وحت�سني جودة احلياة
ملجتمع الإمارات ..وي�شارك فيه وزارة �ش�ؤون الرئا�سة وجلنة مبادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة وبرنامج زايد للإ�سكان وهيئة الهالل الأحمر وم�ؤ�س�سة
�صندوق الزواج واملجل�س التنفيذي لإمارة عجمان .و�أ�شاد �سمو ال�شيخ عمار
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي بجهود و دور
القيادة احلكيمة للدولة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي و�إخوانهما �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات والذين �أولوا اهتماما وجهودا
كبرية لتبني خطط تنموية تهدف �إىل حتقيق الرفاهية والأمن واال�ستقرار

واحلياة الكرمية ل�ل�أف��راد وتوفري جميع متطلباتهم واحتياجاتهم .وقال
�سموه �إن مبادرات رئي�س الدولة حققت �أهدافها وع��ززت م�ستويات التعليم
واال�ستثمار يف ال �ك��وادر الوطنية وت��وف�ير فر�ص العمل وال�سكن والرعاية
الطبية جلميع الأف��راد �إ�ضافة �إىل دعم املجتمعات الفقرية يف توفري البنى
التحتية الأ�سا�سية .و�أ�شار �سمو ويل عهد عجمان �إىل �أن اخلطط واملبادرات
وامل �ب��ادئ العامة حلكومة ال��دول��ة ت�شمل اجل��وان��ب احلياتية ك��اف��ة لل�شعب
الإم��ارات��ي م��ن �أج��ل حتقيق ال���س�ع��ادة وال��رف��اه�ي��ة م��ن خ�لال ت��وف�ير جميع
مقومات ال�سعادة للمواطنني واملقيمني مبا فيها ال�ضمان ال�صحي والتعليم
والعمل..كما �أن الدولة تقدم مثاال يحتذى حيث ا�ستطاعت احتواء خمتلف
اجلن�سيات والديانات وقدمت لهم كل مقومات العي�ش ب�سالم و�أمان�..إ�ضافة
�إىل �إ�سهام الإمارات يف العديد من احلمالت وامل�شاريع مل�ساعدة الدول املنكوبة
مثل حمالت الإغاثة يف الأزمات والكوارث و�إغاثة ال�شعوب و�إر�سال م�ساعدات
لل�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة وتنفيذ م�شاريع البنى التحتية فيها و �صيانة
و�إن�شاء امل�ساجد وامل�ست�شفيات واملعاهد واملدار�س.

تنمية املوارد الب�شرية يف تنفيذي عجمان تنظم ور�شة حول الت�أمني ال�صحي
•• عجمان-وام:

وفد �إماراتي يطلع على املمار�سات والت�شريعات
القانونية يف الأنظمة التقنية يف بريطانيا
•• لندن-وام:

اطلع وفد الدولة برئا�سة اللواء �أحمد نا�صر الري�سي
مدير عام العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي رئي�س
اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكرتونية والقا�ضي
الدكتور �إب��راه�ي��م �آل علي رئي�س حمكمة �أم القيوين
االحت��ادي��ة اال�ستئنافية رئي�س جلنة ح�صر القوانني
ل�ت�ط��وي��ر الأن �ظ �م��ة الإل �ك�ت�روي��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة يف وزارة
ال�ع��دل..ع�ل��ى �أح ��دث امل�م��ار��س��ات العاملية والت�شريعات
القانونية يف جمال الأنظمة التقنية التي تنفذها عدد

من مراكز ال�شرطة واملن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية
واملحاكم يف اململكة املتحدة .كما اطلع الوفد الذي �ضم
عددا من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية االحتادية واملحلية
يف الدولة على عدد من اجلوانب التقنية املرتبطة مبهام
وواج �ب��ات العمل ودوره ��ا يف حت�سني نوعية اخلدمات
على امل�ستويات الإن�سانية والعملية..فيما تهدف الزيارة
لتبادل اخلربات .من ناحية �أخرى �شارك �أع�ضاء الوفد
يف عدد من ور���ش العمل املتخ�ص�صة والتقى ع��ددا من
مم�ث�ل��ي وزارة ال �ع��دل ال�بري�ط��ان�ي��ة وم��راك��ز ال�شرطة
واملحاكم واملن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية.

رئي�س �أركان القوات امل�سلحة ي�ستعر�ض عالقات التعاون مع نظريه اجلنوب �إفريقي
•• �أبوظبي-وام :

ا�ستعر�ض �سعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي
رئي�س �أركان القوات امل�سلحة مع الفريق �أول �سويل زكريا
رئي�س �أركان قوات الدفاع الوطني جلنوب �أفريقيا �صباح
�أم�س يف مكتبه بالقيادة العامة للقوات امل�سلحة عالقات

ال�ت�ع��اون ال�ق��ائ�م��ة ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وجمهورية جنوب �إفريقيا واملتعلقة بال�ش�ؤون الع�سكرية
والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم امل�صلحة
امل�شرتكة .كما مت بحث خالل اللقاء ال��ذي ح�ضره عددا
من كبار �ضباط القوات امل�سلحة والوفد املرافق لل�ضيف
عددا من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

�أبوظبي لل�سالمة وال�صحة املهنية يعلن فتح باب
الت�سجيل ملمار�سي ومدققي ال�سالمة وال�صحة املهنية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن مركز �أبوظبي لل�سالمة وال�صحة املهنية عن فتح باب
الت�سجيل للممار�سني يف جمال ال�سالمة وال�صحة املهنية
�ضمن برنامج ق��درات اعتبارا من ع�شرين مار�س اجلاري
بالتعاون مع معهد �أبوظبي للتعليم والتدريب املهني لطرح
م�ساق تدريبي خا�ص مببادئ نظام ادارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة املهنية الم��ارة ابوظبي .و�سيوفر املعهد م�ساق
التدريب اخلا�ص مبمار�سي ال�سالمة وال�صحة املهنية يف
ام��ارة �أبوظبي مبعدل  2اىل  4م��رات �شهريا مل��دة يومني
يح�صل مبوجبها املمار�س على �شهادة ت�ؤهله للت�سجيل لدى
املركز واحل�صول على بطاقة الت�سجيل واالعتماد ملمار�سة
هذا املجال فى امارة ابوظبى .يعترب قدرات برنامج وطني
لت�أهيل وبناء قدرات امل�ؤ�س�سات والأفراد العاملني يف جمال

ال�سالمة وال�صحة املهنية وبيئة العمل يف �إم��ارة �أبوظبي.
ويعتمد ق��درات على ت�سجيل الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات بهدف
توفري ك��وادر م�ؤهلة ملمار�سة االخت�صا�صات ذات العالقة
لتحقيق اجل ��ودة وال�ن��وع�ي��ة ف��ى �أداء امل��ؤ��س���س��ات والأف ��راد
للو�صول اىل �أف�ضل النتائج باال�ضافة اىل توفري فر�ص
عمل ف��ى جم��ال ال�سالمة وال�صحة املهنية ل��دى خمتلف
اجلهات وتوفري م�ؤ�س�سات تدريبية متخ�ص�صة لرفع قدرات
وك �ف��اءة الأف� ��راد ال�ع��ام�ل�ين يف جم��ال ال���س�لام��ة وال�صحة
املهنية .ومتثل هذه املرحلة الثانية من اط�لاق النظام ..
وت�ستند عملية ت�سجيل الأفراد من املمار�سيني واملدققيني
بناء على معايري مت و�ضعها وحتدديها بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية ذات العالقة..حيث مت يف نوفمرب  2012فتح باب
الت�سجيل للجهات املهنية وت�شمل امل�ك��ات��ب اال�ست�شارية
واجلهات املانحة لل�شهادات كمرحلة اوىل.

ن�ظ�م��ت الإدارة امل��رك��زي��ة لتنمية
امل� � � � ��وارد ال �ب �� �ش ��ري ��ة يف املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة عجمان ور�شة
ع �م��ل ح � ��ول ال� �ت� ��أم�ي�ن ال�صحي
ملوظفي حكومة عجمان ح�ضرها
ع � ��دد م� ��ن م� ��� �س� ��ؤويل وموظفي
الدوائر احلكومية .و�صرح را�شد
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �� �س��وي��دي مدير
الإدارة امل��رك��زي��ة �أن ال �ه��دف من
تنظيم ال��ور���ش تعريف املوظفني
ب�أ�س�س ون�ظ��ام ال�ت��أم�ين وتو�ضيح
الإج� ��راءات واال��س�ت�ف���س��ارات حول
خ ��دم ��ات ال �ن �ظ��ام م ��ن امل�ستفيد
منه .من جانبه قدم الدكتور �إياد
م�ي�بر م��ن ��ش��رك��ة ع�م��ان للت�أمني

�شرحا واف�ي��ا ح��ول نظام الت�أمني
ال�صحي و�أهدافه والنظم املعمول
بها حمليا ودوليا..فيما ا�ستعر�ض
خ ��دم ��ات ال �� �ش��رك��ة ال� �ت ��ي تتمتع
مبكانة متميزة ب�ين ح��وايل 50
��ش��رك��ة ت ��أم�ي�ن يف ال��دول��ة تغطي
ن �ح��و � 450أل� ��ف م ��ؤم��ن ور�أ�� ��س
امل��ال املدفوع  81ر 3مليار درهم
وقيمة الأ� �ص��ول تتجاوز  82ر5
مليار دره��م .وت�ط��رق �إىل الئحة
اخلدمات والفئات امل�ستفيدة من
ال �ت ��أم�ي�ن واحل � � ��دود اجلغرافية
للتغطية وعالج املر�ضى الداخليني
واخلارجيني وامل�ستقطعات ون�سبة
التحمل وم��زاي��ا �إ�ضافية وت�شمل
احل � �م� ��ل وال � � � � � ��والدة الطبيعية
والقي�صرية والإجها�ض ال�شرعي

واال�ست�شارة تخ�ضع مل�ستقطعات
ال ��وث� �ي� �ق ��ة .وت� � �ن � ��اول املحا�ضر
خ��دم��ات الإخ �ل��اء ال �ط �ب��ي �أثناء
ال���س�ف��ر ل�ل�ف�ئ��ات وع�ل�اج الأ�سنان
بن�سبة  30يف امل��ائ��ة حت�م��ل على
جميع اخل��دم��ات جلميع الفئات
وت�شمل خلع الأ�سنان والتنظيف
واحل�شوات وعالج اجلذور �إ�ضافة
�إىل الإ� �س �ت �ث �ن ��اءات وتعوي�ضات
الأ��س�ن��ان وال�ع�لاج��ات التحفظية
و�أج� � �ه � ��زة ال� �ت� �ق ��ومي والأج� � �ه � ��زة
التعوي�ضية والتيجان واجل�سور
امل�سامري وال�ع�لاج��ات التجميلية
ف�ضال ع��ن ع�ل�اج ال�ع�ي��ون بن�سبة
 50يف امل��ائ��ة حت�م��ل ع�ل��ى جميع
اخل ��دم ��ات م ��ع الأج� �ه ��زة جلميع
ال �ف �ئ��ات وت �� �ش �م��ل ف�ح����ص النظر

وال �ع��د� �س��ات و�إط� � ��ارات النظارات
�أم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة حل��دي �ث��ي ال� ��والدة
فت�شمل ال�ف�ئ��ات بح�سب القيمة
امل��دف��وع��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة يف ح ��ال متت
�إ�ضافتهم م�سبقا للوثيقة .وقال
�إم �ي�بر �إن ال��وث�ي�ق��ة الت�أمينية ال
تغطي جميع اال�ست�شارات الطبية
واخل ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة والعالجات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب � ��الإي � ��دز والأم � ��را� � ��ض
النف�سية وال�ف�ح��و��ص��ات الدورية
والإخ�صاب والعالجات التحفظية
والتطعيمات والدمامل والث�آليل
وف�ح��و��ص��ات التح�س�س واحلاالت
ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ت �ع��اط��ي الكحول
�أو امل� �خ ��درات �أو امل� ��واد املهلو�سة
وال �ت �� �ش ��وه ��ات اخل �ل �ق �ي��ة وت� ��أخ ��ر
ال �ن �م��و واجل� ��راح� ��ات التجميلية

وال�ع�لاج بالهرمونات �إال يف حال
احلاجة الطبية لها وا�ضطرابات
ال �ن �م��و واخل� � �ت � ��ان .و�أ�� � �ض � ��اف �أن
ال��وث�ي�ق��ة ال ت�غ�ط��ي الفيتامينات
�إال �إذا ك��ان��ت ج � ��ز�أ م ��ن العالج
والبدائل الغذائية وامل��واد املباعة
ب��دون و�صفة طبية والرتكيبات
ال�صناعية مبا فيها �أجهزة النظر
والأجهزة ال�سمعية و�أجهزة امل�شي
والدعامات والأط��راف ال�صناعية
واحل� �ق ��ن وال� �ك� �م ��ادات م�ضخات
الثدي و�أج�ه��زة التنف�س والغرف
ال�ه��وائ�ي��ة .وت�ط��رق املحا�ضر �إىل
الإجراءات والقوانني والتعريفات
والت�سديد املبا�شر وغ�ير املبا�شر
وكيفية تقدمي املطالبات واملوافقـة
امل�سبقة.

املرحلة الثانية لإزالة اللوحات التجارية بر�أ�س اخليمة اال�سبوع القادم
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

ت �� �ش �ه��د ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة اال� �س �ب��وع
القادم املرحلة الثانية من م�شروع
ازال ��ة ال�ل��وح��ات ال�ت�ج��اري��ة واملهنية
ع��ن واج �ه��ات ال�ب�ن��اي��ات يف مناطق
النخيل التجارية يف اطار جهودها
للمحافظة على القيم التنظيمية
واحل�ضارية واجلمالية ال�سكنية .
وكانت البلدية قد انهت للتو من
تنفيذ املرحلة الأوىل من م�شروعها
ل��رف��ع ال�ل��وح��ات التجارية واملهنية
و��س��واه��ا ع��ن واج �ه��ات ال�ب�ن��اي��ات يف
منطقة مدينة ر�أ���س اخليمة ،التي
ت�شمل كورني�ش القوا�سم وكورني�ش
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة (ال� �ق ��دمي) و�شارع
ال�شيخ حممد بن �سامل (الفي�صل)
وع ��دد م��ن امل�ن��اط��ق الأخ� ��رى حيث
متت �إزالة  50لوحة جتارية ومهنية
ع ��ن واج� �ه ��ات امل� �ب ��اين يف منطقة
م��دي�ن��ة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة خ�ل�ال العام
 . 2013وقال مبارك ال�شام�سي،
رئ�ي����س دائ ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س اخليمة
� :أن ال ��دائ ��رة م��ا��ض�ي��ة يف م�شروع

�إزال ��ة ال�ل��وح��ات التجارية واملهنية
ع��ن واج �ه��ات امل �ب��اين ،وا�ستبدالها
بلوحة جممعة لكل بناية  ،وهو ما
يندرج �ضمن امل�شاريع والإجراءات،
ال�ت��ي تعكف عليها ال�ب�ل��دي��ة حاليا
ت �ن �ف �ي��ذا ال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة �شاملة

ت�ه��دف لتطوير الإم� ��ارة ،ومواكبة
م�سرية التنمية يف ر�أ� ��س اخليمة،
واملحافظة على الأب �ع��اد اجلمالية
واحل �� �ض��اري��ة مل�ن��اط�ق�ه��ا املختلفة،
وت�ع��زي��ز الإج � ��راءات التنظيمية يف
جماالت اخت�صا�ص البلدية.

وبح�سب امل�صادر يف �إدارة الهند�سة
وامل � �ب ��اين يف دائ� � ��رة ال �ب �ل��دي��ة فان
الأ� �س �ب��وع ال� �ق ��ادم ��س�ي���ش�ه��د تنفيذ
املرحلة الثانية من امل�شروع ،التي
ت�غ�ط��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ن�خ�ي��ل احليوية
(املركز التجاري للإمارة) ،يف حني

ت�غ�ط��ي امل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة منطقتي
جلفار واجلزيرة احلمراء ،وتغطي
املرحلة الرابعة املناطق ال�شمالية
من الإم ��ارة ،وت�شمل مناطق �شمل
وال ��رم� �� ��س و�� �ض ��اي ��ة و� �س �ي��ح كبدة
وال ��رح �ب ��ة وخ ��ورخ ��وي ��ر وال�سلية
وغليلة ووادي غليلة و�شعم ووادي
�شعم ،ت�أتي بعدها املرحلة اخلام�سة
والأخ� �ي� ��رة ،ال �ت��ي ت�غ�ط��ي املناطق
اجلنوبية ،بدءا من �أذن �إىل املنيعي
وم�سايف و�سواهما.
و وبح�سب القائمني على امل�شروع
ف � �ق� ��د مت خم� ��ال � �ف� ��ة م� �ن� ��� �ش� ��أت�ي�ن
جتاريتني فقط يف منطقة مدينة
ر�أ�س اخليمة لقرار البلدية ،يف ظل
ع��دم ال�ت��زام�ه�م��ا ب��رف��ع لوحتيهما
التجاريتني ،يف حني بادرت البلدية
�إىل حتويلهما �إىل دائ ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة ،ذات
االخ �ت �� �ص��ا���ص ،ل��وق��ف رخ�صتهما
ال� �ت� �ج ��اري ��ة� ،إىل ح�ي�ن تقيدهما
بقرار دائرة البلدية ،القا�ضي برفع
ال �ل��وح��ات ال �ت �ج��اري��ة وامل�ه�ن�ي��ة عن
واجهات املباين.

بلدية دبي ت�ستعد لتنظيم العر�س اجلماعي امل�شرتك الرابع لدوائر حكومة دبي دار زايد للرعاية الأ�سرية
ت�ستقبل طالب املدار�س

•• دبي-وام:

ع�ق��دت اللجنة العليا املنظمة حل�ف��ل ال�ع��ر���س اجلماعي
امل�شرتك الرابع لدوائر حكومة دبي �أف��راح دبي اجتماعا
�أم�س يف مقر البلدية ملناق�شة �آخر امل�ستجدات واال�ستعدادات
للحفل امل�ق��رر اق��ام�ت��ه يف  27م��ار���س اجل ��اري يف حديقة
زعبيل بدبي.
وت�ضم اللجنة ممثلني للعر�س اجل�م��اع��ي ال��راب��ع الذي
�سيقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دب��ي وزي��ر املالية رئي�س البلدية عن كل من
بلدية دبي وهيئة ال�صحة بدبي ودائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والعمل اخلريي بدبي.
وق ��ال حم�م��ود ال �ن��وري م��دي��ر �إدارة ال�ت���س��وي��ق امل�ؤ�س�سي
والعالقات ببلدية دبي �أن احلفل ي�أتي انطالقا من �سيا�سة
الدولة الرامية �إىل توفري ال�سبل الكفيلة خلدمة �شباب
ال��وط��ن يف امل�ج��االت كافة و�إي �ج��اد جمتمع متقدم يتمتع
مب�ستويات عالية م��ن املعي�شة وال��رف��اه�ي��ة بغية تر�سيخ
�أوا�صر الأخ��وة والتكافل والتعاون مو�ضحا �أن بلدية دبي
د�أبت على �إقامة حفل العر�س اجلماعي ملوظفيها منذ ت�سع
�سنوات مل�ساعدتهم على حتمل �أعباء ومتطلبات ت�أ�سي�س
�أ�سر م�ستقرة و�سعيدة.
وذك ��ر �أن ه��ذا احل ��دث ي��أت��ي تنفيذا مل �ب��ادرة �سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم جتاه ت�شجيع ال�شباب املواطن
لإق ��ام ��ة ح �ف�لات ال �ع��ر���س اجل �م��اع��ي ب�ع�ي��دا ع��ن مظاهر
التبذير والإ�سراف.

كما ي��أت��ي تنظيم ه��ذا ال�ع��ر���س اجل�م��اع��ي ال��راب��ع لدوائر
حكومة دبي متا�شيا مع النهج الذي �أر�سى دعائمه املغفور
ل��ه ب ��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان وتنفيذا
للتوجيهات ال�سامية ل�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 رعاه اهلل حول تر�شيد ال�صرف
يف �إقامة حفالت الزواج والبعد عن املغاالة والإ�سراف التي
تثقل كاهل العر�سان يف مقتبل حياتهم الزوجية.
ويبلغ عدد العر�سان امل�شاركني يف احلفل  53موظفا منهم
من يعمل � -سواء الزوج �أو الزوجة  -يف نف�س مكان العمل
�إ�ضافة �إىل �أزواج املوظفات الالتي يعملن يف بلدية دبي
وهيئة ال�صحة ودائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
بدبي حيث �سيتم تنظيم حفل بهيج بهذه املنا�سبة تتخلله
جمموعة من الأغاين والأهازيج الرتاثية من فرق العيالة
واحلربية �إ�ضافة �إىل عرو�ض الليزر يف حديقة زعبيل.
وتقدمت اللجنة املنظمة للعر�س اجلماعي امل�شرتك الرابع
بال�شكر ل�ل��رع��اة ع�ل��ى دع�م�ه��م ل �ه��ذا احل ��دث وه��م مركز
دبي التجاري العاملي ومركز �أ�ضواء ال�صاحلية وم�ؤ�س�سة
م�صطفوي لل�سجاد وال�ستائر و بات�شي للحلويات واملطبعة
الع�صرية وعبد ال�سالم املدين لتجارة الأقم�شة واخلياطة
و�شركة بانا�سونيك و فيليب�س للإلكرتونيات.
يذكر �أن عدد املوظفني الذين �شاركوا يف العر�س اجلماعي
ال ��ذي تنظمه ب�ل��دي��ة دب��ي م�ن��ذ ع��ام  2002ول�غ��اي��ة عام
 2012بلغ  515موظفا.

•• العني-وام:

ا�ستقبلت دار زاي��د للرعاية الأ�سرية ط�لاب مدر�ستي الدهماء الثانوية
ومدر�سة مرمي بنت عمران املتو�سطة كال على حدة وذلك تنفيذا للخطة
اال�سرتاتيجية وما توليه الدار من اهتمام نحو التوا�صل اخلارجي والتي
تهدف من خاللها �إىل م�شاركة الطالب وتعريفهم بالدور الذي تقوم به
من خالل االطالع على جتربة الدار يف جمال الرعاية البديلة والتعرف
عن قرب على امل�ؤ�س�سات ذات الدور الإن�ساين واالجتماعي يف املجتمع.
وقام �أحد طالب مدر�سة الدهماء بعر�ض خطة واجنازات املدر�سة يف جمال
اخلدمة املجتمعية و�أهميتها ومدى تفاعل الطالب يف هذا املجال و�أن ادارة
املدر�سة تتخذ من هذه اخلدمة املجتمعية هدف رئي�سي يف تربية اجليل
مما ينعك�س على جمتمع دولة االمارات باال�ستقرار والتطور.
وق��ال �سامل �سيف الكعبي مدير ع��ام ال��دار �أن ه��ذه ال��زي��ارة �أت��ت كمبادرة
�صادقة من املدار�س للتعرف على دار زايد عن قرب ..منوها ب�ضرورة تنمية
امل�س�ؤولية املجتمعية لدى الطالب وذلك بت�شجيعهم الدائم على امل�ساهمة
يف مثل هذه الأن�شطة الإن�سانية التي ترتك �أثرها يف نفو�س فئات خمتلفة
من املجتمع .وم��ن جهته �شكر م��دراء امل��دار���س وجميع العاملني و�أبنائه
الطالب على مبادرتهم وعلى دعمهم للعمل الإن���س��اين .وق��ام با�ستقبال
الطالب ال�سيد مبارك العامري رئي�س ق�سم العالقات العامة واالعالم
وال�سيدة نادية الكعبي رئي�سة ق�سم تطوير الربامج يف الدار.
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خريية حممد بن را�شد �آل مكتوم ترعى احتفالية دار الرب بيوم اليتيم العربي حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوما بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي للأملنيوم
•• دبى-وام:

ترعى م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
�إحتفالية يوم اليتيم العربي الثالث الذي تقيمه جمعية دار الرب وذلك يف
�إطار حر�ص امل�ؤ�س�سة على العمل بروح الفريق الواحد يف جميع املجاالت
ومنها امل�ج��االت اخل�يري��ة واالن�سانية التي تعترب �أه��م الو�سائل خلدمة
الب�شرية والتي لها ثواب و�أجر كبريين عند اهلل تعاىل.
وكان �سعادة امل�ست�شار �إبراهيم بوملحه نائب رئي�س جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة
قد �سلم �شيكا مببلغ � 200أل��ف دره��م للدكتور �إبراهيم الدبل م�ست�شار
جمل�س �إدارة جمعية دار ال�بر ل�شئون اجل��ودة يف مبنى امل�ؤ�س�سة باملمزر
لرعاية امل�ؤ�س�سة لهذا احل��دث الإن�ساين املهم .وق��ال بوملحه يف ت�صريح
له اليوم ان رعاية وكفالة الأيتام من �أجل الأعمال التي حث عليها ديننا

احلنيف وجعل لها من الأج��ر واملثوبة منزلة عظيمة وجعلها من �أف�ضل
القربات �إىل اهلل تعاىل لأن االي�ت��ام ه��م الفئة الأك�ث�ر معاناة يف جمتمع
الطفولة نظرا لفقدهم عطف الأبوة �أو حنان الأم �أو الأمرين معا لذلك
ف��ان اج��ر �أ�صحاب القلوب الرحيمة والأي ��ادي الكرمية التي تخفف من
معاناتهم وحرمانهم عند اهلل كبري .و�أ�ضاف ان امل�ؤ�س�سة تنطلق يف رعايتها
ليوم اليتيم العربي من ثوابت رئي�سية مهمة تقوم على �ضرورة امل�ساهمة يف
رفع م�ستوى االهتمام بهذه الفئة من الأطفال وحفظ حقوقها من خالل
هذه الفعاليات التي تلفت الإنتباه �إليها وتلقى �إهتماما كبريا يف كل �أو�ساط
املجتمع .و�شدد يف الوقت ذاته على �أن رعاية امل�ؤ�س�سة لهذا احلدث تعك�س
توجهاتها بتو�سيع اطار الدور الإجتماعي للعمل اخلريي والإن�ساين الذي
يتكامل فيه عمل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية فيما بينها من �أجل خدمة
الفئات املحتاجة للرعاية وبذل املزيد من اجلهد والعمل.

•• دبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء رعاه اهلل ب�صفته حاكما الم��ارة دبي
املر�سوم رقم 11ل�سنة  2013ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
دبي للأملنيوم على النحو التايل:
�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم رئي�سا وال�سيد �سعيد حممد
�أحمد الطاير نائبا للرئي�س وال�سادة هالل خلفان بن ظاهر وحممد
ع�ب��داهلل احمد الغرير وط��ارق ح�سني خان�صاحب وع�ب��داهلل �سامل
حممد املانع وعبد الواحد حممد الفهيم �أع�ضاء على ان تكون مدة

املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
وج��اء يف املر�سوم �أن��ه يف حال انتهاء مدة ع�ضوية املجل�س ومل يتم
�إعادة ت�شكيله ف�إنه ي�ستمر �أع�ضاء جمل�س االدارة يف هذه احلالة ب�أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم او تعيني �أع�ضاء جدد بدال منهم.
واعترب املر�سوم �أن كافة القرارات ال�صادرة عن جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
امل�شكل مبوجب املر�سوم رقم  47ل�سنة  2009خالل الفرتة املمتدة
من تاريخ  31مايو  2012وحتى اليوم ال�سابق لتاريخ العمل بهذا
املر�سوم �أنها متت ب�صورة قانونية على ان يعمل بهذا املر�سوم من
تاريخ �صدوره يف الثالث ع�شر من مار�س ل�سنة  2013وين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل مدير عام مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية
•• را�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
��س�ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س االعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
�أم� �� ��س يف ق �� �ص��ر ال �ظ �ي��ت �سعادة
ال��دك �ت��ور ج �م��ال ��س�ن��د ال�سويدي
م� ��دي� ��ر ع � � ��ام م� ��رك� ��ز الإم� � � � � ��ارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية
والوفد املرافق له.
و�أثنى �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ع �ل��ى م ��رك ��ز الإم� � � ��ارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية

وعلى الدور املهم الذي يقوم به يف
جمال البحث العلمي م�ؤكدا �سموه
�أن املركز بات ميثل �أح��د ال�صروح
العلمية الكبرية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
و�أك � ��د � �س �م��وه ان اجن � ��ازات املركز
حتققت بف�ضل ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة
ل �ل ��أه � ��داف وال ��رغ� �ب ��ة املخل�صة
وال�صادقة من قبل القائمني على
امل��رك��ز وبف�ضل ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ل���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 وال �ف��ري��ق �أول �سمو

ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ور�ؤيتهما
للبحث العلمي و�أه�م�ي�ت��ه مل�سرية
الدولة .وق��دم الدكتور ال�سويدي
��ش��رح��ا مف�صال ل���ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة عن الن�شاطات
املختلفة والإ�صدارات املتنوعة التي
يقوم امل��رك��ز ب�إ�صدارها وجماالت
ه� � ��ذه الإ� � � � �ص� � � ��دارات و�أه� ��داف � �ه� ��ا
الرئي�سية و�أك��د �أن املركز ا�ستطاع
خالل ال�سنوات املا�ضية �أن يتحول
�إىل م�ق���ص��د �أ� �س��ا� �س��ي للباحثني

واملفكرين الذين يحر�صون على
زي��ارت��ه واالط �ل�اع ع�ل��ى ن�شاطاته
و�آليات عمله و�أ�صبحت �إ�صداراته
م �� �ص ��درا �أ� �س��ا� �س �ي��ا ل �ل �م �ع��رف��ة يف
خمتلف حقولها .وق��ال ان املركز
ي � �ق ��دم ب� ��رام� ��ج خ ��ا�� �ص ��ة خلدمة
امل�ج�ت�م��ع ت�ت�م�ث��ل يف ت �ب��ادل الآراء
العلمية من خالل عقد امل�ؤمترات
والندوات وور�ش العمل املتخ�ص�صة
واحللقات الدرا�سية واملحا�ضرات
ال � �ت� ��ي ت� �ب� �ح ��ث يف امل ��و�� �ض ��وع ��ات
املت�صلة بعمل امل��رك��ز واهتماماته
ال�ب�ح�ث�ي��ة وامل���س��اه�م��ة ب�ف��اع�ل�ي��ة يف

تطوير املهارات الوظيفية للكوادر
البحثية من مواطني الدولة من
خ�ل�ال ع�ق��د ال�ب�رام��ج التدريبية
املكثفة والطموحة .و�أق ��ام �سموه
م�أدبة غ��داء على �شرف ال�ضيوف
ويف ن �ه��اي��ة امل �ق��اب �ل��ة ق� ��دم �سموه
ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة مل��دي��ر ع ��ام مركز
الإم � � ��ارات ل �ل��درا� �س��ات والبحوث
اال�سرتاتيجية.
ح�ضر املقابلة وامل�أدبة �سعادة �صالح
ال���ش��ال م�ست�شار ��ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة و�سعادة حممد
�أح �م��د رق�ي��ط �آل ع�ل��ي م��دي��ر عام

الدائرة اخلا�صة ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة و�سعادة �سامل
علي ال���ش��ره��ان م�ست�شار �صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة و�سعادة
ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د ع �ب��د اللطيف
خ�ل�ي�ف��ة م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة امل� ��وارد
الب�شرية ب��ر�أ���س اخليمة وجا�سم
حم �م��د احل��و� �س �ن��ي ن ��ائ ��ب مدير
عام املركز ل�ش�ؤون البحث العلمي
ويو�سف الع�سريي م�ست�شار مدير
عام املركز لل�ش�ؤون االدارية وطارق
زع��ل ال علي م��دي��ر مكتب مدير
عام املركز.

وزير البيئة واملياه  :ن�سعى لتحقيق العاملية ملخترباتنا ومنح الثقة يف دقة نتائجها
•• دبي-وام:

�أك��د معايل الدكتور را�شد �أحمد
بن فهد وزير البيئة واملياه رئي�س
جم �ل ����س �إدارة ه �ي �ئ��ة الإم� � � ��ارات
للموا�صفات واملقايي�س..حر�ص
ال � ��دول � ��ة و� �س �ع �ي �ه��ا ال � ��دائ � ��م �إىل
ت�سهيل ح��رك��ة ال �ت �ج��ارة البينية
بينها وب�ي�ن خم�ت�ل��ف دول العامل
وت� �ف� �ع� �ي ��ل االع� � �ت � ��راف امل� �ت� �ب ��ادل
ب �� �ش �ه��ادات ال �ف �ح ����ص واالخ �ت �ب��ار

ل�ل�م��واد وامل�ن�ت�ج��ات .وق��ال معاليه
خ�لال اجتماعه �أم����س م��ع �سعادة
ب�ي�تر �أوجن ��ر ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال� ��دول � �ي� ��ة الع �ت �م ��اد
املختربات االك �..إن هذه ال�سيا�سة
ت�أتي ترجمة للتوجه اال�سرتاتيجي
ال� ��ذي ن�ت�ب�ن��اه يف ت �ط��وي��ر البنية
التحتية للتقيي�س واجل� ��ودة مبا
ي�سهم يف تنمية التجارة وال�صناعة
ودعم االقت�صاد الوطني يف الدولة
وباقي دول املنطقة  ..م�شريا �إىل

�أن قطاع الفح�ص واملختربات ي�أتي
ك�أحد �أهم القطاعات يف منظومة
التطوير من خالل اعتماد نتائج
ال�ت�ح��ال�ي��ل م��ن ج �ه��ات ومنظمات
اع �ت �م��اد دول �ي��ة .ح���ض��ر االجتماع
كل من معايل نبيل بن �أمني مال
�أم�ي�ن ع��ام هيئة التقيي�س لدول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
العربية و�سعادة املهند�س حممد
� �ص��ال��ح ب � ��دري م ��دي ��ر ع� ��ام هيئة
الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س

بالوكالة و�سعود بن را�شد الع�سكر
مدير �إدارة �ش�ؤون املطابقة يف هيئة
التقيي�س ل��دول جمل�س التعاون
ل� ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة .وبحث
االجتماع �آلية التن�سيق والتعاون
ب�ي�ن ك ��ل م ��ن امل �ن �ظ �م��ة الدولية
العتماد املختربات وهيئة التقيي�س
ل� � ��دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة الع �ت �م��اد نتائج
خم �ت�برات ال�ف�ح��و���ص والتحاليل
يف دول املجل�س مبا يدعم الأهداف

امل���ش�ترك��ة ل�ل��دول��ة ودول املجل�س
يف ت�سهيل حركة التجارة البينية
ودعم االقت�صاد بينها وي�ضيف بعدا
اق�ت���ص��ادي��ا يف االع�ت��راف املتبادل
ب �� �ش �ه��ادات ال �ف �ح ����ص واالخ �ت �ب��ار
ملختلف الب�ضائع واملنتجات بينها
وخمتلف دول العامل دون احلاجة
�إىل �إعادة فح�صها و�إ�صدار �شهادات
مطابقة جديدة لها لثقة اجلهات
املختلفة بنتائج تلك االختبارات
ودق �ت �ه��ا .و��س�ع��ت ه�ي�ئ��ة الإم � ��ارات

للموا�صفات واملقايي�س �إىل تر�سيخ
الدعائم املتينة القت�صاد الدولة
وت �ع��زي��ز ان�ف�ت��اح��ه ع�ل��ى الأ� �س ��واق
العاملية من خالل موائمة خطتها
اال�سرتاتيجية ل�ل�أع��وام القادمة

م� ��ع الأه� � � � ��داف اال�سرتاتيجية
ل�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ق�ي�ي����س اخل�ل�ي�ج�ي��ة مبا
ي ��دع ��م وي � �ع� ��زز ع �ن��ا� �ص��ر البنية
التحتية للجودة وي�سهم يف حتقيق
�أه ��داف� �ه ��ا ال ��رام� �ي ��ة �إىل حماية

� �س�لام��ة و� �ص �ح��ة �أف� � ��راد املجتمع
وتعزيز االقت�صاد الوطني للدولة
ورف��ع ج��ودة املنتجات املتداولة يف
الأ�سواق وتطوير معايري القيا�س
والفح�ص.

�شارك � 2740شخ�ص ًا يف الدورات ال�سابقة ،وحققت نتائج ايجابية جيدة

�صحة تطلق الدورة اخلام�سة من مبادرة م�س�ؤول يف جميع من�ش�آتها الطبية
•• ابوظبي  -الفجر

اعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ع� ��ن اط �ل ��اق ال� � ��دورة
اخل��ام �� �س��ة م��ن م� �ب ��ادرة م�س�ؤول
ح ��ر�� �ص� �اً م �ن �ه��ا ع �ل ��ى التوا�صل
املبا�شر مع �أف��راد املجتمع وتعزيز
ع�لاق��ات �ه��ا م�ع�ه��م وب �ع��د النجاح
ال��ذي حتقق يف ال��دورات ال�سابقة
والتي يتم خاللها تنظيم لقاءات
مبا�شرة ب�ين املر�ضى وعائالتهم
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف � �ش ��رك ��ة �صحة
وامل �ن �� �ش ��آت ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة لها
وي �� �ش��ارك م��رك��ز ��ص�ح��ة خلدمات
الغ�سيل الكلوي للمرة الأوىل يف
دورة م�س�ؤول لهذا العام.
وت �ت �� �ض �م��ن ال� � � � ��دورة اخلام�سة
م��ن م� �ب ��ادرة م �� �س ��ؤول ت�ن�ظ�ي��م 5
جل�سات تبد�أ اجلل�سة الأوىل يوم
الأرب� �ع ��اء  20م��ار���س اجل� ��اري يف

ج�م�ي��ع امل�ن���ش��آت ال�ط�ب�ي��ة التابعة
ل���ص�ح��ة مب ��ا ف �ي �ه��ا م��رك��ز �صحة
خلدمات الغ�سيل الكلوي يف حني
ت� �ب ��د�أ اجل �ل �� �س��ة اخل��ا� �ص��ة ب ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة ي ��وم 27
مار�س اجلاري ويف � 3أبريل املقبل
اجلل�سة اخلا�صة مبر�ضى الرعاية
املنزلية.
و�أك��د ال�سيد خليفة الكتبي نائب
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف
�شركة �صحة �أن م�ب��ادرة م�س�ؤول
ت�ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز ال�ت��وا��ص��ل بني
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات وامل ��راك ��ز ال�صحية
ال �ت��اب �ع��ة ل���ص�ح��ة م��ن ج �ه��ة وبني
املر�ضى و�س ّكان �إمارة �أبوظبي من
جهة �أخرى �إذ يحر�ص امل�س�ؤولون
يف � �ص �ح��ة ع �ل��ى ف �ه��م احتياجات
املر�ضى و�سماع �آرائ�ه��م و�أفكارهم
�إذ ت���س��اع��د ه ��ذه الأف �ك ��ار والآراء
م �ت �خ��ذي ال� �ق ��رار يف ��ص�ح��ة على

بناء من��وذج خدمات �صح ّية عايل
امل�ستوى يل ّبي احتياجات املر�ضى
ويرتقي �إىل م�ستوى تطلعاتهم.
وقال �إن �شركة �صحة حتر�ص على
تعزيز التوا�صل املبا�شر مع املر�ضى
وعائالتهم �إذ تتيح هذه اللقاءات
ال ��و�� �ص ��ول ل �ل �� �ش �خ ����ص امل� ��� �س� ��ؤول
ب���ص��ورة ف��وري��ة وف�ع��ال��ة و�إي�صال
�أفكارهم ومقرتحاتهم و�شكاواهم
�إن وج��دت بكل �صراحة و�شفافية
وه� ��ذا ي �ع��زز دور �أف � ��راد املجتمع
ك�شركاء حقيقيني لتمكني ال�شركة
م��ن حت�ق�ي��ق ال�ت�م�ي��ز م��ن منظور
اجلمهور كما تتيح هذه اللقاءات
ت� �ع ��ري ��ف اجل � �م � �ه ��ور مبنظومة
م�ن���ش��آت ��ص�ح��ة واخل ��دم ��ات التي
تقدمها واخلطط امل�ستقبلية لها
وامل���س��اه�م��ة يف االرت �ق ��اء امل�ستمر
بن�سبة ر�ضا املر�ضى عن اخلدمات
املقدمة يف املن�ش�آت ال�صحية.

وجت � ��ري ه� ��ذه ال� �ل� �ق ��اءات يف جو
غ�ير ر�سمي حيث ت�ت��اح للمر�ضى
وع ��ائ�ل�ات� �ه ��م ف ��ر�� �ص ��ة التفاعل
م� �ب ��ا�� �ش ��رة م � ��ع �� �ص� �ن ��اع ال � �ق� ��رار
وامل�س�ؤولني يف م�ست�شفيات �صحة
لتقييم �أدائهم من جهة والتعرف
على �آرائهم حول الرعاية ال�صحية
التي يتلقونها من جهة �أخرى.
وت �� �ش��ارك يف م �ب��ادرة م �� �س ��ؤول كل
من مدينة ال�شيخ خليفة الطبية
وم���س�ت���ش�ف��ى امل �ف��رق وم�ست�شفى
ال��رح �ب��ة وم�ست�شفى الكورني�ش
وم�ست�شفى العني وم�ست�شفى توام
وم��رك��ز �صحة خل��دم��ات الغ�سيل
ال �ك �ل��وي وع� ��دد م��ن م�ست�شفيات
ال �غ��رب �ي��ة �إىل ج ��ان ��ب اخل ��دم ��ات
العالجية اخلارجية.
و �أك��دت �شركة (�صحة) �إلتزامها
ال �ك ��ام ��ل ب �ت �ط��وي��ر ن� �ظ ��ام رعاية
� �ص �ح �ي��ة ذات م �� �س �ت��وى ع ��امل ��ي يف

�أب��وظ �ب��ي و ادراك � �ه� ��ا �أن التميز
يتطلب روح ال�شفافية والتعرف
ع �ل��ى �آراء امل �� �س��اه �م�ين واملر�ضى
وت� �ع ��د ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرة اجل ��دي ��دة
حم��اول��ة لتوفري ق�ن��وات مفتوحة
غري ر�سمية للتوا�صل مع العمالء
ال��ذي��ن ي�ت��أث��روا مبا�شرة مبعايري
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة امل �ق��دم��ة لهم
وت�أمل �شركة (�صحة) ومن�ش�آتها
من خالل هذه املبادرة يف ت�أ�سي�س
قنوات وا�ضحة ت�ساهم يف التعرف
على �آراء النا�س مبو�ضوعية وذلك
ل �� �ض �م��ان �إي �ل ��اء �أراء اجلمهور
واملر�ضى اهتماماً كبرياً.
وجت� ��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن �شركة
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �خ��دم��ات ال�صحية
اط �ل �ق��ت م � �ب� ��ادرة م� ��� �س� ��ؤول عام
 2011و حققت نتائج ايجابية
ع��دي��دة ع��ادت بالنفع على �أفراد
اجلمهور �إذ بعد االنتهاء من هذه

ال�ل�ق��اءات واالج�ت�م��اع��ات املبا�شرة
ب�ي�ن امل �� �س ��ؤول�ين يف امل�ست�شفيات
وجمهورها ير�سل ك��ل م�ست�شفى
ت�ق��ري��ر ب�ع��دد ال���ش�ك��اوى امل�ستلمة
والإج ��راء ال��ذي �سيتخذ من قبل
�إدارة امل�ست�شفى ب�ش�أنها وكذلك �أي
مبادرات يقوم بالعمل على تنفيذها
وتتعلق بتح�سني اخلدمات املقدمة
للمر�ضى �إىل �إدارة خدمة ورعاية

العمالء يف �شركة �صحه حيث تتم
م�ن��اق���ش��ة ج�م�ي��ع امل��وا� �ض �ي��ع التي
طرحت والإجراءات املتخذة ب�ش�أن
امل�شاكل التي يواجهها املري�ض يف
امل�ست�شفيات وت �ق��وم �إدارة �صحة
مب �ت��اب �ع��ة ال �ت �ق��ري��ر وت� �ت ��اب ��ع مع
امل�ست�شفيات التحديثات على كل
خطة �أو �إجراء.
و��ش��ارك يف ال ��دورة الأوىل ملبادرة

م�س�ؤول والتي �أطلقت بتاريخ 13
�سبتمرب � 2011شارك فيها 455
�شخ�صاً من جميع امل�ست�شفيات ويف
امل �ب��ادرة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي �أط�ل�ق��ت يف
 20دي�سمرب� 2011شارك فيها
� 675شخ�صاً ويف املبادرة الثالثه
بلغ عدد احل�ضور � 730شخ�صاً،
يف حني �شارك يف امل�ب��ادرة الرابعة
قرابة � 880شخ�صاً.

كهرباء و�شرطة ال�شارقة يبحثان التعاون يف
جمال حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
•• ال�شارقة-وام:

يف غياب رقابة الأ�سرة

�أفالم العنف تدفع ال�شباب اىل التعامل بال�سالح الأبي�ض
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

ج��ددت �إدارة ال�شرطة املجتمعية
ب���ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة حتذيرها
من ا�ستخدام ال�سالح الأبي�ض يف
حما�ضرة توعوية جرى تنظيمها
بالتعاون م��ع م��در��س��ة احلمرانية
للتعليم الإبتدائي والثانوي بنني
بر�أ�س اخليمة وح�ضرها ما يقارب
من ( )194طالبا وحا�ضر فيها
ال �ن �ق �ي��ب ع� �ب ��داهلل عبدالرحمن

ال ��زع ��اب ��ي وامل �� �س��اع��د �أول �سعيد
حممد احلب�سي من �إدارة ال�شرطة
املجتمعية مبركز �شرطة الدقداقة
ال�شامل.
و� �ش��رح ال�ن�ق�ي��ب ع �ب��داهلل الزعابي
الأخ � �ط� ��ار امل �ح �ت �م �ل��ة م ��ن اقتناء
ال �� �س�ل�اح الأب� �ي� �� ��ض ب�ي�ن �صفوف
ال �� �ش �ب��اب امل ��راه� �ق�ي�ن ،م � ��ؤك� ��داً �أن
�� �ش ��رط ��ة ر�أ�� � � � ��س اخل� �ي� �م ��ة ت �ق ��وم
ب�إجراءات �صارمة حيال كل حدث
�أو مراهق ي�ضبط بحوزته �سكاكني

�أو خناجر ،و�أكد �أن الهدف من هذه
املحا�ضرة توعية وحتذير لكل من
اعتاد على حمل هذه الأ�سلحة ب�أن
يتخلى ع��ن ه��ذه ال�ع��ادة اخلطرية
وال�لا �إن�سانية مبينا انه يف حلظة
غ�ضب قد تكون نتائجها م�ؤ�سفة
وت � � ��ؤدي اىل ان ي�خ���س��ر الإن�سان
ح�ي��ات��ه ع�ن��دم��ا ي��رت�ك��ب ج��رمي��ة ال
ي�ن�ف��ع م�ع�ه��ا ال� �ن ��دم .وم ��ن جانبه
عرف امل�ساعد �أول �سعيد احلب�سي
مفهوم ال���س�لاح الأب�ي����ض ،م�شرياً

�إىل �أن الأ�سباب التي ت�ساعد على
جنوح الأح ��داث كثرية وت�ب��د�أ من
ت �ف �ك��ك الأ�� � �س � ��رة ،ف �� �ض�لا ع ��ن ما
تبثه و��س��ائ��ل الإع �ل�ام والإنرتنت
م��ن �أف�ل��ام ال�ع�ن��ف ال �ت��ي يتلقاها
الأحداث من دون �ضوابط �أو رقابة
�أ�سرية ،م�شدداً على تكثيف اجلهود
م��ن قبل الأ� �س��رة �أوال وامل�ؤ�س�سات
ال�ترب��وي��ة واالجتماعية م��ن �أجل
تقدمي الرعاية ال�لازم��ة وحترير
ال �� �ش �ب��اب م ��ن ت �ل��ك ال�صراعات

ال� �ن� �ف� ��� �س� �ي ��ة وح� � ��ال� � ��ة ال� �ف ��و�� �ض ��ى
وح�م��اي�ت�ه��م م��ن اجل �ن��وح والتمرد
على الأ�سرة والتخلف املدر�سي.
وت �خ �ل �ل��ت امل �ح��ا� �ض��رة ا�ستعرا�ض
لبع�ض الق�ص�ص الواقعية امل�ؤملة
وما �أ�سفرت من العواقب الوخيمة
 ،كما ا�ستمع الطالب اىل الن�صائح
والإر�شادات الواجب اتباعها تفاديا
ل��وق��وع�ه��م يف م�ث��ل ه ��ذه اجلرائم
اجلنائية التي تعر�ضهم للم�ساءلة
القانونية

بحثت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة مع وفد �إدارة ال�شئون
املالية بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة مبقر الإدارة
العامة لتوزيع ال�غ��از الطبيعي �سبل ال�ت�ع��اون والتعرف
على جتربة الهيئة يف تر�شيد ا�ستخدام الوقود من خالل
حتويل بع�ض املركبات لل�سري بالغاز الطبيعي.
كان يف ا�ستقبال الوفد املهند�س �سعود الزري مدير الإدارة
العامة لتوزيع الغاز الطبيعي واملهند�س �سامل �إبراهيم
املري ومت خالل الزيارة تقدمي عر�ض عن امل�شروع و�شبكة
ال �غ��از الطبيعي يف م��دي�ن��ة ال���ش��ارق��ة وك�ل�ب��اء وخورفكان
وجهود الهيئة يف حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي
للحفاظ على البيئة.
و�أو�ضح املهند�س �سعود الزري �أن برنامج الزيارة ت�ضمن
تقدمي عر�ض مبقر الإدارة العامة لتوزيع الغاز الطبيعي
ومت خ�لال��ه ا�ستعرا�ض م��وق��ف حم�ط��ات و�شبكات الغاز
الطبيعي يف �إم ��ارة ال�شارقة وت�ط��ور امل�شروعات و�أعداد
امل�ستفيدين من خدمات الغاز الطبيعي بال�شارقة والذين
ي�صل عددهم �إىل قرابة � 220أل��ف م�ستهلكا يف كل من
القطاعات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية  -منهم �أكرث
م��ن  2000مطعم و  23م�صنعا و 12م��در��س��ة و14
مركزا جتاريا و 50فندقا وعدد  2م�ست�شفى.
ون� ��وه ب �ح��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة ع �ل��ى �إت� �ب ��اع �أف �� �ض��ل الإج� � ��راءات
والو�سائل اخلا�صة بالأمن وال�سالمة وامل��زاي��ا والفوائد
التي حتققها �شبكات ال�غ��از الطبيعي يف �إم ��ارة ال�شارقة
�سواء يف احلفاظ على البيئة �أو توافره طوال �ساعات اليوم
و�أه�م�ي��ة ا�ستخدام ال�غ��از الطبيعي واحل��د م��ن ا�ستخدام
اال�سطوانات واال�ستفادة من �أ�سعاره التناف�سية مقارنة
با�ستخدام اال�سطوانات حيث يقل �سعره بن�سبة  50يف
املئة عن ا�ستخدام اال�سطوانات� .أ�شار �إىل ما حققه م�شروع

الغاز الطبيعي من فر�ص عمل لعدد كبري من املهند�سني
والفنيني والإداري�ين  ..م�ؤكدا �أن م�شروع الغاز الطبيعي
ب�إمارة ال�شارقة م�شروع ح�ضاري ومن امل�شروعات الرائدة
مبنطقة اخلليج ال�ع��رب��ي .و�أو� �ض��ح �أن �إج�م��ايل املركبات
التابعة للهيئة وال�ت��ي ت�ستخدم ال�غ��از الطبيعي و�صلت
�إىل �� 300س�ي��ارة يف ال�شارقة  ..منوها �إىل �أن املحطة
الأوىل لتزويد املركبات بالغاز الطبيعي يف الدولة �سبق
و�أن افتتحها �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان
القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة منذ عام 2005
لتزويد املركبات بالغاز الطبيعي كبديل للوقود العادي.
و�أكد �أن املركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي ت�ساهم وبدور
كبري يف املحافظة على البيئة باعتبار �أن ه��ذا الوقود
نظيف و�صديق للبيئة و�أن ال�سيارات التي ت�ستخدم الغاز
الطبيعي ال تختلف عن تلك التي تعمل بالوقود العادي
وان ��ه م��ن امل�م�ك��ن حت��وي��ل �أي م��ن امل��رك �ب��ات ال �ت��ي تعمل
بالوقود العادي �إىل الغاز الطبيعي ب�إ�ضافة خزان خا�ص
للغاز الطبيعي و�أجهزة ت�سمح لقائد ال�سيارة باالختيار
بني نوعي الوقود.
وزار ال��وف��د ال��ذي �ضم ال��رائ��د نا�صر �سعيد ب��ن عف�صان
م��دي��ر �إدارة ال���ش��ؤون امل��ال�ي��ة ب�شرطة ال���ش��ارق��ة ور�ؤ�ساء
الأق �� �س��ام ب� � ��الإدارة ب��زي��ارة ق���س��م احل��رك��ة وال �ن �ق��ل حيث
ا�ستقبلهم املهند�س يحيى �صالح ال�سركال رئي�س ق�سم
احل��رك��ة وال�ن�ق��ل وا��س�ت�ع��ر���ض ل�ه��م جت��رب��ة هيئة كهرباء
ومياه ال�شارقة يف حتويل مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي
وجدوى امل�شروع من الناحيتني البيئية والإقت�صادية.
كما قام الوفد بزيارة الور�شة اخلا�صة بتحويل املركبات
للعمل بالغاز الطبيعي وتفقد بع�ض امل��رك�ب��ات التي مت
حتويلها ثم توجه الوفد لزيارة املحطة التابعة للهيئة
واخل��ا� �ص��ة ب�ت��زوي��د امل��رك �ب��ات ب��ال�غ��از الطبيعي مبنطقة
حلوان.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الدرجة املا�سية
خلدمات رجال االعمال ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1200368:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
عبدالرحيم حممد ابراهيم ابوعيده من  %48اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عامر احمد حممد العبيني
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر ماركت ق�صر
م�صفح ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1181704:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
عمر فاروق ثوتانيل كونهايان كويا من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مامو فينجات
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/ركن الفجر للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1166464:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 20*50
تعديل ا�سم جتاري:من/ركن الفجر للمقاوالت العامة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البازلت لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1098476:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمد عو�ض عمر ال�شيخ علي هرهره العفيفي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عمر حممد خري اوطه با�شي ()%49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه �سعيد �سامل عو�ض الكعبي
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3.50اىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/البازلت لل�صيانة العامة

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ر�ؤية اخلليج العمال الطالء
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1192083:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل طار�ش �سعيد املزروعي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف احمد جمعه حميد احلو�سني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ج�شيم الدين ليت ابو احل�سني
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 4*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ر�ؤية اخلليج العمال الطالء ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االر�ض
الذهبية لتجارة اال�سماك  -فرع 3
رخ�صة رقم CN 1080387-3: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
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة ام ا�سيا
رخ�صة رقم CN 1060623:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة ام ا�سيا

�إعــــــــــالن

ROKN AL FAJAR GENERAL CONTRACTING

اىل/ركن الفجر لل�صيانة العامة

ROKN AL FAJAR GENERAL MAINTENANCE EST

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

BAZELT GENERAL MAINTENANCE

اىل/هم�سات الفن لل�صيانة العامة ذ.م.م

WHISPERS ART GENERAL MAINTENANCE LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابراج االحتاد
للمقاوالت العامة واعمال الديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1165101:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
عايد عبدربه احمد  -امل�ساملة من  %33اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هاين مو�سى عبداهلل ال�سلمان
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 م�شروبات باردة و�ساخنة ()5630004
تعديل ن�شاط/حذف 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

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/رانا لت�صليح كهرباء
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1048101:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/رانا لت�صليح كهرباء ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايف �سان لوران  -ريف غو�ش  -فرع من
الطاير ان�سغنيا ذ.م.م  -فرع ابوظبي رخ�صة رقمCN 1079869:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة الطاير ان�سغنيا �ش.ذ.م.م alyayer insignia llc
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة غوت�شي جروب ان  .يف guoci group n.v
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف املجموعة التجارية لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة الطاير �ش.ذ.م.م
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ايف �سان لوران  -ريف غو�ش  -فرع من الطاير ان�سغنيا ذ.م.م  -فرع ابوظبي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1180920باال�سم التجاري الفندر للمقاوالت
العامة 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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة ركاء القاب�ضة للتجارة املحدودة
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

RANA AUTO ELECTRICAL REPAIRS

اىل/رانا لتجارة قطع غيار ال�سيارات

RANA AUTO SPARE PART TRADING

UMM ASYA GROCERY

اىل/كافترييا ام ا�سيا لل�شاي

UMM ASYA TEA CAFETERIA

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات ()4530001
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح كهرباء ال�سيارات و�شحن البطاريات ()4520005
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح مكيفات هواء ال�سيارات ()4520021
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق
او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة واحة االمارات لتجارة مواد
البناء رخ�صة رقم CN 1135703:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد احمد عبداهلل احمد باحلارث من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد احمد عبداهلل احمد باحلارث من  %100اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمد غامن احمد خادم املهريي ()%50
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة واحة االمارات لتجارة مواد البناء

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مقهى واحة
اليحر رخ�صة رقم CN 1121929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة وحيد بدر �سامل حمود الهنائي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عو�ض العبد علي 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(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

EMIRATES OASIS BUILDING MATERIALS TRAD EST

اىل�/شركة واحة االمارات لتجارة مواد البناء ذ.م.م
EMIRATES OASIS BUILDING MATERIALS TRAD CO. LLC

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)

YVESSAINTLAURENT - RIVE GAUCHE - BROF AL TAYER INSIGNIA LLC

اىل/الك�شري فا�شن جلف �ش.ذ.م.م  -فرع ابوظبي 1
LUXURY FASHION GULF LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وردة الهيلي لل�صيانة العامة
واعمال البال�سرت رخ�صة رقم CN 1358356:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/وردة الهيلي لل�صيانة العامة واعمال البال�سرت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اك�س فايف
للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1171602:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة كرمي ا�سحاق ()%5
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سلطان علي م�صبح حارب ال�شام�سي من  %48اىل %43
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

WARDAT AL HILI GENERAL MAINTENANCE & PLASTER WORKS EST

اىل/وردة اخليلي للمقاوالت وال�صيانة العامة
WARDAT AL HILI JENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�شاط/ا�ضافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

GULF VISON PAINTING WORK LLC

اىل/ر�ؤية اخلليج العمال الطالء

GULF VISON PAINTING WORK

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الوعد
ال�صادق لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1095706:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سعيد
اخلوار للكمبيوتر والقرطا�سية
رخ�صة رقم CN 1426698: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)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ركاء العقارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1011931:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مو�سى بن حمد بن من�صور املالك ()%35
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فهد بن حمد بن من�صور املالك ()%35
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة االحتاد العاملية للتجارة العامة ذ.م.م
UNION INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY WLL

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة �شرياز للحدادة
رخ�صة رقم CN 1048134:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ور�شة �شرياز للحدادة

SHERAZ BLACKSMITH WORKS

اىل�/شرياز لزجاج ال�سيارات
SHERAZ CAR GLASS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ا�صالح وتركيب زجاج ال�سيارات ()4520016
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام ()2592005
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل الورد للهواتف
املتحركة وال�ساعات رخ�صة رقمCN 1128694:
قد تقدموا الينا بطلب
حذف ال�سيد/مق�صود احمد غالم ر�سول وا�ضافة ال�سيد /حممد
ار�شاد غالم ر�سول
فك وكيل خدمات بني املتويف /مق�صود احمد غالم ر�سول بوكالة
حممد ار�شاد غالم ر�سول وال�سيد /حممد ح�سن حممد العبيديل
عقد وكيل خدمات بني ال�سيد/حممد ار�شاد غالم ر�سول وال�سيد/
علي قرن �سامل عبود الكعبي
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)
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برعاية حاكم ال�شارقة اخلدمات الإن�سانية تنظم م�ؤمتر متالزمة داون
•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة..تنظم مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية يف قاعة ال��رازي يف جامعة ال�شارقة ..م�ؤمتر متالزمة داون
حت��ت �شعار وع��ي وح�ق��وق  ..وذل��ك ي��وم اخلمي�س  21م��ن �شهر مار�س
اجلاري الذي ي�صادف اليوم العاملي ملتالزمة داون  .يعقد امل�ؤمتر بالتعاون
مع منظمة االحتواء ال�شامل يف �إقليم ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وجمعية الإمارات ملتالزمة داون .وي�أتي تنظيم امل�ؤمتر بناء على توجيهات
�سعادة ال�شيخة جميلة بنت حممد القا�سمي نائب رئي�س املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة مدير عام مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية رئي�سة
امل�ؤمتر ومب�شاركة العديد من اجلهات والأفراد من دول اخلليج والوطن

العربي و�أولياء الأمور والكوادر العاملة يف املجال من املدينة وخارجها
 .ويبحث امل�ؤمتر جمموعة من املحاور ت�شمل املحور الطبي العالجي
الذي يتناول التدخالت العالجية للأ�شخا�ص من ذوي متالزمة داون
من حيث اجلوانب ال�صحية و احلركية واللغوية والغذائية بجانب املحور
الرتبوي الت�أهيلي ال��ذي ي�سلط ال�ضوء على �أح��دث الأ�ساليب واملناهج
الرتبوية والت�أهيل املهني للأ�شخا�ص من ذوي متالزمة داون �إ�ضافة
�إىل ا�ستخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية  .كما يتناول حمور
الإر�شاد جماالت الإر�شاد الأ�سري لأمهات متالزمة داون ودور الأهل يف
الرتبية و عر�ض جت��ارب للأمهات والآب ��اء والأخ ��وة �إ�ضافة اىل حمور
القوانني والت�شريعات املنظمة حلقوق الأ�شخا�ص م��ن ذوي الإعاقة.
وقالت منى عبد الكرمي نائب مدير عام املدينة املن�سق العام للم�ؤمتر..
�إن تنظيم مثل هذا امل�ؤمتر ي�ساهم �إىل حد كبري يف طرح امل�شكالت التي

يواجهها الأ�شخا�ص من ذوي متالزمة داون و�أ�سرهم والعاملون معهم
والعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة من خالل جمموعة من �أوراق العمل
والور�ش وت�سليط ال�ضوء على �أهم الق�ضايا املتعلقة بهذا املجال  .و�أكدت
�أن امل�ؤمتر يهدف اىل رفع م�ستوى الوعي حول �أحدث امل�ستجدات الطبية
والعلمية والعملية والرتبوية والت�أهيلية للأ�شخا�ص من ذوي متالزمة
داون وت�سليط ال�ضوء على ق�ضاياهم وحقوقهم  .و�أ�شارت منى كرم مديرة
ف��رع مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية يف خورفكان ع�ضوة اللجنة
املنظمة للم�ؤمتر اىل ت�شكيل جل��ان امل�ؤمتر وتوزيع املهام وو�ضع خطة
العمل املنا�سبة..منوهة ب�أن جمل�س االخت�صا�صيني االجتماعيني التابع
للمدينة �ساهم مع اللجنة التنظيمية يف الإع ��داد للم�ؤمتر..وال تزال
املدينة ت�ستقبل طلبات امل�شاركة يف ح�ضور اجلل�سات وور���ش العمل على
املوقع الإلكرتوين الذي خ�ص�ص لهذا الغر�ض بهدف ح�ضور اجلل�سات

وور���ش العمل التي �سي�شهدها امل��ؤمت��ر �أو م��ن خ�لال التوا�صل املبا�شر
م��ع الإدارة واللجنة املنظمة..فيما وجهت مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن���س��ان�ي��ة ال��دع��وة للعاملني يف جم��ال ال�ترب�ي��ة اخل��ا��ص��ة و�أ� �س��ر ذوي
متالزمة داون والباحثني وطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعات ومراكز
البحوث املعنية ب�أبحاث الإعاقة واملفكرين واملهتمني بق�ضايا الإعاقة
واجلهات الأهلية املعنية �أع�ضاء قطاع الإع�لام بكافة فروعه للم�شاركة
يف امل�ؤمتر لتعم الفائدة ب�شكل �أكرب وي�سهم اجلميع يف التوعية بق�ضايا
وحقوق هذه ال�شريحة من املجتمع  .يذكر �أن مدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية تنظم جمموعة من امل�ؤمترات والندوات واملحا�ضرات الهادفة
�إىل زيادة وعي املجتمع بق�ضايا الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة من خالل
ت�سليط ال�ضوء على واقعهم مبختلف جوانبه انطالقا من حر�صها على
تر�سيخ املبادئ والأ�س�س التي ترتكز عليها حقوق هذه ال�شريحة.

زايد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان يفتتح معر�ض �ساوندلي�س يف دبي
•• دبي-وام:

اف �ت �ت��ح ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب��ن �سلطان
ب��ن خليفة �آل نهيان م�ساء �أم�س
معر�ض �ساوندلي�س الفني الذي
ينظمه ثالثة فنانني بالتعاون مع
امل�ع��ر���ض ال�ف�ن��ي  1-1يف منطقة
القوز يف دبي .ي�ضم املعر�ض الذي
ي�ستمر �أ�سبوعا� ..أعماال فنية لكل
من الفنان الإماراتي حممد كاظم
وال �ف �ن��ان��ة الإي �ط��ال �ي��ة اللبنانية
الأ� �ص ��ل ك��ري���س�ت�ي��ان��ا دي مار�شي
وال �ف �ن��ان ال �ه �ن��دي �شوتروفانيو
مازومدار..فيما يهدف �إىل �إيجاد
ح��ال��ة م��ن احل � ��وار ب�ي�ن الأعمال
امل � �ع� ��رو� � �ض� ��ة وب � �ح� ��ث وم ��راق� �ب ��ة
ال�صدامات الفنية التي �سيكونها
جت �� �س �ي��د ال �ت �ف��اع�ل�ات احل ��واري ��ة
وترجمتها على �شكل نقا�ش بني
املدار�س الفنية املختلفة .واتخذت

الأعمال الفنية للفنانني الثالثة
امل�شاركني يف املعر�ض طريقا خا�صا
خمتلفا عن الآخر على مر الأعوام
القليلة املا�ضية حتى جاءت مبادرة
�ساوندلي�س الهادفة �إىل جمع تلك
الأعمال املختلفة حتت �سقف فني
موحد لتعميق العنا�صر امل�شرتكة
وب �ح��ت ال �ت �ف��اع�لات امل �م �ك �ن��ة بني
الأعمال الفنية للفنانني الثالثة.
وق��ال ال�شيخ زاي��د بن �سلطان بن
خليفة �آل ن�ه�ي��ان يف ت���ص��ري��ح له
ب�ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة�..إن ال�ف�ك��رة التي
ي�ج���س��ده��ا م �ع��ر���ض �ساوندلي�س
م�ه�م��ة ح�ي��ث ي�ت�م�ك��ن ال ��زائ ��ر من
متابعة ح��وارا فنيا �صامتا تغذي
ج��وان �ب��ه ال�ت�ن��اق���ض��ات ال�صارخة
التي جت�سدها الأعمال املعرو�ضة
ح�ي��ث امل ��دار� ��س ال�ف�ن�ي��ة املختلفة
و�شخ�صية الفنان الطاغية على
�أعماله .و�أكد �أن دعم هذه املعار�ض

الفنية يتواكب مع احلراك الفني
ال � ��ذي ت �� �ش �ه��ده دول � ��ة الإم � � ��ارات
وي �� �ش �ج ��ع امل� ��زي� ��د م� ��ن امل� ��واه� ��ب
الإمارتية والعربية والدولية على
امل���ض��ى ق��دم��ا و�إظ �ه��ار �إبدعاتهم
الفنية .وح��ول م�شاركته يف هذه
التجربة ال�ف�ن�ي��ة�..أو��ض��ح الفنان
الإماراتي حممد كاظم �أن �أعماله
الفنية امل�شاركة يف املعر�ض تعرب
ع��ن الأح � ��داث امل �ت �ع��ددة اجلارية
م ��ن ح��ول��ه ح �ي��ث ي �ط��رح ق�ضايا
وث�ي�ق��ة ال���ص�ل��ة ب �ج��وان��ب حمددة
�أث� � � ��رت ع �ل ��ى � �س�ي�رت �ي��ه ال ��ذات �ي ��ة
م �ث��ل ال �ت �غ �ي�يرات ال �ت��ي �شهدتها
ال��دول��ة وح ��االت �أخ ��رى ا�ستطاع
ر�صدها خ�لال رحالته الدولية.
وت�ستك�شف ال�ف�ن��ان��ة كري�ستيانا
دي مار�شي من خ�لال م�شاركتها
بعرو�ض فنية ومقاطع فيديو..
الق�ضايا املتعلقة ب�ق��درة التعبري

اللفظي على ترجمة الأفعال ودور
التعبري اجل�سدي يف �إيجاد دعاية
وت�سلط ال�ضوء على �إعادة تعريف
م�صطلحي الذاكرة والهوية..فيما
ت�ضيف م�شاركة ال�ف�ن��ان الهندي
� �ش��وت��روف��ان �ي��و م� ��ازوم� ��دار قيمة
فنية باعتباره ميلك احل�س الفني
الدويل بكل ما يج�سده من معنى.
كما زار ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة ال ن �ه �ي��ان معر�ض
ال�صور النادرة للنجمة الأمريكية
مارلني مونرو املقام يف �صالة جام
مب�ن�ط�ق��ة ال� �ق ��وز يف دب� ��ي وال� ��ذي
ت�شرف عليه ال�شيخة لولو مبارك
جابر االح�م��د ال�صباح وبح�ضور
نخبة من رجال الأعمال وحمبي
ومتذوقي الفنون اجلميلة.
وع �ب�رت ال���ش�ي�خ��ة ل��ول��و ال�صباح
عن خال�ص �شكرها وتقديرها اىل
ال�شيخ زايد بن �سلطان بن خليفة

ال ن �ه �ي��ان ع �ل��ى ت�ل�ب�ي�ت��ه الدعوة
وح �� �ض��وره وم �� �ش��ارك �ت��ه الفعالة
..ق��ائ�ل��ة لي�س الأم��ر بغريب على
�شخ�صية مميزة مثل ال�شيخ زايد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان م �� �ش��ارك �ت��ه م �ع �ن��ا يف
معر�ض ال���ص��ور ال �ن��ادرة للنجمة
الأمريكية مارلني مونرو �إذ �سبق
ل��ه امل �� �ش��ارك��ة يف م�ن��ا��س�ب��ة �سابقة
وتواجده معنا دعم وت�شجيع كبري
ل�ن��ا ونتمنى ان ن�ك��ون دائ �م��ا عند
ح�سن ظنه وظن اجلميع .
وقالت ان كافة الأعمال مت عر�ضها
للبيع ومتكنا من ا�ستقطاب الكثري
م��ن ال�شخ�صيات حلفل االفتتاح
الذي قدمنا فيه �شرحا �شامال عن
الأعمال التي مت انتقائها والآلية
املتبعة يف بيعها وكذلك ما حتتويه
من جواهر واملا�س ول�ؤل�ؤ لتزيني
الأعمال املعرو�ضة.
واك � ��دت ال���ش�ي�خ��ة ل��ول��و ال�صباح

ان دول��ة االم ��ارات عموما و�إمارة
دب � ��ي خ �� �ص��و� �ص��ا مت �ت �ل��ك �سوقا
مم �ي ��زا ل �ل �ف �ن��ون اجل �م �ي �ل��ة لي�س
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د امل �ح �ل��ي ف �ق��ط بل
دول �ي��ا �أي���ض��ا �إذ جن�ح��ت االم ��ارات
يف ا��س�ت�ق�ط��اب ال�ك�ث�ير م��ن رجال
الأع�م��ال وحمبي اغتناء الأعمال

الفنية وال �ن��ادرة واملميزة لي�صبح
ال�سوق هنا مزدهرا بف�ضل الفكر
االح� � �ت� ��رايف ال � � ��ذي ت � �ق ��وم عليه
الدولة.
يذكر �أن ال�شيخ زايد بن �سلطان بن
خليفة �آل نهيان قد افتتح فعليات
ال��دورة الرابعة من معر�ض الفن
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البديل ج�سد مايند � -صنع يف دبي
امل�ق��ام يف م�سرح دب��ي االجتماعي
وم��رك��ز ال�ف�ن��ون حيث اجتمع مع
جم�م��وع��ة م��ن ق ��ادة ال�ف�ك��ر ورواد
الفن والأدب وامل�ؤثرين يف امل�شهد
ال �ث �ق ��ايف ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى املحلي
والإقليمي والدويل.

�سلطان بن طحنون يزيح ال�ستار عن العملني الفنيني وجهة نظر وطرب الثقافة
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع  -و�ضمن
ف �ع��ال �ي��ات ال�ب�رن ��ام ��ج املجتمعي
مل�ه��رج��ان �أب��وظ�ب��ي  2013الذي
ي�ح�ت�ف��ي مب� ��رور � 10أع � ��وام على
ان�ط�لاق�ت��ه � -أزاح م �ع��ايل ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن ط �ح �ن��ون �آل نهيان
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة
وال� �ث� �ق ��اف ��ة ال �� �س �ت��ار ع ��ن عملني
فنيني من احلجم الكبري لكل من
الفنانني الت�شكيليني الإماراتيني
ج �ل�ال ل �ق �م��ان وم �ط��ر ب ��ن الحج
وذل ��ك م���س��اء �أم ����س يف ب�ه��و قاعة
م�سرح فندق ق�صر الإمارات.
ومت الك�شف عن العملني بح�ضور
�سعادة مبارك حمد املهريي املدير
ال �ع��ام ل�ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي لل�سياحة
والثقافة و��س�ع��ادة ه��دى �إبراهيم
اخلمي�س كانو م�ؤ�س�س جمموعة
�أبوظبي للثقافة والفنون امل�ؤ�س�س
وامل��دي��ر ال�ف�ن��ي مل�ه��رج��ان �أبوظبي
وع��دد كبري من كبار ال�شخ�صيات
وال�ضيوف واملهتمني بالفنون وقام
ك��ل م��ن ال �ف �ن��ان�ين ج�ل�ال لقمان

وم �ط��ر ب ��ن الح ��ج وع �ق��ب �إزاح � ��ة
ال���س�ت��ار ع��ن عمليهما بالتعريف
ب��آل�ي��ة �إجن ��از العمل ور�ؤي�ت�ه�م��ا يف
ذلك.
كما قام �أ�صحاب املعايل وال�سعادة
وال���ض�ي��وف ب�ج��ول��ة ع�ل��ى معر�ض
 25ع��ام��ا م ��ن االب � � ��داع العربي
ال ��ذي مت اف�ت�ت��اح��ه ي��وم  5مار�س
احل ��ايل وي�ستمر ل�غ��اي��ة  31من
ال�شهر نف�سه يف الغالريي بق�صر
الإمارات.
وحول الك�شف عن عملي التكليف
احل���ص��ري م��ن م�ه��رج��ان �أبوظبي
 2013ل�ل�ف�ن��ان�ين ج�ل�ال لقمان
وم�ط��ر ب��ن الح��ج ..ق��ال��ت ال�سيدة
ه� ��دى �إب ��راه� �ي ��م اخل �م �ي ����س كانو
م�ؤ�س�س جمموعة �أبوظبي للثقافة
وال�ف�ن��ون امل��ؤ��س����س وامل��دي��ر الفني
مل �ه��رج��ان �أب ��وظ �ب ��ي �إن العملني
الفنيني اللذين �أبدعتهما �أيادي
الفنانني املبدعني بتكليف ح�صري
م��ن م�ه��رج��ان �أب��وظ�ب��ي ي�ساهمان
ب �ك��ل ت� ��أك� �ي ��د يف ت��ر� �س �ي��خ مكانة
العا�صمة �أبوظبي كحا�ضنة عاملية
للمبدعني وعا�صمة للإبداع.
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت ف �ن �ح��ن يف مهرجان
�أب ��وظ� �ب ��ي وجم� �م ��وع ��ة �أب��وظ �ب��ي

ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون وم� ��ن خالل
م�ب��ادرت�ه��ا رواق ال �ف��ن الإم ��ارات ��ي
التي ينت�سب �إليها �أك�ثر من 80
ف�ن��ان��ا ت�شكيليا �إم��ارات �ي��ا معنيون
بت�شجيع املبدعني الذين ي�سهمون
ب ��أع �م��ال �ه��م يف االرت � �ق ��اء باحل�س
املجتمعي جتاه الفنون على تنوعها
 ..ف���ش�ك��را جل�ل�ال ل�ق�م��ان ومطر
ب��ن الح��ج ع�ل��ى ه��ات�ين القطعتني
الفنيتني اللتني نعتربهما هدية
امل� �ه ��رج ��ان يف ن���س�خ�ت��ه العا�شرة
وم �� �ص��درا لإل� �ه ��ام ن �ظ��رائ �ه��م من
مبدعني وج�م�ه��ور حم��ب للفنون
واالبداع .
واع �ت�بر ال�ف�ن��ان الت�شكيلي جالل
ل �ق �م��ان �أن �إجن� � ��از ع �م �ل��ه الفني
ب�ت�ك�ل�ي��ف ح �� �ص��ري م ��ن مهرجان
�أبوظبي يعك�س اهتمام جمموعة
�أب��وظ�ب��ي للثقافة وال�ف�ن��ون بدعم
ال� �ف ��ن ال �ت �� �ش �ك �ي �ل��ي يف الإم� � � ��ارات
وتر�سيخا لآل �ي��ات الإب� ��داع الفني
�إىل جانب �أهمية ذلك يف التعريف
باملنجز الت�شكيلي عربيا وعامليا.
و�أ� �ش��ار ل�ق�م��ان �إىل �أن ��ه يعمل مع
املجموعة يف �إط��ار مبادرتها رواق
ال �ف��ن الإم ��ارات ��ي م�ن��ذ ت�أ�سي�سها
..م � �ن ��وه ��ا ب� � � ��أن ال� � �ت � ��زام الفنان

ب�إطفاء الأ�ضواء خالل  8:30و 9:30م�ساء  23مار�س

هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي تدعو اجلمهور امل�شاركة يف فعالية �ساعة الأر�ض
دعت هيئة مياه وكهرباء �أبو ظبي
اجل�م�ه��ور وامل��وظ �ف�ين والعاملني
�إىل االن�ضمام �إىل مئات املاليني
من النا�س يف جميع �أنحاء العامل،
وم���ش��ارك�ت�ه��م يف �إط �ف��اء الأ�ضواء
مل� ��دة � �س��اع��ة واح� � � ��دة ،ه ��ي �ساعة
الأر�ض وقد مت حتديد موعد هذه
ال�ساعة املظلمة ،التي تعترب رمزاً
للعمل البيئي ،ي��وم ال�سبت23 ،
مار�س 2013يف مت ��ام ال�ساعة
 8:30م �� �س��ا ًء ح �� �س��ب التوقيت
املحلي لدولة الإمارات حيث حققت
��س��اع��ة الأر�� ��ض يف دول ��ة الإم� ��ارات
جناحاً كبرياً يف العام املا�ضي ،وما
ك��ان لهذا النجاح �أن يحدث لوال
تعاون اجلميع لدعم كل من �ساهم
يف تنظيم هذه الفعاليات يف جميع
�أنحاء البالد.
و�أو� � �ض ��ح � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل �سيف
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة مياه
وك� �ه ��رب ��اء �أب� � ��و ظ �ب��ي �أن �ساعة
الأر�� ��ض ت�ه��دف �إىل زي ��ادة الوعي
ل��دى الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات ب�أهمية
امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ف �ع��ال �ي��ة ،ق��ائ�ل�ا :
�أ�صبح من ال�ضروري �أن نعمل من
�أجل اتخاذ خطوات �إيجابية وجادة
ل�ل�ح��د م��ن م �ع��دالت اال�ستهالك
ووق � � ��ف ال � �ه� ��در يف امل � � � ��وارد ول ��ن
نحقق ذلك �إال بتغيري ممار�ساتنا
اليومية  ،م�شريا �إىل �أن اخلطة
التي نفذتها الهيئة حققت الهدف
منها مما �ساهم يف توفري كميات
من الكهرباء وخف�ض االنبعاثات
الكربونية.

و�أ َّك � ��د ال�ن�ع�ي�م��ي �أ َّن االحتفاالتِ
ب�ساعة الأر���ض ت�أتي يف �إطار �سعي
الهيئة املتوا�صل للحث على تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء واملياه وتقليل
ال �ت ��أث�ي�رات ال�ب�ي�ئ�ي��ة مم��ا ي�ساهم
يف ان�خ �ف��ا���ض م���س�ت��وى انبعاثات
الكربون التي تعدُّ واحدة من �أكرب
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه العامل،
م�شرياً �إىل �أن الهيئة ت�ضع �ضمن
�أولوياتها احلفاظ على البيئة يف
جميع امل�شروعات التي تنفذها.
ويف هذا ال�سياق اكد �سعادة فار�س
ال �ظ��اه��ري م��دي��ر دائ� ��رة االعمال
امل���س��ان��دة �أن امل���ش��ارك��ة يف فعالية
��س��اع��ة الأر�� ��ض تعترب واح ��دة من
�ضمن �سل�سلة م��ن امل �ب��ادرات التي
ت �ق ��وم ال �ه �ي �ئ��ة ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا لرفع
م�ستوى ال��وع��ي ل��دى املتعاملني
وامل�ج�ت�م��ع ب���ش�ك��ل ع ��ام م��ن خالل
ا� �س �ت �ه��داف ال �ق �ط��اع��ات املختلفة
للحد م��ن ا�ستهالك الطاقة من
خ�لال اط�ف��اء الأ� �ض��واء والأجهزة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة غ �ي�ر ال �� �ض ��روري ��ة

وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة وبناء
م�ستقبل �أك�ثر ا�ستدامة للإمارة
م � ��ن خ �ل ��ال ت� �ع ��زي ��ز �سلوكيات
اال�ستهالك الر�شيد �ضمن حياتنا
ال�ي��وم�ي��ة مل��دة ��س��اع��ة م��ن الثامنة
الن�صف وحتى التا�سعة والن�صف
م�ساء يف الـ  23من مار�س.
هذا وقد بد�أت حملة �ساعة الأر�ض
م��ن م��دي�ن��ة ��س�ي��دين الأ�سرتالية
عام  2007فا�ستخدمت املطاعم
�شموعاً للإ�ضاءة و�أطفئت الأنوار
يف امل� �ن ��ازل وامل� �ب ��اين ال� �ب ��ارزة مبا
فيها دار الأوب� ��را وج���س��ر هاربور
وب �ع ��د جن� ��اح احل �م �ل��ه وم�شاركة
 2.2م�ل�ي��ون ��ش�خ����ص م��ن �سكان
� �س �ي��دين ان �� �ض �م��ت  400مدينة
ل �� �س��اع��ة الأر� � � ��ض  2008منها
�أت �ل�ان � �ت� ��ا و� � �س� ��ان فران�سي�سكو
وبانكوك و�أوت��اوا ودبلن وفانكوفر
وف�ي�ن�ك����س وك��وب �ن �ه��اج��ن ومانيال
و�سوفا (عا�صمة فيجي) و�شيكاغو
وت��ورن�ت��و و�أي���ض��ا م��دن �أ�سرتالية
م�ث��ل م �ل �ب��ورن وب �ي�رث وبريزبني
والعا�صمة كانبريا .وكانت مدينة
دب��ي ه��ي امل��دي�ن��ة امل���ش��ارك��ة الأوىل
عربياً عام  2009تبعتها الريا�ض
عام  2010و�أطفئت �أ�ضواء بع�ض
املباين البارزة مثل ج�سر جولدن
ج�ي��ت يف ��س��ان فران�سي�سكو وبرج
�سريز يف �شيكاغو وملعب �سوجلر
فيلد لكرة القدم و�أي�ضا ب��رج �سي
�إن يف تورنتو وب��رج العرب يف دبي
وب ��رج ��ي امل �م �ل �ك��ة وال�ف�ي���ص�ل�ي��ة يف
الريا�ض.

بامل�س�ؤولية املجتمعية يحتم عليه
امل�ساهمة يف املبادرات التطوعية يف
خدمة الفنانني ال�شباب والنا�شئة
والإ��س�ه��ام يف احلفاظ على املنجز
الفني والإرث الثقايف للإمارات.
وق � � ��ال ل� �ق� �م ��ان ان ال� �ب� �ح ��ث عن
احلقيقة فطرة كل �إن�سان ولكننا
�أحيانا ال نقدر قيمة الأ��ش�ي��اء �إال
قيا�سا �إىل مدى �صعوبتها وتعبنا
يف �سبيلها فنقع يف جدل تب�سيطها
�أو تعقيدها وب�ين الأم��ري��ن �أقف
لأ� �ش�ير �إىل �أن ك��ل احل�ق��ائ��ق وكل
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر حت�ت�م��ل ال�صواب
وعدمه �إال حقيقة واح��دة مطلقة
.
ويعترب الفنان الت�شكيلي مطر بن
الح��ج �أن �إجن ��از عمله الفني يعد
منوذجا يربز �أهمية دور امل�ؤ�س�سات
ال ��داع� �م ��ة ل �ل �ف �ن��ون وال� �ف� �ن ��ان يف
اح�ت���ض��ان جت��رب��ة امل �ب��دع وتعريف
ال�ع��امل بها � ..إ��ض��اف��ة �إىل �أن هذا
ال��دور يكمل دور الفنان يف خدمة
جم �ت �م �ع��ه م� ��ن خ� �ل��ال ب ��راجم ��ه
التدريبية كمر�سم مطر واملخيم
ال���ص�ي�ف��ي ل�ل�ف�ن��ون ال� ��ذي ي�شرف
ع �ل �ي��ه ال� �ف� �ن ��ان ب ��ن الح � ��ج بدعم
م��ن جم�م��وع��ة �أب��وظ �ب��ي للثقافة

والفنون بالتعاون مع مبادلة.
وق��ال �إنني �سعيد ب��أن يكون عملي
ب�ت�ك�ل�ي��ف ح �� �ص��ري م ��ن مهرجان
�أبوظبي  2013معرو�ضا جلمهور
املهرجان من الإماراتيني والعرب
و��ض�ي��وف امل�ه��رج��ان ال�ع��امل�ي�ين مبا
يعنيه ذل��ك م��ن تفاعل م��ع منجز
ال� �ف ��ن ال �ت �� �ش �ك �ي �ل��ي يف الإم� � � ��ارات
واح �ت �ك��اك ب ��ه ع ��ن ق� ��رب لإدراك
جمالياته .
و�أك ��د اب��ن الح��ج �أن عمله يعك�س
التفاعل احلي بني التقنية والفن
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي حت�ت�ف��ي بالثقافة
ك ��أن �ه��ا يف ح��ال��ة ط ��رب ب �ه��ا �أو ما
ه��و �أب �ع��د يف ف �� �ض��اءات االنطالق
الالنهائي.
و�� �س ��وف ي���س�ت�م��ر ع��ر���ض ك ��ل من
وجهة نظر و طرب الثقافة يف بهو
قاعة م�سرح ق�صر الإمارات خالل
الفرتة من  17لغاية  31مار�س
.2013
جدير بالذكر �أن كل من الفنانني
ج �ل�ال ل �ق �م��ان وم �ط��ر ب ��ن الحج
ه��م م��ن رواد م �ب��ادرة رواق الفن
الإماراتي التي �أطلقتها جمموعة
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون قبل
ع ��ام�ي�ن ب� �ه ��دف دع � ��م الفنانني

الت�شكيليني الإماراتيني بالإ�ضافة
�إىل �أنه كان �سفريا للدورة الأوىل
جل��ائ��زة كري�ستو وج��ان ك�ل��ود �إىل
ع��دد م��ن اجل��ام �ع��ات يف الإم� ��ارات
ل �ت �ع��ري��ف ال �ط �ل �ب��ة اجلامعيني
ب��اجل��ائ��زة و�أه��داف �ه��ا وحثهم على
امل�شاركة  ..ف�ضال عن كونه �صاحب
م�شروع رحلة ج�لال الفنية وهي
الن�سخة اخلام�سة م��ن برناجمه
لتدريب الفنانني النا�شئني والتي
تعترب جزءا من فعاليات الربنامج
امل �ج �ت �م �ع��ي مل� �ه ��رج ��ان �أب ��وظ� �ب ��ي
.2013
�أما الفنان مطر بن الحج فيتعاون

م��ع جم�م��وع��ة �أب��وظ �ب��ي للثقافة
وال �ف �ن ��ون ع �ل��ى م � ��دار ال� �ع ��ام من
خالل الربنامج التعليمي ملهرجان
�أبوظبي حيث يقوم يف ال�صيف من
ك��ل ع��ام بتنظيم املخيم ال�صيفي
للفنون بدعم من املجموعة و�شركة
م �ب��ادل��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل معر�ضه
ال�سنوي اخلا�ص بالأطفال والذي
يقام بعد انتهاء املخيم ال�صيفي.
وي � �ع� ��ر�� ��ض م � �ه� ��رج� ��ان �أب ��وظ� �ب ��ي
�أي �� �ض��ا امل ��زي ��د م ��ن �أع� �م ��ال جالل
لقمان ومطر بن الح��ج يف الق�سم
الإم � ��ارات � ��ي � �ض �م��ن م �ع��ر���ض 25
ع��ام��ا م��ن االب � ��داع ال �ع��رب��ي الذي

مي�ك��ن ل� ��زوار امل �ه��رج��ان االط�ل�اع
على م��ا يحتويه م��ن �أع�م��ال فنية
طيلة فرتة املهرجان حيث يحتوي
املعر�ض على �أعمال لأكرث من 47
فنانا من  16دول��ة عربية تتنوع
ابداعاتهم ب�ين الر�سم وال�سينما
وال �ن �ح ��ت وال �ت �� �ص��وي��ر والفنون
الت�شكيلية.
ومي�ك��ن زي ��ارة م�ع��ر���ض  25عاما
م��ن االب ��داع العربي يف الغالريي
ف�ن��دق ق�صر الإم� ��ارات م��ن الأحد
�إىل اخل�م�ي����س م��ن ال �� �س��اع��ة 12
ظهرا �إىل  8م�ساء و�أي��ام اجلمعة
وال�سبت من � 10صباحا �إىل 10

اجلمعية ت�شيد بدعم حمدان بن را�شد للعمل االجتماعي

راع ذهبي لليوم العاملي ملتالزمة داون
جائزة حمدان الطبية ٍ
ت��رع��ى ج��ائ��زة ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
را�شد ال مكتوم الطبية وب�صفة راع
ذهبي املهرجان االحتفايل الكبري
مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ملتالزمة
داون وحت ��ت ��ش�ع��ار ع��امل��ي �أري� ��د �أن
�أعمل الذي تقيمه جمعية االمارات
مل �ت�ل�ازم��ة داون ب ��دب ��ي ب �ع��د ظهر
ي��وم ال�سبت املقبل امل��واف��ق للثالث
وال�ع���ش��ري��ن م��ن م��ار���س اجل ��اري يف
دبي مول.
وعربت �سعادة ال�سيدة �سونيا ال�سيد
�أحمد الها�شمي رئي�س جمل�س ادارة
اجل�م�ع�ي��ة ورئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
ل �ل �ف �ع��ال �ي��ة ع ��ن خ��ال ����ص امتنانها
و� �ش �ك��ره��ا ل��رع��اي��ة ج ��ائ ��زة ال�شيخ
حمدان بن را�شد ال مكتوم الطبية
للفعالية ما يدل على حر�ص رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الأم�ن��اء على دعم
هذه الفئة التي لطاملا لقيت الدعم
م��ن ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وامل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة .
وا�� � � �ش � � ��ادت ب� ��ال� ��دع� ��م وااله � �ت � �م� ��ام
ال �ل��احم � ��دود ال� � ��ذي ي��ول �ي��ه �سمو
ال�شيخ حمدان بن را�شد ال مكتوم
نائب حاكم دبي وزير املالية م�ؤ�س�س
اجلائزة وحر�ص �سموه الكبري على
دع��م كافة فئات املجتمع بالرعاية
وااله � �ت � �م � ��ام يف � �ش �ت ��ى اجل� ��وان� ��ب
ال�صحية واالجتماعية والتعليمية
وال��ري��ا��ض�ي��ة م�شرية اىل ا�سهامات
واجن � � ��ازات ج ��ائ ��زة � �س �م��وه يف دعم
ومناء املجتمع .
وث�م�ن��ت رئ�ي���س��ة ج�م�ع�ي��ة االم� ��ارات
مل�ت�لازم��ة داون ج�ه��ود بقية الرعاة
الذهبيني للفعالية هذا العام وهما
ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي ومركز
ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ب�ك��ر واجل �ه��ود اجلبارة

امل � �ب ��ذول ��ة م� ��ن ق �ب ��ل الأ� �ش �خ ��ا� ��ص
وع � ��ائ �ل��ات ذوي م� �ت�ل�ازم ��ة داون
م�ع��رب�ين ع��ن ف�خ��ره��م ب��دع��م هذه
الفئة الغالية على قلوبنا  ،وانها
ت ��ري ��د �أن ن �ظ �ه��ر ك ��ذل ��ك دعمها
ل �ل �ج �م �ع �ي��ات ال ��داع� �م ��ة للمجتمع
والتي توفر �إمكانيات لذوي الإعاقة
مت �ك �ن �ه��م م ��ن ال �ت �ع��ام��ل م ��ع هذه
التحديات.كما عربت عن تقديرها
للرعاة الف�ضيني وو�سائل االعالم
وم �ت �ط��وع�ين يف خ��دم��ة الفعالية
وذوي متالزمة داون .
وع �ب��ر اال�� �س� �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ور جنيب
اخل��اج��ة االم�ي�ن ال �ع��ام ل�ل�ج��ائ��زة يف
ت���ص��ري��ح ل��ه ع��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه
مب�شاركة جائزة ال�شيخ حمدان بن
را��ش��د �آل مكتوم للعلوم الطبية يف
رعاية اليوم العاملي ملتالزمة داون ،
ذل��ك اليوم ال��ذي �أعتقد �أن��ه ينبغي
ع �ل��ى ك��اف��ة ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع �أف � ��رادًا
وم ��ؤ� �س �� �س��ات دع �م��ه ب �ك��اف��ة ال�سبل
امل�م�ك�ن��ة ب �ه��دف ال�ت�ع��ري��ف ب�أ�سباب
احل� ��االت و��س�ب��ل ال��وق��اي��ة والعالج
�إىل جانب التوعية ب�ضرورة العمل
على حترير الطاقات الكامنة لدى
ذوي م �ت�لازم��ة داون والإ�ستفادة
منها مبا ي�سهم يف الإرتقاء باملجتمع

والنهو�ض به فهم جزء ال يتجز�أ من
الن�سيج الإم ��ارات ��ي الأ��ص�ي��ل الذي
يطبق م �ب��د�أ ال �ع��دل وامل �� �س��اواة بني
كل فئاته و�أهمها هو مبد�أ احلق يف
احلياة.
وق��ال � :إن ج��ائ��زة ح�م��دان الطبية
ج ��زء ال ي �ت �ج��ز�أ م ��ن امل�ج�ت�م��ع كما
�إن دع �م �ه��ا ل �ل �ف �ع��ال �ي��ات الطبية
املتخ�ص�صة ال ي �ح��ول بينها وبني
�أدائ �ه��ا لواجبها جت��اه �أف ��راده ،فهم
�أح��د الأط��راف الهامة يف املنظومة
ال�صحية ال�ت��ي ل��ن ت�ستقيم �سوى
من خ�لال الإهتمام بدعم اجلانب
التوعوي لديهم جت��اه العديد من
الأم��را���ض التي تثقل كاهل اال�سرة
واملجتمع .وا�ضاف  :ت�أ�س�ست جائزة
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
للعلوم الطبية يف ع��ام � ،1999أي
منذ حوايل خم�سة ع�شر عامًا ،وكان
مركز اجلوائز هو �أول مراكزها التي
�أن�ش�أت بهدف تكرمي املتميزين من
العاملني يف ال�ق�ط��اع��ات ال�صحية.
وم � �ن� ��ذ ذل� � ��ك احل �ي ��ن مت تطوير
العمل بها فكان ت�أ�سي�س مركز دعم
البحوث العلمية ومركز املطبوعات
وال �ن �� �ش��ر ال �ط �ب��ي وم��رك��ز التعليم
الطبي امل�ستمر .وك�شف انه �أ�س�ست

اجل��ائ��زة امل��رك��ز ال�ع��رب��ي للدرا�سات
اجلينية الذي يعد �إحدى ب�صماتها
الهامة على م�ستوى العامل خا�صة
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��الأم��را���ض اجلينية
وال��وراث �ي��ة و�أب�ح��اث�ه��ا �إ��س�ت�ن��ادًا �إىل
ق��اع��دة بيانات الأم��را���ض الوراثية
ال �ت��ي ي���ص��دره��ا امل��رك��ز وال �ت��ي تعد
ثاين �أكرب قاعدة بيانات للأمرا�ض
ال��وراث�ي��ة على م�ستوى ال�ع��امل كما
تعترب مرج ًعا علم ًيا هامًا للأطباء
والعاملني يف ذلك التخ�ص�ص الهام
مل��ا تتيحه م��ن معلومات ه��ام��ة عن
�إنت�شار الأمرا�ض الوراثية يف العامل
العربي و�شرح �سبل ت�شخي�ص املر�ض
وع�ل�اج ��ه �إ�� �س� �ت� �ن ��ادًا �إىل البحوث
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �� �ص ��ادرة ع �ل��ى م�ستوى
ال� �ع ��امل وب ��دع ��م م ��ن ك �ب ��ار علماء
و�أطباء الوراثة العرب.
وق ��ال اخل��اج��ة  :حت�ظ��ى متالزمة
داون برعاية اجلائزة ودعمها لي�س
ف �ق��ط م ��ن خ �ل�ال رع��اي �ت �ه��ا لليوم
العاملي ملتالزمة داون هذا العام �إمنا
من خالل الر�صد املنتظم للحاالت
ع�ل��ى م�ستوى ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة عن
ط��ري��ق ق��اع��دة ب �ي��ان��ات الأم ��را� ��ض
ال ��وراث� �ي ��ة مب ��ا ي���س�ه��م يف تو�ضيح
معامل م�شكلة الإ��ص��اب��ة على �أر�ض

ال ��واق ��ع ك��ي ت �ك��ون �إط� � ��ا ًرا �أ�سا�س ًيا
لعمل امل�س�ؤولني بالدولة يقومون
من خالله بر�سم اخلطط الالزمة
ل ��رع ��اي ��ة احل � � ��االت ب ��ذل ��ك املر�ض
وال�ت��وع�ي��ة ب�سبل ال��وق��اي��ة والعالج
مب��ا فيه �صالح امل�صابني و�أ�سرهم
ومب��ا ينعك�س على حتقيق التوازن
امل�ط�ل��وب يف اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة من
امل�ج�ت�م��ع لت�شمل ك��اف��ة ف�ئ��ات��ه دون
مت�ي�ي��ز .ومت�ن��ى اخل��اج��ة �أن حتظى
ف �ع��ال �ي��ات ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ملتالزمة
داون يف  21مار�س اجل��اري ،بدعم
ق��وي من و�سائل الإع�ل�ام ،بتحقيق
الأهداف املرجوة منها وعلى ر�أ�سها
توعية الر�أي العام بطبيعة احلاالت
ومعاناة �أ�سرهم والعمل اجلاد على
م �� �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى ت �خ �ط��ي حاجز
احلالة ،هذا �إىل جانب �شرح طبيعة
امل��ر���ض و�أ��س�ب��اب��ه و�سبل ال��وق��اي��ة يف
حم��اول��ة لتقليل �أع ��داد احل��االت يف
امل�ستقبل ب�إذن اهلل.
وم��ن ج�ه��ت ا� �ش��ار امل�ه�ن��د���س ا�سامة
ال�صايف ام�ين ال�سر العام للجمعية
وم �� �ش��رف ال�ف�ع��ال�ي��ة ب � ��أن اجلمعية
ومب � �� � �ش ��ارك ��ة اجل� � �ه � ��ات ال ��راع� �ي ��ة
وال��داع�م��ة ودب��ي م��ول وف�ن��دق رفلز
ب��اال� �ض��اف��ة �إىل م��ؤ��س���س��ات و�أف� ��راد
يف دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة
ن �ح �ت �ف��ل � �س �ن��وي��ا ب ��ال� �ي ��وم العاملي
ملتالزمة داون لل�سنة الثامنة على
ال� �ت ��وايل وذل� ��ك ب ��إق��ام��ة فعاليات
توعية مكثفة نوجهها لكافة �شرائح
املجتمع حول متالزمة داون ،وابراز
ال �ق ��درات ال �ت��ي ح�ب��اه��ا اهلل اياهم،
باال�ضافة اىل التعريف بحقوقهم يف
كافة املجاالت التعليمية وال�صحية
والريا�ضية والرتبوية.
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تعلن م�ؤ�س�سة الن�سر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات عن حجز
حيوانات �سائبة وذلك يف مكان حجز احليوانات التابع لها مبنطقة
املراغ  /العني ح�سب التايل:
نوع احلويانات عدد  4نوق
تاريخ احلجز
مكان احلجز

مالقط بجانب الدوار

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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�إعـــالن �شطب قيد

حجز حيوانات �سائبة

2013/3/9

08

عالمات فارقة غري م�سومة/اليوجد عزل

لال�ستف�سار:
يرجى االت�صال على الرقم املجاين  800 - 2500او التوا�صل مع
مركز ابوظبي لإدارة النفايات هاتف 03-7615508 :ويف حال عدم
التعرف عليها خالل  14يوم من تاريخ حجزها �سيتم بيعها يف
املزاد العلني ح�سب نظام عقود حجز احليوانات ال�سائبة مع مركز
ابوظبي لإدارة النفايات.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شريرب هاملتون املعمارية
بتي ليمتد (ا�سرتالية اجلن�سية) قد تقدمت بطلب �شطب
قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم
( )3019يف �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.
ادارة الت�سجيل التجاري
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تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة تاتا �ستيل انرتنا�شيونال
(ال�شرق االو�سط) م.ح.ح (جبل علي اجلن�سية) قد تقدمت
بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي واملقيدة حتت
رقم ( )1616يف �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.
ادارة الت�سجيل التجاري

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة
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الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744
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:

املودعة حتت رقم186392 :
با�ســم:خياط امليدان للرجال ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي  ،العني  ،منطقة ال�سوق � ،ص.ب ، 65013 :هاتف ، 0509991133 :فاك�س024414820 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية العربية .
الواقـعة بالفئة40:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن خياط امليدان للرجال امليدان وحريف (ا) و (ل) ي�شكالن رجل يحمل بيده
ابره وبها خيط.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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املودعة حتت رقم184894 :
با�ســم:مركز ريتم للمو�سيقى
وعنوانه:ابوظبي � ،شارع الكرتا � ،ص.ب ، 53509 :هاتف ، 0558881882 :فاك�س:
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
التدريب على املو�سيقى.
الواقـعة بالفئة41:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن اربعة خطوط باللون االبي�ض ب�شكل عر�ضي على الورقة وعلى ميني
ال�شكل حرف مو�سيقى باللون االبي�ض وعلى ي�سار ال�شكل يف ا�سفل ال�شكل ر�سمة بيانو واعلى ال�شكل مكتوب
 Rhythmوا�سفلها  musicوا�سفلها  centerباللون االبي�ض واول واحلروف  rو  mو  cباللون
االحمر وي�سار كل كلمة �شكل مو�سيقى باللون االبي�ض 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

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

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

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

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

الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

EAT 69105

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

EAT 63403

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2002/03/04 :
املودعة حتت رقم 46493 :
بتاريخ 2003/04/01 :
امل�سجلة حتت رقم 36744 :
با�سم � :ألربتو -كالفر يو �إ�س �إيه � ،إنك
وعنوانه � 2525 :أرميتيج �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،إلينوي  ، 60160الواليات املتحدة الأمريكية.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية � 30( – ) 116( :أبريل ) 2012
وذلك لتمييز املنتجات  /اخلدمات  :م�ستح�ضرات العناية بال�شعر.
الواقعة بالفئة 3 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :
تنازل رقم 1 :
ا�سم مالك العالمة  :برو -الين انرتنا�شيونال انك
ا�سم املتنازل له � :ألربتو -كالفر يو �إ�س �إيه � ،إنك
مهنته  :م�صنعون وجتار
جن�سيته  :الواليات املتحدة الأمريكية.
عنوانه وحمل �إقامته � 2525 :أرميتيج �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،إلينوي  ، 60160الواليات املتحدة الأمريكية.
تاريخ انتقال امللكية 2012/12/03 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2013/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 1994/01/08 :
املودعة حتت رقم 4325 :
بتاريخ 1996/05/16 :
امل�سجلة حتت رقم 4784 :
با�سم � :ألربتو -كالفر يو �إ�س �إيه � ،إنك
وعنوانه � 2525 :أرميتيج �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،إلينوي  ، 60160الواليات املتحدة الأمريكية.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
وذلك لتمييز املنتجات  /اخلدمات  :كرميات الب�شرة  ،الكرميات الباردة  ،غ�سول ت�سمري الب�شرة  ،كرميات
احلالقة.
الواقعة بالفئة 3 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :
تنازل رقم 1 :
ا�سم مالك العالمة  :نوك�سل كوربوري�شن
ا�سم املتنازل له � :ألربتو -كالفر يو �إ�س �إيه � ،إنك
مهنته  :م�صنعون وجتار
جن�سيته  :الواليات املتحدة الأمريكية.
عنوانه وحمل �إقامته � 2525 :أرميتيج �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،إلينوي  ، 60160الواليات املتحدة الأمريكية.
تاريخ انتقال امللكية 2012/12/11 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2013/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/04/30 :
املودعة حتت رقم 172832 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيو جري�سي  08933،الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
غ�سول فم طبي  ،غ�سول فم بالفلوريد.
الواقعة بالفئة 5 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمة  ULTRACLEANباللغة الإجنليزية.
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

انا ،عبد اللطيف بوتاييل فاليانغال بن كونهي حممد كوتي بوتاييل
فاليانغال  ،احمل جواز �سفر هندي رقم �إي  4124986ال�صادر من
الكويت بتاريخ  27/4/2003املقيم ب�صفة دائمة يف ك��اداب��ورام ب
ات�ش ام املدر�سة الثانية  ،مكتب بريد بارابانانغادي  ،مديرية ماالبورام
 ،ك�يراال  676303و املقيم حاليا يف الوثبة ال�شمالية  ،منزل رقم
�� � 163ص.ب .بني ي��ا���س  57247اب��وظ�ب��ي ،ب�ه��ذا اغ�ير ا�سمي من
اليا�س فاليانغال عبد اللطيف بوتاييل �إىل عبد اللطيف بوتاييل
فاليانغال اعتبارا من اليوم .

دعوة الجتماع خربة ح�سابية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

يف الدعوى رقم  2012/467مدين كلي

ب�صفتي انا /تامر عبداحلميد ممدوح احمد خبريا حما�سبيا مكلفاً من قبل حمكمة الفجرية االبتدائية
املوقره باجراء اخل�برة احل�سابية يف الدعوى رقم ( 2012/467مدين كلي فاننا قد قررنا دع��وة ال�سيد/
عادل احمد حممد عبدالرحمن -او من ميثله قانونا ب�صفته :املدعى عليه بالدعوى املذكورة بالرقم اعاله.
للح�ضور اىل مقر مكتبنا الكائن يف دبي -بناية الزرعوين �شارع الرقه -مكتب رقم  -602ت 04-2517720 :
ف 04-2517721 :وذلك يوم اخلمي�س املوافق ( )2013/3/21يف متام ال�ساعة الواحدة ( PM )1.00ظهرا

ت فقدانجواز�سفر
ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /ع � �م� ��اد
ودي� � � ��ع ال� �ي ��ا� ��س � ��-س ��وري ��ا
اجل �ن �� �س �ي��ة -ج � ��واز �سفره
رقم ( )2823024من
ي�ج��ده ب��رج��اء ت�سليمه اىل
اق � � ��رب م ��رك ��ز � �ش ��رط ��ة او
ال�سفارة �سوريا م�شكوراً.

ت فقدانجواز�سفر
فقد امل��دع��و /حامد حميد
حممد حمدان -ال�سودان
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
( )480526من يجده
ب��رج��اء ت�سليمه اىل اقرب
م��رك��ز ��ش��رط��ة او ال�سفارة
ال�سودان م�شكوراً.

اعـــالنتغيريا�سما

ت فقدانجواز�سفر

ان��ا ب�شري ت��اي��ات��و ��ش�يرا هندي
اجل�ن���س�ي��ة واح �م��ل ج ��واز �سفر
()J3481680
رق � � � � � ��م
�� �ص ��ادر م ��ن اب ��وظ� �ب ��ي بتاريخ
 12/7/2013وارغ� � ��ب يف
تغيري ا�سمي م��ن ب�شري تاياتو
�شريا اىل عبدالب�شري تاياتو
�شريا وهذا للعلم.

ف�ق��د امل��دع��و /حم�م��د عريف
ال ��رح� �م ��ن ع� ��اري� ��ف خمل�ص
ال � ��رح� � �م � ��ن -ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
( )721823م��ن يجده
ب ��رج ��اء ت���س�ل�ي�م��ه اىل اق ��رب
م��رك��ز � �ش��رط��ة او ال�سفارة
بنغالدي�ش م�شكوراً.

الدعوى رقم  2012/15 :جتاري كلي
اىل ال�سادة �شركة كوريا وال�صني للمقاوالت العامة على من
ميثلكم ح�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية الذي تقرر ان يكون
يوم االثنني املوافق  2013/3/25يف متام ال�ساعة اخلام�سة
م�ساء يف منطقة امل�صفح بجوار مدينة العمال.
علما بانه يف حال عدم احل�ضور �ستبا�شر اخلربة اعمالها
وتكون مبثابة احل�ضور بالن�سبة لكم.
لال�ستف�سار:
هاتف متحرك050/5933234 :
هاتف متحرك050/6186775:
هاتف متحرك050/4421262:
اخلبري احل�سابي
فرج ح�سن �صالح
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

اعـــالن تغيري ا�سم

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

EAT 69106

AL MODARRAB REINFORCED CARPENTRY & IRON WORKS CO. LLC

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

�إعـــالن حل�ضور اخلربة احل�سابية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

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

اىل�/شركة امل�ضرب العمال النجارة واحلديد امل�سلح ذ.م.م

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

بتاريخ 2013/2/6:م

�إدارة العالمات التجارية

AL MODARRAB REINFORCED CARPENTRY & IRON WORKS EST

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

بتاريخ 2013/1/9:م

املودعة بالرقم52572 :
با�ســم�:شركة عليا حممد التجارية ذ.م.م
وعنوانه:ديرة  ،دبي الر�أ�س � ،ص.ب، 24770 :
هاتف ، 04- 2256333 :فاك�س.04- 2250023 :
وامل�سجلة حتت رقم )43495(:بتاريخ2003/11/16:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2012/4/9وحتى تاريخ2022/4/9:

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة امل�ضرب العمال النجارة
واحلديد امل�سلح رخ�صة رقم CN 1147817:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نعيم خان قادر خان من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /نعيم خان قادر خان من  %100اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي ()%51
تعديل وكيل خدمات/حذف ناعمة علي �سامل �سم�سوم النعيمي
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.20*0.30اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة امل�ضرب العمال النجارة واحلديد امل�سلح

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

بتاريخ 2012/4/16:م

املودعة حتت رقم172092 :
با�ســم�:شوكوالتي
وعنوانه:دبي  ،االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
ال�شكوالته  ،الكيك  ،احللويات .
الواقـعة بالفئة30:
و�صف العالمة:العالمة عبارة �شكل وكلمة ( )Choca Latyمكتوبة باللغة الالتينية وحتتها تكتب باللغة
العربية (�شوكوالتي) وبطريقة مميزة وياتي فوق كلمة العالمة �شكل مميز بطريقة دائرية وياتي اعلى
ال�شكل عبارة عن دائرة كاملة والعالمة باللون البني الفاحت على خلفية بني غامق ويرمز اللون وال�شكل اىل
ال�شكوالته كما هو مو�ضح بال�شكل .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19مار�س  2013العدد 10744

EAT 63402

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/04/30 :
املودعة حتت رقم 172831 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيو جري�سي  08933،الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
غ�سول فم غري طبي.
الواقعة بالفئة 3 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمة  ULTRACLEANباللغة الإجنليزية.
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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /التميمي وم�شاركوه
بن�شر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
بتاريخ 2006/02/13 :
املودعة حتت رقم 77631 :
بتاريخ 2007/07/17 :
امل�سجلة حتت رقم 82820 :
با�سم � :أكانتيا جروب هولدينجز
وعنوانه:يونيليفر هاو�س  100 ،فكتوريا �إمبانكمنت  ،لندن � ،إجنلرتا ،ئي �سي4واي 0دي واي  ،اململكة املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
وذلك لتمييز املنتجات  /اخلدمات � :صابون  ،عطور  ،زيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،غ�سول لو�شن (لل�شعر)  ،منظفات
�أ�سنان  ،غ�سوالت (لو�شنز) تنظيف الأي��دي  ،غ�سوالت (لو�شنز) تنظيف  ،غ�سوالت (لو�شنز) مرطبة غري دوائية  ،مقويات
للب�شرة  ،م�ستح�ضرات العناية بالأيدي  ،غ�سوالت (لو�شنز) غري دوائية للأيدي وللج�سد  ،كرميات لليل  ،م�ستح�ضرات
للعناية بالب�شرة للوقاية من ت�أثريات ال�شم�س  ،غ�سوالت (لو�شنز) وكرميات لال�ستعمال بعد التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،
م�ستح�ضرات الت�سمري ال�شم�سي للب�شرة يف �شكل كرميات وغ�سوالت (لو�شنز) وكرميات � ،أع��واد قطنية لغايات التجميل ،
غزل قطني لغايات التجميل  ،غ�سوالت (لو�شنز) وكرميات غري دوائية للعناية بالب�شرة  ،م�ستح�ضرات غري دوائية لتخ�ضيب
الب�شرة � ،شامبو  ،مكيفات �شعر � ،صابون تواليت � ،صابون طبي  ،م�ستح�ضرات حالقة  ،كرميات بل�سم ملا بعد احلالقة ،
م�ستح�ضرات �إزالة املكياج  ،مواد تواليت  ،م�سحات تنظيف  ،م�سحات غري واردة يف فئات �أخرى  ،م�ضادات للعرق  ،مزيالت
للروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي  ،م�سحات لتنظيف ا لوجه  ،منتجات العناية بالب�شرة  ،وجميعها يف الفئة .3
الواقعة بالفئة 3 :
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق :
تنازل رقم 1 :
ا�سم مالك العالمة � :سيمبل هيلث �آند بيوتي ليمتد
ا�سم املتنازل له �:أكانتيا جروب هولدينجز
مهنته  :م�صنعون وجتار
جن�سيته  :اململكة املتحدة
عنوانه وحمل �إقامته  :يونيليفر هاو�س  100 ،فكتوريا �إمبانكمنت  ،لندن � ،إجنلرتا  ،ئي �سي4واي 0دي واي  ،اململكة املتحدة.
تاريخ انتقال امللكية 2012/12/07 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2013/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية
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�أخبـار الإمـارات

ليبيا ت�شن حملة على �سالح امليلي�شيات
•• طرابل�س-وكاالت:

بعد �أك�ثر من �أ�سبوع على �إع�لان وزي��ر الداخلية الليبي عا�شور �شوايل
�إط�ل�اق حملة ك�ب�يرة لتجريد امللي�شيات م��ن �أ�سلحتها ،داه�م��ت القوات
امل�شرتكة مقر ل��واء املدفعية �سابقا ب�ضواحي طرابل�س ،و�ألقت القب�ض
على جمموعة خارجة عن القانون .وقال الناطق الر�سمي با�سم الداخلية
جمدي العريف �إن عدد مقرات املجموعات غري ال�شرعية يف العا�صمة يبلغ
نحو  540مقرا ،بني م��زارع وبيوت مل�س�ؤولني �سابقني وم��واق��ع للنظام
ال�سابق .و�أكد العريف �أن الداخلية ترتيث يف بع�ض الأحيان لإف�ساح املجال
لت�سليم املقرات طواعية ،م�ؤكدا �أن خطتهم ت�سري يف اجتاهني ،الأول فتح
قنوات حوار مع املجموعات امل�سلحة ،والآخر ا�ستخدام القوة .ومل يدل ب�أي

بكني تنتقد التعزيزات
الأمريكية �ضد بيونغيانغ

•• بكني-رويرتز:

ق ��ال ��ت ال� ��� �ص�ي�ن ام � �� ��س ان خطط
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل�ت�ع��زي��ز الدفاع
ال�صاروخي يف مواجهة ا�ستفزازات
ك��وري��ا ال�شمالية �ستكون نتيجتها
ال��وح�ي��دة ه��ي اذك ��اء ال �ع��داء وحثت
وا�شنطن على الت�صرف بحكمة.
و�أدىل ه ��ون ��غ يل امل �ت �ح��دث با�سم
وزارة اخل��ارج �ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة بهذه
الت�صريحات خالل افادة �صحفية.
وك��ان وزي��ر الدفاع االمريكي ت�شاك
ه��اج��ل ق��د �أع �ل��ن ي ��وم اجل�م�ع��ة عن
خطط لتعزيز ال��دف��اع ال�صاروخي
االم� ��ري � �ك� ��ي مل ��واج� �ه ��ة م� ��ا و�صفه
با�ستفزازات غري م�س�ؤولة وطائ�شة
م��ن ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ال �ت��ي هددت
ب�شن �ضربة ن��ووي��ة ا�ستباقية على
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .وم���ض��ى هونغ
ي�ق��ول ان ال�صني تعتقد �أن �أف�ضل
و�سيلة لتحقيق م�ساعي دعم االمن
وح��ل م�شكلة االنت�شار ال�ن��ووي هي
القنوات الدبلوما�سية .وتابع هونغ
�ستزيد اجراءات مثل تعزيز الدفاع
امل�ضاد لل�صواريخ م��ن ال�ع��داء ولن
ت �ك��ون م�ف�ي��دة يف ال�ت��و��ص��ل اىل حل
ل�ل�م���ش�ك�ل��ة .وم �� �ض��ى ي �ق��ول ت�أمل
ال���ص�ين �أن مت�ضي ال��دول��ة املعنية
على �أ�سا�س من ال�سالم واال�ستقرار
و�أن تتبنى موقفا م�س�ؤوال وتت�صرف
ب �ح �ك �م��ة .وق ��ال ��ت وزارة ال ��دف ��اع
االمريكية البنتاجون ان الواليات
املتحدة �أبلغت ال�صني �أق��رب حلفاء
كوريا ال�شمالية بقرارها بخ�صو�ص
ا�ضافة املزيد من �أنظمة االعرتا�ض
لكنها رف�ضت تو�ضيح رد فعل ال�صني.
ت ��أت��ي ت�صريحات وزارة اخلارجية
ال�صينية قبل �أي��ام م��ن زي��ارة وكيل
وزارة اخل��زان��ة االم��ري�ك�ي��ة ل�ش�ؤون
ا� �س �ت �خ �ب��ارات االره � � ��اب واجل ��رائ ��م
املالية ال�صني لبحث تطبيق عقوبات
اقت�صادية على كوريا ال�شمالية.
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دعوات لإدانة �إ�سرائيل لهدمها مقربة

بيانات عن عتاد و�أعداد القوات امل�شرتكة ،لكنه قال �إنها قوات قادرة على
الق�ضاء على الظواهر غري ال�شرعية .وحتدث العريف عن عائق امتالك
املجموعات امل�ت�م��ردة للأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة ،م��ؤك��دا �أن الهجوم
على مثل ه��ذه الكتائب م��ن اخت�صا�ص رئا�سة �أرك ��ان اجلي�ش الوطني،
لأن ال�شرطة تعمل -يف �أغلب الأحيان -على ال�شق اجلنائي مثل مكافحة
املخدرات واخلمور وتنظيم املرور .وتوقع القائد الع�سكري حامد احلا�سي
نتائج حم��دودة للحملة احلالية ،و�أك��د �أن امللي�شيات ه��ي امل�س�ؤولة عن
االخرتاقات وال�سجون ال�سرية يف طرابل�س ،م�شريا �إىل �أن بع�ضها يعمل يف
العلن حتت �إ�شراف الداخلية .و�أ�ضاف �أن هناك عتاة وجمرمني ير�أ�سون
هذه امللي�شيات ،و�أ�شار �إىل �أن �شرعيتهم جاءت بعد حترير طرابل�س يوم
� 20أغ�سط�س �آب  ،2011معتربا �أن احلملة خطوة على الطريق .

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

دعت قيادات وطنية و�إ�سالمية بالقد�س املحتلة والداخل الفل�سطيني العامل العربي والإ�سالمي لل�سعي من
�أجل حتريك دعاوى ق�ضائية �ضد �إ�سرائيل باملحافل الدولية بغية �إدانتها لتدني�سها وتدمريها مقربة م�أمن
اهلل� ،أكرب و�أعرق مقربة �إ�سالمية بفل�سطني .وحذرت القيادات �-أثناء م�ؤمتر �صحفي ووقفة احتجاجية نظما
�أم�س الأول على �أر���ض املقربة -من متادي �سلطات االحتالل يف موا�صلة املخططات وامل�شاريع التهويدية
واال�ستيطانية بانتهاك حرمة املدفونني من �أموات امل�سلمني و�سلب �آالف من رفات املوتى بعد هدم القبور
ونقلها جلهة جمهولة .وح�وّل االحتالل الإ�سرائيلي �أر���ض املقربة �إىل حدائق عامة ومتنزهات ومواقف
لل�سيارات ،و�شق فيها �شبكة للطرق .وبد�أ الدفن يف مقربة م�أمن اهلل منذ الفتح الإ�سالمي للمدينة ،وو�صلت
م�ساحتها حتى النكبة �إىل نحو  200دومن ،لكن االحتالل الإ�سرائيلي التهم غالبية �أرا�ضيها ومل يبق منها
�إال  25دومنا فقط .وتندرج فعاليات امل�ؤمتر ال�صحفي �ضمن خطوات ت�صعيدية �أطلقتها م�ؤ�س�سة الأق�صى
للوقف والرتاث لتحريك ملف مقربة م�أمن اهلل حمليا وعامليا ،وفق ما �أو�ضح مدير م�ؤ�س�سة الأق�صى .

حمكمة را�سل تدين �إ�سرائيل بالعن�صرية

تقرير :اعتقاالت �شبه يومية للأطفال الفل�سطينيني
•• القد�س-بروك�سيل-وكاالت:

مل ت� �ت� �خ� �ي ��ل ع� ��ائ � �ل� ��ة ال� � �ب � ��دوي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ن��دم��ا اقتحمت
قوات اجلي�ش الإ�سرائيلي منزلها
يف اخل�ل�ي��ل� ،أن ي�ك��ون ال�ه��دف هو
اعتقال �أحد �أطفال العائلة الذي
مل يتجاوز عمره  12عاماً.
وي�ق��ول حممد ال �ب��دوي �إن قوات
ك�ب�يرة م��ن اجل�ي����ش الإ�سرائيلي
اقتحمت منزل العائلة يف البلدة
ال �ق��دمي��ة ب��اخل�ل�ي��ل ،اع�ت�ق��دن��ا �أن
هناك �أم��را كبريا ح��دث ،قبل �أن
ي�ت�ب�ين �أن ك��ل ه��ذه ال �ق��وة جاءت
العتقال الطفل حمزة البالغ من
العمر  12عاماً.
واق� �ت ��ادت ال� �ق ��وات الإ�سرائيلية
الطفل حمزة ال��ذي ك��ان يرجتف
م��ن اخل � ��وف ،دون �أن ت���ش�ف��ع له
طفولته ،وال دم��وع �أف��راد �أ�سرته،
اىل �إح � ��دى الآل� �ي ��ات الع�سكرية
باجتاه �أحد مراكز التحقيق.
الطفل البدوي ،هو �أحد � 5أطفال
تعر�ضوا لالعتقال �أم�س الأول يف
وق��ت م�ت��زام��ن ت�ق��ري�ب�اً يف البلدة
القدمية وبلدة بيت �أمر باخلليل
يف ال �� �ض �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،ليلقي
اعتقالهم ال�ضوء على اال�ستهداف
املنظم ل�ل�أط�ف��ال الفل�سطينيني
ب��االع �ت �ق��ال واحل �ج ��ز يف ظ ��روف
قا�سية.
و�أظ �ه��رت �إح���ص��ائ�ي��ة �أع �ل��ن عنها
مركز �أح��رار ل��درا��س��ات الأ�سرى،
ال فل�سطينياً
م�ؤخراً� ،أن  95طف ً
مت اعتقالهم خالل �شباط فرباير
املا�ضي فقط ،فيما �أظهر التقرير
الأخري لليوني�سيف �أن نحو 700

طفل ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين 12
و 17ع��ام��ا ي�ع�ت�ق�ل��ون ��س�ن��وي��ا يف
ال�ضفة بدعوى ر�شق احلجارة.
وق� � ��ال ال� �ب ��اح ��ث امل �ت �خ �� �ص ����ص يف
�شئون الأ��س��رى ،ريا�ض الأ�شقر ،
�إن �إ�سرائيل حتتجز ما يزيد عن
 300طفل بينهم �أكرث من 100
طفل مل يبلغوا �سن الرابعة ع�شرة،
الف�ت�اً �إىل �أن الأط �ف��ال املعتقلني
يتعر�ضون خالل �سجنهم لأق�سى
ال � � �ظ � ��روف م � ��ن � � �س� ��وء ال� �ط� �ع ��ام
وم�ن��ع تلقى ال��زي��ارات م��ن الأهل
واحل ��رم ��ان م ��ن ال �ع�ل�اج الطبي
وهذا يدلل على العقل الإجرامي
الذي تفكر به دولة االحتالل .
وق� ��ال الأ� �ش �ق��ر ل �ي��ون��اي �ت��د بر�س
انرتنا�شونال �إن اختطاف واعتقال
الأط� � �ف � ��ال ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين من
مدار�سهم وبيوتهم وتعري�ضهم
ل� �ظ ��روف ق��ا� �س �ي��ة داخ � ��ل �سجون
االح � �ت�ل��ال ي �ع��د ج ��رائ ��م ترقى
جلرائم احلرب  .و�أ�شار الأ�شقر اىل
�أن القانون ال��دويل واالتفاقيات
ال ��دول� �ي ��ة و� �ض �ع ��ت ال�ضمانات
حلماية الأطفال ،و�ضيقت حاالت
ج��واز اعتقالهم � ،إال �أن �إ�سرائيل
ال ت ��أب ��ه ب �ه��ذه االت �ف��اق �ي��ات وهو
م��ا ي��دل ع�ل��ى �أن ه��ذه ال�سيا�سة
م�ب�رجم��ة ل�ك���س��ر �إرادة ال�شعب
الفل�سطيني  .وبح�سب النا�شطني
الفل�سطينيني يف جم��ال الدفاع
ع��ن ح�ق��وق الأ� �س��رى ف�ق��د حتول
اع�ت�ق��ال الأط �ف��ال الفل�سطينيني
�إىل ممار�سة �شبه يومية لقوات
اجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف ال�ضفة
الغربية ،تتزايد على هام�ش تنامي
الغ�ضب الفل�سطيني م��ن تف�شي

اال� �س �ت �ي �ط��ان واالن �ت �ه��اك��ات بحق
الأ�سرى يف ال�سجون الإ�سرائيلية
 .وتتهم �إ�سرائيل الأطفال ب�إلقاء
احل�ج��ارة على قواتها يف مناطق
ال� �ت� �م ��ا� ��س ب��ال �� �ض �ف��ة الغربية،
وب��ال �ت��ايل ت�ع��ر��ض�ه��م لالعتقال
وال�ت�ن�ك�ي��ل دون اح�ت��رام لقواعد
ال�ق��ان��ون ال ��دويل الإن �� �س��اين .اىل
ذلك ،دعت حمكمة برتراند را�سل
لالنتهاكات الإ�سرائيلية املحكمة
اجلنائية ال��دول�ي��ة �إىل التحقيق
يف اجلرائم التي ترتكبها تل �أبيب
بحق الفل�سطينيني ،وذلك خالل
جل�سة عقدتها �أم�س يف بروك�سل
بعد �أربع �سنوات من اجلل�سات يف
ك��ل م��ن ب��ر��ش�ل��ون��ة ول �ن��دن وكيب

•• مو�سكو-وكاالت:

�أح�ي��ا الع�شرات م��ن �أب�ن��اء اجلالية ال�سورية بالعا�صمة الرو�سية مو�سكو
الذكرى الثانية الندالع الثورة املطالبة باحلرية و�إ�سقاط نظام الرئي�س
ب�شار الأ�سد يوم  15مار�س �آذار  .2011وح ّيوا يف فاعليتهم التي �أقاموها
�أم ����س الأول ب�سالة ال �ث��وار و��ص�م��وده��م وت�ضحيات ال��وف�ي��ات واجلرحى
واملفقودين.
وت�ضمن االحتفال عر�ض �أفالم وثائقية عن الثورة منذ اندالعها ،ومعاناة
الأ� �س��ر ال�سورية وال�لاج�ئ�ين ب��اخل��ارج ال��ذي��ن ف�ق��دوا م�ساكنهم وم�صادر
�أرزاق �ه��م .ويف ب��داي��ة الفاعلية ردد امل�شاركون الن�شيد الوطني ال�سوري،
ووق�ف��وا دقيقة ح��داد على �أرواح �ضحايا ال�ث��ورة ،متعاهدين على الوفاء
لدمائهم و�إ�سقاط نظام الأ�سد .من جانبه قال ممثل املغرتبني ال�سوريني

تاون ونيويورك .كما طالبت بعقد
دورة ا�ستثنائية للجمعية العامة
ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة ب �� �ش ��أن �سيا�سة
الف�صل العن�صري التي تطبقها
�إ�سرائيل �ضد ال�شعب الفل�سطيني،
وب�إن�شاء جلنة دول�ي��ة مكونة من
قدماء ال�سجناء ال�سيا�سيني -على
ر�أ� �س �ه��م ال�ن��ا��ش�ط��ة الأم�يرك �ي��ة يف
جم ��ال ح �ق��وق الإن �� �س��ان �أجنيال
دي�ف�ي����س -لتنظيم حملة ملتابعة
ملفات ال�سجناء الفل�سطينيني يف
املعتقالت الإ�سرائيلية ،واملطالبة
ب�إطالق �سراحهم.
ودع��ت املحكمة �إىل تعليق اتفاق
ال���ش��راك��ة ب�ين االحت ��اد الأوروب� ��ي
و�إ� � �س� ��رائ � �ي� ��ل ،ووق � � ��ف ا�� �س� �ت�ي�راد

املنتجات من امل�ستوطنات اليهودية
يف الأرا�ضي املحتلة.
و�أن�شئت املحكمة عام  2009على
غرار حمكمة م�شابهة نظمت من
قبل املفكر ال�بري�ط��اين برتراند
را�سل بعد نهاية احلرب الأمريكية
على فيتنام يف �سبعينيات القرن
املا�ضي.
وتعمل املحكمة منذ �إن�شائها على
ل�ف��ت ن�ظ��ر ال � ��ر�أي ال �ع��ام ال ��دويل
�إىل م�صري فل�سطينيي الأرا�ضي
املحتلة الذين يخ�ضعون -بح�سب
ه �ي �ئ��ة حم �ل �ف��ي ه � ��ذه املحكمة-
ل �ن �ظ��ام م �� �ش��اب��ه ل �ن �ظ��ام الف�صل
ال�ع�ن���ص��ري ال� ��ذي ك ��ان م�ت�ب�ع��ا يف
جنوب �أفريقيا.

الأحرار يف رو�سيا جمدي حنني �إن الثورة تكمل عامها الثاين بتقدم وثبات
لتحقيق هدفها املرحلي املتمثل يف �إ�سقاط النظام اال�ستبدادي الفا�سد،
متهيداً لإطالق عملية تغيري �شاملة تقيم يف �سوريا دولة العدل واحلرية
وت�ضمن الكرامة الإن�سانية ملواطنيها دون متييز .
و�أ�ضاف �أن مطلقي دع��وات احل��وار يتجاهلون �إف�شال النظام ال�سوري كل
املبادرات التي ميكن �أن تف�ضي �إىل نيل ال�سوريني حريتهم املن�شودة ،م�ؤكدا
�أن النظام ل��ن يقبل ب��أق��ل م��ن ع��ودة الو�ضع �إىل م��ا ك��ان عليه م��ن حتكم
وت�سلط مطلق على ال�سوريني وكل مقدرات بالدهم.
ولفت حنني �إىل �أن املخرج ال�سيا�سي احلقيقي ملا يجري ب�سوريا يكون بـ
فر�ض وقف العنف ورحيل ر�أ�س النظام وتنفيذ برنامج املرحلة االنتقالية
الذي اتفقت عليه املعار�ضة يف �إع�لان القاهرة يف الثالث من يوليو متوز
املا�ضي .

الزياين ي�ؤكد وقوف جمل�س التعاون اخلليجي مع اليمن يف م�سريته
•• �صنعاء-وام:

�أكد معايل الدكتور عبد اللطيف
ب��ن را��ش��د ال��زي��اين الأم�ي�ن العام
مل�ج�ل����س ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة ان جم �ل ����س التعاون
وال ��دول ال��راع�ي��ة مل �ب��ادرة احلوار
الوطني يف اليمن والأمم املتحدة
يقفون م��ع اليمنيني يف م�سرية
ه��دف �ه��ا ن�ب�ي��ل ووا�� �ض ��ح انطلقت
ي��وم �أجن��زت الت�سوية ال�سيا�سية
بتوقيع املبادرة اخلليجية و�آليتها
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب��ال��ري��ا���ض يف 23
نوفمرب  2011برعاية كرمية
م��ن خ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ب ��ن عبدالعزيز
يحفظه اهلل.
واع� ��رب الأم �ي�ن ال �ع��ام يف كلمته
�أم����س �أم ��ام احل�ف��ل ال��ذي تر�أ�سه
رئي�س اجلمهورية اليمنية عبد
ربه من�صور هادي يف دار الرئا�سة
يف � �ص �ن �ع��اء مب �ن��ا� �س �ب��ة تد�شني
م�ؤمتر احل��وار الوطني ال�شامل
ع��ن �شكره وت�ق��دي��ره لكل الذين
وق �ع��وا ع �ل��ى امل� �ب ��ادرة اخلليجية
�إدراكا منهم مل�س�ؤوليتهم الوطنية
جتاه اليمن و�أمنه وا�ستقراره.
وا� � �ش � ��ار اىل ان امل� ��� �س�ي�رة التي
يقودها الرئي�س اليمني املنتخب
وح�ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط�ن��ي تعرب

ب �ن �ج��اح م���ش�ه��ود حم �ط��ات هامة
وها نحن اليوم يف حمطة احلوار
الوطني ال�شامل ونحن �سعيدون
ب��ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه ��ا ومتفائلون
باال�ستمرار والعبور �إىل ما يليها
م��ن حمطات يف طريق الت�سوية
ال��ذي ر�سمته امل �ب��ادرة اخلليجية
و�آليتها التنفيذية.
و�أ�ضاف الزياين نتطلع بعد هذا
احلوار �إىل د�ستور ع�صري يتنا�سب
م ��ع ط �م��وح��ات ال �� �ش �ع��ب اليمني
وت�ضحياته وان�ت�خ��اب��ات برملانية
ورئ��ا� �س �ي��ة ق ��ادم ��ة وح�ي��ن ي�صل
قطار الت�سوية بقيادة حكيمة من
فخامة الرئي�س عبدربه من�صور
ه ��ادي �إىل حمطته ال�ن�ه��ائ�ي��ة يف
فرباير � 2014ستتوا�صل ب�إذن
اهلل برتكيز �أكرب م�سرية التنمية
ورحلة بناء اليمن و�إعماره م�ؤكدا
انه حان الوقت �أن يلم�س املواطن
يف كل �أنحاء اليمن مردود �صربه
و�أم �ل��ه وي ��رى ي��وم��ه �أف �� �ض��ل من
�أم�سه ويجني ثمار كل جهد بذل
من �أجله.
و� �ش��دد ع�ل��ى �إن م���ش��ارك��ة القوى
والفعاليات ال�سيا�سية واملجتمعية
ال �ي �م �ن �ي ��ة يف م� � ��ؤمت � ��ر احل� � ��وار
ال��وط�ن��ي ودع �م��ه ي��دل ع�ل��ى وعي
ال�شعب اليمني و�إدراك ��ه لأهمية
هذا امل�ؤمتر الذي �سيبحث ق�ضايا
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عوا�صم
اجلزائر
�أمرت احلكومة اجلزائرية باتخاذ جمموعة من الإجراءات العاجلة
ملكافحة ظاهرة خطف الأطفال التي تفاقمت يف املدة الأخرية ،وكان
�آخ��ر �ضحيتها طفلني ع�ثرا عليهما مقتولني يف مدينة ق�سنطينة
��ش��رق��ي اجل��زائ��ر .و�أ� �ص��در رئ�ي����س ال � ��وزراء ع�ب��د امل��ال��ك ��س�لال �إثر
تر�أ�سه جمل�سا وزاري��ا م�شرتكا تعليمات من �أج��ل اتخاذ جمموعة
من الإج ��راءات العاجلة ،و�أك��د �سالل �أن عمل احلكومة ينبغي �أن
يرتكز على ثالثة حماور �أ�سا�سية هي التح�سي�س التوعية والوقاية
واملعاجلة الق�ضائية ال�صارمة وال�سريعة �ضد مرتكبي هذه اجلرائم .
وك�شف رئي�س وزراء اجلزائر -وفق ما نقلت وكالة الأنباء اجلزائرية
الر�سمية -ع��ن تن�صيب جمموعة عمل خ�لال � 48ساعة ي�شرف
عليها وزير الداخلية وجتمع خمتلف الدوائر املعنية من �أجل و�ضع
�إجراءات يف �أقرب الآجال تهدف �إىل مكافحة هذه الظاهرة بفاعلية.
ودعا �سالل �إىل ت�شديد قانون العقوبات يف ما يتعلق بجرائم خطف
الأطفال من دون �أن ي�ستبعد حتى �إنزال عقوبة الإعدام مبرتكبي هذه
اجلرائم ،وهي العقوبة التي يطالب بها �أهايل الأطفال ال�ضحايا.
وم��ن الإج ��راءات التي تعتزم احلكومة اجلزائرية اتخاذها كذلك،
تنظيم موائد م�ستديرة عرب التلفزيون والإذاع��ة من �أج��ل توعية
�أكرث للأولياء واملجتمع ب�ش�أن خماطر هذه الآفة وجعلهم يبلغون
ب�سرعة امل�صالح املعنية كي تتحرك بفعالية.

اجلالية ال�سورية مبو�سكو حتيي ذكرى الثورة

�أ�سا�سية تر�سم م�ستقبل اليمن
ال�سيا�سي .وع�بر عن ثقته يف �أن
احلكمة اليمانية �ستقود اليمنيني
يف ح��واره��م و�سيقلبون �صفحة
امل ��ا�� �ض ��ي وي �غ �ت �ن �م��ون الفر�صة
لإح ��داث م�صاحلة وطنية تكون
�أ��س��ا��س��ا حل��ل ق�ضاياهم الكربى
و�سي�شكلون ع�بر اتفاقهم وطنا
�� �س� �ع� �ي ��دا ي � ��زه � ��ون ب ��ا�� �س� �ت� �ق ��راره
وازده� � � � ��اره ووح� ��دت� ��ه ويفوتون
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الفر�صة على كل من كان يراهن
ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف �ه��م وي �� �س �ع��ى �إىل
عرقلة ا�ستئناف م�سرية التنمية
وال �ب �ن��اء و�إع � � ��ادة الإع � �م ��ار وجر
اليمن �إىل الفو�ضى م�ع�برا عن
ث�ق�ت��ه ب � ��أن ال�ي�م�ن�ي�ين �سيبهرون
العامل بنموذج ميني للم�صاحلة
ال��وط �ن �ي��ة وق� � ��درة ع �ل��ى احل� ��وار
والتوافق.
كما �أع ��رب الأم�ي�ن ال�ع��ام ملجل�س

التعاون لدول اخلليج العربية عن
حتيات وتقدير ا�صحاب اجلاللة
وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون
و�أ��ص�ح��اب ال�سمو وامل�ع��ايل وزراء
اخل��ارج�ي��ة و�شعوب دول املجل�س
لو�صول اليمن اىل ه��ذه املرحلة
على طريق الت�سوية ال�سلمية.
وت� �ق ��دم يف خ� �ت ��ام ك �ل �م �ت��ه با�سم
دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون بخال�ص
التقدير لل�شعب اليمني العظيم

ال ��ذي اخ �ت��ار ب�ع��زم و�إرادة �صلبة
امل���س��ار ال�سلمي ور��س�م��ه ونفذه.
وخ ����ص ب��ال���ش�ك��ر ك��ل م��ن �ساهم
يف دع ��م ه ��ذه امل �� �س�يرة ال�سلمية
الفريدة و�سعى و�ضحى من �أجل
جن��اح�ه��ا يف وج��ه دع ��اة الفو�ضى
واالقتتال وعلى ر�أ�س ه�ؤالء ي�أتي
ال�شباب اليمني الطموح واملر�أة
اليمنية الواعية ال��ذي��ن اختاروا
�أن ي�ك��ون��وا م��ع التغيري ال�سلمي
ب��ل ويف طليعة ق�ي��ادت��ه و�أب ��وا �إال
�أن ي�ساهموا ب�إيجابية وي�شاركوا
بفاعلية يف بناء م�ستقبل �أف�ضل
لليمن و�أب �ن��ائ��ه .ك�م��ا �شكر قادة
ال �ي �م��ن و� �س��ا� �س �ت��ه م� ��ن �أح� � ��زاب
وم���س�ت�ق�ل�ين و� �ش �ي��وخ��ه وعلمائه
وم �ف �ك��ري��ه ع �ل��ى دوره � � ��م الهام
يف ه ��ذه امل �� �س�يرة امل �ب��ارك��ة .وكان
الأم�ي��ن ال �ع��ام � �ش��ارك يف احلفل
ال ��ذي اق��ام��ه ال��رئ�ي����س ع�ب��د ربه
من�صور هادي رئي�س اجلمهورية
اليمنية يف دار الرئا�سة يف �صنعاء
مبنا�سبة تد�شني م�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل وح�ضره رئي�س
ال��وزراء اليمني و�أ�صحاب املعايل
ال��وزراء و�سفراء ال��دول الأجنبية
يف �صنعاء وال��وف��د امل��راف��ق ملعايل
االم �ي��ن ال� �ع ��ام مل�ج�ل����س التعاون
وكبار رج��ال الدولة من مدنيني
وع�سكريني.

اخلرطوم
قال حمام لرويرتز ان نحو  12فردا يف القوات امل�سلحة ال�سودانية
يحاكمون التهامهم بتدبري انقالب على الرئي�س عمر ح�سن الب�شري.
واعتقل ال�سودان يف نوفمرب ت�شرين الثاين رئي�س خمابرات �سابقا
وم�س�ؤولني �أمنيني وع�سكريني كبار بعد احباط ما ي�صفه امل�س�ؤولون
ب�أنه م�ؤامرة الثارة الفو�ضى وا�ستهداف زعماء يف الدولة.
ويحكم الب�شري ال�سودان منذ  23عاما وواجه متردا م�سلحا مرات
عديدة و�سنوات من العقوبات التجارية االمريكية ومذكرة اعتقال
�أ�صدرتها املحكمة اجلنائية الدولية بحقه كما واجه انف�صال جنوب
ال�سودان عام  . 2011وقال ه�شام اجلعلي املحامي بهيئة الدفاع عن
املتهمني يف الق�ضية ان حمكمة ع�سكرية بد�أت يوم اخلمي�س النظر
يف ق�ضية ح��وايل  12متهما م��ن �أف ��راد ال�ق��وات امل�سلحة .و�أ�ضاف
بد�أت يوم اخلمي�س املا�ضي حماكمة املتهمني فيما يعرف باملحاولة
االنقالبية ومثل املتهمون وع��دده��م ح��وايل  12متهما كلهم من
من�سوبي ال�ق��وات امل�سلحة �أم��ام حمكمة ع�سكرية يرت�أ�سها ل��واء يف
اجلي�ش وي�ساعده قا�ضيان واليوم عقدت اجلل�سة الثانية ..املحاكمة
ما زالت يف مراحلها االولية .مت ف�صل ق�ضية املتهمني من من�سوبي
اجلي�ش عن بقية املتهمني من من�سوبي االجهزة االمنية واملدنيني
وه�ؤالء حماكمتهم مل تبد�أ حتى االن.

مو�سكو
�أعلنت وزارة ال��دف��اع الرو�سية ،ام�س �أن مفت�شني ع�سكريني رو�س
�سيقومون بطلعات ا�ستطالع جوية ف��وق �أمل��ان�ي��ا ودول بينيلوك�س
مبوجب اتفاقية الأج��واء املفتوحة .ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية
ن��وف��و��س�ت��ي ع��ن م�ت�ح��دث ب��ا��س��م ال � ��وزارة ق��ول��ه ان ��ه خ�ل�ال الفرتة
املمتدة بني  18و� 23آذار مار�س �سيقوم مفت�شون رو���س بطلعات
ا�ستطالعية على منت طائرة ا�ستطالع من طراز �أنوتونوف �آن 30
ب فوق الأرا�ضي الأملانية و�أرا�ضي دول بينيلوك�س (بلجيكا وهولندا
ولوك�سمبورغ) مبوجب �إتفاقية الأج��واء املفتوحة الدولية .و�أو�ضح
املتحدث ان الطائرة �ستقلع من مطار كولونيا بون الأملاين لتغطية
م�سافة  1300كيلومرت فوق �أملانيا و 945كيلومرتاً فوق بلجيكا
وهولندا ولوك�سمبورغ .و�أ�ضاف ان الفريق الرو�سي وزمالء �أجانب
له �سيقومون مبهمتهم على منت طائرة حتمل �أجهزة ا�ستطالع.
وذك��ر متحدث �آخ��ر ان مفت�شني �أم�يرك�ي�ين وت�شيكيني �سيقومون
مبوجب االتفاقية عينها وخالل الفرتة نف�سها بطلعات ا�ستطالع
ف��وق رو�سيا على م�تن ط��ائ��رة بوينغ �أو �سي  135ب��ي الأمريكية.
يذكر ان �إتفاقية الأج��واء املفتوحة ُو ّقعت يف العام  1992مببادرة
من الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش الأب .

ال�صني خام�س �أكرب دولة بت�صدير ال�سالح

•• بكني-رويرتز:

ذك��ر معهد بحثي يحظى ب��اح�ترام يتخذ م��ن ال�سويد مقرا ل��ه ام�س ان
ال�صني ا�صبحت خام�س اكرب دولة م�صدرة لل�سالح فيما ميثل اعلى مرتبة
حتتلها منذ احلرب الباردة .وقال معهد �ستوكهومل الدويل البحاث ال�سالم
ان حجم اال�سلحة التي �صدرتها ال�صني فيما بني عامي  2008و2012
ارتفع بن�سبة  162يف املئة باملقارنة مع فرتة اخلم�س �سنوات ال�سابقة مع
ارتفاع ن�صيبها من التجارة العاملية لل�سالح من اثنني يف املئة اىل خم�سة يف
املئة .وا�ضاف املعهد ان ال�صني حتل حمل بريطانيا يف قائمة اكرب خم�س
دول تتاجر يف ال�سالح فيما بني  2008و 2012وهي قائمة تهيمن عليها
الواليات املتحدة ورو�سيا اللتان ت�سهمان بثالثني يف املئة و 26يف املئة من
�صادرات ال�سالح.
وميثل هذا التحول اول مرة ت�أتي فيها ال�صني �ضمن اكرب خم�سة م�صدرين
لل�سالح منذ فرتة ن�شر بيانات املعهد فيما بني عامي  1986و. 1990
وجاء �صعود ال�صني والتي تعد االن ثاين اكرب اقت�صاد يف العامل باح�سا�س
جديد بالقوة الع�سكرية مع ميزانية متزايدة لتطوير معدات حرب حديثة
من بينها حاملة طائرات وطائرات بال طيار.
وعر�ضت علنا الول مرة خالل ا�ستعرا�ض جوي يف جنوب ال�صني يف نوفمرب
ت�شرين الثاين طائرات هليكوبرت �صينية هجومية و�صواريخ وطائرات بال
طيار ودف��اع��ات جوية .وق��ال املعهد ان من املرجح ان تظل باك�ستان التي
حت�صل على  55يف املئة من �صادارت ال�سالح ال�صينية اكرب دولة حت�صل
على ا�سلحة �صينية خالل ال�سنوات املقبلة ب�سبب الطلبيات املعلقة واملزمعة
ال�ضخمة لطائرات قتالية وغوا�صات وفرقاطات .وح�صلت ميامنار على
ثمانية يف املئة من �صادرات ال�سالح ال�صينية.
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العراق ي�ؤكد ا�ستمراره يف تنفيذ الإعدامات
•• بغداد-ا.ف.ب:

10

اكد وزير العدل العراقي ح�سن ال�شمري ام�س ان تنفيذ
احكام االع��دام �سي�ستمر و لن يوقفه �شىء  ،وذلك بعد
اقل من ا�سبوع على هجوم دام ا�ستهدف وزاته وقتل فيه
� 30شخ�صا.
وق��ال ال�شمري يف ت�صريحات اوردت �ه��ا ق�ن��اة العراقية
احلكومية �سن�ستمر يف عمليات االعدام ولن يوقفنا اي
�شيء .
وكان العراق نفذ العام املا�ضي  129حكما باالعدام على
االقل ،مقابل  68يف  ،2011وفقا الرقام وزارة العدل.

االعتداء على م�شايخ يف بريوت

وا�ستهدفت وزارة العدل العراقية اخلمي�س بهجوم من�سق
بد�أ بتفجري �سيارة مفخخة امام الباب الرئي�سي للوزارة
قبل ان تقتحهما جمموعة من امل�سلحني وت�شتبك مع
قوات االمن داخلها.
وبعد ان او�ضح ان الهجوم ادى اىل �سقطو ثالثني قتيال
وخم�سني جريحا ،اكد ان هذه العملية االرهابية كانت
اكرب من القدرات االمنية لوزارة العدل .
وك��ان��ت ح�صيلة �سابقة للهجوم ا��ش��ارت اىل مقتل 18
�شخ�صا.
وتبنى تنظيم دولة العراق اال�سالمية ،الفرع العراقي
لتنظيم القاعدة ،الهجوم الذي ا�ستهدف الوزارة.

•• بريوت-وكاالت:

عاد الهدوء �إىل لبنان بعدما اعتدى جمهولون على �أربعة م�شايخ
ت��اب�ع�ين ل ��دار ال�ف�ت��وى يف ب �ي�روت .وع �ق��ب احل� ��ادث ،ق�ط��ع مئات
ال�شبان عددا من الطرقات و�سط تنديدات ودع��وات للهدوء من
ال�سيا�سيني وعلماء الدين .وكان جمهولون� ،ألقت القوات الأمنية
القب�ض عليهم ،اعتدوا على اثنني من امل�شايخ بعد خروجهما من
م�سجد حممد الأم�ين يف منطقة خندق الغميق ،واثنني �آخرين
يف منطقة ال�شياح لدى مرورهما باملنطقة .وعقب احلادث خرج
الع�شرات من ال�شباب الغا�ضبني �إىل امل�ست�شفى حيث كان �شيخان
يتلقيان العالج ،ورددوا �شعارات م�ؤيدة للثورة ال�سورية ،وقطع
مئات �آخرون عددا من الطرق يف بريوت و�صيدا وطرابل�س ،قامت

القوى الأمنية بفتحها و�إع��ادة الأمور �إىل طبيعتها و�سط �أجواء
من التوتر احلذر .وقد متكن اجلي�ش اللبناين من توقيف خم�سة
من املعتدين .و�أو�ضح وزير الداخلية اللبناين م��روان �شريل �أن
املعتدين من �أ�صحاب ال�سوابق ومدمني املخدرات  .وكان وا�ضحا
خطورة احل��ادث وانعكا�ساته ال�سلبية على الو�ضع اللبناين من
خالل م�سارعة كل الأطراف ال�سيا�سية �إىل �إدانته ،يف حني �أجمعت
عناوين ال�صحف اللبنانية كلها على و�صف احل��ادث ب�أنه يعيد
�شبح الفتنة �إىل ال�ب�لاد م��ن ج��دي��د .وط��ال��ب مفتي اجلمهورية
اللبنانية ال�شيخ حممد ر�شيد قباين بالتزام الهدوء واالن�ضباط.
وا�ستنكرت حركة �أمل وحزب اهلل يف بيان م�شرتك احلادث وو�ضعا
االعتداء يف خانة ال�سعي �إىل �إثارة الفتنة .كما ا�ستنكره الرئي�س
اللبناين مي�شال �سليمان.

�سيجيز تقدمي م�ساعدات ت�شمل معدات فتاكة حمدودة

م�شروع قانون �أمريكي لت�سليح املعار�ضة ال�سورية
•• عوا�صم-وكاالت:

ح ��ثّ �أك�ب��ر ع���ض��و دمي �ق��راط��ي يف
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية مبجل�س
ال�ن��واب الأم��ري�ك��ي� ،إدارة الرئي�س
باراك �أوباما ،على تدريب وت�سليح
بع�ض مقاتلي املعار�ضة ال�سورية،
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل ت �ق��دمي م�ساعدات
�إن�سانية.
وب �ح �� �س��ب م� ��� �ص ��ادر م �ق ��رب ��ة من
ال �ن��ائ��ب ال ��دمي �ق ��راط ��ي ،ايليوت
اجنيل ،ف�إن الأخري �سيقدم م�شروع
ق��ان��ون �سيجيز لوا�شنطن تقدمي
م���س��اع��دات ت�شمل م �ع��دات فتاكة
حم � ��دودة لأع �� �ض��اء يف املعار�ضة
ال�سورية متت مراجعتهم بعناية.
وك� ��ان� ��ت وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ق� ��د تعهدت

ا�سرتاليا تخفف عقوبات
ع�سكرية عن ميامنار

•• كانبريا-رويرتز:

ق ��ال ��ت ج ��ول �ي ��ا ج � �ي �ل�ارد رئي�سة
وزراء ا�سرتاليا ام�س ان ا�سرتاليا
�ستخفف ال�ق�ي��ود امل�ف��رو��ض��ة على
العالقات الع�سكرية مع ميامنار يف
اعقاب اال�صالحات الدميقراطية
التي جرت هناك بعد تخلي النخبة
الع�سكرية احلاكمة عن �سيطرتها
على ال�سلطة ال�ت��ي ا�ستمرت 50
ع��ام��ا يف  .2011وخ �ل�ال زي ��ارة
لرئي�س ميامنار ثني �سني لكانبريا
ق� ��ال� ��ت ج� � �ي �ل��ارد ان ال� �ع� �ق ��وب ��ات
�ستلغى على امل�ساعدات االن�سانية
ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري ��ة وع� �م� �ل� �ي ��ات حفظ
ال�سالم ولكن حظرا على مبيعات
اال�سلحة �سيبقى .وقالت جيالرد
لل�صحفيني يف م�ؤمتر �صحفي مع
ث�ين ��س�ين يف ال�برمل��ان اال�سرتايل
مافعلناه ال�ي��وم يعد خ�ط��وة اوىل
ب �� �ش ��أن ال �ع�ل�اق��ات ال��دف��اع �ي��ة بني
بلدينا .انها لي�ست تطبيعا كامال
للعالقات ال��دف��اع�ي��ة وم�ن��ذ تخلي
النخبة الع�سكرية عن ال�سلطة يف
م �ي��امن��ار وت�ن���ص�ي��ب ح�ك��وم��ة �شبه
مدنية يف عام  2011مما ادى اىل
موجة من اال�صالحات ال�سيا�سية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ال �غ��ت احلكومات
ال �غ��رب �ي��ة ب� �ح ��ذر ال �ع �ق ��وب ��ات عن
ميامنار او خففتها.

ب�ت�ق��دمي م �� �س��اع��دات غ�ي�ر قتالية
ملقاتلي املعار�ضة ال�سورية ،ولكن
�أوباما يرف�ض حتى الآن تزويدهم
ب�أ�سلحة خ��وف �اً م��ن و��ص��ول�ه��ا اىل
�أيدي مت�شددين.
ي� ��أت ��ي ذل� ��ك يف وق� ��ت ب � � ��د�أت فيه
املعار�ضة ال�سورية ام�س اجتماعات
يف ت��رك �ي��ا الن �ت �خ��اب �أول رئي�س
ح �ك��وم��ة ت� �ت ��وىل �إدارة املناطق
ال�سورية التي ت�سيطر عليها.
و�أب ��رز م��ن يتناف�س على املن�صب
وزي � ��ر ال � ��زراع � ��ة ال �� �س��اب��ق �أ�سعد
م�صطفى وال �ب��اح��ث االقت�صادي
�أ� �س��ام��ة ق��ا� �ض��ي .وك ��ان االئتالف
ال��وط�ن��ي ن�شر على �صفحته على
م ��وق ��ع ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االجتماعي
في�سبوك �أ�سما َء ع�شرة مر�شحني،

بينهم املعار�ض مي�شال كيلو الذي
اعتذر عن عدم قبول الرت�شيح.
ف �ب �ع��د خ�ل�اف ��ات ع ��دي ��دة �أف�ضت
لت�أجيل اجتماعه مرتني يجتمع
ائ �ت�لاف ق��وى ال �ث��ورة واملعار�ضة
ال �� �س��وري��ة يف ا��س�ط�ن�ب��ول الختيار
رئ �ي ����س ح �ك��وم��ة م ��ؤق �ت ��ة لإدارة
امل �ن��اط��ق ال��واق �ع��ة حت ��ت �سيطرة
املعار�ضة ال�سورية.
وي� �ع ��د ال � ��وزي � ��ر ال �� �س ��اب ��ق �أ�سعد
م�صطفى وال �ب��اح��ث االقت�صادي
�أ�سامة القا�ضي هما الأوف��ر حظاً
يف ت�سلم رئا�سة احلكومة امل�ؤقتة،
ح�سب ت�سريبات �صحافية ،فيما
ذك � ��رت م �� �ص��ادر �أخ� � ��رى �أن ا�سم
رئي�س جلنة امل�ساعدات الإن�سانية
والإغ ��اث� �ي ��ة يف االئ� �ت�ل�اف غ�سان

هيتو ،مطروح بقوة للتناف�س مع
القا�ضي وم�صطفى.
وي�ع�م��ل �أ��س��ام��ة ال�ق��ا��ض��ي كرئي�س
ل �ل �م��رك��ز ال � �� � �س ��وري ل �ل ��درا� �س ��ات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة يف
وا�� �ش� �ن� �ط ��ن ،وق � ��د ول � ��د يف حلب
ع��ام  1968ودر� ��س يف الواليات
املتحدة� ،أم��ا �أ�سعد م�صطفى فقد
ولد يف �إدلب عام  1947كان وزيراً
للزراعة يف عهد حافظ الأ�سد بني
ال�ع��ام�ين  1992و 2000قبل
�أن ي�ن�ت�ق��ل �إىل ال �ك��وي��ت ويعمل
م���س�ت���ش��اراً يف ال���ص�ن��دوق العربي
للإمناء االقت�صادي واالجتماعي.
وم��ن الأ� �س �م��اء امل��ر��ش�ح��ة لرئا�سة
حكومة املعار�ضة ح�سب ما ن�شره
االئ� �ت�ل�اف وب��ا� �س �ت �ث �ن��اء املعار�ض

م�ي���ش��ال ك �ي �ل��و ،ال� ��ذي اع �ت��ذر عن
هذا املن�صب هم بهيج مال حويج،
وه ��و ط �ب �ي��ب م �ق �ي��م يف �إ�سبانيا،
وج �م ��ال ق��ار� �ص �ل��ي ن��ا� �ش��ط مقيم
يف �أمل��ان �ي��ا ،و� �س��امل امل���س�ل��ط ممثل
جتمع القبائل ال�سورية يف املجل�س
الوطني ويحمل دكتوراه يف العلوم
ال�سيا�سية ،وعبداملجيد احلميدي،
اخلبري يف اللغة العربية يف جامعة
ال �ط��ائ��ف يف ال �� �س �ع��ودي��ة ،وقي�س
ال�شيخ باحث يف الفقه والقانون،
ورجل الأعمال وليد الزعبي.
و�ستكون ت�سمية رئي�س احلكومة
ح �� �س��ب م� ��� �ص ��ادر امل� �ع ��ار�� �ض ��ة عن
ط��ري��ق الت�صويت لكل املر�شحني
ث� � ��م ال� �ت� ��� �ص ��وي ��ت للمر�شحني
اللذين يحظيان ب�أعلى ن�سبة من

الأ��ص��وات ،على �أن يح�صل الفائز
ع �ل��ى ث�ل�ث��ي ع ��دد �أع �� �ض��اء الهيئة
العامة من االئتالف وال��ذي يبلغ
 ،64ليبقى اخلالف قائماً داخل

�سيل الالجئني ال�سوريني اختبار ل�صرب اللبنانيني
•• وا�شنطن-وكاالت:

كثريون يف لبنان ممن يعار�ضون
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��وري ب �� �ش��ار الأ�سد
رحبوا بادئ الأمر ب�أفواج الالجئني
القادمني من ال�شام ،لكنهم اليوم
يج�أرون بال�شكوى بحجة �أن ه�ؤالء
�أخ� ��ذوا وظ��ائ�ف�ه��م ورف �ع��وا �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات يف بلدهم.
ف�ه��ذا خ��ال��د ن�ع�م��ان -م��واط��ن من
ط��راب �ل ����س يف � �ش �م��ايل ل �ب �ن��ان -ال
يُخفي بغ�ضه للحكومة ال�سورية،
وه ��و � �ش �ع��ور ي �� �ش��اط��ره ف �ي��ه كثري
م��ن �سكان مدينته فهم ال يزالوا
يحملون ذك��ري��ات م ��ؤمل��ة ل�سنوات
من الوجود الع�سكري ال�سوري يف
بالدهم.
وح ��ي ب ��اب ال�ت�ب��ان��ة ال�ف�ق�ير الذي
يقطنه يُعترب معقال م��ن معاقل
امل ��ؤي��دي��ن ل �ث��وار ��س��وري��ا ال�ساعني
للإطاحة بب�شار الأ�سد ،ولهذا ظل
ي��رح��ب ب��ال�لاج�ئ�ين ال �ف��اري��ن من
جحيم ال�صراع يف وطنهم.
ول �ك ��ن ب �ع��د ع ��ام�ي�ن ت �ق��ري �ب��ا من
ال� � �ت � ��دف � ��ق امل � � �ط� � ��رد ل� �ل� �ن ��ازح�ي�ن
ال�سوريني ،ب��د�أ نعمان وغ�يره من
م��واط�ن��ي ب��اب التبانة اللبنانيني
ي �� �ض �ي �ق��ون ذرع � � �اً ب �ه��م ،ع �ل��ى حد
ت�ع�ب�ير ��ص�ح�ي�ف��ة ل��و���س �أجنلو�س
تاميز الأمريكية يف تقرير لها من
مدينة طرابل�س .ويُنحي كثريون

يف املدينة بالالئمة على الوافدين
اجلدد يف انخفا�ض الأجور وتراجع
فر�ص العمل وارت�ف��اع الإيجارات
و�أ�� �س� �ع ��ار ال �� �س �ل��ع اال�ستهالكية
وتكاليف ت�صليح ال�سيارات وغريها
من ال�ضروريات.
�أما الغ�ضب الذي يعتمل يف نفو�س
مواطني طرابل�س فيقف �شاهداً
ع �ل��ى ال �ق �ل��ق ال� ��ذي ي �ن �ت��اب عموم
لبنان من �سيل الالجئني املنهمر

خل�شيتهم من �أنهم قد يقو�ضون
ال �ت��وازن ال���س�ي��ا��س��ي واالجتماعي
اله�ش للبنان.
وك��ل ي��وم يعرب �أل��ف الج��ئ �سوري
احلدود �إىل لبنان ،البلد الذي يبلغ
تعداد �شعبه  4.5ماليني ن�سمة.
ولبنان -ال��ذي تبلغ م�ساحته ربع
ح�ج��م دول ��ة م�ث��ل ��س��وي���س��را -يقع
يف �أك�ث�ر مناطق ال���ش��رق الأو�سط
م � ��وراً ب��اال� �ض �ط��راب��ات الطائفية

والعرقية .ومنذ اندالع االنتفا�ضة
ال�شعبية يف ��س��وري��ا ق�ب��ل عامني،
ف� � َّر �أك �ث�ر م��ن � 400أل� ��ف الجئ
�سوري �إىل لبنان ،بح�سب تقديرات
ال�سلطات الر�سمية ،ل ُي�ضافوا �إىل
الأع � ��داد ال�ك�ب�يرة م��ن ال�سوريني
املقيمني هناك �أ�صال.
ويف ل �ب �ن��ان ال ت��وج��د مع�سكرات
ر� �س �م �ي��ة لإي � � ��واء ال�ل�اج �ئ�ي�ن كما
ه� ��و احل � � ��ال يف ت ��رك� �ي ��ا والأردن

والعراق ومناطق �أخرى يق�صدها
ال�سوريون.
وال�ق��ادة اللبنانيون ال يرغبون يف
�أن يحذوا حذو تلك ال��دول ،لأنها
ُتذكرهم مبخيمات الفل�سطينيني
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت�م�ت��ع ب��و� �ض��ع �شبه
م���س�ت�ق��ل الأم � ��ر ال � ��ذي � �س��اه��م يف
ان ��دالع احل��رب الأه�ل�ي��ة اللبنانية
ال �ت��ي ا��س�ت�م��رت م��ن ع ��ام 1975
وحتى  1990و�أوقعت زهاء 150
�أل��ف قتيل وخ َّلفت دم��ارا هائال يف
معظم �أرجاء الدولة ،بح�سب زعم
�صحيفة لو�س �أجنلو�س تاميز.
وكان اجلي�ش ال�سوري دخل لبنان
ع��ام  1976ومل ي �غ��ادره��ا �إال يف
 ،2005بعد مزاعم بتورطه يف
اغتيال رئي�س وزراء لبنان الأ�سبق
رفيق احلريري.
وينت�شر الالجئون ال�سوريون يف
ب��وادي لبنان وح�ضرها يلتم�سون
امل ��أوى يف بلد ترتفع فيه تكاليف
امل�ع�ي���ش��ة ب ��أك�ثر مم��ا ه��ي ع�ل�ي��ه يف
� �س��وري��ا .وت �ك �ت��ظ ع ��دة ع ��وائ ��ل يف
�شقق ومرائب لل�سيارات وم�ساكن
م� ��ؤق� �ت ��ة� ،أو يف م� �ب ��انٍ مدر�سية
م �ه �ج��ورة �أو م��راف��ق ح�ك��وم�ي��ة �أو
أرا�ض خالية.
� ٍ
وي �ع �م��ل ال �ع��دي��د م ��ن ال�سوريني
ميكانيكيني وباعة على الطرقات
وط�ب��اخ�ين ويف وظ��ائ��ف �أخ ��رى ال
تتطلب عمالة ماهرة.

االئتالف ،ال�سيما �أن هناك بع�ض
القوى ت�ؤيد ت�شكيل حكومة م�ؤقتة
وترف�ض رف�ضاً قاطعا التفاو�ض
مع رموز من النظام يف حني يدعم

ق �� �س��م �آخ � ��ر ن �ظ��ري��ة ال ��دف ��ع نحو
احل��وار وت�شكيل حكومة انتقالية
ت�ضم الطرفني.

تركيا ت�ستبعد العفو
عن املتمردين االكراد

•• انقرة-ا.ف.ب:

ا�ستبعد وزي ��ر ال �ع��دل ال�ترك��ي �سعد
اهلل ارغ�ي�ن � �ص��دور ع�ف��و ��ش��ام��ل عن
املتمردين االك��راد وطلب ان يغادروا
ت��رك �ي��ا ق �ب��ل ن �ه��اي��ة  ،2013فيما
جت��ري حكومته مفاو�ضات من اجل
ال �ت��و� �ص��ل اىل ح ��ل ��س�ي��ا��س��ي للنزاع
ال�ك��ردي .وق��ال ارغ�ين يف مقابلة مع
��ش�ب�ك��ة ك��ان��ال ت ��ورك اخل��ا� �ص��ة لي�س
واردا ان ن �� �ص��در ع �ف��وا � �ش��ام�لا عن
مقاتلي ح��زب ال�ع�م��ال الكرد�ستاين
(حم �ظ��ور) .واع��رب ال��وزي��ر الرتكي
اي�ضا ع��ن االم��ل يف ان ينهي حواىل
ال� �ف ��ي م �ت �م ��رد م� ��ن ح � ��زب العمال
الكرد�ستاين يتح�صنون يف جبال جنوب �شرق تركيا ان�سحابهم املقرر من
االرا��ض��ي الرتكية قبل نهاية ه��ذه ال�سنة .واع�ت�بر ارغ�ين ان يف االمكان
حتديد بع�ض املواعيد لالن�سحاب.
وان�ه��اء االن�سحاب قبل نهاية ال�سنة ه��و ال�صيغة االن�سب  .وك��ان ارغني
يتحدث قبل ثالثة اي��ام من عيد ال�ن��وروز ،اي ال�سنة الكردية اجلديدة،
اخلمي�س حيث م��ن امل�ق��رر ان يعلن ال��زع�ي��م ال �ك��ردي امل�سجون عبد اهلل
اوج�لان وقفا الط�لاق النار من جانب واح��د ،كما ذك��رت م�صادر كردية
واحلكومة الرتكية .وا�ضافت ه��ذه امل�صادر ان اوج�لان �سيدعو قواته يف
وقت الحق اىل ت�سليم ا�سلحتهم قبل �شهر �آب اغ�سط�س املقبل .وقال ارغني
ان وقف اطالق النار وان�سحاب املقاتلني يجب ان يح�صال ب�شكل متزامن ،
ملمحا اىل ان الربملان الرتكي ميكن ان ي�صدر قوانني حول منح املتمردين
ج��وازات م��رور تخولهم التوجه اىل قواعدهم اخللفية يف �شمال العراق.
وقد ب��د�أت ال�سلطات الرتكية اواخ��ر العام املا�ضي مناق�شات مع عبد اهلل
اوج�لان ال��ذي مي�ضي حكما باجل�سن مدى احلياة النهاء النزاع الكردي
الذي ا�سفر عن مقتل اكرث من  45الف �شخ�ص منذ .1984

املعلومات الإ�ستخبارية لتربير احلرب كانت �أكذوبة

�إندبندنت :الغرب جتاهل دليال هاما قبل غزو العراق
•• لندن-وكاالت:

وف �ق��ا ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ه��ام��ة جديدة
ب �ع��د م� � ��رور ع �� �ش��ر �� �س� �ن ��وات على
احل ��رب ال�ع��راق�ي��ة ك��ان اث �ن��ان من
كبار ال�سا�سة العراقيني قد �أبلغا
اال�ستخبارات الغربية قبيل الغزو
�أن �صدام ح�سني مل ميتلك �أ�سلحة
دم��ار �شامل ،لكن حتذيراتهما مت
جت��اه�ل�ه��ا ومل ُت ��دون الح�ق��ا فيما
ع ��رف ب�ت�ح�ق�ي��ق ب�ت�ل��ر يف فرباير
�شباط .2004
و�أ�� � �ش � ��ارت � �ص �ح �ي �ف��ة �إندبندنت
يف ت� �ق ��ري ��ره ��ا �إىل �أن الفيلم
الوثائقي بانوراما لهيئة الإذاعة
الربيطانية (بي بي �سي) ي�ؤكد �أن
املعلومات اال�ستخبارية احليوية
ال �ت ��ي ا� �س �ت �خ��دم��ت ل �ت�ب�ري��ر غزو
ال �ع��راق ق�ب��ل ع���ش��ر ��س�ن��وات بُنيت
على التلفيق و التمني .
وبينما ٌنبذت املعلومات التي قدمها
ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين العراقيني ب�أنها
غ�ي�ر م�ه�م��ة �إذا ك��ان��ت ت���ش�ير �إىل
�أن ��ص��دام ح�سني مل يكن ميتلك
�أ��س�ل�ح��ة دم ��ار � �ش��ام��ل ،ك ��ان هناك
ترحيب كبري باملعلومات ال�سرية
ال�ت��ي ك��ان��ت ت ��أت��ي م��ن العراقيني
ذوي ال ��رت ��ب امل �ت��دن �ي��ة �إذا كانت
تعزز ما كان يريد �سماعه الرئي�س
الأم�ي�رك ��ي ال �� �س��اب��ق ج� ��ورج بو�ش
ورئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق

ت��وين بلري .وذك��رت ال�صحيفة �أن
اللورد بتلر �أبلغ معدي الربنامج
�أن��ه اكت�شف فيما بعد ت�ق��ري��را مت
جتاهله يف ال�سابق ك�شف �أن �ضابطا
ب�سلك اال�ستخبارات ال�سرية كان
ق��د ع�ق��د اج�ت�م��اع��ا م��ع واح ��د من
�أك�بر �ضباط امل�خ��اب��رات العراقية
هو طاهر حبو�ش التكريتي ،و�أبلغ
ح �ب��و���ش اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�سرية
وق�ت�ه��ا �أن ��ه مل ي�ع��د ه�ن��اك �أ�سلحة

دم��ار �شامل يف العراق .وق��ال بتلر
ملعد برنامج بانوراما بيرت تيلور
اكت�شفنا �أن التقرير كان جزءا من
الأوراق ال�ت��ي ح�صلنا عليها بعد
احل��دث  .و�أ� �ض��اف ك��ان ه��ذا �شيء
�أعتقد �أن جلنة التحقيق �أغفلته
حقا .لكن عندما �س�ألنا عنه قيل
ل �ن��ا �إن � ��ه مل ي �ك��ن ح �ق �ي �ق��ة بالغة
الأهمية لأن اال�ستخبارات ال�سرية
�أهملته ك�شيء افتعله �صدام ح�سني

للت�ضليل  .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل
�أنه قبل احلرب بعدة �أ�شهر �أجرى
م��رك��ز وك��ال��ة امل �خ��اب��رات املركزية
بباري�س ات���ص��اال ع�بر و�سيط مع
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال �ع��راق��ي ناجي
�صربي.
و�أب �ل��غ رئ�ي����س ال��وك��ال��ة يف باري�س
ب �ي��ل م � � ��وراي ،ق� �ي ��ادة امل �خ ��اب ��رات
املركزية �أن العراق ال ميتلك �شيئا
فعليا على طريق �أ�سلحة الدمار

ال�شامل .وه��ذه املعلومات مُررت
�أي�ضا لال�ستخبارات الربيطانية.
وقال م��وراي لبانوراما مل يكونوا
�� �س� �ع ��داء .ومل ي �� �ص��دق��وا الأم � ��ر.
وك��ان هناك جهد م�ستمر لإيجاد
معلومات ا�ستخبارية تعزز املواقف
امل�سبقة .
وقالت ال�صحيفة �إن حتقيق اللورد
بتلر مل يُبلغ ب�أن املخابرات املركزية
ك��ان��ت ع �ل��ى ات �� �ص��ال غ�ي�ر مبا�شر
ب��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ع��راق��ي .وقال
بتلر �إذا ك��ان �سلك اال�ستخبارات
ال �� �س��ري��ة واع �ي��ا ل��ذل��ك ف �ق��د كان
ينبغي �إبالغنا .
و�أ� �ض��اف��ت �أن امل �خ��اب��رات املركزية
الأمريكية واال�ستخبارات ال�سرية
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة ك ��ان� �ت ��ا مهي�أتني
ل �ت �� �ص��دي��ق م �� �ص��ادر م �ث��ل املخرب
امل�سمى كريفبول  ،الذي كان ا�سمه
احلقيقي راف��د اجلنابي ،مهند�س
كيميائي فر من العراق �إىل �أملانيا
ع ��ام  ،1999وزع � ��م �أن م�صنع
ال�ب��ذور ال��ذي ك��ان يعمل فيه كان
ينتج م��واد كيميائية وبيولوجية
للمختربات املتنقلة .وم��ع بداية
ع ��ام � 2001أدرك� � ��ت املخابرات
الأمل��ان �ي��ة �أن م��ا ال ي�ق��ل ع��ن جزء
من ق�صته كان ملفقا وتوقفت عن
االعتماد عليه .ومن جانبها قدرت
اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�سرية �أي���ض��ا �أنه
كان كذابا .

�أمر ق�ضائي ب�ضبط حرا�س مقر الإخوان بالقاهرة
•• القاهرة-يو بي �أي:

�أمر النائب العام امل�صري طلعت عبد اهلل ،ام�س ،ب�ضبط
و�إح�ضار ا ُ
حلرا�س املكلفني بت�أمني مقر جماعة الإخوان
امل�سلمني بالقاهرة للتحقيق باتهامات موجهة لهم
باالعتداء على معار�ضني و�صحافيني.
و�أ�صدر عبد اهلل ،قراراً با�ستدعاء عنا�صر الأمن املكلفني
ب�ح�م��اي��ة امل �ق��ر امل��رك��زي جل�م��اع��ة الإخ � ��وان امل�سلمني
ب��ال�ق��اه��رة للتحقيق يف ب�لاغ��ات تتهمهم باالعتداء
على ن�شطاء معار�ضني وعلى �صحافيني م�ساء ال�سبت
الفائت حول املقر.
وكان ن�شطاء حقوقيون و�سيا�سيون قدموا �إىل النائب
العام عدداً كبرياً من البالغات الق�ضائية تتهم عددا

م��ن �شباب جماعة الإخ ��وان امل�سلمني ب��االع�ت��داء على
ن�شطاء معار�ضني خ�لال وقفة احتجاجية قاموا بها
م�ساء ال�سبت الفائت مبحيط املقر املركزي للجماعة
ب���ض��اح�ي��ة امل �ق �ط��م يف ال �ق��اه��رة و�إ� �ص��اب��ة �صحافيني
ك��ان��وا ي�ق��وم��ون بعملهم يف تغطية ف�ع��ال�ي��ات الوقفة
االحتجاجية.
يف غ�ضون ذل��ك ه��اج��م معت�صمون مب�ي��دان التحرير
بو�سط القاهرة� ،سيارة �شرطة و�أ�ضرموا النار بها.
ويعت�صم ع���ش��رات امل��واط�ن�ين مب �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر منذ
عدة �أ�شهر احتجاجاً على مقتل ع�شرات من الن�شطاء
املعار�ضني يف مواجهات مع عنا�صر الأم��ن على مدى
الأ�شهر الأربعة املا�ضية ،وقام عدد من املتواجدين بني
املعت�صمني ب�إحراق �آليتني تابعيتني لل�شرطة م�ؤخراً.
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الرئي�س ال�صيني يزور مو�سكو
•• مو�سكو-يو بي �أي:

�أع�ل��ن الكرملني ،ام����س �أن الرئي�س ال�صيني،
�شي جني بينغ� ،سيقوم ب��زي��ارة ر�سمية ملو�سكو
خ�لال ال�ف�ترة ال�ف�ترة م��ا ب�ين  22و� 24آذار
م��ار���س احل ��ايل .،ونقلت و�سائل �إع�ل�ام رو�سية
ع��ن املكتب الإع�لام��ي للكرملني� ،أن الرئي�س
ال�صيني اجلديد � ،سيزور مو�سكو يف الفرتة ما
بني  22و� 24آذار مار�س احلايل ،وذلك تلبية
لدعوة من الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني.
و�أ� �ش��ار امل�ك�ت��ب �إىل �أن ��ه م��ن امل�ت��وق��ع �أن يبحث

الرئي�سان خ�لال ال�ل�ق��اء �أه��م ق�ضايا التعاون
ال �ث �ن��ائ��ي يف جم� ��االت االق �ت �� �ص��اد ،والتجارة،
وال� �ط ��اق ��ة ،واال� �س �ت �ث �م��ار ،وال� �ت� �ع ��اون التقني
وال�صناعي والإن�ساين  .كما �سيبحث الرئي�سان
امل��وا��ض�ي��ع امل�ه�م��ة ع�ل��ى ال�صعيدين الإقليمي
والدويل ،ومن بينها تطور الأو�ضاع يف ال�شرق
الأو� �س��ط ،والأزم� ��ة ال���س��وري��ة ،وامل �ل��ف النووي
الإيراين ،والق�ضية الأفغانية ،والو�ضع الأمني
يف �شبه اجل��زي��رة الكورية ،و�شمال �شرق �آ�سيا
عموماً .كما �سيبحث الرئي�سان �سبل تطوير
ال �ت �ع��اون ال��رو� �س��ي -ال���ص�ي�ن��ي يف �إط� ��ار الأمم

املحكمة الهندية ال تعرتف بح�صانة �سفري �إيطاليا

امل� �ت� �ح ��دة ،وجم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ،وبريك�س
ومنظمة �شنغهاي للتعاون ،ومنظمة التعاون
االقت�صادي يف �آ�سيا واملحيط الهادئ.
وكان وزير اخلارجية ال�صيني ال�سابق ،يانغ جيه
ت�شي ،قال يف م�ؤمتر �صحايف ،يف � 9آذار مار�س
احلايل� ،أثناء انعقاد الدورة الربملانية ال�سنوية،
�إن �شي جني بينغ �سيقوم ،بعيد انتخابه رئي�ساً
ل�ل�ب�لاد ،ب��زي��ارة �إىل رو��س�ي��ا ،وت�ن��زان�ي��ا وجنوب
�أف��ري �ق �ي��ا ،وج �م �ه��وري��ة ال �ك��ون �غ��و ،و�سيح�ضر
القمة اخلام�سة ملجموعة الربيك�س يف جنوب
�أفريقيا.

تفجريان ي�ستهدفان مدر�ستني يف بي�شاور

طالبان باك�ستان تعلق املفاو�ضات مع احلكومة
•• �إ�سالم اباد-يو بي �أي:

�أع �ل �ن��ت ط��ال �ب��ان ب��اك �� �س �ت��ان ام�س
ع��ن تعليق حم��ادث��ات ال���س�لام مع
ح�ك��وم��ة ال �ب�ل�اد ،متهمة �إي��اه��ا ب
عدم اجلدية .
ون �ق �ل��ت ق �ن��اة داون الباك�ستانية
عن �إح�سان اهلل �إح�سان ،املتحدث
ب��ا� �س��م م�ن�ظ�م��ة حت��ري��ك طالبان
ال�ب��اك���س�ت��ان�ي��ة� ،إن امل�ن�ظ�م��ة علقت
حمادثاتها م��ع احل�ك��وم��ة ،متهماً
ال�سلطات واجلي�ش الباك�ستانيني
ب� �ع ��دم اع �ت� �م ��اد اجل ��دي ��ة يف هذه
املباحثات.
واعترب �أن احلكومة مل تقدّم �إىل
ال�شعب ،خ�لال ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية� ،سوى الأعباء ،والبطالة،
والفقر .و�أ�ضاف �أن املنظمة تن�صح
ال�شعب الباك�ستاين بعدم امل�شاركة
يف انتخابات النظام الدميقراطي
غري الإ�سالمي الذي يخدم فقط
م�صالح الكفار و�أعداء الإ�سالم .
وت��اب��ع �أن املنظمة تن�صح ال�شعب
ب ��االب� �ت� �ع ��اد ع� ��ن جت� �م� �ع ��ات ح ��زب
ال���ش�ع��ب ال �ب��اك �� �س �ت��اين ،واحلركة
القومية امل�ت�ح��دة ،وح��زب عوامي
الوطني .
و�أ�ضاف �أن املنظمة �ستتابع �سعيها
لتطبيق حكم ال�شريعة يف البالد.
ي �� �ش��ار �إىل �أن ط��ال �ب��ان باك�ستان
�أع� ��رب� ��ت ،يف ب ��داي ��ة �آذار مار�س
احل � � ��ايل ،ع� ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ب � ��إج� ��راء
م �ب��اح �ث��ات � �س�ل�ام م �� �ش��روط��ة مع
ال�سلطات الباك�ستانية.
فجر م�سلحون جمهولون
ميدانياًّ ،

م��در��س�ت�ين اب�ت��دائ�ي�ت�ين يف �إقليم
بي�شاور ب�شمال غرب باك�ستان ،يف
اعتداءين جديدين على م�ؤ�س�سات
التعليم احلكومية مل يوقعا �أي
�ضحايا .ونقلت قناة (جيو تي يف
) الباك�ستانية عن م�صادر ر�سمية،
�إن �أ�� � �ض � ��راراً حل �ق��ت مبدر�ستني
ابتدائيتني بعد تفجري م�سلحني
ملتفجرات زرعوها فيهما يف �إقليم
بي�شاور.
و�أ��ش��ارت امل�صادر �إىل �أن االنفجار
مل يوقع �أي �ضحايا.
و�أ ّك � � ��دت �أن ق � ��وات الأم� � ��ن ب� ��د�أت
بتم�شيط املنطقة ،وفتحت حتقيقاً
يف احلادثتني .ي�شار �إىل �أن �إقليم

بي�شاور امل�ضطرب غالباً ما ي�شهد
عمليات مماثلة .
ي ��أت��ي ذل ��ك ،يف وق��ت ارت�ف�ع��ت فيه
ح �� �ص �ي �ل��ة ال �ت �ف �ج�ي�ر االن� �ت� �ح ��اري
واال�� �ش� �ت� �ب ��اك امل �� �س �ل��ح يف جممع
ق�ضائي ببي�شاور يف �إقليم خيرب
ب �خ �ت��ون �خ��وا ال �ب��اك �� �س �ت��اين �إىل 4
قتلى ،و 30جريحاً ،و�سط �أنباء
عن احتجاز رهائن داخله.
وذك ��رت ق�ن��اة داون الباك�ستانية،
�أن ع �ن��ا� �ص��ر الأم� � ��ن مت �ك �ن��وا من
قتل انتحاري قبل دخوله املجمع
الق�ضائي ،وا�ستطاعت فرق تفكيك
املتفجرات تفكيك �سرتته النا�سفة،
غ�ير �أن ان�ت�ح��اري�اً �آخ��ر متكن من

دخول املجمع حيث فتح النار ب�شكل
ع�شوائي قبل �أن يفجر نف�سه ،ما
�أدى �إىل مقتله ،و�شخ�صني �آخرين،
وجرح � 30شخ�صاً .ونقلت و�سائل
�إعالم باك�ستانية عن وزير الإعالم
بحكومة خيرب بختونخوا ،ميان
�إفتخار ح�سني ،قوله �إن انتحارياً
اق�ت�ح��م امل�ج�م��ع ال��ري��ا��ض��ي وفجر
نف�سه.
و�أ� � �ض� ��اف �أن ع �� �ش��رات امل�سلحني
ه��اج�م��وا امل�ج�م��ع ،واح�ت�ج��زوا عدة
ره ��ائ ��ن ،م ��ن ب �ي �ن �ه��م ع �ن��ا� �ص��ر يف
ال�شرطة ،والقوى الأمنية ،مرجحاً
�أن تكون الغاية م��ن ه��ذا الهجوم
حترير م�س ّلحني من ال�سجن.

تايوان تن�صب �صواريخ
موجهة اىل ال�صني

•• تايبيه-ا.ف.ب:

موريتانيا تعتقل �إرهابيني ت�سللوا من مايل
•• نواك�شوط-وكاالت:

�أعلنت احلكومة املوريتانية �أنها اعتقلت خالل الفرتة
امل��ا��ض�ي��ة خ�م���س��ة �إره��اب �ي�ي�ن م��ن امل�ن�ت�م�ين للجماعات
الإ�سالمية امل�سلحة يف �شمال مايل ،قالت �إنهم حاولوا
الت�سلل �إىل موريتانيا .وق��ال وزي��ر اخلارجية حمادي
ول��د ح�م��ادي يف م��ؤمت��ر �صحفي �إن موريتانيا متكنت
م��ن اع�ت�ق��ال خم�سة عنا�صر �إره��اب�ي��ة ح��اول��وا الت�سلل
�إىل ال�ب�لاد ،م�شريا �إىل �أن ب�لاده بذلت جهودا كبرية
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة الأخ �ي��رة ل���ض�ب��ط ح ��دوده ��ا و�إم�ساك
قب�ضتها الأمنية على كامل ترابها حفاظا على �أمنها
وا�ستقرارها.
ومل يك�شف امل�صدر نف�سه ما �إذا كانت العنا�صر املعتقلة
جاءت لتنفيذ عمليات داخل الأرا�ضي املوريتانية� ،أم �أنها

حاولت ال�ه��روب من جحيم االقتتال ال��دائ��ر يف �شمال
م��ايل .و�أ��ش��ار ول��د ح�م��ادي �إىل توقيف عنا�صر �أخرى
دخلوا �ضمن �أفواج الالجئني الأزواديني الذين تزايدت
�أعدادهم يف الآونة الأخرية ،ولكنه مل ي�ش�أ ت�أكيد ما �إذا
كان ه�ؤالء مت �إيقافهم ب�شكل م�ؤقت فقط� ،أم �أن بع�ضهم
ال ي��زال معتقال .واكتفى الوزير بالقول �إن ه ��ؤالء مت
التعامل معهم على �أ��س��ا���س ال�ق��ان��ون ،و�إن ��ه مت �إطالع
مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني على الأم��ر ،وكانت را�ضية
بح�سب الوزير -عن ما قامت به احلكومة املوريتانيةحل�ف��ظ �أم�ن�ه��ا و��ض�ب��ط ح��دوده��ا .ي��ذك��ر �أن احلكومة
املوريتانية مل ت�شارك حتى الآن بوحدات ع�سكرية يف
احل��رب الدائرة حاليا ب�شمال م��ايل ،و�إن كانت تعهدت
بامل�شاركة يف قوات حفظ ال�سالم الأممية التي �سيجري
ت�شكيلها يف الفرتة القادمة.

اعلنت ال�صحف التايوانية ام�س
ان ت ��اي ��وان ��س�ت�ن���ص��ب يف 2013
خم�سني ��ص��اروخ��ا متو�سط املدى
��س�ت��وج��ه اىل ق��واع��د ع���س�ك��ري��ة يف
ج� �ن ��وب �� �ش ��رق ال� ��� �ص�ي�ن .وذك � ��رت
�صحيفة ت���ش��اي�ن��ا ت��امي��ز اليومية
ال �ت��ي ت���ص��در يف ت��اي�ب�ي��ه ن�ق�لا عن
م���ص��ادر ع�سكرية مل تك�شفها ان
ال �� �ص��اروخ ي��ون ف�ي�ن��غ مت تطويره
م��ن قبل معهد �شونغ ��ش��ان العام
للعلوم والتكنولوجيا ويبلغ مداه
اكرث من الف كيلومرت .وا�ضافت
ان ه� ��ذه ال �� �ص��واري��خ ��س�ت�ن���ش��ر يف
اجلبال و�سط اجلزيرة اعتبارا من
العام املقبل وت�صوب على اهداف
ع�سكرية بينها م �ط��ارات وقواعد
�صواريخ لتطويق تهديدات ال�صني
ال�ت��ي اط�ل�ق��ت ��ص��واري��خ ق��رب هذه
االرا��ض��ي يف  .1996وتابعت انه
مت تطوير برنامج يون فينغ بف�ضل
م���س��اع��دة ب�ل��د اوروب � ��ي مل يك�شف
ا��س�م��ه .وك ��ان وزي ��ر ��س��اب��ق للدفاع
ال� �ت ��اي ��واين م��اي �ك��ل ت �� �س��اي ك�شف
م�ؤخرا يف كتاب ان تايوان �صممت
يف � � 2008ص ��واري ��خ متو�سطة
امل��دى ت�ستهدف ال�صني .وانتقدت
احل �ك��وم��ة ك���ش��ف ه ��ذه املعلومات
معتربة انها ميكن ان ت�ضر باالمن
ال �ق��وم��ي .ورف���ض��ت وزارة الدفاع
ال�ت��اي��وان�ي��ة االث �ن�ين التعليق على
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ن���ش��رت�ه��ا ت�شاينا
تاميز .وي�ؤكد اخلرباء الع�سكريون
ان ال�صني القارية متتلك 1600
�صاروخ موجهة اىل تايوان.

•• نيودلهي-ا.ف.ب:

اعلن رئي�س املحكمة العليا الهندية ام�س ان �سفري ايطاليا يف الهند الذي �ساعد يف التفاو�ض من اجل
االفراج موقتا عن جنديني ايطاليني مالحقني بتهمة القتل يف الهند ،ال يتمتع بح�صانة دبلوما�سية.
واعلن التما�س كبري ان �شخ�صا ي�أتي اىل املحكمة ويعطي �ضمانات لي�س له ح�صانة .وكان ال�سفري
دانيال مان�سيني اعلن انه ي�ضمن عودة اجلنديني اىل الهند بعد ال�سماح لهما بالعودة اىل بالدهما
�شهرا ،لكن ايطاليا اعلنت اال�سبوع املا�ضي انهما لن يعودا ما اثار غ�ضب نيودلهي .وكان اجلنديان
مكلفان االم��ن على ناقلة نفط ايطالية واتهما بقتل اثنني من �صيادي ال�سمك ظنا منهما انهما
قرا�صنة قبالة �سواحل كرياال جنوب غرب البالد يف � 15شباط فرباير .2012
وع��اد اجل�ن��دي��ان اىل ايطاليا يف � 23شباط ف�براي��ر بعدما ق��ررت املحكمة العليا الهندية انهما
ي�ستطيعان العودة اىل بلدهما ل�شهر واحد من اجل االنتخابات الت�شريعية ،الن ايطاليا ال ت�سمح
باالقرتاع عرب الربيد .لكن روما اعلنت بعد ذلك ،انهما لن يعودا اىل الهند.

•• مقدي�شو-رويرتز:
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حمامو كينياتا يطالبون
اجلنائية ب�إ�سقاط ق�ضيته
•• ام�سرتدام-رويرتز:

ي �ح��ث حم��ام��و ال��رئ �ي ����س الكيني
املنتخب �أوه ��ورو كينياتا املحكمة
اجل �ن��ائ �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ام� �� ��س على
ا�سقاط االت�ه��ام��ات املوجهة �ضده
بعد ان�ه�ي��ار الق�ضية امل�ق��ام��ة �ضد
�شريكه املتهم يف نف�س الق�ضية.
و�أدى ف ��وز ك�ي�ن�ي��ات��ا يف انتخابات
الرئا�سة التي ج��رت ب�شكل �سلمي
اىل ح ��د ك �ب�ي�ر ه� ��ذا ال �� �ش �ه��ر اىل
تعقيد الق�ضية املقامة �ضده بتهمة
ارت �ك��اب ج��رائ��م يف ح��ق االن�سانية
ب�سبب جرائم القتل التي وقعت يف
اعقاب انتخابات عام .2007
وه � � ��ذه ال �ق �� �ض �ي��ة اخ� �ت� �ب ��ار مهم
للمحكمة التي ان�شئت منذ اكرث
م��ن ع���ش��ر � �س �ن��وات ب��و��ص�ف�ه��ا اول
حمكمة دائ�م��ة يف ال�ع��امل جلرائم
احل ��رب ولكنهم مل ت���ص��در �سوى
ادانة واحدة فقط.
وك��ان كينياتا وامل��وظ��ف احلكومي
ال�سابق فران�سي�س م��وت�ه��اورا من
ب�ي�ن � �س �ت��ة م���ش�ت�ب��ه ب �ه��م اتهمهم
االدع� � � ��اء يف امل �ح �ك �م��ة اجلنائية
الدولية يف ب��اديء االم��ر بتن�سيق
اع � �م� ��ال ال �ع �ن��ف ب �ع��د انتخابات
 2007عندما قتل نحو 1200
�شخ�ص.
ولكن يف  11مار�س اذار قالت فاتو
بن�سودا ممثلة االدع��اء يف املحكمة
اجلنائية الدولية ان تراجع �شاهد
رئي�سي عن �شهادته اجربها على
�سحب االتهامات املوجهة ملوتهاورا
 .وقالت ان ذلك لن يكون له ت�أثري
على ق�ضية كينياتا.
ودعا الق�ضاة اىل عقد جل�سة قبل
املحاكمة يف اله��اي ملناق�شة نتائج
�سحب االتهامات املوجهة ملوتهاورا
على الق�ضية املقامة �ضد كينياتا.

املانيا تنظر يف دعوى �ضد غارة للناتو ب�أفغان�ستان
•• برلني-ا.ف.ب:

ينظر الق�ضاء االمل��اين اعتبارا م��ن االرب�ع��اء يف دعوى
رفعها اقارب مدنيني قتلوا يف غارة جوية يف افغان�ستان
امرت بها القيادة االملانية لقوات حلف �شمال االطل�سي،
مطالبني املانيا بتعوي�ضات قدرها  3,3مليون يورو.
واع �ت�بر جمل�س ال �ن��واب االمل ��اين ال �غ��ارة ال�ت��ي ا�سفرت
ع��ن �سقوط اك�ثر م��ن  90قتيال يف ال��راب��ع م��ن ايلول
�سبتمرب  2009قرب قندوز �شمال �شرق البالد احد
اخطر احل��وادث التي �ضلع فيها اجلي�ش االمل��اين منذ
احلرب العاملية الثانية وجرائم اجلي�ش النازي.
وحت ��ول ��ت ال�ق���ض�ي��ة اىل ف���ض�ي�ح��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة ادت اىل
ا�ستقالة وزير الدفاع و�ضباط كبار .و�ستنظر حمكمة
بون (غرب) يف مرحلة اوىل يف �شكويني رفعهما اقارب
ا�شخا�ص قتلوا يف الغارة .ويطالب رب عائلة بتعوي�ضات
قدرها اربعني الف يورو ملقتل اثنني من ابنائه يف تلك
ال�غ��ارة بينما تطلب ارملة وام ل�ستة اطفال بخم�سني
الف يورو من الدولة االملانية .ويف املجموع ت�شارك 79

عائلة يف الدعوى الق�ضائية .واعلنت املانيا انها �ستطلب
رف�ض الدعوى ،ح�سب ما جاء يف بيان من حمكمة بون
ح�ي��ث جت��ري حم��اك�م��ة ه��ذه الق�ضية الن م�ق��ر وزارة
الدفاع ما زال يف العا�صمة االملانية ال�سابقة .ومل ي�ستدع
املدعون وال ال�شهود املحتملني اىل جل�سة االربعاء .وافاد
البيان ان��ه لي�س متوقعا ان تعلن املحكمة ق��رارا عقب
تلك اجلل�سة  .وقد جرت حماكمات من هذا القبيل يف
الواليات املتحدة رفعها مدنيون احتجاجا على عمليات
ع�سكرية لكنها غري م�سبوقة يف املانيا .وا�سفرت الغارة
على قندوز ،املنطقة التي ينت�شر فيها اجلي�ش االملاين
منذ  ،2003عن �سقوط ت�سعني قتيال وجريحا لكن
عدد املدنيني القتلى يظل غري حمدد ،وحتدث حمامي
العائالت يف املانيا كرمي بوبال عن مقتل  137مدنيا
لكن برلني مل ت��ؤك��د ذل��ك اب��دا .وق��ال املحامي بوبال
وهو امل��اين من ا�صل افغاين مقيم يف برمين (�شمال)
ب�سبب تلك اجلرمية الهمجية فقد العديد من االيتام
واالرام��ل من كان �سندهم املايل والعديد من االمهات
اطفالهن .

متمردون يحتجزون  5وزراء يف افريقيا الو�سطى
•• بانغي-ا.ف.ب:

ي �ح �ت �ج��ز م �ق��ات �ل��و ح ��رك ��ة مترد
��س�ي�ل�ي�ك��ا يف اف��ري �ق �ي��ا الو�سطى
خ�م���س��ة وزراء م��ن اع �� �ض��اء وفد
ح �ك��وم��ي يف م�ه�م��ة ل ��دى حركة
ال� �ت� �م ��رد يف �� �ش ��رق ال � �ب �ل�اد منذ
االحد وهددوا با�ستئناف االعمال
القتالية .
و�� �ص ��رح وزي � ��ر االم � ��ن جو�سوي
ب�ي�ن��وا ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س ان
وف��دا حكوميا توجه اىل �سيبوت
( 160كلم �شمال بانغي) ليبحث
م��ع �سيليكا م�سائل ��س�لام ونزع
ال�سالح .
ومنعت �سيليكا خم�سة من اع�ضاء
ال��وف��د ،ه��م وزراء ك��ان��وا اع�ضاء
يف ح��رك��ة ال �ت �م��رد ان �� �ض �م��وا اىل
حكومة الوحدة الوطنية اخلم�سة
م��ن ال �ع��ودة اىل ب��ان�غ��ي مطالبة
بتطبيق اتفاقات ال�سالم املربمة
يف ليربفيل ،كما او�ضح بينوا.
وب�ي�ن ال � ��وزراء امل�ح�ت�ج��زي��ن ابرز
�شخ�صيات �سيليكا ،اي رئي�سها
ون ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء حاليا
مي�شال جوتوديا ووزي��ر الغابات
حممد داع �ف��ان ووزي ��ر االت�صال
كري�ستوف غزام بيتي.
واع� �ل ��ن م �� �ص��در اخ� ��ر يف حركة
التمرد الكولونيل جوما نركويو
لفران�س بر�س طلبنا من احلكومة
ان تطبق اتفاقات ليربفيل لكن
يبدو انها ال ت�صغي الينا .
وا� � �ض� ��اف من �ه��ل احل �ك ��وم ��ة 72

��س��اع��ة ل �ل��رد ع�ل��ى م�ط��ال�ب�ن��ا واال
ف��ان �سيليكا �ست�ست�أنف االعمال
ال�ق�ت��ال�ي��ة  .وق ��د ا��ش�ه��ر متمردو
��س�ي�ل�ي�ك��ا ال �� �س�لاح يف وج ��ه نظام
ال ��رئ� �ي� �� ��س ف ��رن� ��� �س ��وا ب� ��وزي� ��زي
منت�صف ك��ان��ون ال�ث��اين دي�سمرب
وه ��ددوا بالزحف على العا�صمة
بانغي لكن تدخال اقليميا حال
دون ذلك.
وبعد ابرام اتفاق �سالم يف ليربفيل
يف  11كانون الثاين يناير وافق
التحالف املتمرد على امل�شاركة يف
حكومة وحدة وطنية.
ل �ك��ن يف ن �ه��اي��ة � �ش �ب��اط فرباير

ه��اج��م ف�صيل م��ن �سيليكا بلدة
�سيدو (�شمال) ودان ذل��ك اثنان
م��ن ق ��ادة ح��رك��ة ال�ت�م��رد ا�صبحا
وزي � ��ري � ��ن يف ح� �ك ��وم ��ة ال ��وح ��دة
الوطنية ،وهما اجل�ن�رال حممد
دفان وكري�ستوف غزام بيتي .وما
زال املتمردون يطالبون باالفراج
عن املعتقلني ال�سيا�سيني ورحيل
ال �ق ��وات االج�ن�ب�ي��ة م��ن افريقيا
ال��و� �س �ط��ى وخ �� �ص��و� �ص��ا اجلنوب
افريقية .وتتكون حركة �سيليكا
ال �ت��ي ت��ا��س���س��ت ن �ه��اي��ة ،2012
م ��ن اك �ب�ر ح��رك �ت��ي مت� ��رد وع ��دة
جم �م ��وع ��ات م �� �س �ل �ح��ة �صغرية.

وا� �ض��اف ال�ك��ول��ون�ي��ل ن��رك��وي��و ان
ف���ض�لا ع��ن م�ط��ال�ب�ن��ا ،احتجزنا
ال ��وزراء اخلم�سة احتجاجا على
اللهجة املهينة ال�ت��ي ا�ستعملها
رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة يف ت�صريح
اذاع ��ي ازاء �سيليكا وال ��ذي اثبت
انه ال يرود ال�سالم .
ون �� �ش �ب��ت خ�ل�اف ��ات داخ� ��ل حركة
ال�ت�م��رد م�ن��ذ ع��دة ا��س��اب�ي��ع بينما
هاجم ف�صيل من �سيليكا يف 11
اذار مار�س احدى اكرب مدن �شرق
افريقيا الو�سطى بنغا�سو بعد ان
احتل نهاية �شباط فرباير �سيدو
يف ال�شمال.

مادورو يتهم �أمريكا بالتخطيط لإغتيال كابرلي�س

حمكمة �صومالية تفرج عن �صحفي

�أطلق قا�ض �صومايل �سراح �صحفي احتجز ال�شهر املا�ضي ملقابلته امر�أة يعتقد
�أن�ه��ا تعر�ضت الغت�صاب جماعي يف ق�ضية الق��ت ادان��ة دول�ي��ة لكيفية تعامل
ال�سلطات ال�صومالية مع �ضحايا العنف اجلن�سي وحرية ال�صحافة .وقالت
جماعات معنية بالدفاع ع��ن حقوق االن�سان ان حماكمة �ضحية االغت�صاب
اجلماعي ل��ول علي عثمان وال�صحفي عبد العزيز عبد النور حتركها دوافع
�سيا�سية تهدف اىل الت�سرت على االنتهاكات اجلن�سية املتف�شية التي تتعر�ض لها
الن�ساء على يد قوات االمن .ومل ين�شر عبد النور مقابلته مع لول عثمان ولكن
حكم على كل منهما بال�سجن ملدة عام بعد �أن �أدانهما القا�ضي باختالق الق�صة
لت�شويه �سمعة احلكومة ال�صومالية وهو حكم �أدانته الواليات املتحدة ب�شدة.
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•• كراكا�س-ا.ف.ب:

اتهم الرئي�س الفنزويلي امل��وق��ت نيكوال�س م ��ادورو م�س�ؤولني
امريكيني بالتخطيط الغتيال مناف�سه يف االنتخابات الرئا�سية
زع�ي��م امل�ع��ار��ض��ة ه�نري�ك��ي كابريلي�س ب�ه��دف اغ ��راق ال �ب�لاد يف
الفو�ضى ،منا�شدا الرئي�س باراك اوباما منع تنفيذ هذا املخطط
املفرت�ض .واكد مادورو يف مقابلة مع قناة تيليفني التلفزيونية
اخلا�صة ان هذا املخطط يقف خلفه م�س�ؤوالن امريكيان هما
روجر نورييغا واوتو ري�ش ،ويهدف اىل زعزعة ا�ستقرار البالد

قبل اقل من �شهر من االنتخابات الرئا�سية املبكرة التي يتناف�س
فيها مع كابريلي�س على خالفة الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز.
وق��ال بكل م�س�ؤولية ،ان��ا ،الرئي�س املوقت جلمهورية فنزويال،
اقول لباراك اوباما ان روجر نورييغا واوتو ري�ش وموظفني يف
البنتاغون وال�سي �آي ايه يقفون خلف خمطط الغتيال مر�شح
اليمني الفنزويلي يف ا��ش��ارة اىل كابريلي�س .واك��د م ��ادورو ان
الهدف من وراء املخطط هو حتميل م�س�ؤولية (االغتيال اذا
ح�صل) للحكومة و خلق فو�ضى يف فنزويال التي ت�شهد انتخابات
رئا�سية مبكرة يف  14ني�سان ابريل النتخاب خلف لت�شافيز الذي

تويف يف � 5آذار مار�س بعد �صراع مع مر�ض ال�سرطان .وغالبا
ما تتهم احلكومة الفنزويلية نورييغا ،ال�سفري االمريكي ال�سابق
يف منظمة ال��دول االمريكية ،وري����ش ،م�ساعد وزي��ر اخلارجية
االم�يرك��ي حاليا و�سفري ال��والي��ات املتحدة يف كراكا�س �سابقا،
بانهما ع��دوا فنزويال وي�سعيان اىل زعزعة ا�ستقرار هذا البلد
الذي ميتلك اكرب احتياطي نفطي يف العامل .واتهم مادورو عددا
من املعار�ضني بالتواط�ؤ يف هذا املخطط ،م�ؤكدا يف الوقت نف�سه
ان حكومته �ستوفر كامل احلماية االمنية لكل املر�شحني اىل
الرئا�سة وخ�صو�صا لكابريلي�س.
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امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /1503عمايل -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف
عليه�:صاحله مربوك �سعيد بن حيدره اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف
 :الغاء احلكم امل�ست�أنف مطالبة مالية 15612.61درهم املطلوب اعالنه/
�صاحله مربوك �سعيد بن حيدره اجلن�سية :االمارات العنوان :بالن�شر مبا
ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/610عم جز -م
ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/08لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك
و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم اال�ستئناف العمايل

12
امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2751ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ� /شيتار راجنان دا�س ليت جاجاندرا دا�س اجلن�سية :بنغالدي�ش
املنفذ �ضده  :الت�سامح العمال البال�سرت اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه :الت�سامح العمال البال�سرت اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
 2012/2233عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/20موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
االوىل بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2011 /1319جتاري -م ت� -س� -أظ

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 300عم كل -م ع -ب� -أظ

امل�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة املزروعي مكرزل للمقاوالت العامة اجلن�سية:االمارات
امل�ست�أنف عليه�:شركة برهاين لالدوات احلديدية ذ.م.م واخرون اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء حكم املطلوب اعالنه�/شركة اكني�سلري
و�شركا�ؤه لالن�شاءات والتجارة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات العنوان :بالن�شر
مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف  2011/1319جتاري  -م ت�-س� -أظ وحدد لنظره
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 9.30
�صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة -مع�سكر ال
نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك
و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

مدعي/م�صرف الهالل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :جنز كلينزجن
اجلن�سية :املانيا مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /جنز
كلينزجن اجلن�سية :املانيا عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/1/21
قلم املحكمة

قلم اال�ستئناف العمايل

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االبتدائية االحتادية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1980جتاري كلي
اىل املحكوم عليه�/شركة جلف ماركو للمقاوالت العامة ذ.م.م العنوان بالن�شر
نعلمك ان��ه ب�ت��اري��خ امل��واف��ق 2013/2/27م ق��د حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف
ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /ع�ب��داهلل �سلطان ع�ب��داهلل �سلطان
ال�شام�سي بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :ب�صحة ونفاذ االقرار
امل ��ؤرخ  2010/9/15وال��زم��ت املدعى املدعى عليها بامل�صروفات ومبلغ مائتي
درهم اتعاب املحاماة� ,صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/17
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا
امل�ستند.
القا�ضي /د.حممود حممود الطناحي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 65عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /ابراهيم جميل حممد بربر اجلن�سية:االردن مدعي عليه :حي
العا�صمة للمقاوالت وال�صيانة العامة وميثلها/حممد النعيمي اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/حي العا�صمة
للمقاوالت وال�صيانة العامة وميثلها/حممد النعيمي 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 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 2013/3/18

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االبتدائية االحتادية

القا�ضي /حممد حممود حممد ال�سيد
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/148ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /ن�سرين زابتيا اجلن�سية :بريطانيا املنفذ �ضده  :او�سالنني
�سميث -لورد ال  .ال بيه -ابوظبي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
او�سالنني �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  2011/504عم كل -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2013/3/27موعدا 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

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن حكم ن�شرا
يف الدعوى رقم  2010/2422كلي مدين
املرفوعة من املدعي� /شركة برمييري للتجارة م م ح اىل املدعى عليه � -1/شركة دبي
لتجارة املعادن ذ.م.م وميثلها حممد يو�سف احمد  -2احلمزة لتجارة احلديد واخل�شب
 -3لكي للخدمات الهند�سية  -4ا�صغر علي احمد دين نعلمك بانه قد �صدر بحقك
يف الدعوى امل�شار اليها احلكم املبني ادناه .حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام
املدعى عليهم جميعا وعلى �سبيل الت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغا
وقدره ( 125.835.62درهم ) مائة وخم�سة وع�شرون الف وثمامنائة وخم�سة وثالثني
درهما واثنان و�ستون فل�سا والفائدة بواقع � %5سنويا على البالغ املحكوم به اعتبارا
من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2007/7/29وحتى ال�سداد التام وفيما ال يتجاوز املبلغ
املق�ضي به والزامهم بالت�ضامن فيما بينهم مب�صروفات الدعوى ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف.

اعادة اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ( 2012/1254مدين كلي) بوا�سطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه� /شركة بن �سبت
ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م  -اقام املدعي/رميوند �ستانلي هيكمان (بريطاين اجلن�سية)
عنوانه :مكتب البحر وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية دبي -بر دبي -عود
امليثاء -بجانب بناية �سيتي بنك وهيئة كهرباء ومياه دبي -بناية مكاتب عود ميثاء-
الطابق الثالث -مكتب رقم  316هاتف -رقم  04444523الدعوى برقم  2012/1254مدين
كلي -عجمان ومو�ضوعها :يلتم�س املدعي -1 :ببطالن وف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء -2
الزام املدعى عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ  899.820وبالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة .فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11.00املوافق يوم  27من �شهر مار�س ل�سنة 2013
وذلك للنظر يف الق�ضية بو�صفك مدعى عليه .حتريرا يف 2013/2/28

اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/4702جتاري جزئي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

قلم الكتاب

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1217جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/اي�سرتيلينا يانوني�سا ملان العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ
امل��واف��ق  2012/12/26ق��د حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف ال��دع��وى املذكورة
بالرقم اع�لاه ل�صالح � /شادي يو�سف ح�سن بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة
احل���ض��وري :ب��ال��زام امل��دع��ى عليها ان ت ��ؤدي للمدعي مبلغا وق��دره 100.000
دره��م (مائة الف دره��م ) والفوائد القانونية عن هذا املبلغ بواقع � %5سنويا
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2010/10/30وحتى ال�سداد التام مبا الي
يجاوز ا�صل الدين والزمت املدعى عليها بامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم اتعاب
املحاماة �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/17حكما قابال
لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

حماكم دبي

العدد  10744بتاريخ2013/3/19

قلم الكتاب

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

اىل املدعى عليها� :ستيل الين للتجارة ذ.م.م حيث ان املدعي� :شركة هداية
للتجارة ذ.م.م اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله,
تطالبك فيها مببلغ وقدره ( 64900درهم ) اربعة و�ستون الفا وت�سعمائة درهم
والفائدة  %9باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه يقت�ضي
ح�ضورك امام هذه املحكمة(الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة الثامنة
والن�صف من يوم  2013/3/26وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/10م

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/811جتاري كلي
اىل املحكوم عليه� -1/شركة قباء العمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/1/13
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /الرواد للكهربائيات �ش.ذ.م.م بالزام ا ملدعى عليها
بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( 112.928درهم ) مائة واثنى ع�شر الف وت�سعمائة
ثمانية وع�شرون درهما) والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ 2012/4/26
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعى عليها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .
ق�سم الق�ضايا التجارية

قلم الكتاب

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

العدد  10744بتاريخ2013/3/19

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن

اعـــــــالن

اعـــــــالن

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

رقم املرجع 2013/322:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /منى جعفر ح�سن احمد -االمارات اجلن�سية ترغب
البيع والتنازل عن كامل (  )%26ح�صة وال�سيد /ح�سني مراد احمد -االمارات اجلن�سية
يرغب البيع والتنازل عن كامل ( )%25ح�صة يف  /البحار ال�سبع مل�ق��اوالت االملنيوم
والزجاج -مبوجب رخ�صة رقم ( )551105وذل��ك اىل ال�سيد /جومن جوزيف كوريان
جوزيف -الهند اجلن�سية .وعمال لن�ص املادة ( )16فقره  3من القانون االحتادي رقم
( )22ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االع�لان للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن
لديه اي اعرتا�ض حيال ذل��ك تقدمي طلب ل��دى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع
االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
دار الق�ضاء بال�شارقة

حماكم دبي

املرجع 2013/969:
ت�ق��دم ايل ان��ا ال�ك��ات��ب ال �ع��دل ب ��ادارة ال�ك��ات��ب ال �ع��دل وال�ت���ص��دي�ق��ات -عجمان:ال�سيد/
عبدالعزيز عمر عبدالعزيز املدفع اجلن�سية :االم��ارات ال�سيد :م�صطفى اقبال غالم
حممد اجلن�سية :باك�ستان ال�سيد :تنوير ح�سني عبدالر�شيد اجلن�سية :باك�ستان وطلب
الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :ف�سخ عقد �شراكة يف اال�سم التجاري (ترا�ست
لتجارة مواد التعبئة ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان
حتت رقم امللف ( )44173وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان ليكن معلوما
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور
بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/456عمايل جزئي

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1109عقاري كلي
اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه  -1/م��اري�ن��ا اك�سكلو�سيف ليمتد جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي /ط��ارق حمد علي نا�صر العريفان وميثله :حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي
الهرمي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية احلجز بني اطراف
الدعوى ,والزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( 535.833.14درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية امل�ستحقة �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/4/1ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل,

اىل امل��دع��ى عليه  -1/ح��دائ��ق بابل للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح��ان��ا ا�سيجديو دمي�سيو ق��د اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 13500درهم ) وتذكرة عودة
مببلغ ( 2000درهم ) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية  %9من املطالبة.
رق ال���ش�ك��وى ( .)2013/136189وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االث �ن�ين املوافق
 2013/3/25ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االق��ل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

املرجع  2013/93:ك ع ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/عديل
م�صطفى ال�سيد عبدالعال (تنازل عن ج��زء من احل�ص�ص) اجلن�سية :م�صر ال�سيدة:
ام��ال نعنى اجلن�سية :امل�غ��رب وطلب الت�صديق على حم��رر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم
التجاري (القنا�ص لتجارة اجهزة احلا�سب االيل/ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائرة
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ( )46808وامل�سجل لدى غرفة التجارة
وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد :زه�يرة غ��ازي اجلن�سية :املغرب مبوافقة :احمد �سرور
ا�سماعيل احمد اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان
�سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

الكاتب العدل
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10744بتاريخ2013/3/19

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

رقم املرجع 2013/324:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبداهلل �سامل احمد حممد بو�سمنوه -اماراتي اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%51يف (�شركة الرحاب العربي ملقاوالت البناء ذ.م.م)
مبوجب رخ�صة رقم ( )113498وذلك اىل ال�سيد /ع�صام حممد عبدالرحمن ح�سن احلمادي,
اماراتي اجلن�سية كما تنازل ال�سيد /عدنان عبود ال�صالح �سوري اجلن�سية عن  %17من ح�صته
البالغة  %25اىل ال�سيد /ابراهيم حممود عبدالعزيز �صالح خواجه م�صري اجلن�سية
تعديالت اخرى :مت تغيري الن�شاط من (م�ق��اوالت بناء فئة ثالثة) اىل الن�شاط اجلديد (
مقاوالت بناء فئة ثانية) وعمال لن�ص املادة ( )16فقره  3من القانون االحتادي رقم ( )22ل�سنة
1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االع�لان للعلم وان��ه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.

رقم املرجع 2013/321:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /وائل حممد جمال �شراب -م�صري اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50ح�صة وذل��ك اىل ال�سيد /حممد
احمد �صبحان� -سورى اجلن�سية يف الرخ�صة ( �أ�سماك الربج) مبوجب الرخ�صة رقم
( )565717حيث مت تغيري اال�سم التجاري والن�شاط لل�شركة .اال�سم من ( ا�سماك الربج
) اىل (كافترييا �صاج ومنقو�شة ) الن�شاط من ( عر�ض وطهى اال�سماك واملنتوجات
البحرية) اىل ( بيع الوجبات اخلفيفه (كافترييا) وعمال لن�ص املادة ( )16فقره  3من
القانون االحتادي رقم ( )22ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا
االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل
املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

املرجع 2013/182:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
�سلطان عو�ض �صالح ال�سراج اليافعي اجلن�سية :االمارات وطلب الت�صديق على
التوقيع يف حم��رر يت�ضمن  :ت�ن��ازل يف اال��س��م التجاري (احل��وادي للخياطة
والتطريز) واملرخ�صة م��ن دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان حت��ت رقم
امللف ( )59785وامل�سجل ل��دى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل�/شيخه
غريب ياقوت املزروعي اجلن�سية :االم��ارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دار الق�ضاء بال�شارقة

حماكم دبي

دار الق�ضاء بال�شارقة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/754جتاري جزئي
اىل املدعى عليه � -1/شركة نيوالين انرتيورز ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /املقطم مل�ق��اوالت البناء ( ذات م�سئولية حم��دودة) وميثله :عبداهلل مروان
عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليها برد مببلغ وقدره ( 58.051درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19لذا
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  10744بتاريخ 2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/819مدين كلي

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/134عقاري كلي
اىل املدعى عليه -1/وو جوانلو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي �/شركة متويل
(�ش.م.ع ) �شركة م�ساهمة عامة وميثله :عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي قد
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وق��دره (604.431
دره��م) و�شطب العبارة ال ��واردة يف �شهادة ملكية العقار ال���ص��ادرة ع��ن دائ��رة االرا�ضي
واالمالك و�صحة ونفاذ عقد البيع امل�ؤرخ  2008/8/27وت�ضمني املدعى عليه بالر�سوم
وامل���ص��اري��ف وم�ق��اب��ل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة و��ش�م��ول احل�ك��م بالنفاذ املعجل بالكفالة عم ً
ال
باحكام الفقرة  7من املادة  229اجراءات مدنية .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25ال�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,

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1519جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليهما � -1/شركة ام اى �سولو�شنز -منطقة ح��رة ذ.م.م  -2ع�ط��اء اله
ملكى ت�ب��ار جم�ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب�ن��ك � �ص��ادرات اي��ران (ف��رع �شارع
ال�شيخ زاي��د ) وميثله :ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم ()6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1بالتكافل والت�ضامن مببلغ
وق��دره ( 23.664.830دره��م) وبالتكافل والت�ضامن مع املدعى عليها (  )8 ,7يف حدود
( ) 285.000واملدعى عليهم ( )8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة االتفاقية  %16من تاريخ اال�ستحقاق يف  2012/7/5وحتى متام ال�سداد .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/8ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا
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

اىل املدعى عليه  -1/ن��زار طالب لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /ماجد حممد عبداهلل حممد املرزوقي وميثله :عبداهلل رحمه
عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بندب خبري متخ�ص�ص م��ع ال��زام امل��دع��ى عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحماة  .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  ch2.D.18لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل,
ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية
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�سياحة ال�شارقة تنظم ور�شة عمل حول اال�ستدامة يف املن�ش�آت الفندقية
•• ال�شارقة-وام:

نظمت هيئة الإمن��اء التجاري وال�سياحي بال�شارقة
ور�شة عمل بعنوان اال�ستدامة يف املن�ش�آت الفندقية
دعت من خاللها ممثلي فنادق الإمارة من فئة الثالثة
والأرب �ع��ة جن��وم للم�شاركة يف مناق�شة �آخ��ر معايري
الإ��س�ت��دام��ة و�أه�م�ي�ت�ه��ا يف ال�ق�ط��اع ال�سياحي والتي
ت�أتي جت�سيدا ل��ر�ؤي��ة الإم ��ارة لرفع م�ستوى الوعي
ح��ول احل �ف��اظ ع�ل��ى البيئة يف خمتلف القطاعات.
و�أك ��د �سعادة خ��ال��د جا�سم امل��دف��ع م��دي��ر ع��ام الهيئة
احل��ر���ص على االرت �ق��اء ب ��إم��ارة ال���ش��ارق��ة على كافة

الأ�صعدة وتعزيز دور ال�سياحة يف التنمية ال�صحية
وامل�ستدامة والنمو االقت�صادي من خ�لال �أهدافها
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ه��ا ال�ت��ي ت�ترج��م ت��وج�ي�ه��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة .وقال ان الهيئة
تبذل جهود م�ضاعفة للحفاظ على البيئة والتوعية
يف كيفية ا�ستخدام الطاقة ع�بر خمتلف الأن�شطة
والفعاليات ال �سيما يف مهرجان �أ�ضواء ال�شارقة الذي
تنظمه الهيئة يف فرباير من كل عام وتوفر ا�ستخدام
ال�ك�ه��رب��اء خ�ل�ال امل �ه��رج��ان بن�سبة ت�ت�ج��اوز  50يف
املئة بح�سب هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة �إىل جانب

االحتفال بيوم ال�سياحة العاملي الذي جاء العام املا�ضي
حتت �شعار ال�سياحة والطاقة امل�ستدامة .و�أ�شار املدفع
�إىل �أن �إمارة ال�شارقة كانت واحدة من �أول املبادرين
الحت�ضان ال�سيا�سات البيئية واالقت�صادية يف املنطقة
م��ع �إط�ل�اق امل �ب��ادرات اخل�ضراء ال��رائ��دة مثل �شركة
بيئة لإدارة النفايات و�إع��ادة التدوير �إىل جانب عدد
من امل�شاريع ال�سياحية البيئية الطموحة التي ك�شفت
الإم� ��ارة ال�ن�ق��اب عنها مثل منتجع و�سبا خورفكان
وامل�شروع ال�ضخم الذي �أطلقته يف كلباء على ال�ساحل
ال�شرقي والتي تعد م�ؤ�شرات �إيجابية للحفاظ على
البيئة امل�ستدامة بالإمارة.
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برعاية حممد بن زايد

�أعمال القمة العاملية للموانىء والتجارة تنطلق اليوم يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة..تنطلق اليوم الثالثاء
يف �أبوظبي �أعمال ال��دورة الثالثة للقمة العاملية
للموانىء والتجارة  2013مب�شاركة خرباء وقادة
القطاع البحري وم���س��ؤويل هيئات �إدارة املوانئ
وامل ��راف ��ىء واجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة م��ن املنطقة
والعامل .ت�ستمر �أعمال القمة التي تنظمها �شركة
�سيرتيد بالتعاون اال�سرتاتيجي مع �شركة �أبوظبي
ل�ل�م��وان��ىء  ..ي��وم�ين يف منتجع ��س��ان��ت ريجي�س
ال�سعديات يف �أبوظبي .تعقد القمة و�سط النمو
الذي ي�شهده قطاع املوانىء والتجارة البحرية يف
املنطقة واال�ستثمارات املتميزة يف م�شاريع تو�سعة
وتطوير البنية التحتية ملختلف املوانىء واملرافىء
البحرية فيها بهدف تلبية االحتياجات الآنية
وامل�ستقبلية حل��رك��ة ال �ت �ج��ارة وال�ن�ق��ل البحري

وال�سياحة البحرية .وت�سلط القمة ال�ضوء على
خمتلف املوا�ضيع املتعلقة بقطاع املوانىء وتطوير
حركة التجارة البحرية بني دول املنطقة والعامل
والتطورات التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي ومدى
ت�أثريها على منط التجارة الدولية بجانب فر�ص
اال�ستثمار يف قطاع املوانىء يف الأ��س��واق النا�شئة
و�آخر التطورات التقنية املت�صلة باملوانىء .وجتمع
القمة العاملية للموانىء وال�ت�ج��ارة حت��ت �سقفها
ك��وك�ب��ة م��ن اخل�ب�راء االق�ت���ص��ادي�ين واملخت�صني
بال�صناعة ال�ب�ح��ري��ة و��ص�ن��اع ال �ق��رار يف �سلطات
امل��وان��ئ و� �ش��رك��ات امل�لاح��ة وال���ش�ح��ن واخلدمات
اللوج�ستية وم�شغلي امل��وان��ىء وم ��زودي احللول
التقنية وامل�ستثمرين واملمولني حيث يناق�شون
�آخر التطورات يف هذه ال�صناعة والتحديات الآنية
وامل�ستقبلية التي تواجهها والفر�ص اال�ستثمارية
واالقت�صادية التي توفرها خالل ال�سنوات املقبلة.
وت�شهد اجلل�سة االفتتاحية للقمة كلمات رئي�سية
لكل من معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير

االق�ت���ص��اد وم �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أحمد
�سلطان اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة �أبوظبي للموانئ و�سعادة جمال ماجد بن
ثنية نائب رئي�س جمل�س ادارة موانئ دبي العاملية
وجرانت غيلفيالند الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
موانئ �سيدين ونائب رئي�س �أول للإحتاد الدويل
ل�ل�م��وان��ىء وامل ��راف ��ىء ح�ي��ث ي�ل�ق��ون ال �� �ض��وء من
خاللها على �آخر التطورات العملية واالقت�صادية
يف قطاع املوانىء واملالحة البحرية وكيفية تعزيز
مكانة منطقتي اخلليج وال�شرق الأو��س��ط كقوة
ا�سرتاتيجية يف هذا القطاع احليوي على م�ستوى
العامل .وقال كري�س هاميان رئي�س جمل�س �إدارة
�سيرتيد �إن اال�ستثمارات الهائلة التي �شهدتها
املوانىء الرئي�سية يف منطقة اخلليج والتي بلغت
ن�ح��و  36م�ل�ي��ار دوالر �أم��ري�ك��ي لتطوير حركة
ال�ن�ق��ل بينها ق��د ع ��ززت م��ن م�ك��ان��ة املنطقة ب�أن
ت�صبح مركزا حلركة التجارة البحرية واملحمولة
ج��وا وداع �م��ا �أ��س��ا��س�ي��ا يف امل�ن�ظ��وم��ة االقت�صادية

لربط دول املنطقة وت�سهيل حركة التجارة والنقل
البحري بينها وب�ين بقية مناطق ال�ع��امل .و�أكد
�أن ال�ق�م��ة مب��ا ت�شهده م��ن م���ش��ارك��ة لأب ��رز قادة
و�صناع القرار يف القطاع البحري �ستوفر من�صة
مثالية لدعم قطاع املوانىء والتجارة البحرية يف
املنطقة مبا يلبي الطموحات احلالية وامل�ستقبلية
ل�ل�م���ش��ارك�ين م��ن خ�ل�ال اجل�ل���س��ات والفعاليات
امل���ص��اح�ب��ة .وت�ن��اق����ش جل�سة ال �ي��وم الأول للقمة
التي تعقد مب�شاركة عدد من اخل�براء الدوليني
منهم..ريك يل حملل ا�سرتاتيجي لقطاع ال�سلع
يف �سيتي ب�ن��ك يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأمريكية
و�أمريتا �سن حملل �أول يف �شركة انريجي �أ�سبكت
يف اململكة ملتحدة..ت�أثري التغريات االقت�صادية
العاملية على �أمن��اط التجارة البحرية الإقليمية
والدولية والتحديات التي تواجهها و�سبل التغلب
عليها م�ستقبال .وحتظى م�شاريع تطوير البنية
التحتية ل�ل�م��وان��ىء يف منطقة اخلليج باهتمام
م �ت��زاي��د ال �سيما م���ش��اري��ع ال�ت�ط��وي��ر يف مرافق

مبعدل رحلتني �أ�سبوعي ًا بني مطار ال�شارقة الدويل ومطار راجاباك�سا الدويل اجلديد

العربية للطريان �أول �شركة طريان دولية ت�سري رحالتها �إىل ماتاال يف �سريالنكا
�أعلنت العربية للطريان � ،أول و�أكرب �شركة طريان اقت�صادي
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أن �أوىل رحالتها
�إىل مدينة ماتاال ال�سريالنكية قد حطت يف مطار راجاباك�سا
الدويل اليوم عند ال�ساعة � 11:50صباحاً ،لتكون بذلك �أول
�شركة طريان دولية ت�صل رحالتها �إىل هذا املطار.
وح���ض��ر وف��د ر��س�م��ي رف �ي��ع امل���س�ت��وى م��ن ال�ع��رب�ي��ة للطريان
لتد�شني الرحلة االفتتاحية ،حيث كان يف ا�ستقباله ح�شد من
كبار ال�شخ�صيات ،وبح�ضور رئي�س جمهورية �سريالنكا� ،سعادة
ماهيندا راجاباك�سا .وقد احتفلت ال�شركة كذلك بكونها �أول
�شركة دولية ت�سيرّ رحالتها �إىل ماتاال بعد حفل تد�شني مطار
راجاباك�سا الدويل اجلديد �صباح هذا اليوم.
وبهذه املنا�سبة ق��ال ع��ادل علي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
العربية للطريان  :منذ ان ت�أ�س�ست العربية للطريان  ،ما
يقارب عقد من الزمن� ،سعت ال�شركة لتكون الأوىل دوماً على
كافة ال�صعد .وي�سعدنا اليوم �أن نكون �أول �شركة طريان دولية
ت�صل رحالتها �إىل ماتاال ،الأمر الذي ي�ؤكد التزامنا اجلاد يف
تو�سيع نطاق ح�ضورنا يف �سريالنكا .
و�أ� �ض��اف :تعترب م��ات��اال �إح��دى الوجهات ال�سياحية اجلذابة
يف �سريالنكا ،وعليه ،ف�إننا نهدف من خالل ت�سيري رحالتنا
املنتظمة اجلديدة �إىل تطوير احلركة ال�سياحية بني ماتاال
ودولة الإمارات العربية امل ّتحدة واملنطقة ككل .ونحن على ثقة
ب�أن �إطالق رحالتنا �إىل ماتاال �سيعود بالكثري من الفوائد على
اجلانبني وير�سخ العالقات التجارية وال�سياحية بني الإمارات
العربية امل� ّت�ح��دة و�سريالنكا ،كما �أن��ه �سيعزز �شبكة وجهات
’العربية للطريان‘ املتنامية يف �شبه القارة الهندية .

املوانىء الرئي�سية يف الإمارات العربية املتحدة مبا
فيها زي��ادة القدرة اال�ستيعابية ملحطة احلاويات
الثالثة يف ميناء جبل علي �إىل  19مليون حاوية
منطية �سنويا وم�شروع ميناء خليفة الذي �سيزيد
ال �ق ��درة اال��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة مل �ن��اول��ة احل ��اوي ��ات ب �ـ 15
مليون حاوية �سنويا عند اكتمال من�ش�آته خالل
عام  .2030ويف نف�س ال�سياق خ�ص�صت اململكة
العربية ال�سعودية  750مليون دوالر �أمريكي
لأع�م��ال التطوير يف ميناء امللك عبد العزيز يف
الدمام حيث ي�شهد ميناء امللك فهد ال�صناعي يف
اجلبيل بناء مرف�أين بكلفة  4ر 38مليون دوالر
�أمريكي .وتعمل �سلطنة عمان على تنفيذ �أعمال
تطويرية يف ميناء �صاللة بقيمة  143مليون
دوالر �أمريكي  ..بينما ت�ستثمر قطر  7.1مليار
يف تطوير م�شروع ميناء بحري �ضخم يفتتح يف
 2016وت�صل طاقته اال�ستيعابية ملناولة �ستة
ماليني حاوية منطية �سنويا بحلول عام .2028
وتركز جل�سات اليوم الثاين للقمة على التحديات

والفر�ص الت�شغيلية للموانىء �إىل جانب املنتجات
التقنية اخلا�صة بعمليات املوانىء والأمن و�أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات البيئية وال�ق���ض��اي��ا املتعلقة بحركة
ال�شحن والب�ضائع ال�سائبة والثقيلة من خالل
مناق�شات معمقة توفر من�صة مثالية للم�شاركني
لتبادل املعلومات وامل�ع��رف��ة واخل�ب�رة لال�ستفادة
منها يف هذا املجال خالل ال�سنوات املقبلة .وت�ضم
ق��ائ�م��ة امل�ت�ح��دث�ين يف جل�سات ال�ق�م��ة ك��وك�ب��ة من
اخلرباء والقادة الدوليني املتخ�ص�صني يف القطاع
ال �ب �ح��ري م�ن�ه��م..ت���ش��ن ينغمنغ ن��ائ��ب الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي جلمعية امل��وان��ئ وامل ��راف ��ئ ال�صينية
و��س��ان�ت�ي��اغ��و غ��ار� �س �ي��ا  -م �ي�لا ل��وف�ي�را���س نائب
املدير العام مليناء بر�شلونة و عبد الوهاب حممد
الديواين مدير عام التفتي�ش وامل�سح البحري يف
الهيئة الوطنية للنقل يف ال��دول��ة ونيل وات�سون
مدير م�شروع يف مرافىء �أبوظبي وحممد جابر
الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة �أجيليتي يف
الدولة .

مركز �إدارة النفايات ب�أبوظبي ي�شارك يف
فعاليات مهرجان م�صرف الهالل لل�سيارات
•• �أبوظبي-وام:

ي�شارك مركز �إدارة النفايات ب�أبوظبي يف فعاليات مهرجان م�صرف الهالل لل�سيارات مع جمموعة من الدوائر
احلكومية يف دورتها اخلام�سة والتي تقام على كورني�ش �أبوظبي خالل الفرتة بني  14حتى  17مار�س اجلاري.
وحتفل الفعاليات بالأن�شطة االجتماعية والريا�ضية والثقافية  ..كما تفرد ح�صة وا�سعة للتوعية العامة حول
ال�ش�ؤون البيئة و�إعادة التدوير وكيفية �إعادة تدوير النفايات ونفايات الكرتون والبال�ستيك.
و�صرح املهند�س هاين ح�سني مدير قطاع البيئة وال�صحة وال�سالمة لدى مركز �إدارة النفايات ب�أبوظبي ب�أهمية
امل�شاركة يف الفعاليات االجتماعية التي تخ�ص�ص حيزا هاما لن�شر الوعي حول �أف�ضل املمار�سات فيما يتعلق بالإدارة
ال�سليمة للنفايات واملخلفات و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها بهدف احلد من الأ�ضرار البيئية التي ترتتب عليها.
ووجه ح�سني بال�شكر �إىل فريق عمل م�صرف الهالل  ..واعدا بتقدمي كافة �سبل الدعم لتفعيل امل�شاركة االجتماعية
انطالقا من واجبات امل�س�ؤولية االجتماعية التي حتتم علينا ك�أفراد �صون �صحة و�سالمة املجتمع.
و�سيتواجد فريق عمل مركز �إدارة النفايات طوال فرتة �أيام املهرجان على املن�صة اخلا�صة للمركز حيث �سيقوم
الفريق بالتعريف حول اخلدمات التي يقدمها وحمالت التوعية والنظافة العامة.

 780مليون درهم قيمة ت�صرفات العقارات يف دبي �أم�س
•• دبي-وام:

وت�سيرّ �شركة الطريان االقت�صادي الرائدة يف الوقت احلايل
رحلتني �أ�سبوعيتني بني ال�شارقة وماتاال ،ومن املقرر زيادتها
�إىل  4رحالت �أ�سبوعية ابتدا ًء من  19مايو  .2013وتغادر
رح�ل�ات ال��ذه��اب� ،أي ��ام اخلمي�س والأح� ��د ،م��ن ال���ش��ارق��ة عند
ال�ساعة  21:30لت�صل مطار راجاباك�سا الدويل عند ال�ساعة
� .03:50أما رحالت الإياب ف�ستغادر اليوم التايل من ماتاال

عند ال�ساعة  04:30لت�صل �إىل مطار ال�شارقة الدويل عند
ال�ساعة ( 07:40بالتوقيت املحلي).
و�سعياً من ال�شركة لتلبية الطلب املتزايد على رحالت ال�سفر
بني الدولتني ،ي�أتي �إطالق رحالت ماتاال ليكون ثاين وجهة
للعربية للطريان �إىل �سريالنكا ،بعد كولومبو ،التي ت�سري
ال�شركة �إليها حالياً  7رحالت �أ�سبوعية.

بلغت قيمة ت�صرفات العقارات من �أرا�ض و�شقق وفيالت و�إجراءات بيع ورهن و �إجارة منتهية بالتملك يف دبي �أم�س
نحو  780مليون درهم منها  728مليون درهم معامالت بيع �أرا�ض و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل
 52مليون درهم.
و�أفاد التقرير اليومي للت�صرفات الذي ي�صدر عن دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي ب�أن الدائرة �سجلت �أم�س 365
مبايعة منها  192لأرا���ض بقيمة  499مليون درهم و  168مبايعة ل�شقق بقيمة  218مليون درهم وخم�س
مبايعات لفيالت بقيمة  11مليون درهم .وكان �أهم مبايعات الأرا�ضي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  370مليون
درهم فى منطقة ند ال�شبا االوىل تلتها مبايعة بقيمة  26مليون درهم يف منطقة جبل علي الأوىل .

�ضمن �إطار برنامج �سفر موظفي حكومة �أبوظبي

بلدية مدينة �أبوظبي واالحتاد للطريان توقعان اتفاقية تعاون
وقعت بلدية مدينة �أبوظبي اتفاقية تعاون مع
�شركة االحت��اد للطريان الناقل الوطني لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وذل ��ك �ضمن �إطار
برنامج �سفر موظفي حكومة �أبوظبي والذي
�أطلقته (االحتاد للطريان) حيث ي�ستهدف �إتاحة
جمموعة من املميزات وامل�ك��اف��آت واخل�صومات
التي و�ضعت لتلبية متطلبات موظفي حكومة
�أبوظبي العاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو �شبه
احلكومية.
و� �س �ي �ح �ظ��ى م��وظ �ف��و ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي
مب��وج��ب االت �ف��اق �ي��ة ب��ال �ع��دي��د م ��ن اخل� �ي ��ارات
الراقية واملريحة �سواء على �صعيد اخل�صومات
التحفيزية التي تقدمها االحت��اد �أو م��ن حيث
االمتيازات املتعلقة ب�إلغاء احلجوزات �أو تغيري
مواعيد الرحالت وكذلك يف جمال الت�سهيالت
امل �ق��دم��ة يف جم ��ال �أوزان احل �ق��ائ��ب والأمتعة
املرافقة للم�سافرين والأميال الإ�ضافية .
وق��د وق��ع االتفاقية عن بلدية مدينة �أبوظبي
�سعادة را�شد خليفة الرميثي املدير التنفيذي
لقطاع خدمات الدعم وامل�ساندة بالإنابة ووقعها
ع��ن االحت � ��اد ل �ل �ط�يران � �س �ع��ادة ح� ��ارب مبارك
املهريي نائب الرئي�س ل�ش�ؤون املبيعات.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د را�� �ش ��د ال��رم �ي �ث��ي �أن توقيع
االتفاقية ي�أتي �ضمن �إطار جت�سيد ا�سرتاتيجية

البلدية الهادفة �إىل تعزيز التكامل والتعاون
مع امل�ؤ�س�سات الوطنية وبالوقت ذاته ت�ستهدف
ت �ق��دمي ال��رع��اي��ة واخل ��دم ��ات جل�م�ي��ع موظفي
البلدية و�إي �ج��اد البيئة الع�صرية واحل�ضارية
ال� �ت ��ي مت �ك��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن م ��ن اال�� �س� �ت� �ف ��ادة من
اخل�ي��ارات املتعددة على �صعيد ال�سفر والتمتع
ب��امل��زاي��ا اجل �ي��دة ال�ت��ي تقدمها ط�ي�ران االحتاد
بو�صفها من �أرق��ى �شركات الطريان العاملية ملا
تتمتع به من م�صداقية ودقة يف املواعيد و�أعلى
معايري الأم��ن وال�سالمة والرفاهية وتقدميها
اخل ��دم ��ات ذات امل��وا� �ص �ف��ات وامل �ع��اي�ير العاملية
وح�صولها على �أعلى اجل��وائ��ز العاملية يف عامل
ال�سفر والطريان.
و�أ�� �ض ��اف ال��رم�ي�ث��ي �أن م��وظ�ف��ي ب�ل��دي��ة مدينة
�أب��وظ �ب��ي م��دع��وون ال��س�ت�ث�م��ار ه ��ذه االتفاقية
وم��ا تقدمه من خدمات ال�سفر بقالب ع�صري
وح�ضاري م�شريا �أن هذه االمتيازات �إمنا تعرب
عن قيم البلدية وحر�صها على رعاية العاملني
على نف�س امل�ستوى الذي تعمل مبوجبه لرعاية
م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ع �م�لاء وه ��و ج ��زء ال ي �ت �ج��ز�أ من
ر�سالتها املرتكزة على العمالء والعاملني معاً .
و�أ� �ش��ار ال��رم�ي�ث��ي �أن االت�ف��اق�ي��ة ت�خ��ول املوظف
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن اخل �� �ص��وم��ات واالم �ت �ي ��ازات هو
وجميع �أفراد عائلته �أي الزوجة والأوالد ملن هم

فوق �سن -الثانيه ع�شرة .
و�أو�� �ض ��ح �أن ن���س��ب اخل �� �ص��وم��ات ع�ل��ى التذاكر
ت�ت�راوح م��ا ب�ين � 10إىل � % 15أم��ا بالن�سبة
للأوزان الإ�ضافية فيمكن لكل م�سافر �إ�ضافة 5
كيلوغرامات كوزن �إ�ضايف فوق احلد امل�سموح به
على الرحالت ..م�شريا �أن املوظف لن ي�ضطر
مبوجب االتفاقية �إىل دفع �أي ر�سوم �إ�ضافية يف
ح��ال ق��ام بتغيري موعد �سفره وك��ذل��ك ل��ن يتم
اقتطاع �أي مبالغ مالية نتيجة �إلغائه للحجز
نهائيا .ومي�ك��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن ع��رو���ض باقات
العطالت بخ�صم ي�صل �إىل  % 10من خالل
احلجز املبا�شر من االحتاد للعطالت  ..م�شريا
�أن جميع املزايا تعترب الغية يف حال مت احلجز
�إلكرتونيا بل يجب �أن يتم احلجز عرب مكاتب
االحتاد للطريان ووكاالت ال�سفر املعتمدة يف هذا
الربنامج  ..م�شريا �أن املوظفني �سي�ستفيدون
�أي�ضا من خ�لال ح�صولهم على ن�سبة % 25
من الأميال الإ�ضافية.
و�أ�ضاف �أن البلدية �سوف توايف االحتاد للطريان
ب�ق��ائ�م��ة امل��وظ�ف�ين ب �ه��دف ا��س�ت���ص��دار البطاقة
املعتمدة والتي تخول املوظف اال�ستفادة من بنود
هذه االتفاقية املهمة .
م��ن جهة مم��اث�ل��ة� ،أع ��رب ��س�ع��ادة ح��ارب مبارك
امل �ه�يري ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ل �� �ش ��ؤون ال�ت�ج��اري��ة يف

االحت��اد للطريان ع��ن �سعادته الن�ضمام بلدية
مدينة �أبوظبي �إىل برنامج �سفر موظفي حكومة
�أبوظبي كونها �شريكا ا�سرتاتيجيا م�ؤكداً حر�ص
االحتاد للطريان و�سعيها نحو توفري اخلدمات
احل�ضارية املرموقة على منت الناقل الوطني
الأك �ث�ر مت �ي��زا ب��ال���ش�ك��ل ال ��ذي ي�ل�ب��ي متطلبات
واحتياجات العاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�شبه احلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
و�أ��ض��اف املهريي �أن اتفاقية التعاون مع بلدية
م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي � �س��وف ت�ت�ي��ح خ �ي��ارات عديدة
ومفيدة �أمام املوظفني من خالل توفري خدمات
ال���س�ف��ر امل�ت���ض�م�ن��ة �أ� �س �ع��ار ال �ت��ذاك��ر املخف�ضة
واال�ستفادة من برنامج امل�سافر الدائم و كذلك
اخلدمات الأر�ضية اخلا�صة بتخلي�ص متعلقات
وعمليات ال�سفر بكل ي�سر و�سهولة .
وق��د �أط�ل�ق��ت االحت ��اد ل�ل�ط�يران ب��رن��ام��ج (�سفر
م��وظ�ف��ي ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي) امل�خ���ص����ص ليقدم
مزايا وخدمات �سفر مل ي�سبق لها مثيل ملوظفي االحت ��اد معها يف ه��دف �أ�سا�سي ال�ستمرار منو
احلكومة ،يف خمتلف �أنحاء �إمارة �أبوظبي .ومت وجناح �أبوظبي وخطتها الرئي�سية لعام 2030
ت�صميمه لي�شمل العديد م��ن امل��زاي��ا خ�صي�صا و تتوقع ال�شركة �أن ي�صبح برنامج �سفر موظفي
لتنا�سب احتياجات املوظفني العاملني يف القطاع حكومة �أبوظبي ج��زءا مهما من عملها و�سوف
احلكومي و�شبه احلكومي.
تعمل بجد للت�أكد من �أنها تقدم �أعلى م�ستويات
كما �إن هذا الربنامج ي�شكل �شراكة مهمة للغاية اخل��دم��ة و�أف �� �ض��ل ق�ي�م��ة ل ��واح ��دة م��ن �شرائح
�إذ يجمع بني امل�ؤ�س�سات الرئي�سية التي تت�شارك العمالء الأكرث �أهمية لديها.

و�ستقوم االحتاد للطريان مبوجب هذه املبادرة
بالعمل جنبا �إىل جنب مع �شركائها يف الربنامج
ل�ت���س�ه�ي��ل وت �ع ��زي ��ز خ ��دم ��ات ال �� �س �ف��ر ملوظفي
احل�ك��وم��ة وال� ��ذي يت�ضمن �إج� � ��راءات مب�سطة
وخدمات ومزايا م�صممة خ�صي�صا للموظفني
ل�ضمان حلول �سفر �أكرث �سال�سة لكافة �أ�سفارهم
املدفوعة.
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العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/173جتاري كلي

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/738عقاري كلي

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/982عقاري كلي

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/849مدين كلي

اىل املدعى عليه � -1/شركة الدعاء القاب�ضة �ش م ح جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /ح�سن حممد كاظم احمدي وميثله :حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الت�صديق على حكم املحكم ال�صادر ل�صالح
املدعى من مركز دبي للتحكيم الدويل يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/315
بجل�سة  2012/10/14واملقدم �صورته باحلافظة املرفقة و�شمولة بالنفاذ املعجل
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل املدعى عليه  -1/ترند كابيتال جي ام ئي ات�ش اند كومباين  -مدينة دبى الريا�ضية جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /جيمى ك�لارك وميثله� :سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالت�صديق واعتماد قرار هيئة التحكيم املبني تف�صيال
ب�صحيفة الدعوى واملرفق ا�صلة بحافظة امل�ستندات املرفقة بالئحة الدعوى واعتباره مبثابة
ال�سند التنفيذي وال��زام املدعى عليها بتنفيذ القرار ح�سبما انتهي اليه هيئة التحكيم بال�سداد
اىل املدعى مبلغ وقدره ( 858485درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
 %9من تاريخ  .2011/8/22وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/14ال�ساعة � 11.00ص
بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الدعاوي العقارية

اىل امل��دع��ى عليهم � -1/شركة املا�سة العقارية ���ش ذ.م.م � -2شركة نيوورلد
انف�ستمنت ج��روب � ��ش.ذ.م.م � -3شركة مارينا اك�سيكلو�سيف ليمتد جمهويل
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /عبداحلميد ب��ن جابر الق�صاب ق��د اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ
وقدره ( 531000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2013/4/11ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

اىل املدعى عليه � -1/سامر �صالح الدين اخلاين جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ماجد ادى ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته الوىل ال�شرعي البنته املدعية
دميا ماجد ادى وميثله :را�شد عبداهلل علي بن ع��رب قد اق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ت�ضامنا وتكافال بدفع مبلغ وقدره
( 4000000درهم ) تعوي�ضا عن اال�ضرار التي حلقت بها والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة
� 9.30ص بالقاعة  ch2.D.18لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على االقل ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1080جتاري كلي

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/727عقاري كلي

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1110جتاري كلي
اىل املحكوم عليه -1/جمموعة �أتالنتيك االم ��ارات جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/11/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /بايب الين �سباليز جلف م م بالزام املدعى عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ
م�ق��داره مبلغ م�ق��داره  100517.66دره��م  -مئة ال��ف وواح��د وخم�سون دره��م و�ستة
و�ستون فل�س -والفوائد بواقع  %9عن املبلغ املق�ضي به وذلك من تاريخ  24اغ�سط�س
2011م وحتى ال�سداد التام مع الزامها بالر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/306عمايل جزئي

اىل املدعى عليه -1 /كوي�ست لو�ساطة الت�أمني ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�شركة الت�أمني العربية املحدودة م ل  -فرع دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم
بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/3/4احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة ح�ضوريا وقبل
الف�صل يف املو�ضوع  :بندب اخلبري الت�أميني املخت�ص �صاحب الدور باجلدول -وتكون مهمته
كاالتي - :االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم.
االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت وبيان
العالقة بني طريف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي ربطت بني طريف الدعوى و�سندها و�سببها
وما قامت املدعية ب�سداده نيابة عن املدعى عليها ومدى توافقها مع �شروط التعاقد وبيان ما اذا
كان طريف الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما وبيان ما اذا كان هناك اي مبالغ قد تر�صدت يف ذمة
املدعى عليها وكلفت املدعي بايداع مبلغ ع�شرة االف درهم ك�أمانة للخبري .وحددت لها املحكمة
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/4/17ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة ch2.E.22
ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 42م�ستعجل -م ر-ب � -أظ

اىل املحكوم عليهما -1/افانتي القاب�ضة  -2دومرية للو�ساطة العقارية جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/12/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /جوانا ريناتا �سيمجيل�سكا اوال :بعدم قبول الدعوى قبل املدعى عليها الثالثة ( �شركة
الل�ؤل�ؤة العقارية) لرفعها على غري ذي �صفة ثانيا :ببطالن عقد البيع مو�ضوع الدعوى امل�ؤرخ
 2008/3/16والزام املدعى عليهما االوىل والثانية (افانتي القاب�ضة دومريه للو�ساطة العقارية)
ب��ان ي��ؤدي��ا اىل املدعية مبلغ  176000دره��م فقط م��ائ��ة و�ستة و�سبعون ال��ف دره��م والفوائد
القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2012/11/8وحتى متام ال�سداد
على ان اليتجاوز ا�صل املبلغ املق�ضي به كما الزمتها بالر�سوم وامل�صاريف وال��ف دره��م مقابل
اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم
حاكم دبي وتلى علنا .
ق�سم الدعاوي العقارية

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

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10744بتاريخ2013/3/19

مدعي /موزه مبارك علي غامن القبي�سي -ب�صفتها ال�شخ�صية وعن اخوتها
مبارك ونوره فاطمة ورمي ابناء املرحوم مبارك غامن القبي�سي اجلن�سية:
االمارات مدعي عليه :بقالة حليم اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
اثبات حالة املطلوب اعالنه/بقالة حليم اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/4/2موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة 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 2013/3/18

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 161عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 701عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 938جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي /نورا علم ليت عبداملالك اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :خط
ال�شمال للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /خط ال�شمال للمقاوالت العامة 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

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2292ت جتر -م ر -ت � -أظ)
طالب التنفيذ� /شركة الدار العقارية �ش.م.ع �شركة م�ساهمة عامة اجلن�سية:
االمارت املنفذ �ضده  :كوفاك�س بيرت اجلن�سية :هنغاريا /املجر املطلوب
اعالنه :كوفاك�س بيرت اجلن�سية :هنغاريا /املجر عنوانه :بالن�شر مبا
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/938جت كل -م ت� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/5/14موعدا 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.

اعالن اجتماع خربة

قلم املحكمة العمالية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/2798تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ر�ضية للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ /جمعة خان قادر بخ�ش قد �أق��ام عليكم
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
(  )4166دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .باال�ضافة اىل
مبلغ ( 261درهم ) 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

مدعي /احمد ولد �سيدى اجلن�سية :موريتانيا مدعي عليه :عادل �سعيد
خمي�س �سامل حميد خلفان اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية بقيمة  90.000الف درهم املطلوب اعالنه /عادل �سعيد خمي�س �سامل
حميد خلفان اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ
حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/18

قلم املحكمة التجارية

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2012/1442
املدعي عليه :روبينه بروين حممد ر�ضوان باتيل -اجلن�سية هندية العنوان
 :بالن�شر -نعلمكم انه بتاريخ  2013/3/11قد �صدر �ضدكم حكم يف الدعوى
املذكورة اعاله املدعي� :شركة ابوظبي الوطنية للت�أمني بوكالة املحامي
حكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليها الثالثة ومبثابة ح�ضوري لباقي
املدعى عليهما وفقا الحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء والقانون ..بالزام
املدعى عليهما حممد ر�ضوان باتيل وروبينه بروين حممد ر�ضوان باتيل بان
ي�ؤديا علي وجه الت�ضامن لل�شركة املدعية مبلغ وقدره ثالثون الف درهم
قيمة ما اوفت به من تعوي�ض ملالكه ال�سيارة املت�ضررة والزمتهما بامل�صاريف
وخم�سمائة درهم اتعابا للمحاماة.
قا�ضي

املدعى /ابراهيم علي ح�سني حجازي
املطلوب اعالنه :م�ؤ�س�سة الدولفني الذهبي العمال اجلب�س واال�صباغ /
ميثلها فادي جهاد بدر العنوان :بالن�شر
مبا ان املدعي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وح��دد ي��وم االثنني املوافق
 2013/4/1موعدا لنظرها ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  12الظهر
امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد ,وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى
ق�سم التح�ضري وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعالن.

اعالن بالن�شر
للح�ضور امام اخلبري احل�سابي

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

اعالن رقم 2013/93

العدد  10744بتاريخ2013/3/19

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1241تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/حممد عي�ضة �صالح علي بالروا�س الكثريي
جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ /بنك ام القيوين
ال��وط �ن��ي ق��د �أق ��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله
وال��زام�ك��م بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ( )554312.84دره��م اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .و عليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2220ت جتر -م ر -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /حاجي ملطان خان ميزو اهلل خان اجلن�سية :باك�ستان املنفذ
�ضده  :حممد بابار خان �سالمات اجلن�سية :باك�ستان املطلوب اعالنه :حممد
بابار خان �سالمات اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1087
جت جز -م ت -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق 2013/5/19
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
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تنويه

باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم  10733بتاريخ
 2013/3/6بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية (  )cn-1028958باال�سم
التجاري �/شركة تاج بلقي�س للمواد الغذائية ذ.م.م تنوه دائرة التنمية
االقت�صادية بانه �سقط �سهوا ذكر التعديالت التالية:
 -1تعديل ا�سم جتاري اىل /مل�سة املحرتف خلدمات الكمبيوتر ذ.م.م وال�صحيح
انه جاري اىل /تاج بلقي�س للهواتف املتحركة ذ.م.م
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 حقو ق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات
املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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اعالن حل�ضور جل�سة خربة ح�سابية
يف الق�ضية رقم  2013/16ا�ستئناف جتاري ابوظبي

يف اال�ستئناف رقم  2012/316ا�ستئناف عمايل
املرفوع من �شركة �سو�سيتيه دانرتيريز اى دوجي�ستيون االم��ارات للمقاوالت
ذ.م.م �ضد :حممود كنج الآيوبى -لبناين اجلن�سية -باال�شارة اىل كتاب حمكمة
ابوظبي اال�ستئنافية الدائرة العمالية امل�ؤرخ يف  2012/8/29و املت�ضمن تكليف
خبريا يف الق�ضية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة
يف الق�ضية امل��ذك��ورة اع�لاه ي��وم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 9صباحا
مبقر ادارة اخلرباء بابوظبي� -شارع املرور -منطقة الزعفرانة -مقابل �سوق
االم��ارات العام .ندعوكم للح�ضور يف املوعد املحدد املذكور وتقدمي كافة ما
لديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري احل�سابي /عبداللطيف �سامل

اعالن ق�ضائي بالن�شر
دائرة الق�ضاء ال�شرعي ( ابوظبي) حمكمة النق�ض

اخلبري املنتدب /ا�شرف احمد حممد جنينه وهاتفه050/7121170 :

حماكم دبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
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امل�ست�أنف  :احمد عي�سى حممد حمدان -اجلن�سية :االمارت -امل�ست�أنف �ضده :مكتب
كول لت�أجري ال�سيارات وميثله� :سلطان را�شد الزعابي -اجلن�سية  :االمارات -املطلوب
اع�لان��ه :امل�ست�أنف ��ض��ده :حيث ان امل�ست�أنف اق��ام ا�ستئنافه امل��ذك��ورة اع�لاه واحالت
املحكمة اال�ستئنافية التجارية الق�ضية للخربة احل�سابية -فانت مكلف او من ميثلك
قانونا بح�ضور جل�سة اخلربة املحدد لها يوم اخلمي�س  2013/3/21مبقر مكتب وكيل
امل�ست�أنف ��ش��ارع ح�م��دان ام��ام ح�م��دان �سنرت بناية العني للت�أمني الطابق  7ال�ساعة
 12ظهرا وتقدمي كل مالديك من م�ستندات ودف��وع للخبري املنتدب ويف حالة عدم
ح�ضورك او من ميثلك قانونا �سيتم امل�ضى قدما ب�أعمال اخلربة -ولالت�صال

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي
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اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 23جت جز  -ب �س -ب� -أظ
مدعي /وفاء النيل العمال والبال�سرت بوكالة عبداحلميد ا�سماعيل عبداحلي
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :املقا�س للمقاوالت العامة وميثلها �سامل خادم حمد
�صياح املن�صوري اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ ( 16400درهم)
املطلوب اعالنه /املقا�س للمقاوالت العامة وميثلها �سامل خادم حمد �صياح املن�صوري
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 بني يا�س االبتدائية
 الكائنة بني يا�س �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعكو�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17

مدعي /حممد امني حممد جان اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه� :شركة النجم
االبي�ض لالثاث اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه� /شركة النجم االبي�ض لالثاث 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 2013/3/10

اىل املدعى عليه � -1/شركة روبا�ست للمقاوالت -دبي (ذ.م.م) جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي �/شرف اال�سالم ح�سن عبداملالك قد اقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 22199درهم ) وتذكرة عودة
مببلغ ( 2000درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
 %9م��ن املطالبة الق�ضائية لل�سداد ال�ت��ام .رق��م ال�شكوى (.)2013/135991
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20ال�ساعة � 8.30ص مبكتب
القا�ضي ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل,

اىل  /حممد ممتاز يو�سف خان
ليكن معلوما لديك ان الطعن التجاري رقم  2012/492املقام �ضدك من
قبل� /شركة اخلزنة للت�أمني �ش م ع قد مت حتديد جل�سة 2013/4/3
م لنظر الطعن  .وعليك احل�ضور ب�شخ�صك او بوكيل عنك يف املوعد
امل��ذك��ور م��ع ام �ك��ان ت�ق��دمي اي��ة م�ستندات او م��ذك��رات ت��رى �ضرورة
تقدميها.

كبري كتاب حمكمة النق�ض

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
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اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/168ت جتر -م ر -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /احلبلني للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات
املنفذ �ضده  :بوابه �سوهاج للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات
املطلوب اعالنه :بوابه �سوهاج للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/69جت جز -ب �س-ب� -أظ وحدد
لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/11موعدا 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.
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غرفة الإمارات ملقا�صة البيانات ت�ست�ضيف حدث جمموعة املحا�سبة والفوترة والتجوال  BARGجلمعية النظام العاملي لالت�صاالت املتحركة ( GSMA-BARGرقم )81
�أع �ل �ن��ت غ��رف��ة الإم � � � ��ارات مل �ق��ا� �ص��ة البيانات
 ، EDCHال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �� �ش��رك��ة ات� ��� �ص ��االت
للخدمات القاب�ضة ،ع��ن ا�ست�ضافتها مل�ؤمتر
جمموعة املحا�سبة والفوترة والتجوال التابعة
جلمعية النظام العاملي لالت�صاالت املتحركة
( GSMA-BARGرقم .)81
وي�ع�ت�بر ه��ذا امل ��ؤمت��ر ال ��ذي يعقد م��رت�ين كل
عام من �أبرز امل�ؤمترات التي تعقدها جمموعة
العمل ه��ذه ،وي�ضم �أه��م ال�شركات ال��رائ��ده يف
قطاع االت�صاالت املتحركه ،وينعقد امل�ؤمتر من
� 18إىل  21مار�س يف فندق جي دبليو ماريوت

م��ارك �ي��ز دب � ��ي ،ح �ي��ث ت���س�ت���ض�ي��ف ف �ي��ه غرفة
الإمارات ملقا�صة البيانات � EDCHأكرث من
 600م�شارك من كربى امل�ؤ�س�سات وال�شركات
العاملة يف جمال االت�صاالت والتجوال الدويل
ال��ذي��ن �سي�شاركون يف خمتلف ف�ع��ال�ي��ات هذا
امل� ��ؤمت ��ر وال �ت ��ي ت���ش�م��ل االج �ت �م��اع الرئي�سي
للمجموعة واجتماع التجوال Roamfest
و�شبكات التوا�صل الدولية.
ومن خالل ا�ست�ضافة غرفة الإم��ارات ملقا�صة
البيانات  EDCHمل�ؤمتر جمموعة املحا�سبة
وال �ف��وت��رة وال �ت �ج��وال وك��ون �ه��ا ع �� �ض��واً فاع ً
ال

فيها ف�ستعمل ع�ل��ى ت��وط�ي��د حت��ال�ف��ات العمل
التي جتمعها مبختلف الأط��راف وعلى �إن�شاء
ات�ف��اق�ي��ات و��ش��راك��ات ج��دي��دة كما �أن�ه��ا فر�صة
�سانحة ل�ع��ر���ض �إ��س�ه��ام��ات�ه��ا القيمة يف قطاع
االت�صاالت.
وبهذه املنا�سبة قال �أحمد املحيا�س ،مدير عام
غ��رف��ة الإم� ��ارات ملقا�صة ال�ب�ي��ان��ات �أن الغرفة
تت�شرف �أن يُعهد �إليها با�ست�ضافة مثل هذا
امل�ؤمتر العاملي ونعتز بتمثيلنا لدولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وي���س��رن��ا ا��س�ت�ق�ب��ال نظرائنا
وزم�لائ�ن��ا م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال �ع��امل .ومتثل

ا�ست�ضافة مثل هذا امل�ؤمتر فر�صة ا�ستثنائية
لغرفة الإمارات ملقا�صة البيانات لإبراز ا�سمها
عاملياً والت�أكيد على منزلتها كواحدة من �أهم
غرف مقا�صة البيانات يف العامل.
تعترب جمموعة املحا�سبة والفوترة والتجوال
جمموعة مفو�ضة من قبل اجلمعية الدولية
ل �ن �ظ��ام االت �� �ص��االت امل �ت �ح��رك��ة ()GSMA
لتقدمي الدعم والإ�سناد فيما يتعلق مبتطلبات
ال �ت �ع��ام�لات ب�ي�ن م�شغلي ال���ش�ب�ك��ات وحتديد
�إط��ار العمل للتحا�سب على اخلدمات املقدمة
للم�شغلني فيما يت�صل ب��اجل��ان��ب الت�شغيلي

لعالقات التجوال الدويل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك
فاملجموعة م�س�ؤولة عن و�ضع قواعد الفوترة
وم�س�ؤوليات التحا�سب ومبادئها و�ضمان �أف�ضل
حت�صيل للعوائد ع��ن ط��ري��ق و��ض��ع �إج ��راءات
عالية الكفاءة ومتابعتها.
ومت ت�أ�سي�س غرفة الإم��ارات ملقا�صة البيانات
ع� ��ام  1994وت �ع��د ح��ال �ي �اً �إح� � ��دى اجلهات
ال ��رائ ��دة ع��امل �ي �اً يف جم ��ال م�ق��ا��ص��ة البيانات
وتقدم حلو ًال متكاملة متكن م�شغلي �شبكات
الهواتف املتحركة من تقدمي خدمات التجوال
مل�شرتكيهم.

ويل عهد ال�شارقة يفتتح منتدى اجلامعة الأمريكية للأعمال
•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة رئي�س اجلامعة الأم�يرك�ي��ة يف ال�شارقة
..افتتح �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع�ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة يف
املبنى الرئي�سي للجامعة �أم�س منتدى اجلامعة
الأمريكية يف ال�شارقة للأعمال.
��ش�ه��د ح �ف��ل االف �ت �ت��اح ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن �سعود
القا�سمي رئي�س ال��دائ��رة املالية املركزية و�سعادة
�أح �م��د امل��دف��ع رئ�ي����س جمل�س �إدارة غ��رف��ة جتارة
و�صناعة ال�شارقة وال��دك�ت��ور ع�م��رو عبداحلميد
م�ست�شار �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ل�ش�ؤون
التعليم ال�ع��ايل وع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين يف الإم ��ارة
وكبار م�س�ؤويل اجلامعة.
كما �شهد افتتاح املنتدى الذي ينظمه مكتب �ش�ؤون
التطوير وعالقات اخلريجني باجلامعة بال�شراكة
مع غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ق��ادة الأعمال
البارزين الذين �سي�شاركون خرباتهم مع الطلبة
واخل��ري �ج�ين وي�ب�ح�ث��ون م�ع�ه��م يف ق���ض��اي��ا تتعلق
بتطوير الأعمال والنمو يف املنطقة.
وق ��ام ��س�م��و ويل ال�ع�ه��د ب��اف�ت�ت��اح امل �ع��ر���ض الفني
امل �� �ص��اح��ب وامل� �ق ��ام ك �ج��زء م��ن م �ن �ت��دى الأعمال
الذي ت�ضمن �أعماال فنية لفنانني م�شهورين من
الإم��ارات وقطر و املعر�ض �أحد �أبعاد مبادرة الفن

من خالل حوار اجلامعة مع املجتمع التي �أطلقتها
اجلامعة ال�ع��ام املا�ضي لغر�ض بناء ع�لاق��ات بني
رواد الفن والطلبة واخلريجني يف كلية العمارة
والفنون والت�صميم.
ثم انتقل �سمو ويل عهد ال�شارقة واحل�ضور �إىل
القاعة الرئي�سية يف مبنى اجلامعة الأمريكية حيث
عزفت مو�سيقى ال�سالم الوطني لدولة الإمارات
ث��م ب ��د�أ احل �ف��ل ب �ت�ل�اوة ع �ط��رة م��ن �آي� ��ات الذكر
احلكيم� ..ألقى بعدها الدكتور توما�س هوك�ستيتلر
وكيل مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية ومدير
اجلامعة بالوكالة كلمته االفتتاحية رحب خاللها
بامل�شاركني.
وق � ��ال ال��دك �ت��ور ت��وم��ا���س ه��وك���س�ت�ي�ت�ل��ر ن �ح��ن يف
اجلامعة الأم�يرك�ي��ة يف ال�شارقة ن��ؤم��ن بعمق �أن
التعليم العايل وقطاع الأعمال يجب �أن يعمال معا
يف �شراكة متينة ل�ضمان م�ستقبل مزدهر وقوي
لنا ول�ل�أج�ي��ال املقبلة ..واجلامعة الأم�يرك�ي��ة يف
ال�شارقة ت�أخذ بجدية ر�سالتها الهادفة لت�أهيل رواد
من خريجي اجلامعة يف جميع جم��االت الن�شاط
الب�شري خا�صة قادة الأعمال امل�ستقبليني.
ورحبت الدكتورة ندى مرت�ضى �صباح نائب مدير
اجلامعة ل�ش�ؤون التطوير وع�لاق��ات اخلريجني
بامل�شاركني يف املنتدى  ..وقالت ان اجتماع اليوم
مثال على ان ال�شراكة بني اجلامعة وعامل الأعمال
مي�ك�ن�ه��ا امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى اق �ت �� �ص��اد م �ن��وع وفاعل
..م�شرية اىل ان املعادلة للوقت احلايل وامل�ستقبل

هي يف اجلمع بني الأف�ضل يف التطوير والرتويج
يف القطاع اخلا�ص مع القيادة احلكومية احلكيمة
وال�ب��اح�ث�ين وال�ع�ل�م��اء وامل �خ�ترع�ين ال �ب��ارزي��ن يف
اجلامعات .كما حتدث بهذه املنا�سبة �سعادة �أحمد
حممد امل��دف��ع رئي�س جمل�س �إدارة غ��رف��ة جتارة
و�صناعة ال�شارقة ..م�شريا اىل ان ال�شراكة مع
منتدى اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة للأعمال
مت�ث��ل من�صة رائ� ��دة ل�ع��ر���ض من ��اذج م��ن اخلربة
العملية وق�ص�ص جناح الأعمال و هي فر�صة قيمة
لتبادل احلوار والت�شاور مع عدد من قادة ال�صناعة
من ذوي اخلربة يف موا�ضيع كثرية ومهمة وق�ضايا
حتتاج �إىل بحث ..ونظرا لأهمية املنتدى وحلقات
نقا�شه بالإ�ضافة �إىل احل�ضور الكرمي ف�إن غرفة
جت��ارة و�صناعة ال�شارقة حري�صة على ال�شراكة
امل�ستقبلية مع اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة.
وي�أتي املنتدى لتج�سيد �أحد �أبعاد ر�سالة اجلامعة
الأم�ي�رك� �ي ��ة يف ال �� �ش��ارق��ة ب � ��أن ت��رت �ب��ط ع�ضويا
ب��ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والعلمية
وال�صناعية يف املجتمع حيث �سيوفر منربا للتعاون
من خالل التحالف مع القطاع اخلا�ص ..وميثل
امل�ن�ت��دى ع�لام��ة ف��ارق��ة يف �إر� �س��اء م�ب��ادئ التعاون
بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل وخمتلف القطاعات
ال�صناعية و�ضمان االزدهار االقت�صادي امل�ستدام.
و�شملت قائمة املتحدثني الرئي�سيني يف اجلل�سة
االفتتاحية هامي�ش ج ��وردون ت�يروي��ت الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة الي �ت��ون �أ� �س�ترال �ي��ا وعثمان

��س�ل�ط��ان ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة الإم � ��ارات
لالت�صاالت املتكاملة (دو) وع��ارف نقفي م�سعود
امل ��ؤ� �س ����س وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة �أب ��راج
وتوما�س لوندغرين م�ؤ�س�س ذا وان.
وق��ال هامي�ش ج ��وردون ت�يروي��ت �إن�ن��ي ك�ث�يرا ما
�أ��س��أل م��ا ه��ي و�صفة النجاح واحلقيقة �إن��ه لي�س
هناك �صيغة ب�سيطة لذلك ويجب على كل منا �أن
يجد �صيغته لتحقيق النجاح يف احلياة والعمل..
م�ضيفا ان مقايي�س النجاح تختلف ب�شكل كبري
..وعر�ض لأفكاره لبع�ض الأ�س�س الواقعية للنجاح
مثل ال��ر�ؤي��ة ال�ت��ي ميكن �أن ت�ع��رف ب��أن�ه��ا و�ضوح
ال�ه��دف ال��واح��د والقيم التي تت�ألف م��ن ال�صدق
والوالء والنزاهة.
وق��ال عثمان �سلطان يف كلمته ب ��أن التغيري هو
ال �� �ش��ىء ال �ث��اب��ت يف احل �ي��اة و�أن� ��ه ال ي�ت��وق��ف �أب ��دا
م�شريا �إىل �أن العامل ال يتوقف عن التغيري فهو
يف احلم�ض النووي لدينا و عندما ي�أتي التغيري
�سريعا ن�شعر ب��اال��ض�ط��راب ..م���ض�ي�ف��ا ان هناك �إىل �أن هناك فر�صا وا�سعة لنمو االقت�صادي ...و
�أمناط جديدة لنماذج الإب��داع والتعليم واالبتكار ت�ط��رق �إىل ال�ت�ح��دي��ات و�أف���ض��ل و�سيلة لتحديد
وال�ت���س�ل���س��ل ال �ه��رم��ي..م �� �ش�ي�را اىل ان الع�صر الطريق �إىل الأم��ام و�إن���ش��اء ال�شركات امل�ستدامة
الرقمي هو التمكني من التحول الإيجابي يف هذه وامل�ج�ت�م�ع��ات امل���س�ت��دام��ة ..م�ضيفا �أن ال�ع�م��ل مع
املنطقة .ويف مقابلة �أجراها جميد جعفر الرئي�س امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتحاور مع ال�شباب لدينا
التنفيذي ل�شركة نفط الهالل حتدث عارف نقفي ه��ي م��ن الأم� ��ور احل��ا��س�م��ة يف جن��اح�ن��ا الإقليمي
م�سعود ع��ن ن�ط��اق �إم�ك��ان�ي��ات ك�ب�يرة م��وج��ودة يف والعاملي� .أما وندغرين فقال ب�أن ر�ؤية دون خطة
املنطقة وع��ن م�صادر ج��دي��دة للنمو االقت�صادي هي جمرد حلم ..و كي لت�صبح رجل �أعمال ناجح
ي��ؤدي بنا �إىل �إع��ادة التفكري يف امل�ستقبل ..و�أ�شار عليك �أن تكون يف املكان املنا�سب يف الوقت املنا�سب
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 ..وح��ث ال�ط�لاب على �إي�ج��اد ه��دف والعي�ش من
�أجله ون�صحهم باتباع قلوبهم.
وق��ال ط��راد املحمود الرئي�س التنفيذي مل�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي ان ه��ذا املنتدى املتميز جمع
ب�ين ت �ب��ادل الأف �ك��ار ح��ول ال �ت �ط��ورات ال��راه�ن��ة يف
االق�ت���ص��اد وال�ت�م��وي��ل م��ع ك��ون��ه من�صة لل�شباب
تتطلع لبدء خطواتها يف عامل الأعمال ..و�أ�ضاف
من خالل م�شاركتنا نحن ن�شجع الطالب للنظر
يف الأعمال بطريقة جديدة.

�شركة �أبوظبي للموانئ تبدء �أعمال التطوير يف ميناء ال�شهامة

بور�صة دبي للذهب وال�سلع تدعم ملف الإمارات
ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو الدويل 2020

جعل امليناء مركزا متطورا ي�ضم كافة املرافق واخلدمات
الرتفيهية ل�ق��وارب النزهة وتوفر الأن�شطة الرتفيهية
البحرية يف امليناء .وم��ن �ضمن تلك امل��راف��ق واخلدمات
املزمع �إن�شا�ؤها :مرا�سي للقوارب ،منزال للقوارب ،ور�ش
�صيانة ،ن��ادي بحري ومطاعم ومقاهي ،بالإ�ضافة �إىل
جم �م��ع جت� ��اري ل�لان���ش�ط��ة ال �ب �ح��ري��ة وحم �ل�ات جتزئة
ومناطق للنزهة ،وغريها .و�أ�ضاف التميمي :من املتوقع
�أن تنتهى املرحلة الأوىل لأعمال التطوير يف �أوائ��ل عام
 2014ومع االنتهاء من تلك املرحلة �سيتوفر يف امليناء
 100ر�صيف مائي جمهز لر�سو القوارب التي ي�صل
طولها �إىل  55ق��دم ،و 190ر�صيف ج��اف للوقوف يف
الظل ،وكذلك منزال كبري للقوارب وال��دراج��ات املائية،
ومرافق ترفيهية ونادي بحري وور�ش لل�صيانة ،بالإ�ضافة
�إىل حمطة وقود  .ومن املتوقع �أن يلعب ميناء ال�شهامة
بعد الإنتهاء من �أعمال التطوير دورا بارزا على اخلريطة
ال�سياحية لإم��ارة �أبوظبي وذلك نظرا لقربه من معظم
عنا�صر اجلذب ال�سياحي التي متتلكها الإمارة ،فهو على
م�سافة  29كيلومرت فقط من جزيرة ال�سعديات ،و 16ال�سكنية املجاورة له .وهو مرتبط ب�شبكة طرق متطورة
كيلومرت من را�س غارب ،فيما يبعد  6.4من جزيرة يا�س ت�سمح بت�سهيل حركة امل��رور وو�صول و�سائل املوا�صالت
و  8كيلومرت من �شاطئ الراحة .
العامة � .شركة �أبوظبي للموانئ متتلك وتدير  11ميناء
–
أبوظبي
�
طريق
من
كيلومرتات
يبعد ميناء ال�شهامة 4
يف �إمارة �أبوظبي ،مبا يف ذلك ميناء خليفة اجلديد وميناء
املجمعات
لكافة
مبا�شرة
و�صول
طرق
دبي ال�سريع وميتلك
زايد وميناء امل�صفح وخم�سة موانئ يف املنطقة الغربية.

دب��ي-وام� :أعلنت بور�صة دبي للذهب وال�سلع �أم�س عن دعمها الر�سمي
مللف دولة الإمارات ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو الدويل .. 2020و�ست�سعى
البور�صة يف �إطار هذا الدعم �إىل تعزيز التوعية مبلف الإمارات من خالل
براجمها ون�شاطاتها التي تتميز بنطاق انت�شارها العاملي.
وقال �أحمد بن �سليم رئي�س جمل�س �إدارة بور�صة دبي للذهب وال�سلع انه
انطالقا من مكانتة بور�صة دبي للذهب وال�سلع الرائدة يف تداول امل�شتقات
املالية يف املنطقة فانها تفخر بدعم ملف الإم ��ارات ال�ست�ضافة معر�ض
�إك�سبو الدويل .. 2020وباعتبارها مركزا للأعمال الدولية وبوابة �إىل
الأ�سواق النا�شئة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا و�آ�سيا واملدينة التي
ت�صل ال�شرق بالغرب جتاريا وثقافيا تعترب دبي املكان املثايل ال�ست�ضافة
معر�ض �إك�سبو العاملي لعام .2020
وا�ضاف ان ا�ست�ضافة هذا املعر�ض �ست�سهم يف تعزيز مكانة الإمارات العربية
املتحدة ودبي على اخلارطة العاملية ..كما �أنها �ست�سلط ال�ضوء على النمو
االقت�صادي اال�ستثنائي لإمارة دبي وبنيتها التحتية ومقوماتها ال�سياحية.
من جانبه عرب غاري �أندر�سون الرئي�س التنفيذي لبور�صة دبي للذهب
وال�سلع عن �سرور بور�صة دبي للذهب وال�سلع ب��أن تدعم ملف الإمارات
ال�ست�ضافة املعر�ض الدويل املرموق �إك�سبو .. 2020حيث �ست�سهم �إقامة
هذا احلدث الكبري يف دبي يف تعزيز مكانتها بو�صفها مدينة عاملية .وقد
�أ�سهمت بور�صة دبي للذهب وال�سلع من خالل دورها الهام يف تطوير �سوق
امل�شتقات املالية يف دولة الإمارات ب�شكل كبري يف تعزيز مكانة الدولة كمركز
اقت�صادي ومايل رائد ..كما �ستدعم البور�صة ملف الإم��ارات ال�ست�ضافة
معر�ض �إك�سبو الدويل  2020من بني قائمة الفعاليات العاملية الأخرى
التي �ست�شارك فيها.

على هام�ش فعاليات القمة العاملية للموانئ والتجارة
� ،2013أعلنت �شركة �أبوظبي للموانئ عن بدء �أعمال
التطوير يف ميناء ال�شهامة والهادفة لتحويله �إىل مركز
للتجارة وال�سياحة البحرية .و�أو�ضحت �شركة �أبوظبي
للموانئ �أن ع��ام � 2014سي�شهد الإن�ت�ه��اء م��ن املرحلة
الأوىل لأعمال تطوير ميناء ال�شهامة ،و�ست�شمل تطوير
املجرى املائي للميناء بالإ�ضافة لإن�شاء مركز مبيعات
وجم�م��وع��ة م��ن امل��راف��ق واخل��دم��ات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن
جت��ذب ال��راغ�ب�ين يف ارت �ي��اد ال�ب�ح��ر ومم��ار��س��ة الأن�شطة
املائية .وقد �شهدت حركة بيع و�شراء القوارب الفاخرة
يف ال�سنوات اخلم�س الأخ�ي�رة ت��أث��را ملحوظا منذ بدء
الأزمة االقت�صادية يف  ،2008ومع وجود م�ؤ�شرات ت�شري
�إىل رك��ود حركة البيع للقوارب متو�سطة احلجم� ،إال �أن
الطلب على ال�ق��وارب الفارهة والفاخرة وكذلك قوارب
الرتفيه ال�صغرية يف ازدياد ملحوظ.
وتعليقا على بدء �أعمال التطوير يف ميناء ال�شهامة ،قال
وليد التميمي ،نائب الرئي�س ،تطوير امل�شاريع� ،شركة
�أبوظبي للموانئ :نهدف �إىل جعل ميناء ال�شهامة مبثابة
م��رك��ز يجمع ك��اف��ة اخل��دم��ات وامل��زاي��ا ل�ك��ل م�ستخدمي
القوارب واليخوت ال�صغرية يف �أبوظبي .
�إن الر�ؤية املو�ضوعة مليناء ال�شهامة كما يظهر يف خمطط
الت�صميم الرئي�سي ل�شركة �أبوظبي للموانئ ،تتمحور يف

وق��د تعهدت ال�شركة �سابقا بالتزامها بتطوير امل�شاريع
ال�ضخمة كميناء خليفة يف منطقة ال�ط��وي�ل��ة ،وكذلك
تطوير املوانئ ال�صغرية يف جميع �أنحاء الإم��ارة ،وذلك
من �أج��ل دع��م وتعزيز قطاع ال�سياحة والتجارة وتوفري
منط حياة �أف�ضل للمجتمع ككل.

معهد املوا�صفات واملقايي�س يبحث م�شروع �أول موا�صفات قيا�سية
موحدة لـ م�ستح�ضرات التجميل احلالل يف دبي
•• ابوظبي-وام:

انطلقت �أم����س يف دب��ي اجتماعات معهد املوا�صفات واملقايي�س
التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي لبحث م�شروع �أول موا�صفات
قيا�سية موحدة لـ م�ستح�ضرات التجميل احلالل على م�ستوى
ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ال ��ذي �أع��دت��ه هيئة الإم � ��ارات للموا�صفات
واملقايي�س موا�صفات بعد �أن مت انتخاب ال��دول��ة للقيام مبهام
�أم��ان��ة واحت�ضان اللجنة الفنية العتماد املوا�صفات القيا�سية
املوحدة لـ م�ستح�ضرات التجميل احلالل تي �سي تو بح�صولها
على �أعلى ن�سبة ت�صويت من الدول الأع�ضاء يف املعهد.
و�أك��د معايل الدكتور را��ش��د �أح�م��د ب��ن فهد وزي��ر البيئة واملياه
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة االم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س يف
ت�صريح له اليوم �أهمية هذه االجتماعات التي تتزامن مع مبادرة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ب�إ�ضافة قطاع
االقت�صاد اال�سالمي �إىل اقت�صاد دبي وحتويل االمارة اىل عا�صمة
لالقت�صاد اال�سالمي مب��ا يوطد ع�لاق��ات التعاون ب�ين الدولة
وكافة الدول اال�سالمية وي�ساهم يف حتقيق ر�ؤيتها يف ان ت�صبح
الإمارات من �أف�ضل دول العامل بحلول عام .2021
وقال معاليه �أن �أهمية هذه املوا�صفة تكمن يف كونها �أول م�شروع

ملوا�صفة قيا�سية لـ م�ستح�ضرات التجميل احل�لال حتت مظلة
منظمة امل��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي ال�ت��ي تعد �أك�ب�ر منظمة دول�ي��ة بعد
منظمة االمم امل�ت�ح��دة ..م���ش�يرا �إىل �أن االم� ��ارات ت��ول��ت مهام
الأمانة الفنية للجنة اخلا�صة مب�ستح�ضرات التجميل احلالل
بعد فوزها ب�أعلى ن�سبة ت�صويت من الدول الأع�ضاء يف االجتماع
الثالث للجمعية العمومية ملعهد املوا�صفات واملعايري يف مايو
املا�ضي مبدينة �إ�سطنبول باجلمهورية الرتكية.
و�أكد معاليه �أن فوز الإم��ارات با�ست�ضافة و�أمانة اللجنة الفنية
العتماد املوا�صفات القيا�سية املوحدة لـ م�ستح�ضرات التجميل
احل�ل��ال ت��ي ��س��ي ت��و ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام��ي يظهر
املكانة التي �أ�صبحت تتمتع بها الدولة كمركز حموري يف جمال
املوا�صفات واملقايي�س لي�س على امل�ستوى الإقليمي فح�سب ولكن
على امل�ستوى الدويل كذلك.
وقال معاليه ان كل ذلك حتقق بف�ضل حر�ص القيادة الر�شيدة
على توفري بنية حتتية �صلبة و�إر�ساء قاعدة فنية قوية من خالل
توفري املختربات الفنية املعتمدة والتي ت�شكل عن�صرا �أ�سا�سيا
يف �أع��داد ومراجعة خمرجات عمل اللجان الفنية للموا�صفات
القيا�سية �إ�ضافة �إىل توافر الكفاءات الفنية املواطنة يف هذا املجال
احل�ي��وي .و�أك��د ان ه��ذه اخل�ط��وات تتزامن م��ع قيام موا�صفات
بالإعداد لإطالق جمموعة من املوا�صفات القيا�سية الإماراتية

امل�ت�ك��ام�ل��ة احل�ل�ال ول��وائ�ح�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة يف جم ��ال م�ستح�ضرات
التجميل والعناية ال�شخ�صية بناء على متطلبات ت�شريعات دول
االحتاد الأوروبي م�شريا �إىل �أن ذلك يتم من خالل اللجنة الفنية
الوطنية ومب�شاركة خمتلف اجلهات املعنية بالدولة بالقطاعني
احلكومي واخلا�ص.
وق��ال معاليه �أن هيئة الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س قامت
ب�إعداد م�شروع م�ستح�ضرات التجميل احلالل من خالل فريق
عملها م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني ال��ذي��ن عملوا على اع��داد كافة
الدرا�سات املرجعية واملقارنات املعيارية لأف�ضل املمار�سات يف جمال
�صناعة م�ستح�ضرات التجميل ومواد العناية ال�شخ�صية احلالل
واالط�لاع على �أف�ضل املوا�صفات القيا�سية الدولية والتوجهات
الأوروب� �ي ��ة ال �� �ص��ادرة يف جم��ال م�ستح�ضرات التجميل ومواد
العناية ال�شخ�صية .و�أكد معاليه �أن �سيا�سة التعاون امل�شرتك التي
حتر�ص هيئة االمارات للموا�صفات واملقايي�س على انتهاجها مع
كافة اجلهات املعنية االحتادية و املحلية واخلا�صة كان لها �أثر
هام يف حتقيق هذا الإجنازات موجها معاليه ال�شكر لكافة اجلهات
املعنية احلكومية واخلا�صة التي تعمل يدا بيد مع موا�صفات يف
جلان اع��داد النظم واملوا�صفات اخلا�صة مب�ستح�ضرات العناية
ال�شخ�صية و التجميلية احلالل وحثهم على بذل املزيد يف �سبيل
تطوير نظم اجلودة بالدولة.

 4ر 14مليار حجم �سوق مكونات املركبات اخلليجي يف 2016
•• دبي-وام:

�أكدت تقارير �شركة الأبحاث فرو�ست �آند �سوليفان  -ال�شريك املعلوماتي الر�سمي ملعر�ض قطع غيار ال�سيارات
التجاري �أوتوميكانيكا دبي الذي �سيقام يف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من  11حتى  13من يونيو
القادم  -على منو �سوق جتارة قطع غيار واك�س�سوارات ال�سيارات يف منطقة اخلليج ..م�شرية اىل �أن حجم �سوق
مكونات ال�سيارات وكافة فئات املركبات ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي قد بلغ  8.85مليار دوالر يف 2012
و�سي�صل �إىل  14.4مليار دوالر يف  .2016وقال �أحمد باول�س الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إيبوك مي�سي فرانكفورت
املنظمة ملعر�ض �أوتوميكانيكا دبي لقد �ساعد ارتفاع الإي��رادات احلكومية للدول امل�صدرة للنفط �إىل تخ�صي�ص
ح�ص�صا مهمة للإنفاق احلكومي على م�شروعات البنية التحتية والتنمية امل�ستدامة ويف هذا ال�ش�أن ا�ستطاعت دول
جمل�س التعاون اخلليجي حتقيق منوا ملحوظا ل�سوق قطع غيار واك�س�سوارات ال�سيارات وهو ما عزز من �إقبال
امل�صنعني واملوردين العامليني والعاملني يف مكونات وجتارة اك�س�سوارات وجتارة ال�سيارات للم�شاركة يف الدورة املقبلة
ملعر�ض �أوتوميكانيكا دبي  . 2013وا�ضاف �إن �صيانة ال�سيارات على م�ستوى العامل �صناعة كربى مبا يف ذلك
دول منطقة جمل�س التعاون اخلليجي التي تت�سم مبناخ يتطلب تغيري البطاريات والإطارات وغريها من املكونات
الأخرى ب�شكل منتظم وهو ما ي�ساعد يف منو ال�صناعة با�ستمرار ..م�شريا اىل ان �أوتوميكانيكا دبي ميثل فر�صة
هامة لتوجيه اهتمام �أبرز ال�شركات الدولية يف هذه ال�صناعة �إىل الفر�ص املحتملة الهائلة يف املنطقة كما يوفر
مل�صنعي وموردي املكونات منربا مميزا للتوا�صل مع ال�شارين من جميع دول ال�شرق الأو�سط .كما تفيد الأبحاث �أن
دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية ي�شكالن �أكرب �أ�سواق مكونات املركبات يف منطقة اخلليج حيث ي�ستحوذان
معا على ن�سبة  78باملائة من حجم ال�سوق الإجمايل فيما حتتل الكويت املرتبة الثالثة .وتعد الإم��ارات ال�سوق
الأكرب لإعادة الت�صدير يف منطقة اخلليج حيث تعيد ت�صدير ما ن�سبته  60باملائة من �صادرات مكونات املركبات �إىل
وجهات �أخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا  ..وتعد �شافلر جروب من امل�شاركني الدائمني يف املعر�ض حيث
ت�ستعر�ض من خالل املعر�ض التجاري ت�شكيلتها من املنتجات عالية الدقة للمركبات .وقال لواني�سفرانتزوغلو من
�شافلر جروب نحر�ص دائما على امل�شاركة يف �أوتوميكانيكا دبي لأنه ميثل بالن�سبة لنا الو�سيلة الأف�ضل للو�صول
�إىل �أ�سواق جديدة على م�ستوى املنطقة ال �سميا و�أنه ي�ستقطب ال�شارين من العديد من الدول املجاورة ونتطلع �إىل
�إبرام �صفقات جتارية كربى هذا العام.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 408عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /جري الديني رو�سالي�س دينزو اجلن�سية :الفلبني مدعي عليه :كرافتد
للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه /كرافتد للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة 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(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن بالن�شر

لقد تقرر يف الق�ضية رق��م ( ) 2012/3451اي�ج��ارات املنظورة
امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية (ابوظبي) اللجنة االوىل
وامل��رف��وع��ة م��ن امل��دع��ى� /سيد حم�م��د امل��و��س��وي وذل ��ك اعالن
املدعى عليه /جنم ال�شم�س للأثاث امل�ستعمل ن�شراً وقد حتدد
لنظر الدعوى جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3يف ال�ساعة
 6.00م�سا ًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �صاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /350جتاري -م ت� -س� -أظ

امل�ست�أنف:البحريةالوطنيةللت�أمنياجلن�سية:االماراتامل�ست�أنفعليه:عبدالباقي
مريغني ب�صفتي الو�صي عن ابني ابودر الغفاري واخرون اجلن�سية :ال�سودان
مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء احلكم على مبلغ وقدره  250000درهم املطلوب اعالنه/
فرمان اهلل �سويبدار خان اجلن�سية :باك�ستان العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/689جت كل -م ت -ب� -أظ وحدد
لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 9.30صباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة -مع�سكر ال
نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار
مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم اال�ستئناف التجاري

حماكم دبي

امل�ن��ذر/دام��ا���س للعقارات امل�ن��ذر ال�ي��ه :خ��ال��د عطيه ال �ق��واري��ط (جمهول
حمل االقامة) فان املنذر ينذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد االيجار املرت�صد
بذمته(21.838درهم) كبدل ايجار عن ال�شقه رقم  106باال�ضافة اىل جتديد
عقد االيجار و�سداد ما تر�صد بذمته حتى تاريخ االخالء او جتديد العقد
خالل  30يوما من تاريخه مع االحتفاظ بكافة احلقوق القانونية االخرى,
ويف حالة عدم التزامكم بال�سداد والتجديد خالل  30يوما فاننا ننذركم
ب�ضرورة اخالء العني امل�ؤجرة مع الزامكم ب�سدا الر�صيد امل�ستحق عليكم
وكافة الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب حتى تاريخ االخالء.
الكاتب العدل

ت فقدانجواز�سفر

ف�ق��د امل��دع��و /حم�م��د توحيد
الكرمي ين حممد عبدالكرمي
 بنغالدي�ش اجلن�سية  -جواز�سفره رق��م ()108054
� �ص��ادر م��ن ب �ن �غ�لادي ����ش من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 055/1837473

ت فقدانجواز�سفر

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 320عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 588عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 551عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي� /سوخ ديب دهار بابول دهار اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه� :شركة
اطل�س للخ�ضار والفواكة ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه�/شركة اطل�س للخ�ضار والفواكة
ذ.م.م فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
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
2013/3/11

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /233عمايل -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :عبداهلل حميد املن�صورى للحام واحلدادة اجلن�سية :االمارات
امل�ست�أنف عليه:عبداملجيد ليت توكا مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع
اال�ستئناف  :الغاء احلكم امل�ست�أنف املطلوب اعالنه/عبداملجيد ليت توكا
مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/3281عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/24لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 9.30
�صباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-حمكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار
مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /مروان �سليمان
ع � ��واد ال�ت�رات� �ب�ي�ن -اردين
اجل�ن���س�ي��ة  -ج ��واز �سفره
رق� � � � � ��م ()288118
�صادر من االردن من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/8389013
ت فقدانجواز�سفر

ف� �ق ��دت امل � ��دع � ��وة /ل ��وب ��اب ��او
�� � �س �ي��ن م� ��وه� ��ى-اث � �ي� ��وب � �ي� ��ة
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
(� � )921380ص��ادر من
اث �ي ��وب �ي ��ا م ��ن ي� �ج ��ده عليه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف ��ون رق ��م
050/5837266

ت فقدانجواز�سفر

ف� �ق ��دت امل � ��دع � ��وة� /سو�سانا
دوم ��االوج � �س��ارول -فلبينية
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم
(� � )2421738ص��ادر من
ال �ف �ل �ب�ي�ن م ��ن ي �ج ��ده عليه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف ��ون رق ��م
055/5506626

ف�ق��د امل��دع��و /ام �ي��د علي
ج � ��ول � � �ش�ي��ر  -هندي
اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رق� ��م ()1309826
م � � � � ��ن ي� � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
050/2653192

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /خليل الرحمن
فوجدار احمد  -باك�ستاين
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
(� )4100241صادر
م ��ن ب��اك �� �س �ت��ان م ��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/9928760

ت فقدانجواز�سفر
فقد امل��دع��و� /سهيل اقبال
دار اقبال دار  -باك�ستاين
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
(� )7992731صادر
م ��ن ب��اك �� �س �ت��ان م ��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/3397710

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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3603عم جز -م ع -ب� -أظ

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

العدد  10744بتاريخ2013/3/19
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/915عمايل جزئي

اىل امل�ست�أنف �ضدهما -1/مقبل بن خلفان بن عبدالرحمن اخللف -2
امل نا�صر عبدالرحمن اخللف جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستانف
ق��د ق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وعليه نعلنكم ق��د مت اح��ال��ة الدعوى

ق�سم الطعون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف التظلم رقم  2012/45تطلم� 2012/675أ عري�ضة -م ر-ب -ع ن

املتظلم� /سليمان يو�سف واخرون اجلن�سية :ال�سودان املتظلم �ضده  :هاين
حمدان واخرون اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع التظلم :اتعاب املحاماة املطلوب
اعالنه /دينا ن�صار احلمدان -بوكالة هاين احلمداين اجلن�سية� :سوريا
عنوانه :بالن�شر حيث ان املتظلم اقام املتظلم املذكور اعاله وحددت املحكمة يوم
االثنني املوافق  2013/4/1موعدا لنظر التظلم لذا فانت مكلف باحل�ضور امام
الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد ,وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا مل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر التظلم بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/17م.

االمور امل�ستعجلة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن حكم يف الدعوى رقم 2011/2586
املحكوم عليه� :شركة ابن البيطار التجارية العنوان :بالن�شر
نعلمكم انه يف تاريخ  2013/2/11قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات
االيجارية /ابوظبي حكما مبثابة احل�ضوري يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح املحكوم ل��ه  :م�صرف ابوظبي اال��س�لام��ي ب��ال��زام امل��دع��ى عليها
بان ي��ؤدي للمدعي مبلغا مقداره  1500دره��م (ال��ف وخم�سمائة دره��م )
والزمتها كذلك مب�صروفات الدعوى و  200درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوم اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
امل�ستند.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية  -رقم 2012/ 2463تنفيذ عمايل
م�سل�سل عامZB0T81- 1 :

اىل املحكوم عليه /او�ستني ا�سميث  -ل��ورد ال ال بيه -ابوظبي -االم��ارات عنوانه :
بالن�شر قد �صدر �ضدك حكم يف الق�ضية رقم (  )2011/506ل�صالح املدعي(�سارة بابكر
عبداملحمود العربي -ال�سودان ) ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم
املذكور ,ودفع الر�سم املحدد لذلك ,ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي :مطالبة
مالية+الفائدة (� + )%5شهادة نهاية اخلدمة  -1املبلغ املطلوب حت�صيله176.854:
درهم �شامل الر�سوم الق�ضائية  -2ر�سم الت�صريح بالتنفيذ  -3املبلغ املطلوب حت�صيله
املجموع  176.854:درهم �شامل الر�سوم الق�ضائية لذا فانت مكلف باحل�ضور امام
هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة ( )9.00من �صباح يوم 2013/3/27م .لتنفيذ
م��ا ذك��ر اع�لاه  ,ويف حاله تخلفك ع��ن ذل��ك ف��ان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات
القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ .2013/2/27

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 291عم جز -م ع -ب� -أظ

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

قلم املحكمة

حمكمةاال�ستئناف

يف الدعوى رقم  2012/736ا�ستئناف مدين

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

مدعي /ام دي فقر الدين احمد اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :ال�شراع
االزرق للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ال�شراع االزرق للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر(كاخر اجل) 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 2013/3/12

حماكم دبي االبتدائية

اعالن حكم متهيدي بالن�شر

مدعي /بريا فيالجنيني راوو اجلن�سية :الهند مدعي عليه� :شركة ا�سرت
ا�سو�شيت تريموا مبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه� /شركة ا�سرت ا�سو�شيت تريموا مبيانتي
ا�س بيه ايه اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 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

مدعي /علي احمد حممد علي ح�سني اجلن�سية :م�صر مدعي عليه� :شركة
زاقوت للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه� /شركة زاقوت للمقاوالت وال�صيانة العامة
ذ.م.م 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 اال�ستئناف العمايل

ال�ساعة � 10.00صباحا يف القاعة ch2E.23

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/515

ف �ق��دت امل ��دع ��وة /ن ��ورا وليد
ال �ع��ون �� -س��وري��ة اجلن�سية-
ج��واز �سفرها رق��م  -جواز
�سفره رق��م ()1149384
�صادر من �سوريا من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/2331152

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

للتحقيق وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/21

حماكم دبي االبتدائية

ت فقدانجواز�سفر

16

اىل املدعى عليه � -1/شركة �سفريات العوي�س -وميثلها حممد نا�صر العوي�س
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /جول ن�ضال ح�سن احمد اجلد قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 61905درهم)
والر�سوم وامل�صاريف والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بالكفالة .رقم ال�شكوى ( .)2013/38612وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2013/3/24ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم -2013/ 78جت كل -م ر-ب -ع ن

مدعي /احمد �سيف عبدالرحمن النا�صري اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
�صقر عبداهلل حممد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 260000درهم  -تعوي�ض مببلغ 10000درهم املطلوب اعالنه� /صقر عبداهلل
حممد 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 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
2013/3/13

اعــــالن اجتماع خربة
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
يف الدعوى رقم  2012/615جتاري كلي

املدعى /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع
املدعى عليها� :آمنه خمي�س بالل مبارك
يرجى العلم بانه ق��د تقرر عقد جل�سة خ�برة م�شرتكة م��ع اطراف
ال��دع��وى امل��ذك��وة اع�ل�اه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2013/3/21يف متام
ال�ساعة  4.30م�ساء وذلك مبقر اخلربة الكائن ببناية االحتاد (وزارة
الطاقة) الطابق التا�سع مكتب  902خلف �ستي �سنرت ديرة -دبي -وذلك
لالطالع على ا�صول امل�ستندات التي بحوزة كل طرف.

عبداهلل فايز ال�شام�سي
اخلبري املنتدب

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10744بتاريخ2013/3/19

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي :حار�س و�شركاه لتدقيق احل�سابات

العنوان :مكتب رقم 604ملك ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم (بن حم العقارية)
دي��رة -ب��ور �سعيد هاتف 04 2959958 :ف��اك����س 04 2959945/مبوجب ه��ذا تعلن

دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
فر�ساتيل تيم للتجارة (�ش.ذ.م.م) وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2011/11/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2011/11/23وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعـــــــالن
املرجع 2013/208:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
ماجد �سامل ع�ب��داهلل النعيمي اجلن�سية :االم ��ارات ال�سيدة :دني�س �سوخانيك
اجلن�سية :امل��ان�ي��ا وط�ل��ب الت�صديق على التوقيع يف حم��رر يت�ضمن  :ف�سخ
عقد �شراكة وت�صفية يف اال�سم التجاري (ام تيك ملقاوالت الطرق /ذ.م.م
) واملرخ�صة م��ن دائ��رة التنمية االقت�صادية يف ام القيوين حت��ت رق��م ()6895
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي
ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم-2013/ 237جت جز -م ر-ب -ع ن

مدعي /م�ؤ�س�سة موف كار لتاجري ال�سيارات وميثلها قانونا علي �سلطان
وبوكالة ها�شم ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :حممد ار�شاد
تايال ماليكا اجلن�سية :هندي مو�ضوع الدعوى :مطالبة مببلغ  600درهم
املطلوب اعالنه /حممد ار�شاد تايال ماليكا اجلن�سية :هندي عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س
املوافق  2013/3/21موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة 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 2013/3/18

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10744بتاريخ 2013/3/19

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/45ت عمل -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ� /سليم مياه حممد �سامول ا�سالم اجلن�سية  :بنغالدي�ش
املنفذ �ضده  :دانه اخلليج للنظافة العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه :دانه اخلليج للنظافة العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/973عم جز -م ر -ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/4/7موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10744بتاريخ2013/3/19

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

ا�سم ال�شركة :فر�ساتيل تيم للتجارة (�ش.ذ.م.م).
العنوان :حمل  2,3,4ملك �شركة برتول االمارات الوطنية املحدودة ( اينوك) بر
دبي -املمزر ال�شكل القانوين :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 580050 :رقم
القيد بال�سجل التجاري 80021 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2011/11/23واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2011/11/23وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني حار�س و�شركاه لتدقيق احل�سابات العنوان :مكتب رقم 604ملك
ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم (بن حم العقارية)ديرة -بور �سعيد هاتف2959958 :
 04ف��اك����س 04 2959945/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�سلطــــان بـــــن �شخبــــــــوط يـــــدعــــــم تنظيــــــــم دورتيــــــن
ملدربــــــي �شطرنــــــج �آ�سيـــــــا
بتوجيهات ودع��م م��ن ال�شيخ �سلطان بن
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن � �ش �خ �ب��وط �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
االحت� � ��اد الأ�� �س� �ي ��وي ل �ل �� �ش �ط��رجن  ،تنظم
�أك��ادمي �ي��ة االحت� ��اد الأ� �س �ي��وي لل�شطرجن
دورت �ي ��ن لإع � � ��داد و� �ص �ق��ل م ��درب ��ي �أ�سيا
لل�شطرجن وذل��ك يف منطقة جنوب �شرق
�أ�سيا ممثلة يف مدينة مانيال الفلبينية ،
ومنطقة �شبه القارية الأ�سرتالية ممثلة

يف مدينة ماليبورن .
ي�أتي تنظيم هاتني الدورتني يف �إطار خطة
تطوير الكوادر الفنية يف القارة ال�صفراء
وت �ط��وي��ر ق ��اع ��دة ال �ن��ا� �ش �ئ�ين يف خمتلف
ال�ب�ل��دان الأ��س�ي��وي��ة مب��ا يكفل �إ�ستمرارية
ال �ت �ف��وق الأ� �س �ي ��وي يف امل �ح��اف��ل الدولية
وبطوالت العامل .
وق � ��د ب� � ��ادر الأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام للأكادميية

الأ� �س �ي��وي��ة � �س �ع��ادة ه �� �ش��ام ع �ل��ي الطاهر
بالتن�سيق م��ع املحا�ضر ال��دويل واخلبري
العاملي اليوناين �إيف�سرتيو�ش جريفا�س
�سكرتري جلنة امل��درب�ين ب��االحت��اد الدويل
لل�شطرجن ليكون املحا�ضر الرئي�سي يف
الدورتني.
تقام الدورة الأوىل يف مانيال خالل الفرتة
من  22حتى  26مايو بينما تقام الدورة

الثانية يف ماليبورن خالل الفرتة من 27
مايو حتى الأول من يونيو  2013ويتوقع
م�شاركة  60دار�س ومدرب يف الدورتني .
اجلدير بالذكر �أن جلنة املدربني باالحتاد
الدويل ت�صنف درجات املدربني املعتمدين
�إىل خم�س فئات هي م��درب احت��ادي كبري
– مدرب احتادي – مُعلم احتادي – مُعلم
حملي – مُعلم مبتدئني .

يتناول املحا�ضر يف الدورتني �شرح قواعد
م�ن��ح �أل �ق��اب امل��درب�ي�ن وم �ن��اه��ج التدريب
احل��دي�ث��ة و� �ش��رح �أف���ض��ل ال �ط��رق لتطوير
ال �ن��ا� �ش �ئ�ي�ن وت �ب �� �س �ي��ط ت �ع �ل �ي��م الأ� �س �� ��س
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة للنا�شئني
واملبتدئني  ،و�شرح م��دى �أهمية االعتناء
باجلوانب النف�سية والبدنية لإعداد العبي
و�أبطال ال�شطرجن.

ال�شعفار يلتقي ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية ال�شرطية بدول جمل�س التعاون
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•• ابوظبي-وام:

التقى الفريق �سيف ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية �صباح �أم�س يف مقر
ال� ��وزارة ر�ؤ� �س��اء االحت� ��ادات الريا�ضية ال�شرطية ب��دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية على هام�ش م�شاركتهم يف االجتماع الثاين لر�ؤ�ساء
االحتادات الريا�ضية ال�شرطية لدول جمل�س التعاون بدول اخلليج العربية
الذي اختتم �أعماله اليوم يف �أبوظبي .و�أكد الفريق ال�شعفار �أن االجتماع
�سيحقق الأه��داف املرجوة منه يف تعزيز التعاون والتن�سيق اخلليجي يف
امل�ج��االت الريا�ضية .ح�ضر اللقاء امل�ست�شار عبداهلل بن ن�صرة العامري
رئي�س احت��اد ال�شرطة الريا�ضي والعقيد ح�سني العو�ضي م��دي��ر �إدارة
العالقات العامة بالإنابة يف وزارة الداخلية والعقيد علي بوهندي ممثل
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اال�ستعدادات مت�ضي على قدم و�ساق

الهاجري :نتطلع �إىل الظهور امل�شرف يف بطولة الطائرة اخلليجية
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ن�ظ�م��ة لبطولة
الأن��دي��ة اخلليجية للكرة الطائرة الـ32
وال� �ت ��ي ي���س�ت���ض�ي�ف�ه��ا ن � ��ادي ال �ع�ي�ن خالل
الفرتة من الـ 23وحتى الـ 29من �شهر
مار�س احلايل اجتماعا تن�سيقيا ،يوم �أم�س
الأول بقاعة االجتماعات امللحقة مبلعب
خليفة بن زايد بنادي العني ،تر�أ�سه غامن
مبارك الهاجري رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
ن��ادي ال�ع�ين ل�ل�أل�ع��اب الريا�ضية ،وح�ضر
االجتماع �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة نادي
ل�ل�أل �ع��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة و�إب��راه �ي��م النعيمي
م��دي��ر ال �ب �ط��ول��ة ،وه ��اي ��دن ��س�ف��اي املدير
التنفيذي لل�شركة ورئ�ي����س جل�ن��ة املالية
وامل �� �ش�تري��ات والإ� �س �ك��ان وم �ق��رر اللجنة،
وع �ب �ي��د ع�ت�ي��ق ال �ظ��اه��ري رئ �ي ����س اللجنة
الإع�ل�ام �ي��ة وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ،و�سعيد
نا�صر العي�سائي رئي�س اللجنة الأمنية،
و�أح� �م ��د � �س �ل �ط��ان ال�ن�ع�ي�م��ي رئ �ي ����س جلنة
املوا�صالت ،والدكتور نائل حمدان رئي�س
اللجنة الطبية ،وحممد �سعيد عربي رئي�س

جلنة ال�سكرتارية والتن�سيق العام.
وع �ق��ب ان �ت �ه��اء اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
للبطولة مبا�شرة عقد جمل�س �إدارة �شركة
ن��ادي العني ل�ل�أل�ع��اب الريا�ضية الأخرى
اج�ت�م��اع��ه ال �ث��اين ب��رئ��ا��س��ة غ ��امن مبارك
ال�ه��اج��ري ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة
لبطولة الأندية اخلليجية للكرة الطائرة،
وبح�ضور خمي�س عبيد الكعبي نائب رئي�س
جم�ل����س الإدارة رئ �ي ����س جل �ن��ة ك ��رة اليد،
وعبدالعزيز اجلنيبي ع�ضو جمل�س الإدارة
ورئي�س جلنة الأل�ع��اب الأخ��رى ،و�إبراهيم
ال�ن�ع�ي�م��ي ع���ض��و جم�ل����س الإدارة ورئي�س
جل��ان ال�ك��رة الطائرة وال�سلة وامل�شرتيات
�إىل جانب املدير التنفيذي لل�شركة هايدن
�سفاي.
ومت خ �ل�ال االج� �ت� �م ��اع م �ن��اق �� �ش��ة الأم � ��ور
املتعلقة بال�شركة منذ ت�أ�سي�سها بالإ�ضافة
اىل عدة �أجندة حول القرارات والتو�صيات
ال �� �ص��ادرة يف االج�ت�م��اع الأول� ،إىل جانب
الأم� ��ور املتعلقة ب��امل���ش��اري��ع اال�ستثمارية،

ف �� �ض� ً
لا ع��ن م�ن��اق���ش��ة ال �� �ش ��ؤون الإداري� � ��ة
واملالية والأو�ضاع الفنية للفرق الريا�ضية
مبختلف الأل� �ع ��اب� ،إ� �ض��اف��ة �إىل الوقوف
على التجهيزات للبطولة اخلليجية وعمل
جميع اللجان بالبطولة .وبدوره �أكد غامن
الهاجري �أن اجتماع اللجنة املنظمة كان
يهدف �إىل تفعيل عمل اللجان واالطالع
على ما مت اجنازه من �أعمال ،والعمل على
توفري �سبل الراحة لكافة الفرق امل�شاركة
بالبطولة� ،سعياً للظهور ب�صورة م�شرفة
ت�ل�ي��ق ب���س�م�ع��ة ال ��دول ��ة ال �ت��ي ظ �ل��ت تتبو�أ
مكانة رائدة يف املحافل الدولية وامل�شاركات
اخل��ارج�ي��ة ،م�ضيفاً :هناك ر�ؤي��ه وا�ضحة
لنادي العني نتطلع من خاللها �إىل حتقيق
الريادة يف جميع املنا�سبات الريا�ضية .وقال
الهاجري �إن اجتماع جمل�س �إدارة �شركة
ال�ع�ين ل�ل�أل�ع��اب الريا�ضية وال ��ذي �أعقب
اجتماع اللجنة املنظمة للبطولة ،مت من
خالله االطالع على عمل اللجان العاملة
بالبطولة اخلليجية ومناق�شة التقارير

املقدمة م��ن قبل جميع اللجان كما متت
مناق�شة ا�سرتاتيجية ال�شركة للمرحلة
ال �ق��ادم��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع جم�ل����س �أبوظبي
للتعليم وهناك عدة م�شاريع قادمه �سيتم
تفعيلها مع قطاع الرتبية على نحو جيد
ي���ص��ب يف م���ص�ل�ح��ة الأل � �ع ��اب الريا�ضية
الأخرى.
وامتدح الهاجري الدور الكبري الذي ظلت
تقوم به اللجان العاملة بالبطولة ،معرباً
عن �أمنياته بالتوفيق ملمثلي الدولة العني
وال�شباب يف البطولة اخلليجية لتقدمي
الأداء امل���ش��رف ال ��ذي يليق ب�سمعة الكرة
الطائرة االماراتية.
وع��ن ا��س�ت�ع��دادات ف��ري��ق ال�ع�ين للبطولة،
قال :اال�ستعدادات مت�ضي على قدم و�ساق
بفريق الكرة الأول لطائرة العني والذي
ان �خ��رط يف مع�سكر خ��ارج��ي ،ف���ض� ً
لا عن
تدعيم �صفوفه بعدد من العنا�صر املميزة
م ��ن �أج ��ان ��ب وم ��واط �ن�ي�ن خ �ل�ال املرحلة
املا�ضية ،ونتمنى التوفيق للعني يف الظهور

اجل �ي��د واحل �� �ص��ول ع �ل��ى ل �ق��ب البطولة
لإ� �س �ع��اد اجل �م��اه�ير ال�ع�ي�ن��اوي��ة ع�ل��ى نحو
خا�ص وحمبي الكرة الطائرة الإماراتية
ب�صورة عامة.
وم��ن جانبه اك��د �إب��راه�ي��م النعيمي مدير
ال �ب �ط��ول��ة �أن ال �ل �ج��ان ال �ع��ام �ل��ة �أكملت
حت�ضرياتها ال�ست�ضافة الن�سخة الـ 32من
بطولة الأندية اخلليجية للكرة الطائرة،
ويف اع �ت �ق��ادي �أن ج�م�ي��ع �أع �� �ض��اء اللجان
ال�ع��ام�ل��ة ب��ال�ب�ط��ول��ة ي�ت���س�ل�ح��ون باخلربة
التنظيمية اجليدة التي �ستعينهم كثرياً يف
حتقيق الأهداف املرجوة تنظيمياً .
و�أك � ��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع �ل��ى ج��اه��زي��ة الطائرة
العيناوية خلو�ض غمار البطولة حيث مت
التعاقد �أخرياً مع مدرب منتخب االمارات
ال�ب��ول�ن��دي ق��ري�ق��ري ري��ز خ�ل�ف�اً لل�صربي
م �ي�لان ك �م��ا مت ت�ن�ظ�ي��م م�ع���س�ك��ر خارجي
قبل بدء البطولة بالدوحة خالل الفرتة
م��ن الـ 11وح�ت��ى الـ 19م��ن �شهر مار�س
احلايل.

الإمارات تت�صدر مناف�سات ملتقى ال�شارقة لألعاب القوى للمعاقني
ت�صدرت ال��دول��ة مناف�سات ملتقى
ال�شارقة ال��دويل الثالث للمعاقني
التي اختتمت �أم�س..بر�صيد 20
م �ي��دال �ي��ة ذه �ب �ي��ة و  32ف���ض�ي��ة و
 38برونزية .و�شارك يف البطولة
التي نظمها ن��ادي الثقة للمعاقني
ب��رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل
عهد ونائب حاكم ال�شارقة327 ..
الع�ب��ا والع �ب��ة مي�ث�ل��ون  23دولة.
وال ��دول امل���ش��ارك��ة ه��ي  ..الإم ��ارات
وف�ل���س�ط�ين وال �� �س �ع��ودي��ة والكويت
واجلزائر واليونان وفنلندا �إ�ضافة
�إىل ال �ي��اب��ان و ب �ل �غ��اري��ا وال�سويد
و��س�ل��وف��اك�ي��ا و�أمل��ان �ي��ا والكامريون
بجانب �سوي�سرا والعراق والرنويج
وتون�س وفنزويال وم�صر واململكة
امل�ت�ح��دة و�إي� ��ران وب��رون��اي وليبيا.
وا�شتملت املناف�سات على  100و
 200و  400و  800و�أل � ��ف و
 500وخم�سة �آالف م�تر بجانب
مناف�سات امل�ي��دان �صوجلان قر�ص
ال� ��رم� ��ح اجل� �ل ��ة ..وت� ��� �ش� �م ��ل فئات
الإعاقة احلركية والب�صرية وال�شلل
الدماغي والإعاقة الذهنية والبرت..
ف�ي�م��ا � �ش ��ارك يف حت�ك�ي��م البطولة
 60ح�ك�م��ا وي��راق�ب�ه��ا دول �ي��ا طارق
ال���ص��وي�ع��ي رئ�ي����س جل�ن��ة املراقبني

الدولية .و حقق الالعب االماراتي
يحيى ال�ب�ل��و��ش��ي ذه�ب�ي��ة مناف�سات
 100م�ت�ر ل�ل�ف�ئ��ة  46ت��ي وحقق
الالعب عباد علي عباد ذهبية دفع
اجللة للفئة  36 - 37اف ..فيما
ح�صدت الالعبة م��رمي املطرو�شي
ميداليتني ذهبيتني يف مناف�سات
دفع اجللة ورمي القر�ص للفئة 46
  36 - 44اف وانتزعت الالعبة�سهام الر�شيدي ذهبية رمي القر�ص
للفئة  54اف وف��ازت الالعبة رمي
البلو�شي بذهبية مناف�سات 400
مرت للفئة  20تي ونالت الالعبة
م��رمي ح���س��ن ذه�ب�ي��ة �أل ��ف و 500
م�تر فئة  20ت��ي  ..فيما ف��ازت يف
مناف�سات دفع اجللة الالعبة عائ�شة
�سامل بذهبية فئة  36اف  .واحتلت
�إي � � ��ران م��رك��ز ال��و� �ص �ي��ف بر�صيد والعمل بروح الفريق الواحد .و�أكد وال���ش�ك��ر �إىل و��س��ائ��ل الإع �ل�ام على
 20ميدالية ذهبية و  12ف�ضة و �أن دولة الإم��ارات جنت العديد من ت��واج��ده��ا املكثف يف البطولة التي
 14ميدالية برونزية..بينما جاء الفوائد من تنظيم امللتقى خا�صة تعترب �شريك �أ��س��ا��س��ي يف جناحات
املنتخب العراقي يف امل��رك��ز الثالث االح �ت �ك��اك ب��أف���ض��ل الع �ب��ي العامل فر�سان الإرادة  .من جانبهم �أ�شاد
ب��ر� �ص �ي��د  28م �ي��دال �ي��ة ملونة .واخل�برات التنظيمية املتميزة التي ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف البطولة
و�أ� � �ش� ��اد ط � ��ارق � �س �ل �ط��ان ب ��ن خ ��ادم اكت�سبتها الكوادر العاملة يف �أندية ب ��امل �� �س �ت ��وى ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي والفني
رئي�س نادي الثقة للمعاقني رئي�س الدولة بجانب توجه �أنظار العامل للبطولة و�أ� �ش��اد عبد ال�ك��رمي باقر
اللجنة املنظمة للبطولة باجلهود �إىل دول��ة الإم� ��ارات ال�ت��ي �أ�صبحت ال�ه��ا��ش�م��ي رئ�ي����س ال��وف��د العراقي
ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا ال �ل �ج��ان ال �ع��ام �ل��ة يف ق ��ادرة ع�ل��ى تنظيم �أك�ب�ر الأح ��داث ب�ج�ه��ود جم�ل����س �إدارة ن ��ادي الثقة
البطولة..م�شريا �إىل �أن ما حتقق العاملية .ووجه ابن خادم �شكره �إىل للمعاقني واحتاد الإمارات لريا�ضة
من جناح هو نتيجة ت�ضافر اجلهود ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف البطولة امل �ع��اق�ي�ن وب��ال �ت��واج��د امل �ك �ث��ف من

و�سائل الإع�لام مبا يعرف املجتمع
مب ��واه ��ب وق � � ��درات ذوي الإع ��اق ��ة
لبث الثقة يف �أنف�سهم ويف قدراتهم
وت��وع�ي��ة املجتمع بق�ضايا املعاقني
 .وث� �م ��ن حم �م��د امل� ��زوغ� ��ي رئي�س
ال��وف��د ال�ت��ون���س��ي ال�ن�ج��اح��ات التي
حققها امللتقى..م�شيدا بالبطوالت
امل�ت�م�ي��زة ال�ت��ي ت�ست�ضيفها الدولة
وج� � �ه � ��ود ف� ��ري� ��ق ع � �م ��ل متكامل
ال ��ذي ق ��ام ب ��الإع ��داد والتجهيزات
ال�ل��وج���س�ت�ي��ة .وت �ق��دم ب��ال���ش�ك��ر �إىل

��س�م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن حممد
ب��ن �سلطان القا�سمي على رعايته
ال�ك��رمي��ة ل�ه��ذا احل ��دث و�إىل نادي
الثقة للمعاقني على كرم ال�ضيافة
وح�سن اال�ستقبال .و�شهد مناف�سات
ال�ي��وم اخلتامي للبطولة � ..أحمد
ن��ا��ص��ر ال �ف��ردان �أم�ي�ن ع��ام جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي وط��ارق �سلطان
ب��ن خ ��ادم و��س�ل�ط��ان ب�ط��ي املهريي
�أم�ي��ن ع ��ام امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف
ال�شارقة وخمي�س �سامل ال�سويدي
رئ�ي����س دائ� ��رة ال �� �ض��واح��ي والقرى
وهنا �سيف ال�سويدي رئي�س هيئة
البيئة واملحميات الطبيعية وخالد
عي�سى املدفع الأم�ين العام امل�ساعد
للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
وعلي �سامل املدفع مدير عام هيئة
م �ط��ار ال �� �ش��ارق��ة ودك �ت��ور مهند�س
را� �ش��د ال�ل�ي��م م��دي��ر ع ��ام اجلمارك
واملوانئ واملناطق احلرة يف ال�شارقة
وعدد من ممثلي الدوائر احلكومية
يف ال� ��� �ش ��ارق ��ة ومم� �ث� �ل ��ي اجل� �ه ��ات
الراعية للبطولة و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة الثقة للمعاقني  .وكرم طارق
��س�ل�ط��ان ب��ن خ� ��ادم رئ �ي ����س اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ر�ؤ� �س ��اء الوفود
امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ب �ط��ول��ة واجل �ه ��ات
الراعية والداعمة للبطولة.

ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية ال�شرطية
بدول التعاون يجتمعون يف �أبوظبي
اجتمع �صباح �أم�س ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية ال�شرطية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وذلك يف فندق فريمونت باب البحر ب�أبوظبي.
واف�ت�ت��ح امل�ست�شار ع�ب��داهلل ��س��امل ب��ن ن�صرة ال�ع��ام��ري رئي�س احت��اد ال�شرطة
الريا�ضي رئي�س وفد دولة الإمارات العربية املتحدة االجتماع ال�سنوي الثاين
م�ؤكدا �أنه ي�أتي بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية وتوطيدا لأوا�صر الإخ��وة والتعاون بني االحت��ادات الريا�ضية
لل�شرطة بدول املجل�س.
ورحب امل�ست�شار العامري يف كلمته بحفل االفتتاح بر�ؤ�ساء وممثلي االحتادات
ال�شرطة الريا�ضية بدول التعاون ونقل لهم حتيات القيادة ال�شرطية ومتنياتها
لهم بطيب الإقامة يف بلدهم الثاين دولة الإم��ارات العربية املتحدة ولأعمال
اجتماعهم التوفيق والنجاح.
و�أك��د �أهمية االجتماع مبا ي�سهم يف االرتقاء بالريا�ضة ال�شرطية اخلليجية
وحتقيق الأهداف امل�شرتكة مبا يحقق م�سرية التطوير املن�شودة لتنه�ض باملهام
املوكلة ومبا يدعم تطلعات و�أهداف وزراء الداخلية بدول املجل�س وحتقيق رغبة
االحت��ادات الريا�ضية ال�شرطية اخلليجية يف التطوير والتقدم ودعم احلركة
الريا�ضية يف دول املجل�س بوجه عام والريا�ضة ال�شرطية بوجه خا�ص.
كما �ألقى العقيد علي بوهندي ممثل الأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية كلمة توجه فيها بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل دولة الإمارات
العربية املتحدة على ا�ست�ضافة هذا االجتماع وح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة
م�شريا �إىل �أن ه��ذا لي�س بغريب على دول��ة الإم��ارات التي عودتنا دائما على
ك��رم ال�ضيافة ونقل حتيات الدكتور عبداللطيف بن را�شد ال��زي��اين الأمني
العام ملجل�س التعاون والعقيد ه��زاع الهاجري الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
الأمنية مقدرا ومثمنا اجلهود التي بذلها امل�ست�شار عبداهلل العامري لإجناح
هذا االجتماع.
وقال �إن االجتماع �سيناق�ش العديد من املو�ضوعات التي تهم ال�ش�أن الريا�ضي
وال��ذي يولونه جل اهتمامهم وخرباتهم من �أج��ل الو�صول �إىل التو�صيات
املنا�سبة والتي �سيتم عر�ضها على وكالء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
و�أ�ضاف �أن وزراء الداخلية بدول املجل�س �أقروا يف اجتماعهم الواحد والثالثني
الذي عقد يف الريا�ض تو�صيات االجتماع الأول لر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية
ال�شرطية ب��دول التعاون ومت تعميمها على وزارات الداخلية ب��دول املجل�س
متمنيا �أن تتكلل �أعمال االجتماع بالتوفيق وحتقيق الأهداف امل�شرتكة.
بعد ذلك بد�أت �أعمال االجتماع حيث عقدت جل�سة العمل الأوىل ومت خاللها
ا�ستعرا�ض ومناق�شة ع��دد من �أوراق العمل واملقرتحات املقدمة من الدول
الأع�ضاء والتي تخدم الريا�ضة ال�شرطية اخلليجية .ويف جل�سة العمل الثانية
متت مناق�شة تفعيل الربنامج الزمني ل�ل��دورات التدريبية اخلا�صة ب�إعداد
ال�ك��وادر الريا�ضية ومناق�شة �آل�ي��ة تنظيم ال�ب�ط��والت ب�ين االحت ��ادات يف دول
املجل�س ..واعتمد املجتمعون ورقة عمل مقدمة من احتاد ال�شرطة الريا�ضي
بوزارة الداخلية يف دولة �ألإمارات العربية املتحدة حول ت�أهيل وتدريب منت�سبي
ال�شرطة يف املجال الريا�ضي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
�شارك يف االجتماع ر�ؤ��س��اء احت��ادات ال�شرطة الريا�ضية ب��دول املجل�س حيث
ت��ر�أ���س امل�ق��دم خ��ال��د عبدالعزيز اخل�ي��اط رئي�س احت��اد ال�شرطة وف��د مملكة
البحرين  ..وتر�أ�س اللواء الدكتور حممد بن عبداهلل املرعول رئي�س االحتاد
الريا�ضي ال�سعودي لقوى الأمن الداخلي وفد اململكة العربية ال�سعودية ..و
ت��ر�أ���س العقيد عبدامللك ب��ن غ�سان امل��زروع��ي م�ساعد رئي�س احت��اد ال�شرطة
الريا�ضي وفد �سلطنة عمان ..وت��ر�أ���س العميد خالد بن حمد العطية رئي�س
االحت��ادي��ن الريا�ضي القطري والعربي لل�شرطة وف��د دول��ة ق�ط��ر ..وتر�أ�س
العقيد عبدالرحمن عبداملح�سن احلقان نائب رئي�س احتاد ال�شرطة الكويتي
وفد دولة الكويت .و�ضم وفد دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف ع�ضويته كال
من اللواء حممد �سعيد املري نائب رئي�س احتاد ال�شرطة الريا�ضي والعميد
عبدامللك حممد عبدالرحيم ج��اين والعقيد حممد حميد دمل��وج الظاهري
والعقيد وليد علي يو�سف العلي.
وكان االجتماع الثاين لر�ؤ�ساء االحت��ادات الريا�ضية ال�شرطية بدول التعاون
�أق��ر عقد بطوالت ريا�ضية �شرطية �سنوية بني االحت��ادات ال�شرطية يف دول
املجل�س ح�سب �إمكانية كل دولة و�أن تقوم دولة الإمارات العربية املتحدة بو�ضع
�آلية م�شرتكة لالرتقاء بجوانب اللياقة البدنية لرجل الأمن بدول املجل�س.
كما �أو�صوا ب�أن تقوم الدول الأع�ضاء بتقدمي مقرتحات لعناوين بحوث يف املجال
الريا�ضي ال�شرطي لإحالتها لهيئة جائزة الأمري نايف للبحوث الأمنية لدول
املجل�س للنظر يف طرحها للمت�سابقني لتقدمي بحوث تخدم املجال الريا�ضي.
واتفق املجتمعون على �إقامة بطولة خليجية للألعاب ال�شرطية �شبه �أوملبياد
�شرطية ال�سباحة� ..ألعاب الدفاع عن النف�س ..الرماية ب�أنواعها و�ألعاب القوى
تقام كل �أربع �سنوات على �أن تقوم وزارة الداخلية بدولة الكويت بتنظيم �أول
بطولة يف عام  2015مع مراعاة عدم تزامن تنظيمها مع بطوالت يف املجال
نف�سه �سواء على امل�ستوى العربي �أو ال��دويل على �أن يكون تنظيمها بالتوايل
بني ال��دول الأع�ضاء .و�أو�صى املجتمعون باال�ستفادة من الورقة املقدمة من
وزارة الداخلية يف دولة الإمارات احتاد ال�شرطة الريا�ضي ب�ش�أن ت�أهيل وتدريب
منت�سبي ال�شرطة يف املجال الريا�ضي بدول املجل�س و�أ�شادوا مبا ت�ضمنته تلك
الورقة وب�إجنازات االحتادات الريا�ضية ال�شرطية يف الدول الأع�ضاء لتحقيق
�أهداف اال�سرتاتيجية الأمنية ال�شاملة.
واتفق املجتمعون على عقد االجتماع الثالث للجنة ر�ؤ�ساء االحتادات الريا�ضية
ال�شرطية يف دول املجل�س يف مملكة البحرين بدعوة كرمية من رئي�س وفد
اململكة.
ويف اخلتام ق��ام امل�ست�شار عبداهلل بن ن�صرة العامري رئي�س احت��اد ال�شرطة
الريا�ضي بتكرمي ر�ؤ�ساء احتادات ال�شرطة امل�شاركني يف االجتماع.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية يف دبي تنظم يوما
ريا�ضيا للجالية الفلبينية
•• دبي-وام:

18

نظمت دائ ��رة ال �� �ش ��ؤون الإ��س�لام�ي��ة والعمل
اخل� �ي��ري يف دب � ��ي ي ��وم ��ا ري��ا� �ض �ي��ا للجالية
الفلبينية مبختلف فئاتهم يف �صالة �أ�سماء
بنت النعمان وذلك �ضمن م�شروع معكم دائما
للعام  .2013و�صرحت عائ�شة الكا�ش مدير
�إدارة التثقيف والتوجيه الديني �أن الهدف

من تنظيم اليوم هو حتقيق التوا�صل والت�آلف
والتعارف بني امل�سلمني اجل��دد على اختالف
م�شاربهم وغ��ر���س م�ب��ادئ الأخ��وة الإ�سالمية
فيما بينهم و�إك�سابهم بع�ض املهارات الريا�ضية
و�إ�شراكهم يف املناف�سات الريا�ضية والرتويح
عنهم ودعوة غري امل�سلمني للإ�سالم عن طريق
تعريفهم ب�أهمية الريا�ضة يف ديننا احلنيف
وتثقيفهم ب ��أخ�لاق �ي��ات الإ� �س�ل�ام وامل�سلمني

وبث روح التناف�س ال�شريف بينهم �إ�ضافة �إىل
�إخ��راج�ه��م م��ن ج��و العمل اليومي و�أع�ب��ائ��ه .
من جانبها �أ�شارت هدى الكعبي رئي�س ق�سم
امل�سلمني اجلدد �إىل فعاليات اليوم الريا�ضي
ت�ضمنت مناف�سات يف كرة ال�سلة وحما�ضرات
تعريفية ب�أهمية الريا�ضة يف الإ�سالم وور�ش
عمل  ..فيما مت تتويج ال�ف��ائ��زي��ن بالك�ؤو�س
والدروع التذكارية.

فريـــق منتخـــب الإمــــارات الوطنــــي يـــزور
�ضريـــح ال�شيـــخ زايـــد ب�أبوظبـــي

زار م�ن�ت�خ��ب الإم � � ��ارات ال��وط �ن��ي ل �ك��رة القدم
واجلهاز الفني والإداري للفريق� ،ضريح املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه واملجاور جلامع ال�شيخ زايد الكبري� ،أم�س،
حيث كان يف ا�ستقبالهم يو�سف العبيديل مدير
مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري .
وت� ��أت ��ي ه� ��ذه ال� ��زي� ��ارة ع �ل��ى ه��ام ����ش املع�سكر
ال�ت��دري�ب��ي ال ��ذي يقيمه امل�ن�ت�خ��ب يف �أبوظبي
ا�ستعداداً ملواجهة منتخب �أوزبك�ستان يف 22
مار�س اجلاري �ضمن مناف�سات اجلولة الثانية
للت�صفيات امل��ؤه�ل��ة �إىل نهائيات بطولة ك�أ�س
�آ�سيا . 2015
ع�ق��ب و��ص��ول�ه��م �إىل ال���ض��ري��ح ،ت��وج��ه �أع�ضاء
الفريق بدعواتهم اخلال�صة �إىل روح الفقيد
ال�ك�ب�ير ،م�ستذكرين �صفاته ون�ه�ج��ه احلكيم
و�شخ�صيته ال �ف��ذة ،ال �ت��ي ك ��ان ج��وه��ره��ا روح
الت�سامح واملحبة ومد ج�سور ال�صداقة والتعاون

م��ع ك��اف��ة دول ال �ع��امل ،وم�ستح�ضرين مدى
دعمه للريا�ضة والريا�ضيني يف الدولة ،وخا�صة
املنتخب الوطني لكرة القدم ،الأمر الذي �أ�سهم
يف حتقيقه لإجن��ازات وبطوالت ع��دة منذ قيام
دولة االحتاد عام .1971
ب �ع��د ذل � ��ك� ،أدى ال�ل�اع �ب��ون واجل� �ه ��از الفني
والإداري للفريق �صالة الظهريف اجلامع ،ثم
قاموا بجولة يف ال�صرح املعماري البارز و�أروقته
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ا��س�ت�م�ع��وا خ�لال�ه��ا ل���ش��رح م��ن �أحد
املر�شدين الثقافيني مبركز جامع ال�شيخ زايد
الكبري،حول اجلامع وتاريخه وبدايات ت�أ�سي�سه
.
و�أ�� �ش ��اد ال�لاع �ب��ون واجل �ه ��از ال�ف�ن��ي والإداري
للمنتخب ب��ال���ص��رح ال�ك�ب�ير ودوره احل�ضاري
وال �ث �ق��ايف ،م���ش�يري��ن �إىل امل�ك��ان��ة ال �ت��ي ميثلها
اجل��ام��ع على خ��ارط��ة ال�سياحة الثقافية على
م�ستوى الإم��ارات والعامل� ،إذ ي�ستقبل ماليني

الزوار �سنوياً من خمتلف اجلن�سيات.
وع �ب�روا ع��ن ��س�ع��ادت�ه��م ب��زي��ارة امل�ع�ل��م الفريد
ال��ذي جتمع م�لاحم��ه املعمارية ب�ين الأ�صالة
واملعا�صرة ويعك�س بت�صميمه الهند�سي البديع
جماليات ال�ع�م��ارة الإ��س�لام�ي��ة وخ�صو�صيتها
يف �أبوظبي .يذكر �أن مركز جامع ال�شيخ زايد
الكبري التابع ل ��وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة يحظى
برعاية ومتابعة م��ن �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة،وت�أ�س�س املركز ليكون نواة
للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول
اجلامع انطالقاً من القيمة الثقافية والوطنية
ال�ت��ي تعرب ع��ن املفاهيم وال�ق�ي��م ال�ت��ي ر�سخها
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه تلك القيم املتجذّرة يف الوجدان
والوعي والتي ت�شكل امتداداً للهوية الوطنية
امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف .

الفردان ي�شيد بح�صول نادي احلمرية على الأيزو

نادي احلمرية يهدي �شهادة الأيزو التي ح�صل عليها م�ؤخر ًا ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي
ت�سلم �أحمد نا�صر الفردان الأمني العام ملجل�س
ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي ��ش�ه��ادة الآي ��زو ال�ت��ي ح�صل
عليها ن��ادي احلمرية الثقايف الريا�ضي م�ؤخرا
بعد �أن �أمت كافة متطلبات و�إج��راءات احل�صول
عليها وق��ام بت�سليم ��ش�ه��ادة الآي ��زو ث��اين عبيد
ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي احلمرية
وذل��ك يف مقر النادي مبنطقة احلمرية ب�إمارة
ال�شارقة .
ح�ضر ال�ل�ق��اء م��ن جمل�س ال���ش��ارق��ة الريا�ضي
�سعيد ال�ع��اج��ل وع �ب��داهلل الكتبي وط ��ارق خيال
ومن نادي احلمرية كال من �أحمد علي الكتبي
ام�ين ال�سر امل�ساعد رئي�س اللجنة الريا�ضية
ومع�ضد عبيد ال�شام�سي رئي�س جلنة التطوير
والتخطيط وع�م��ار علي امل�ه�يري رئي�س جلنة
التوا�صل االجتماعي و�سلطان فايز ال�شام�سي
مدير النادي.
و�أ�شاد �أحمد نا�صر الفردان االمني العام ملجل�س
ال�شارقة الريا�ضي بدور نادي احلمرية كم�ؤ�س�سة
ريا�ضية اجتماعية ثقافية وبدور جمل�س �إدارتها

والعاملني فيها على ما يبذلونه من جهد ووقت
لالرتقاء ب�أداء الفرق الريا�ضية وتطوير خمتلف
االلعاب وتنظيم الربامج الثقافية واالجتماعية
والتوا�صل مع املدار�س والأ�سر على الدوام .
و�أ� �ض��اف ال �ف��ردان �إن ن��ادي احل�م��ري��ة يعد قلعة
ريا�ضية م�شهود لها ط��وال العقود ال�سابقة مبا
حققته للريا�ضة والريا�ضيني يف �إمارة ال�شارقة
وعلى م�ستوى الدولة ويف امل�شاركات اخلارجية .
و�أث�ن��ى على جهود ث��اين عبيد ال�شام�سي رئي�س
جمل�س �إدارة نادي احلمرية يف الإعالء من �ش�أن
ال �ن��ادي وامل���ض��ي ق��دم��ا يف تطوير �أل �ي��ات العمل
ال��داخ �ل �ي��ة يف ال �ن��ادي وت�ط�ب�ي��ق �أع �ل��ى معدالت
اجل ��ودة ح�ت��ى و��ص��ل ال �ن��ادي �إىل م��رت�ب��ة �أهلته
للح�صول ع�ل��ى ��ش�ه��ادة الأي� ��زو متمنيا لأ�سرة
النادي دوام التوفيق والنجاح .
م��ن جانبه �أ� �ش��اد ث��اين عبيد ال�شام�سي رئي�س
جم�ل����س �إدارة ن� ��ادي احل �م��ري��ة ب��دع��م �صاحب
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 االعلى لالحتاد حاكم

ال �� �ش��ارق��ة ومب�ت��اب�ع��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حممد ب��ن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة
حفظهما اهلل على تطوير نادي احلمرية وكافة
�أن��دي��ة �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة وت��ذل�ي��ل ال�سبل لت�أدية
ر�سالتها يف خدمة ال�شباب واملجتمع و�أثنى على
دعم وم�ؤازرة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي واالمني
العام للمجل�س ولكافة العاملني باملجل�س لتمكني
ن ��ادي احل �م��ري��ة م��ن م��وا��ص�ل��ة دوره يف خدمة
الريا�ضة والريا�ضيني يف كافة ال�صعد والقيام
بدور النادي يف املجاالت االجتماعية والثقافية
والرتبوية وغريها.
و�أك��د ال�شام�سي �أن ح�صول ن��ادي احلمرية على
�شهادة االيزو ما هو �إال ثمرة لهذا الدعم ال�سخي
من قبل قيادتنا الر�شيدة وللتوا�صل بني النادي
وجمل�س ال�شارقة الريا�ضي وك��اف��ة امل�ؤ�س�سات
واالندية واجلهات واالحتادات الريا�ضية لت�ضع
على عاتقنا م�س�ؤولية ب��ذل اجلهد وم�ضاعفته
من �أجل مزيد من التطوير والرقي للنادي

فريق نادي ال�شارقة لل�شطرجن يت�صدر دوري النا�شئني حتت � 14سنة

باحلبالة ي�شيد بدور امل�س�ؤولني عن الريا�ضة

ختام مناف�سات الأ�سبوع الأول من الدور الثاين لدوريات ال�شطرجن

(دبي الريا�ضي) يطمئن على ن�شاط النادي البحري

اختتمت م�ساء ي��وم اجلمعة املا�ضي
مناف�سات الأ�سبوع الأول من الدور
ال �ث��اين ل��دوري��ات امل��راح��ل العمرية
ل�ل���ش�ط��رجن وال� �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا احت ��اد
الإم � � � � ��ارات ل �ل �� �ش �ط��رجن مب�شاركة
 192الع �ب �اً والع �ب��ة م��ن الأندية
ال�شطرجنية م��ن �أب��وظ �ب��ي والعني
ودب��ي وال�شارقة وعجمان والفجرية
وفتيات العني ودبي وال�شارقة ور�أ�س
اخليمة والتي تقام �أ�سبوعياً كل يوم
جمعة و�سبت من كل �أ�سبوع وت�ستمر
حتى يوم  27من ال�شهر القادم .
ح �ي��ث �أق �ي �م��ت  8م� �ب ��اري ��ات �ضمن
مناف�سات الأ��س�ب��وع الأول لدوريات
ال�شطرجن للمراحل العمرية والتي
�أق �ي �م ��ت يف  4م� ��دن ال� ��دول� ��ة وهي
العا�صمة �أبوظبي وال�شارقة وعجمان
ور�أ���س اخليمة حيث �أ�سفرت النتائج
على النحو التايل :
ففي دوري اال�شبال حتت � 10سنوات
فعلى �صالة نادي �أبوظبي لل�شطرجن
والثقافة التقى فريق �أ�شبال �أبوظبي
ودب ��ي وان �ت �ه��ى ال �ل �ق��اء ب �ف��وز �أ�شبال
�أبوظبي لل�شطرجن على فريق دبي
بنتيجة  ، 1.5-2.5وع�ل��ى �صالة
ن ��ادي ع�ج�م��ان لل�شطرجن والثقافة
 ،ف� ��از �أ�� �ش� �ب ��ال ف ��ري ��ق ن � ��ادي العني
ل�ل���ش�ط��رجن وال�ث�ق��اف��ة ع�ل��ى �صاحب
الأر�ض بنتيجة  ، 1-3فيما ا�ستطاع
�أ�شبال فريق ن��ادي ال�شارقة الثقايف
لل�شطرجن حتقيق النتيجة الكاملة
وف ��وزه �-4صفر ع�ل��ى �ضيفة فريق
ن ��ادي ال �ف �ج�يرة ل�ل���ش�ط��رجن  .و�أدار
لقاءات دوري الأ�شبال كل من احلكم

ال � ��دويل -ع�م��ر ال�ع��و��ض��ي واالحت ��اد
ال � ��دويل -ع��ام��ر �آل ع�ل��ي واملحلي-
من�صور التميمي.
ويت�صدر دوري الأ�شبال فريق نادي
ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن بر�صيد
 11ن�ق�ط��ة وي� ��أت ��ي ب��امل��رك��ز الثاين
وال �ث��ال��ث ف��ري �ق��ا ال �ع�ي�ن و�أبوظبي
بر�صيد  9نقاط ويتفوق العني بفرق
الطاوالت.
�أما دوري ال�شبالت حتت � 10سنوات
فعلى �صالة نادي فتيات ر�أ�س اخليمة
ال �ت �ق��ى � �ش �ب�لات ف��ري��ق ن � ��ادي ر�أ�� ��س
اخل �ي �م��ة ل�ل���ش�ط��رجن ون � ��ادي العني
 ،ح�ي��ث ان�ت�ه��ى ال�ل�ق��اء ب�ف��وز الفريق
العيناوي بنتيجة  ،1-3فيما انتهت
نتيجة م �ب��اراة ب�ين ��ش�ب�لات فريقي
فتيات ال�شارقة والفجرية لل�شطرجن
بفوز فتيات ال�شارقة بنتيجة �-4صفر
بالتغيب .

وقامت ب�إدارة مباريات دوري ال�شبالت
ك��ل م��ن حكم االحت��اد ال ��دويل -هند
ال �ن �ع �ي �م��ي ورمي ب ��وخ ��اط ��ر .حيث
يت�صدر دوري ال�شبالت فريق فتيات
نادي ال�شارقة بر�صيد  8نقاط وياتي
فريق فتيات دبي لل�شطرجن باملركز
الثاين بر�صيد  6نقاط ولديه مباراة
م�ؤجلة فيما ي�أتي فريق فتيات نادي
العني باملركز الثالث بنف�س النقاط
وت�أخرة بفرق طاولة عن دبي.
ويف دوري النا�شئني حت��ت � 14سنة
التقى يف دار العا�صمة فريقا نا�شئني
ن � ��ادي �أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �� �ش �ط��رجن ودب ��ي
لل�شطرجن وانتهى اللقاء بفوز فريق
العا�صمة �أبوظبي بنتيجة .1-3
ويف الإم� � � ��ارة ال �ب��ا� �س �م��ة ف� ��از فريق
ن��ادي ال�شارقة على نا�شئي الفجرية
ل �ل �� �ش �ط��رجن ب �ن �ت �ي �ج��ة �-2.4صفر
و�أدار ل �ق��اءات دوري ال�ن��ا��ش�ئ�ين كل

م��ن احل �ك��م ال � ��دويل -ج �م��ال قا�سم
واالحت � ��اد ال � ��دويل -ف�ي���ص��ل حممد
عبداهلل.
ويف خ� �ت ��ام ال� � � ��دور الأول ل � ��دوري
النا�شئني حتت � 14سنة ج��اء فريق
ن ��ادي ال �� �ش��ارق��ة ل�ل���ش�ط��رجن باملركز
الأول ب��ر��ص�ي��د  9ن �ق��اط ف�ي�م��ا جاء
فريق نا�شئي �أبوظبي باملركز الثاين
بر�صيد  7نقاط ودبي ثالثاً بر�صيد
 5نقاط.
ويف م �ن��اف �� �س��ات دوري النا�شئات
حت��ت �� 14س�ن��ة ان�ت�ه��ى ل �ق��اء فريقا
فتيات ن��ادي ال�شارقة ور�أ���س اخليمة
لل�شطرجن ب�ف��وز ف��ري��ق فتيات نادي
ال�شارقة بنتيجة �-4صفر بالتغيب.
ويف خ �ت��ام ال � ��دور الأول م��ن دوري
ال�ن��ا��ش�ئ��ات حت��ت �� 14س�ن��ة يت�صدر
فريق فتيات نادي ال�شارقة لل�شطرجن
بر�صيد  8نقاط ويليه فريق نادي
ف�ت�ي��ات دب��ي ب��امل��رك��ز ال �ث��اين بر�صيد
 4نقاط ولديه مباراة م�ؤجلة فيما
ي ��أت��ي ف��ري��ق ف�ت�ي��ات ن ��ادي الفجرية
لل�شطرجن باملركز الثالث وبر�صيد
نقطتني.
ه� ��ذا و� �س �ت �ق��ام م �� �س��اء ي� ��وم اجلمعة
املقبل مباراة واحدة م�ؤجلة يف دوري
ال���ش�ب�لات ي�ج�م��ع ب�ين ف��ري��ق فتيات
ال �� �ش��ارق��ة ودب ��ي ل�ل���ش�ط��رجن ب�صالة
نادي فتيات ال�شارقة وذلك يف ال�ساعة
اخلام�سة م���س��ا ًء فيما ع��دا ذل��ك مت
ت�أجيل جميع املباريات الأ�سبوع املقبل
اىل ي ��وم  29م ��ن ال���ش�ه��ر اجل ��اري
نظراً لظروف الدرا�سة واالمتحانات
لالعبني والالعبات.

بحث تعزيز امل�شاركة املجتمعية وزيادة اجلانب الت�سويقي

ت��وا��ص�لا م��ع اه�ت�م��ام��ات��ه املختلفة
بالن�شاط ال��ري��ا��ض��ي يف �إم ��ارة دبي
� �س �ج��ل جم �ل ����س دب� � ��ي ال ��ري ��ا� �ض ��ي
زي ��ارة �إىل م�ق��ر ن ��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية بهدف الوقوف
ع �ل��ى �أن �� �ش �ط��ة وف �ع��ال �ي��ات النادي
وال�ت�ع��رف ع��ن كثب ح��ول املعوقات
وامل �� �ص��اع��ب ال �ت��ي ت ��واج ��ه جمل�س
الإدارة.
و��ض��م وف��د جمل�س دب��ي الريا�ضي
الدكتور احمد �سعد ال�شريف الأمني
العام للمجل�س وحممد الأن�صاري
مدير �إدارة التميز امل�ؤ�س�سي بالإنابة
وال��دك �ت��ور ع�م��ر ال �ه �ن��داوي من�سق
الأن���ش�ط��ة الريا�ضية حيث ك��ان يف
ا�ستقبالهم ع�ل��ي ن��ا��ص��ر باحلبالة
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة وعلي
جمعة بن غليطة املدير التنفيذي
بالوكالة.
وح� ��ر�� ��ص ع �ل��ي ن��ا� �ص��ر باحلبالة
ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة علي
الرتحيب بالوفد موجها ال�شكر �إىل
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
جمل�س دب��ي الريا�ضي علي الدعم
وامل �ت��اب �ع��ة ال �ت��ي ي��ول �ي �ه��ا للن�شاط
الريا�ضي يف الإمارة وكذلك اجلهود
ال �ق��ائ �م��ة م ��ن ق �ب��ل � �س �ع ��ادة مطر
ال�ط��اي��ر ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س دبي
الريا�ضي وال�ت��وا��ص��ل امل�ستمر من

ق�ب��ل الأم�ي�ن ال �ع��ام ال��دك�ت��ور احمد
�سعد ال�شريف.
و�أك��د الدكتور احمد �سعد ال�شريف
�أن ال��زي��ارة ت��أت��ي يف �إط��ار التن�سيق
امل�ستمر واملتابعة ال��دوري��ة ملختلف
الأن�شطة والفعاليات يف دبي مبينا
�أن ن ��ادي دب ��ي ال� ��دويل للريا�ضات
البحرية ميثل واحدا من الواجهات
امل���ش��رق��ة ل�ي����س ع�ل��ي يف الإم � ��ارة �أو
املنطقة اخلليجية بل العامل ب�أثره
م��ن خل��ال ال ��دور ال�ت��اري�خ��ي الذي
لعبه م��ن ت�أ�سي�س ال�ن��ادي يف الأول
م��ن �شهر م��اي��و ع��ام  1988حيث
ي �ع �تب��ر اح � ��د ال � �ق �ل�اع الريا�ضية
العمالقة واملتخ�ص�صة يف الريا�ضات
البحرية.
وناق�ش االجتماع التن�سيق والتعاون
امل�شرتك لتحقيق الأه��داف العامة
وامل���س��اه�م��ة يف ب�ن��اء جمتمع معايف

وتقدمي �أف�ضل ال�صور للم�ؤ�س�سات
امل �ت �م �ي��زة خ��ا� �ص��ة وان ن � ��ادي دبي
ال��دويل للريا�ضات البحرية يقوم
بجهد ك�ب�ير يف ج�م��ع اك�ب�ر �شرائح
امل �ج �ت �م��ع م� ��ن خ �ل��ال ال�سباقات
ال�تراث�ي��ة املحلية وال �ت��ي ت�ع��زز من
القيم والهوية الوطنية.
واط �ل��ع ال���ش��ري��ف وال ��وف ��د املرافق
ل��ه ع�ل��ي اخل �ط��ط ال�ق��ائ�م��ة ملواكبة
اخلطط الإ�سرتاتيجية التي ر�سمها
جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي ع�ل��ي �ضوء
توجيهات �سمو ويل عهد دبي رئي�س
جم �ل ����س دب� ��ي ال��ري��ا� �ض��ي والأط � ��ر
اخل��ا� �ص��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ وت �ط �ب �ي��ق تلك
التوجهات خا�صة يف �إ� �ش��راك اكرب
قطاعات املجتمع.
وت��دار���س االج�ت�م��اع كيفية حتقيق
القيم الت�سويقية للن�شاط و�إيجاد
م � �� � �ص� ��ادر ال � �ت � �م ��وي ��ل وال� ��رع� ��اي� ��ة

وا�ستقطاب ال���ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية لرعاية واحت�ضان كربي
الأح � ��داث ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ب�ح��ري��ة يف
الإم � ��ارة ح�ي��ث ب�ن��ي ال �ن��ادي �سمعة
ع��ري���ض��ة م��ن خ�ل�ال مت �ي��زه ك�أحد
ال��وج �ه��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة امل �ت �م �ي��زة يف
الدولة.
وقدم علي جمعة بن غليطة املدير
التنفيذي �شرحا حول اخلطط التي
ي�ع�ت��زم ال �ن��ادي تنفيذها م�ستقبال
وال �ت��ي تتعلق ب�ت��أ��س�ي����س �أكادميية
ال�شراع احلديث والتي �ستكون احد
�أه ��م امل���ش��اري��ع ن�ح��و حتقيق احللم
االومل � �ب� ��ي م �� �س �ت �ق �ب�لا خ��ا� �ص��ة وان
ال�ن��ادي ظ��ل ومنذ ت�أ�سي�سه يتطلع
ب��دور كبري يف ه��ذا امل�ج��ال حيث مت
مناق�شة �أوج ��ه ال��دع��م وا�ستقطاب
الكوادر الب�شرية من اجل ال�صعود
بامل�شروع �إىل �آفاق جديدة.

الثالثاء  19 -مارس  2013م  -العـدد 10744

الفجر الريا�ضي

2013 - Issue No 10744

March

Tuesday 19

�ستورمز يتوج بلقب بطولة ابوظبي لهوكي اجلليد للنا�شئني ا�سبانيا ت�ؤكد جاهزيتها ال�ست�ضافة اوملبياد  2020ن�صف نهائي ك�أ�س ات�صاالت يوم الإثنني  25مار�س اجلاري
توج فريق ابوظبي �ستورمز بلقب الفئة الأوىل لبطولة
ابوظبي لهوكي اجلليد للنا�شئني حتت � 15سنة التي
اختتمت ب�صالة التزلج مبدينة زايد الريا�ضية بتنظيم
و�إ� �ش��راف ن��ادي اب��وظ�ب��ي للريا�ضات اجلليدية �ضمن
خططه ال�ساعية لدعم فرق املراحل العمرية وتو�سيع
قاعدة اللعبة وتقدمي التجارب اجليدة لدعم م�سريتهم
الواعدة.
و� �ش �ه��دت ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي �أق �ي �م��ت ع �ل��ى م ��دى يومني
م�شاركة �ستة فرق ميثلون فرق نادي ابوظبي للريا�ضات
اجل�ل�ي��دي��ة ب�ج��ان��ب ف ��رق حم�ل�ي��ة وخ�ل�ي�ج�ي��ة ح�ي��ث فاز

باملركز االول عن الفئة الأوىل نا�شئي ابوظبي �ستورمز
وح��ل ب��امل��رك��ز ال �ث��اين دب��ي ��س��ان��د ��س�ت��ورم يف ح�ين جنح
راي��درز من احل�صول على ك�أ�س املركز االول عن الفئة
ب وج��اء بعده فريق �أول التعاون اخلليجي وحل ثالثا
دبي �ساند �ستورم.
ويف ختام البطولة قام علي احلو�سني مدير الت�سويق
واالت�صال بنادي ابوظبي للريا�ضات اجلليدية بتتويج
نا�شئ ابوظبي �ستورمز بك�أ�س املركز االول للفئة الأوىل
وف��ري��ق راي ��درز بطال ع��ن الفئة الثانية يف مناف�سات
البطولة التن�شيطية لفرق النا�شئني.

اكد رئي�س الوزراء اال�سباين ماريانو راخوي ام�س ان مدريد جاهزة ال�ست�ضافة
دورة االل �ع��اب االومل�ب�ي��ة ع��ام  2020وذل��ك يف ال�ي��وم االول م��ن زي ��ارة جلنة
التقييم التابعة للجنة االوملبية الدولية للعا�صمة اال�سبانية .وق��ال راخوي
يف ت�صريحات لل�صحافيني عقب ا�ستقباله اللجنة الدولية يف مدريد برفقة
رئي�س اللجنة االوملبية اال�سبانية اليخاندرو بالنكو وعمدة املدينة انا بوتيا:
قلت الع�ضاء اللجنة االوملبية الدولية بان ا�سبانيا جاهزة وم�ستعدة لتنظيم
حدث مهم مثل االلعاب االوملبية  .واك��د رئي�س احلكومة اال�سبانية الع�ضاء
اللجنة االوملبية الدولية بان ال�سلطات اال�سبانية �ستكون فخورة جدا بتنظيم
االلعاب وانها مقتنعة متاما ب�أنها بف�ضل الدعم ال�شعبي �ستكون جناحا كبريا
ملدريد وا�سبانيا واحلركة االوملبية ب�أكملها  .من جهة اخ��رى ،او�ضح راخوي
ان  80باملئة من البنى التحتية جاهزة ما ي�شكل امتيازا بالن�سبة اىل تر�شيح
العا�صمة يف وقت تعاين فيه البالد من ازمة مالية خانقة.

ح� ��ددت جل �ن��ة دوري امل �ح�ترف�ين ي ��وم االثنني
امل ��واف ��ق  25م��ار���س اجل � ��اري م ��وع ��داً لإقامة
مباراتي ال��دور قبل النهائي م��ن بطولة ك�أ�س
ات�صاالت  ،2013-2012حيث تقام يف ال�ساعة
ال�ساد�سة �إال ربع م�سا ًء مباراة ال�شباب وعجمان
على ا�ستاد مكتوم بن را�شد �آل مكتوم بدبي ،ثم
تقام بعدها م�ب��اراة ال��وح��دة واجل��زي��رة ال�ساعة
الثامنة والن�صف م�سا ًء على ا�ستاد �آل نهيان
يف العا�صمة �أبوظبي ،وفقاً للقرعة التي متت
قبل ب��داي��ة املو�سم ،وال�ت��ي تن�ص على �أن يلعب

مت�صدر امل�ج�م��وع��ة الأوىل ع�ل��ى �أر� �ض��ه مقابل
مت�صدر املجموعة الثانية ،فيما يلتقي مت�صدر
املجموعة الثالثة مع �صاحب مركز �أف�ضل ثان
يف املجموعات الثالث.
اجلدير ذكره �أن ال�شباب وعجمان كانا قد ت�أهال
للدور الن�صف النهائي بعد �أن حققا املركزين
الأول و�أف �� �ض��ل ث��ان يف امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة من
البطولة ،فيما ت�أهل فريقا الوحدة واجلزيرة
بعد �أن حققا املركز الأول يف املجموعتني الأوىل
والثانية من البطولة.
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�سباق �أبوالأبي�ض للمحامل ال�شراعية
ينطلق يوم ال�سبت املقبل

الأزهري و�شميد عازمان على الفوز بلقب الفرق وال�سائقني والعودة بهما �إىل دبي للمرة الأوىل

النابودة لل�سباقات يف طريقه لتحقيق فوز م�ضاعف يف ك�أ�س بور�شه جي تي3
�سي�سعى كل من كرمي الأزهري وكليمنز �شميد لتفادي
�أي ت�غ�ي�ير ع�ل��ى ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ل�ع��ب م��ع تطلعاتهما
لتحقيق فوز م�ضاعف ل�صالح فريق النابودة لل�سباقات
يف الوقت الذي ت�صل فيه �سل�سلة حتدي ك�أ�س بور�شه جي
تي 3ال�شرق الأو�سط جلولتها الأخرية على �أر�ض حلبة
البحرين الدولية نهاية الأ�سبوع اجلاري.
وي �ت��وج��ه ال �ث �ن��ائ��ي �إىل اجل��ول �ت�ين اخل��امت �ت�ين ملو�سم
 13-2012واللتان تقامان يومي اجلمعة وال�سبت
وهما ثقة كاملة ب�أن ال�شيء ميكن �أن يفرق بينهما وبني
ك�أ�سي الفرق وال�سائقني والعودة بهما �إىل دبي �إال كارثة
غري متوقعة و�أقوى منهما.
وبعد الأداء ال��رائ��ع وال�ق��وي ،وال��ذي من خالله متكن
م��ن ال�ف��وز يف �ست ج��والت على ال�ت��وايل وث�م��ان جوالت
م��ن �أ��ص��ل ع�شرة ،ب��ات �شميد ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى من
رف��ع ك�أ�س ال�سائقني ،بتقدمه بفارق ع�شرة نقاط عن
ال�سعودي املدافع عن اللقب ،عبدالعزيز الفي�صل.
ويف املناف�سات على لقب الفرق ،والتي لطاملا كانت �أولوية
فريق ال�ن��اب��ودة لل�سباقات لهذا املو�سم ،يتوجه �شميد
والأزه� ��ري �إىل البحرين وه�م��ا متقدمان ب�ف��ارق 29
نقطة عن اقرب مناف�س لهما ،فريق �صقور ال�سعودية،
وامل�ؤلف من الفي�صل وزميله في�صل بن الدن.

وق��ال الأزه� ��ري ،وال ��ذي يحل ثالثا يف ال�ترت�ي��ب العام
لل�سائقني :لقد حققنا مو�سما رائعا ،ويف حال مل تكن
هناك �أي مفاجئات يف البحرين ،ن�أمل باالحتفال حتى
النهاية  .و�أ� �ض��اف :يف م��وق��ف ك�ه��ذا ،وعندما ت�ك��ون يف
ال�صدارة بفارق كبري ،و�أي ن��وع من ال�ك��وارث ميكن �أن
يحطم �آم��ال��ك ،ف ��إن��ك ال �شك ت�ك��ون قلقا وق��د ت�سبب
امل�شاكل لنف�سك �أحيانا .
وت��اب��ع :عليك �أن ت�ك��ون ج��اه��زا وم��رك��زا على م��ا تريد
حتقيقه ،و�أن تن�سى متاما التفكري �أي �شيء �سلبي ميكن
�أن يقلقك ،وعامل املو�ضوع كما هو بالأ�صل� ،سباق .وهذا
ما �سنقوم بفعله للمحاولة لتحقيق النتائج التي نتطلع
لها  .ويف الوقت ال��ذي ي�سيطر فيه �شميد على �سل�سلة
�سباقات ك��ا���س بور�شه ج��ي تي ،3ب�ف��وزه ثمانية مرات
بانطالقه من املركز الأول على خط االن�ط�لاق ،لعب
الأزهري �أي�ضا دورا كبريا يف �إجناح مهمة فريق النابودة
لل�سباقات ،ويبدوا واثقا من حتقيق املهمة.
وق��ال :ه��ذه �أول مو�سم كامل يل يف ك��أ���س بور�شه جي
تي ،3انا يف املركز الثالث وتعلمت الكثري من الأ�شياء
عن ال�سيارة ،لذا فقد حققت �أهدايف حتى الآن .
وا��س�ت�ط��رد :ان��ا م�ت��أك��د م��ن �أن�ن��ي حققت تقدما كبريا
ك�سائق .فقد متكنت من تعلم الكثري عن ال�سيارة وعن

ا�سرتاتيجات ال�سباق .لكن ما زال علي تعلم املزيد قبل
�أن �أبا�شر بتحدي كليمنز والفي�صل �صراحة .
وت��اب��ع� :أن تكون ج��زءا من فريق م�ؤلف من �شخ�صني
قد �شكل م�س�ؤولية كبرية و�ضغوطا �أكرب ،و�أنا فخور مبا
حققنا حتى الآن .
ويف الوقت الذي ميكن ل�شميد ال�سماح للفي�صل بالفوز
بجولتي ال�ب�ح��ري��ن� ،إال �أن الأزه� ��ري ي��رى ب ��أن �شميد
�سيوا�صل تقدمي نف�س امل�ستوى و�سيحاول الفوز بجولتي
البحرين.
وق� ��ال� :أت��وق��ع �أن ي�ن�ط�ل��ق ��ش�م�ي��د ن�ح��و ل�ق�ب��ي جولتي
البحرين ،والعمل على االنطالق من املركز الأول على
خط االنطالق كما فعل ط��وال املو�سم� ،إن��ه �شاب ماهر
ومتعط�ش للألقاب ،وهو ناجح جدا يف هذا .
واختتم قائال� :إذا ما وا�صل على تقدمي الأداء الذي
�شهدناه على م��دار املو�سمني املا�ضيني ،ف�لا �شك �أنه
ميكنه حتقيق الكثري على ال�صعيد العاملي� .أعتقد ب�أننا
�سن�سمع عنه الكثري يف امل�ستقبل و�أن ا�سمه �سيعلو يف
�سماء ال�سباقات .
الرتتيب العام للفرق
-1النابودة لل�سباقات الإمارات  408نقطة
�-2صقور ال�سعودية  379نقطة

-3فريق البحرين  311نقطة
-4فرينز �سرتكت�شر �ستييل  188نقطة
-5غيبهاردت موتور �سبورت  56نقطة
الرتتيب العام لل�سائقني يف ك�أ�س بور�شه جي تي3
ال�شرق الأو�سط
-1كليمنز �شميد (النابودة لل�سباقات)  228نقطة
-2عبدالعزيز الفي�صل (��ص�ق��ور ال���س�ع��ودي��ة) 218
نقطة
-3كرمي الأزهري (النابودة لل�سباقات)  180نقطة
-4في�صل بن الدن (�صقور ال�سعودية)  161نقطة
-5حممد مطر (البحرين)  146نقطة
-6زيد �أ�شكناين (الكويت)  144نقطة
التعليق على ال�صورة:
-1كرمي الأزهري وكليمنز �شميد – عازمان على الفوز
بلقبي بور�شه جي تي 3والعودة بهما �إىل دبي.
-2كرمي الأزهري – لعب دورا كبريا يف فريق النابودة
لل�سباقات
-3كليمنز �شميد – �سائق بالفطرة ومهاري من الطراز
الرفيع عالية.

اليوم تكرمي �أربعة احتادات ريا�ضية

اللجنــــة الأوملبيـــة تكـــرم منتخــب املعاقـــني املت�ألـــق يف اخلليجيـــــــة
�أحمد بن حمد� :إجنازات املعاقني حتظى باهتمام القيادة الر�شيدة
�أحمد بن �سلمان :دعم اللجنة الأوملبية �ساهم يف حتقيق هذه الإجنازات

•• �ضاحية ال�سيف – اللجنة
الأوملبية :

م�ن��ذ � �ص��دور امل��ر� �س��وم امل�ل�ك��ي بنقل
ت�ب�ع�ي��ة االحت� � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة �إىل
ال �ل �ج �ن��ة الأومل � �ب � �ي� ��ة البحرينية،
د�أب��ت الأخ�ي�رة على و�ضع الربامج
واخل �ط��ط الكفيلة بتطوير الأداء
ال �ف �ن��ي والإداري يف االحت � � ��ادات
الريا�ضية ،وم��ن �أب��رز م��ا قامت به
تفعيل الئ �ح��ة امل �ك��اف ��آت واحلوافز
ال� �ص �ح��اب االجن � � ��ازات الريا�ضية
باملنتخبات ال��وط�ن�ي��ة و ال�ت��ي ظلت
حبي�سة الأدراج ل�سنوات طويلة .
ويتوا�صل هذا التكرمي عندما تقوم
اللجنة الأومل �ب �ي��ة يف مت��ام ال�ساعة
العا�شرة من �صباح اليوم باالحتفاء
ب ��أ� �ص �ح��اب الإجن � � ��ازات الريا�ضية
حيث �سيتم تكرمي منتخب الغولف
احلائز على بطولة جمل�س التعاون
ل�ل�ع�م��وم وال �ن��ا� �ش �ئ�ين ال �ت��ي �أقيمت
ب�سلطنة عمان ب�شهر فرباير املا�ضي
 ،وب�ط��ل البطولة العربية الثانية
والثالثني التي �أقيمت يف البحرين
يف ن ��وف �م�ب�ر  ،2012ومنتخب
ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة ال ��ذي ح�صد
عدد من امليداليات امللونة يف بطولة
جمل�س التعاون للدراجات الهوائية
ل �ل �م �� �ض �م��ار ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ت �ه��ا دول� ��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة خ�ل�ال فرباير
امل��ا� �ض��ي ،وم�ن�ت�خ��ب �أل� �ع ��اب القوى
ال��ذي حقق لقب البطولة العربية
الخ�تراق ال�ضاحية الع�شرون التي
�أقيمت مب�صر خالل ال�شهر اجلاري،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ف � ��وزه بالبطولة
الثانية الحت��اد غ��رب �آ�سيا للرجال
وال� ��� �س� �ي ��دات ال� �ت ��ي �أق �ي �م ��ت خالل
دي�سمرب  ،2012عالوة على العب

منتخب ال�شراع �سعود عبدالعزيز
ال�ن�ع��ار احل��ائ��ز على لقب البطولة
العربية التي �أقيمت مب�صر ب�شهر
يناير .2013
وك��ان��ت اللجنة الأومل�ب�ي��ة ق��د كرمت
م�ساء �أم�س الأول منتخب املعاقني
الذي حاز على  18ميدالية ملونة
يف ال �ب �ط��ول��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة الثامنة
والأربعون لألعاب القوى للمعاقني
والتي �أقيمت بدولة قطر من 21
لغاية  14فرباير املا�ضي من بينها
 11ميدالية ذهبية .
احلفل اقيم بح�ضور الأم�ين العام
للجنة الأومل �ب �ي��ة ال�شيخ �أح �م��د بن
ح�م��د �آل خ�ل�ي�ف��ة ،ورئ�ي����س االحت ��اد
البحريني للمعاقني ال�شيخ �أحمد بن
�سلمان �آل خليفة ،واملدير التنفيذي
لل�شئون الريا�ضية باللجنة الأوملبية
نعمان ب��ن را��ش��د احل�سن وذل��ك يف
�صالة االحت��اد البحريني للمعاقني
مبدينة ال�شيخ عي�سى الريا�ضية.
وق��د ب��د�أ احل�ف��ل بكلمة م��ن ال�شيخ
اح �م��د ب��ن ح�م��د ن�ق��ل ف�ي�ه��ا حتيات
��س�م��و ال���ش�ي��خ ن��ا� �ص��ر ب ��ن ح �م��د �آل
خ �ل �ي �ف��ة رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى
لل�شباب والريا�ضة ،رئي�س اللجنة
الأومل�ب�ي��ة لكافة الأب �ط��ال و�أع�ضاء
جم �ل ����س �إدارة االحت� � � ��اد ،م�شيداً
ب��الإجن��از ال��ذي حققوه ورفعوا من
خالله علم البحرين عالياً يف هذا
امل�ح�ف��ل اخل�ل�ي�ج��ي ،م���ش�يراً �إىل �أن
احل �� �ص��اد ال ��وف�ي�ر ال� ��ذي حت �ق��ق يف
البطولة ،يعد ام�ت��داداً للإجنازات
ال � �ت� ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ري ��ا� � �ض ��ة �أل � �ع� ��اب
ال �ق ��وى ل�ل�م�ع��اق�ين يف ال �ك �ث�ير من
الإ�ستحقاقات املا�ضية ،وه��ي حمل
تقدير واع�ت��زاز جاللة امللك الذي
بات يعرف �أ�سماء الأبطال �شخ�صياً

حتت رعاية �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث الإمارات..ينظم النادي يوم  23من �شهر
مار�س اجلاري يف �أبوظبي� ..سباق �أبوالأبي�ض للمحامل ال�شراعية فئة 43
قدما مل�سافة من  20 -18ميال بحريا .وبد�أت �إدارة الأن�شطة وال�سباقات
البحرية يف النادي �أعمال الت�سجيل لل�سباق الذي يهدف �إىل املحافظة على
الرتاث البحري للدولة..يف مقر النادي الرئي�س يف �أبوظبي منذ يوم الأحد
 10مار�س اجل��اري بينما يغلق ب��اب الت�سجيل ي��وم  21من �شهر مار�س
اجلاري..وذلك �ضمن �شروط حددتها الإدارة �إذ يجب على نواخذة املحامل
امل�شاركة ملء ا�ستمارة الت�سجيل والتوقيع عليها يف ق�سم ال�سباقات البحرية
يف مقر النادي مع �ضرورة حتديد ا�سم امل�ستفيد .كما حددت التعليمات �أن
يكون جميع البحارة على ظهور املحامل ال�شراعية من مواطني الدولة
وم��ن احلا�صلني على بطاقة البحارة ال�صادرة من النادي بحيث ال يقل
عددهم عن ثمانية بحارة يف كل حممل وال يزيد عن  14بحارا .كما يجري
جتمع املحامل ال�شراعية امل�شاركة يف �سباق �أبو الأبي�ض يف منطقة كورني�ش
�أبوظبي قبل ال�سباق بيوم واحد على الأقل يف حني يكون الفح�ص الفني
للمحامل يوم اجلمعة  22من �شهر مار�س اجلاري يف املنطقة نف�سها بينما
تعقد اللجنة املنظمة العليا لل�سباق اجتماعها التنويري يوم  22مار�س يف
القرية الرتاثية يف منطقة كا�سر الأمواج يف �أبوظبي.

فريق �أبوظبي يوا�صل تدريباته ا�ستعدادا
لبطولة العامل لزوارق الفئة الأوىل
يوا�صل فريق �أبوظبي لزوارق الفئة الأوىل ا�ستعداداته للم�شاركة يف املو�سم
اجلديد لبطولة العامل ل��زوارق الفئة الأوىل التي تنطلق نهاية الأ�سبوع
امل�ق�ب��ل يف ج��زي��رة �سانيا ال�صينية ل�ت�ك��ون �أوىل حم�ط��ات ال�ب�ط��ول��ة لهذا
املو�سم.
وواظ��ب فريق �أبوظبي على تدريباته على كا�سر الأم��واج بامارة �أبوظبي
خالل الأ�سابيع املا�ضية حيث عكف كال من را�شد الطاير وماجد املن�صوري
على عدد منوع من التمارين والتدريبات على زورق خا�ص لهذا الغر�ض
ورك��ز اجل�ه��از الفني على حتقيق �سرعات عالية ل�ل��زورق بقيادة الثنائي
بالإ�ضافة �إىل تدريبات خا�صة على االلتفاف احلاد عند منعطفات امل�سار.
وق��ال را�شد الطاير عند امل�شاركة يف �أي �سباق ف�إننا ن�ستعني باخلربة يف
م�شاركاتنا ال�سابقة يف نف�س املنطقة التي يقام من خاللها ال�سباق وامل�سار
ولكن يف جولة �سانيا ف�إنها املرة الأوىل التي ت�ست�ضيف فيها هذه اجلزيرة
�إحدى جوالت البطولة ولذلك لن يكون من ال�سهل التكهن بو�ضعية امل�سار
ومكانه ولكننا ويف كل الأحوال جاهزون للمناف�سة وال يوجد من نهابه �أو
نخ�شاه وكان فريق �أبوظبي قد �أنهى املو�سم املا�ضي باحللول يف املركز الثاين
يف الرتتيب العام للبطولة بر�صيد  127نقطة بعد �أن اقرتب كثريا من
حتقيق اللقب والذي ذهب ل�صالح زورق الفيكتوري بقيادة �أبطال الإمارات
عارف الزفني وحممد املري .يف ال�سياق نف�سه وجه �سامل الرميثي م�ساعد
مدير عام نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية ال�شكر والتقدير ل�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية لدعمه
الكبري واملتوا�صل لفريق �أبوظبي للفئة الأوىل وملختلف فرق النادي.
وق��ال ان متابعة �سموه �ساهمت يف ت�أ�سي�س فريق ق��وي �أ�صبح وم��ع مرور
الوقت ق��ادر على املناف�سة على لقب البطولة وم��ا �أ�شبه اليوم بالبارحة
عندما مت ت�أ�سي�س فريق الفئة الأوىل يف مو�سم 2010قبل ثالث �سنوات
فقط وخالل فرتة وجيزة �أ�صبح للفريق هيبة كبرية ومقدرة جعلت الفرق
الأخرى حت�سب له �ألف ح�ساب وطموحنا هذا املو�سم بكل ت�أكيد هو املناف�سة
على �ألقاب البطولة والتطلع لإحراز املراكز الأوىل.

منتخب الإمارات ي�شارك يف البطولة
العربية للجودو يف الأردن
•• عمان-وام:

بحكم �إجنازاتهم املتكررة.
و�أك� ��د ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن ح�م��د ب�أن
امل �ك��اف ��آت امل��ال�ي��ة ال�ت��ي �ستقدم لهم
تعد مبثابة ال���ش��يء القليل يف حق
جن��وم �ن��ا الأب� �ط ��ال ال��ذي��ن �شرفوا
اململكة خ�ير ت�شريف ،م���ش�يراً �إىل
�أن اللجنة الأوملبية لن ت�ألوا جهداً
يف �سبيل تقدمي كافة �أ�شكال الدعم
امل� ��ادي وامل �ع �ن��وي ل�ل�م�ع��اق�ين بهدف
موا�صلة الإجن��ازات التي حققوها،
وق��د اع��ادت اللجنة ت�شكيل جمل�س
�إدارة االحت � � ��اد ب��رئ��ا� �س��ة ال�شيخ
�أحمد بن �سلمان �آل خليفة للدورة
االنتخابية ال�ق��ادم��ة ت�ق��دي��راً منها
للجهود الطيبة التي بذلها االحتاد
خالل الفرتة املا�ضية والتي �شهدت
ت �ط��ور ري��ا� �ض��ة امل �ع��اق�ي�ن وحتقيق
الكثري م��ن املكت�سبات والإجن ��ازات
اخل� ��ارج � �ي� ��ة ال� �ت ��ي ع � � ��ززت �سمعة
البحرين �إقليمياً وق��اري �اً وع��امل�ي�اً ،

الف�ت�اً النظر �إىل �أن �أب ��واب اللجنة خمتلف املحافل اخلارجية ،معاهداً
الأومل� �ب� �ي ��ة م �ف �ت��وح��ة ل �ه��م جميعاً امل�سئولني يف اللجنة الأوملبية ببذل
لتذليل كافة العقبات وال�صعوبات امل��زي��د م��ن اجل�ه��ود للإ�ستمرار يف
ح�صد النتائج امل�شرفة للوطن.
التي تعرت�ض طريقهم.
وا� �س �ت �غ��ل ال �� �ش �ي��خ �أح �م ��د ب ��ن حمد
ه ��ذه ال�ف��ر��ص��ة لي�شيد باملرافقني قائمة املكرمني
املتطوعني مثنياً على الدور الكبري وت�ضمنت قائمة الأبطال املكرمني
ال��ذي ي�ق��وم��ون ب��ه يف �سبيل رعاية يف ريا�ضة املعاقني كال من الالعب
املعاقني وتوفري كافة �سبل الراحة �أح �م��د ع�ب��ا���س م�شيمع ال ��ذي حقق
ث �ل�اث م �ي��دال �ي��ات ذه �ب �ي��ة يف دفع
لهم.
وم��ن جانبه� ،أع��رب رئي�س االحتاد اجللة ورمي الرمح ورمي القر�ص،
البحريني لريا�ضة املعاقني ال�شيخ وي ��و�� �س ��ف اح� �م ��د ق ��ا�� �س ��م �صاحب
�أح �م��د ب��ن ��س�ل�م��ان �آل خ�ل�ي�ف��ة عن ذهبية وف�ضية رم��ي القر�ص ،علي
خ��ال ����ص � �ش �ك��ره وت �ق ��دي ��ره للجنة ع �ب��داحل �� �س�ين ف � ��ردان ال � ��ذي حقق
الأومل �ب �ي��ة ع�ل��ى دع�م�ه��ا وم�ساندتها م �ي��دال �ي �ت�ي�ن ذه �ب �ي �ت�ي�ن يف �سباق
امل�ستمرة لريا�ضة امل�ع��اق�ين ،الأمر  1500مرت و 800مرت ،وال�سيد
ال��ذي ك��ان ل��ه �أب�ل��غ الأث��ر يف حتفيز ع�ل��ي ح�سني ع�ل��ي ��ص��اح��ب ذهبيتي
ال�لاع �ب�ين ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة العطاء �سباق  1500م�تر ،و 800مرت،
وحت�ق�ي��ق الإجن� � ��ازات ال �ت��ي �سجلت وحممود �إبراهيم ال�ع��رادي احلائز
�إ� �س��م امل�م�ل�ك��ة ب ��أح��رف م��ن ذه��ب يف ع �ل��ى ذه �ب �ي��ة � �س �ب��اق  400مرت،

وحم �م��د ��س�م�ير احل� �م ��ادي الفائز
بذهبية �سباق  400م�تر ،وجميد
م�ك��ي ال���ش�ي��خ ��ص��اح��ب ف�ضية رمي
الرمح ،و�أمين راجح احلدي الفائز
بف�ضية رمي الرمح ،وبرونزية رمي
ال�ق��ر���ص ،وال�لاع�ب��ة زه ��رة عبداهلل
علي التي ف��ازت بذهبية دفع اجللة
وف�ضية رمي القر�ص وف�ضية رمي
ال��رم��ح ،وم��رمي حافظ ح�سن التي
الفائزة بربونزية دفع اجللة.
ك�م��ا �شمل ال�ت�ك��رمي اجل �ه��از الفني
والإداري وه��م علي حممد حاجي
(رئي�س الوفد) ،علي حممد القي�سي
( �إداري)�� ،س��ارة �إب��راه�ي��م ال�شاوي
(�إداري� ��ة) ،مو�سى ح�سن عبدالنبي
(م��درب ج��ري) ،ع��ادل عبدالر�سول
الع�صفور (مدرب الرمي) ،عبداهلل
ح �� �س��ن دخ� �ي ��ل (م � � ��درب ال ��رم ��ي)،
ح���س�ين م�ي�رزا م�شيمع (مرافق)،
روال يو�سف العمري (مرافقة).

ي�شارك املنتخب الوطني للجودو يف مناف�سات البطولة العربية الـ  18جلودو
الرجال والـ  12لل�شباب وال�شابات التي ي�ست�ضيفها االحتاد الأردين للجودو
يوم ال�سبت املقبل وت�ستمر �أربعة يف قاعة الأرينا يف مدينة احل�سني الريا�ضية
لل�شباب يف عمان .و�أط�م��أن حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احت��اد الإمارات
للم�صارعة واجل��ودو والكيك بوك�سينغ علي و�صول بعثة منتخبنا للعا�صمة
الأردنية عمان برئا�سة حممد جا�سم �أمني ال�سر امل�ساعد ا�ستعدادا للم�شاركة
يف البطولة التي تقام برعاية الأمري احل�سن بن طالل رئي�س املجل�س الأعلى
ل��ري��ا��ض��ات ال��دف��اع ع��ن النف�س ومب���ش��ارك��ة ح��وايل ث�م��اين دول عربية م�صر
فل�سطني ال�سودان اليمن اجلزائر العراق والأردن .و�صرح حممد الدرعي �أن
منتخبنا بد�أ فور و�صوله مع�سكره التدريبي امل�شرتك بجانب املنتخبات الوطنية
للرجال وال�شباب الأردنية والرومانية يف قاعة الأمري را�شد يف مدينة احل�سني
لل�شباب بهدف اال�ستعداد اجليد للبطولة .و�أو�ضح �أن برنامج البطولة يبد�أ
يوم ال�سبت املقبل باالجتماع الفني والقرعة وامليزان الر�سمي للبطولة ب�إ�شراف
اللجنة الفنية �إ�ضافة �إىل االجتماع العام حلكام البطولة لالطالع على �آخر
التعديالت علي قانون اللعبة والتي �سيتم تطبيقها يف البطولة املقبلة مواكبه
للجديد يف جمال اللعبة .و�أ�شار �إىل �أنه اطلع على جدول �أعمال االحتاد العربي
للجودو الذي �سيعقد يوم ال�سبت املقبل يف فندق ماريوت عمان برئا�سة اليمني
نعمان �شاهر وح�ضور املهند�س بكر العبادي رئي�س االحت��اد الأردين للجودو.
و�أ�ضاف الدرعي �أنه �سيتم خالل الإجتماع تكرمي بع�ض ال�شخ�صيات الريا�ضة
العربية التي �ساهمت يف تطوير ريا�ضة اجلودو العربية  ..فيما يت�ضمن برجمة
م�سابقات احتاد اجلودو خالل الفرتة املقبلة وانتخاب جمل�س الإدارة اجلديد
حيث تتجه الرغبة ال�ستمرار الرئا�سة اليمنية ت�أكيدا للتوافق العربي ب�إجماع
احت��ادات ال��دول العربية للجودو يف منطقة غرب �آ�سيا بعد ان�سحاب مناف�سه
اللبناين فران�سوا �سعادة.
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بكاء الطفل يهدد بتدمري الزواج

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

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ي�ؤكد الكثري من الآباء والأمهات الذين يعاين �أطفالهم من م�شاكل يف النوم �أن التعب الدائم والنزق امل�ستمر الذي
ي�شعرون به ميكن �أن يوتر العالقة بينهما �إىل حد تدمري الزواج وال�صحة وبح�سب درا�سة ا�ستق�صائية جديدة ف�إن
قلة النوم متثل عامال كبريا يف طالق وانف�صال ثلث الأزواج يف بريطانيا .فقد �أ�شار ا�ستطالع للر�أي �أجرته القناة
الرابعة الربيطانية �إىل �أن الآب��اء كانوا ينامون �أق��ل من �ست �ساعات ليال ،ووج��د �أي�ضا �أن ثالثة من كل ع�شرة
�أزواج كانوا قد انف�صلوا عن بع�ضهم قالوا �إن احلرمان من النوم منذ الإجناب كان عامال يف تفكك الأ�سرة .و�أفاد
اال�ستطالع ب�أن نحو  % 45من الآباء كانوا يغفون يف �أماكن مل يكن من املفرت�ض �أن يناموا فيها �أو كانت غري �آمنة،
بالإ�ضافة �أن واحدا من كل  20اعرتفوا ب�أنهم كانوا ينامون على عجلة القيادة .كذلك كان ا�ستيقاظ الأطفال طوال
الليل ومعاناة �إر�سالهم �إىل فرا�شهم يف �ساعة منا�سبة من الق�ضايا املهمة للآباء .فقد قال نحو ن�صف الألفي �شخ�ص
الذين �شاركوا يف اال�ستطالع �إن حث �أطفالهم على الذهاب للفرا�ش يف �ساعة مالئمة كان معركة كل ليلة .و�أقر 11
 %بالتظاهر بالنوم ليال كي ي�ضطر ال�شريك الآخر للتعامل مع الطفل الب ّكاء ،يف حني �أن  % 11قالوا �إنهم كانوا
يغلقون الباب ،وقال � % 9إنهم كانوا ي�شغلون التلفاز ملنع ال�ضو�ضاء ال�صادرة عن الطفل املتعذر كبح بكائه .و�ألقى
ُخم�س الآباء بالئمة ف�شلهم يف النوم على حقيقة �أن الطفل كان بغرفة نومه تلفاز.
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قتل والديه واحتفظ بر�أ�سيهما

مليون جنيه حلماية
مولود دوقة كيمربيدج

مثل �شاب و�صديقه ام�س �أم��ام حمكمة يف هونغ كونغ
بتهمة قتل والديه امل�سنني واالحتفاظ بر�أ�سيهما داخل
ثالجة يف �شقة �سكنية .وذكرت و�سائل �إعالم يف هونغ كونغ
�أن هرني �شو ( 29عاماً) و�صديقه ت�شي ون كاي (35
عاماً) ،مثال �أمام املحكمة بهونغ كونغ حيث يواجهان تهم
قتل وال��دي �شو� ،شو ووينغ كي ( 64عاماً) و�سيو يويت
يي ( 63عاماً) .وكانت ال�شرطة قد �أعلنت �أنها عرثت
أ�سي الوالدين داخل ثالجة يف �شقة بهونغ كونغ،
على ر� ّ
كما عرث على ثالثة �أذرع و�أربعة �أقدام يف ال�شقة .وال تزال
ج�سمي القتيلني ،حيث
ال�شرطة تبحث عن بقية �أع�ضاء
ّ
يعتقد �أنهما رمبا رميت يف البحر .وترجح ال�شرطة �أن
تكون اجلرمية قد وقعت يف الأول من �آذار مار�س وقد
دفع كال الرجلني بالرباءة من التهم املوجهة �ضده.

تخطط ال�شرطة امللكية وجهاز الأمن الداخلي الربيطاين (�إم �آي
 )5النفاق مليون جنيه ا�سرتليني على تعزيز اجراءات احلماية
ح��ول دوق ودوق ��ة ك�ي�م�بري��دج ،الأم�ي�ر ول�ي��ام وزوج �ت��ه كاثرين،
ب�سبب خ�شيتها من تعر�ض مولودهما املنتظر لهجوم ارهابي.
وقالت �صحيفة ديلي �ستار ام�س �أن اجلهازين ق��ررا ال�شروع يف
اال�ستعدادات الأمنية منذ الآن ل��والدة الطفل امللكي املتوقعة يف
متوز-يوليو املقبل .وا�ضافت �أن الإجراءات الأمنية ت�شمل تزويد
�سيارة دوق ودوقة كيمربيدج مبقعد م�ضاد للقنابل والر�صا�ص
و�صنع
خم�ص�ص لطفلهما بلغت تكاليفه  5000جنيه ا�سرتليني ُ
من معدن التيتانيوم ،وتكثيف احلماية الأمنية حول ارتباطاتهما
الر�سمية .وا� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل امل�ن��زل ال��ذي منحته امللكة
�إليزابيث الثانية �إىل حفيدها الأمري وليام يف ق�صر �ساندرينغهام
مبقاطعة نورفولك ليكون مبثابة منزل العائلة بعد قدوم مولوده
الأول� ،سيتم ادخال تعديالت جذرية عليه يف اطار خطة احلماية
الأمنية اجل��دي��دة .وقالت �إن املنزل امل�سمى (�أمن��ر ه��ول) �سيتم
تو�سيعه الي��واء رج��ال ال�شرطة والأم��ن الذين �سيتولون حماية
الأمري وزوجته وطفلهما املقبل على مدار ال�ساعة.

ودع �أهله ثم انتحر
قفز رجل تركي �صباح ام�س عن ج�سر البو�سفور ال�شهري
يف �إ�سطنبول يف حماولة لالنتحار ،ولكن ال�شرطة متكنت
من انت�شاله وهو ال يزال على قيد احلياة.
وذك ��ر امل��وق��ع االل� �ك�ت�روين ل�صحيفة زم ��ان �أن �أوف ��وق
دوزغ��ون ات�صل بعائلته عند ال�ساعة اخلام�سة من فجر
ام�س لوداعهم و�أخربهم �أنه �سيقفز عن اجل�سر.
غري �أن العائلة �سارعت لالت�صال بال�شرطة التي ح�ضرت
�إىل املكان وحاولت جاهدة ثني الرجل عن تنفيذ تهديده.
ولكن دوزغون مل ي�ستمع لهم ،وقفز عن اجل�سر ،غري �أن
ق��وارب خفر ال�سواحل التي كانت م�ستعدة ،متكنت من
انت�شاله وتبني �أنه ال يزال على قيد احلياة ،وقد �أ�صيب
بك�سور عدّة يف ج�سمه.
وي���ص��ل اجل���س��ر ال���ش�ه�ير ��ش�ط��ريّ ا��س�ط�ن�ب��ول الآ�سيوي
والأوروب � ��ي وي��رت�ف��ع  64م�ت�راً ع��ن �سطح ال�ب�ح��ر وكان
اجل�سر قد �شهد منذ �إن�شائه عدة حاالت انتحار.

الإبر ال�صينية تنظم ارتفاع التوتر
تو�صل فريق من الباحثني الأمريكيني �إىل �أنه ميكن اال�ستعانة
بالإبر ال�صينية لتنظيم ارتفاع الهرمونات الناجم عن التعر�ض
للكثري من ال�ضغوط والتوتر .وكان الباحثون قد �أجروا �أبحاثهم
على �أرب��ع جمموعات اختلفت ال�ظ��روف االجتماعية والنف�سية
لكل منها ،حيث عانى بع�ض �أفراد هذه املجموعات من التوترات
وال���ض�غ��وط ،وخ�ضع �آخ ��رون للعالج بوا�سطة الإب ��ر ال�صينية،
يف ال��وق��ت ال ��ذي خ���ض��ع ال�ب�ع����ض ل�ل�ع�لاج ب��ال �ط��رق التقليدية
ليتم تتبعهم للأكرث من ع�شرة �أع��وام .و�أ��ش��ارت املتابعة �إىل �أن
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن خ�ضعوا جلل�سات ال��وخ��ز ب��الإب��ر ا�ستطاعوا
تقليل ارتفاع م�ستوى الهرمونات لديهم والناجمة عن تعر�ضهم
لل�ضغوط والتوتر ب�صورة كبرية باملقارنة بالأ�شخا�ص الذين تلقوا
عالجات تقليدية .و�ساهمت الأبحاث يف متتع ه�ؤالء بهدوء نف�سي
وا�سرتخاء عقب هذه اجلل�سات التي قللت توترهم وقلقهم.

ابتكار تطبيق ملكافحة اجلرمية

الأكل دون انتباه يزيد ال�سعرات
ق��ال��ت ن�ت��ائ��ج درا� �س��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة راج �ع��ت ن�ح��و  24م��ن البحوث
ال�سابقة ان من يتناولون وجباتهم �أو ي�أكلون بني الوجبات وهم
ي�شاهدون التلفزيون او اثناء االن�شغال ب�أي لعبة او وهم يقر�أون
يتناولون �سعرات �أعلى خا�صة اذا حدث هذا يف امل�ساء.
وق��ال اري��ك روبن�سون من جامعة ليفربول ال��ذي ق��اد الدرا�سة
بع�ض الدرا�سات �أثبتت هذا من قبل كل على حدة لكن االدلة مل
جتمع معا قط .و�أو�ضح ان الكمية التي ي�أكلها املرء قد تت�ضاعف
يف حالة تناول الطعام بينما االنتباه مركز على �شيء اخر.
وخل�صت الدرا�سة اىل انه يف الوقت ال��ذي ي��ؤدي فيه االك��ل دون
انتباه اىل زيادة ال�سعرات ميكن يف حالة تذكر ما �أكلته يف الوجبة
ال�سابقة ان ي�ؤدي ذلك اىل تقليل الطعام يف الوجبة الالحقة.
الأمري ت�شارلز� ..أمري ويلز وزوجته كاميال ..دوقة كورنوول خالل زيارتهما قلعة نزوى يف العا�صمة العمانية م�سقط �أم�س ( ..ا ف ب)

امليكروبات تزدهر ب�أعمق بقعة بحرية

و�شم جديد
على مع�صم داف
بعدما ق�ست على نف�سها لتخ�سر
الوزن الذي ك�سبته خالل حملها،
ح �� �ص �ل��ت امل� �م� �ث� �ل ��ة الأم�ي��رك � �ي� ��ة،
هيالري داف على و�شم جديد على
مع�صمها هو عبارة عن قلب �صغري
ملون بالأحمر.
ون�شرت داف  25عاماً �صورة على
ت�ط�ب�ي��ق �إن �� �س �ت��اغ��رام ي�ظ�ه��ر فيه
م�ع���ص�م�ه��ا ال � ��ذي ي �ح �م��ل الو�شم
اجلديد كما ن�شرت املمثلة �صورة
ليدين حتمالن و�شمني متطابقني
وهما عبارة عن دائرة حتتوي على
كلمة �سنتني  ،ومن املرجح �أن تكون
�إحدى اليدين هي يد املمثلة.
ي�شار �إىل �أن داف رزقت بابنها لوكا
� 11شهراً من زوجها مايك كومري
وك��ان��ت داف ك�شفت ل�صحيفة يو
�أ�س ماغازين الأمريكية يف �شباط
ف�ب�راي ��ر امل��ا� �ض��ي �إن� �ه ��ا ا�ستعانت
مب � ��درب ري ��ا�� �ض ��ي ،ومت �ك �ن��ت من
خ�سارة الكيلوغرامات الـ 13التي
ازدادتها خالل حملها بلوكا.

قال علماء �إن امليكروبات تزدهر ب�أعداد مذهلة يف �أعمق بقعة من حميطات
ال�ع��امل وه��ي �أخ ��دود م��اري��ان��ا باملحيط ال �ه��ادئ ،على ال��رغ��م م��ن م�ستويات
ال�ضغط وال�برودة الهائلة التي تتعر�ض لها يف الأعماق التي ال ت�صل �إليها
�أ�شعة ال�شم�س .و�أ�ضاف العلماء �أن هذه الكائنات املجهرية الدقيقة تتغذى
على النباتات والأ�سماك امليتة حتى يف هذه الأعماق ال�سحيقة املكونة لقاع
املحيطات ،والتي ت�صل �إىل عمق �ستة �آالف مرت حتت �سطح البحر .وتو�صل
فريق من العلماء يقوده خ�براء دامن��ارك�ي��ون م�ستعينا ب�إن�سان �آيل جلمع
العينات من �أعماق املحيط �إىل �أن كم امليكروبات ينمو مبعدالت كبرية على
عمق �ستة �آالف مرت ،و�أن هذه امليكروبات تتغذى على بقايا الأحياء الأخرى
يف �أخدود ماريانا.
وقال روين جلود من جامعة جنوب الدامنارك ورائد هذه الدرا�سة ،يف العدد
اجلديد من دورية نيت�شر الذي �صدر ام�س ،من املده�ش وجود هذا الكم من
الن�شاط البكتريي  .وقال لرويرتز يف �إ�شارة �إىل هذا التقرير ،الذي ت�ضمن
�أي�ضا �أبحاثا من معاهد علمية يف �أ�سكتلندا وجرينالند و�أملانيا واليابان ،من
املعتاد �أن تندر احلياة كلما تعمقنا يف املياه ،لكن عندما تذهب �إىل الأعماق
ال�سحيقة ميكن �أن تر�صد مزيدا من الظواهر  .ويع�ضد هذا الك�شف نظرية
تقول �إن النباتات والأ�سماك امليتة التي ت�سقط يف �أخ��دود ماريانا تكوّن يف
الأغلب بقعة ترتعرع فيها امليكروبات ،و�إن االنهيارات الأر�ضية الناجمة عن
ال��زالزل ت�ساهم �أي�ضا يف نقل بقايا الكائنات احلية �إىل بقع �أعمق من قاع
املحيطات .وكان قد �سبق ر�صد �أن�شطة حيوية يف �أعماق املحيطات� ،إال �أنه ال
يُعرف الكثري عن نطاقها .وقد ر�صدت كامريات فيديو علمية وجود كائنات
ق�شرية �شبيهة يف قاع الأخدود

التمارين املو�سيقية تنمي الدماغ
وج��د باحثون كنديون ان التدريب املو�سيقي قبل بلوغ ال�سابعة من العمر
يرتك ت�أثرياً كبرياً على منو �أجزاء من الدماغ مرتبطة بالتخطيط والقدرات
احلركية .و�أجرت فريجينيا بينهون وطالبها يف جامعة كونكورديا الأمريكية
درا��س��ة بالتعاون م��ع روب��رت زات ��وري م��ن معهد مونريال الع�صبي على 36
مو�سيقياً را� �ش��داً طلب منهم القيام مبهمة تتطلب ح��رك��ة ،خ�لال �إخ�ضاع
�أدمغتهم لت�صوير مقطعي .وتبني للباحثني ان ثمة دلي ً
ال قوياً على ان العمر
بني  6و� 8سنوات �شكل فرتة ح�سا�سة خالل تفاعل التدريب املو�سيقي مع تطور
الدماغ الطبيعي لإحداث تغيريات دائمة يف القدرات احلركية وتركيبة الدماغ
وقالت بينهون تعلم العزف على �آل��ة مو�سيقية يتطلب تن�سيقاً بني اليدين
وحمفزاً ب�صرياً �أو �سمعياً  .و�أ�ضافت ان التدريب املو�سيقي قبل بلوغ ال�سابعة
من العمر يعزز الن�ضج الطبيعي للروابط بني الأجزاء الب�صرية واحلركية يف
الدماغ ،ما يخلق �إطاراً ميكن �أن يبنى عليه التدريب امل�ستمر .

زواج ابنة
كلينت �إي�ستوود
ت��زوج��ت �أل �ي �� �س��ون اب �ن��ة ال�ن�ج��م واملخرج
الأم �ي�رك ��ي ك�ل�ي�ن��ت �إي �� �س �ت��وود خطيبها
النحات �ستاي�سي بويرتا�س يف حفل حميم
�أقيم يف كاليفورنيا .ون�شر موقع بيبول
الأمريكي خرب زفاف �إي�ستوود و بويرتا�س
يف حفل حميم بكاالبا�س ح�ضره الأهل
والأ� �ص ��دق ��اء ،وارت � ��دت خ�لال��ه العرو�س
ف�ستاناً م�ستوحى من ثالثينيات القرن
امل��ا� �ض��ي .ون �ق��ل ع��ن ال�ع��رو��س�ين قولهما
ن �ح��ن � �س �ع �ي��دان لأن �ن��ا حم��اط��ان ب�أفراد
العائلة يف هذا اليوم اخلا�ص جداً ،ونقدر
حبهم ودعمهم فيما نبد�أ حياتنا الزوجية
م�ع�اً ي�شار �إىل ان �إي���س�ت��وود وبويرتا�س
�أعلنا خطوبتهما يف العام  .2012ويذكر
ان �إي� ��� �س� �ت ��وود � � 40س �ن��ة ه ��ي خمرجة
وم �ن �ت �ج��ة وق� ��د �أط� �ل ��ت م � ��ؤخ� ��راً يف عدة
�أف�لام وثائقية� ،أما بويرتا�س فهو نحات
وي�شتهر ب�إطاللته يف برنامج تلفزيوين
يقود فيه جمموعة من النحاتني الذين
ي�ستخدمون املن�شار للنحت.

�أطلقت �شرطة العا�صمة املك�سيكية مك�سيكو تطبيقاً ذكياً
للهواتف ي�سمح للمواطنني باالت�صال ،يف حاالت اخلطر
وال���ض��رورة ،ب��أق��رب دوري��ة لعنا�صر ال�شرطة ،ح�سب ما
جاء يف �صحيفة ال�سفري اللبنانية.
وي��وف��ر التطبيق م��ي بولي�سيا خ �ي��اري��ن .يتيح اخليار
الأول للأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر مبا�شر من التوا�صل
ال �ف��وري م��ع عنا�صر ال���ش��رط��ة ال�ق��ري�ب�ين ،فيما ي�سمح
الثاين بتحديد �أماكن تواجد عنا�صر ال�شرطة املتنقلة
يف املدينة.
وذكرت �صحيفة لو موند الفرن�سية �أن التطبيق اجلديد
�أطلق ملواجهة حاالت اجلرمية املرتفعة يف املك�سيك ،حيث
ك�شفت التقارير الر�سمية �أنّ � 70أل��ف �شخ�ص قتلوا يف
املك�سيك خالل الأعوام ال�ستة املا�ضية ،فيما قتل يف �شهر
ف�براي��ر ��ش�ب��اط ال�ف��ائ��ت ف�ق��ط � 914شخ�صا يف حوادث
مت�صلة باجلرمية املنظمة.

جاالك�سي �إ�س  4مقابل  579دوالر ًا
تعتزم �شركة �سام�سوجن طرح هاتفها الذكي اجلديد
جاالك�سي �إ���س  4يف �أ��س��واق التجزئة مقابل 579
دوالرا �أمريكيا ،وذلك للن�سخة ذات �سعة التخزين
 16غيغابايت .وكانت �سام�سوجن ك�شفت عن هاتفها
جاالك�سي �إ�س  4خالل م�ؤمتر يف مدينة نيويورك
الأمريكية قبل يومني ،و�أ�شار حينها جيه كيه �شني
رئي�س ق�سم الهواتف املحمولة يف ال�شركة الكورية
اجلنوبية �أن الهاتف �سيطرح يف �أواخر �شهر �أبريل
القادم يف  155دولة حول العامل.
ومل يك�شف �شني عن �أي معلومات حول ال�سعر� ،إال
�أن ال�شركة الكورية اجلنوبية �أو�ضحت يف �صفحة
ال�شروط واللوائح مل�سابقة الفوز بجاالك�سي �إ�س
 4التي طرحتها على موقعها املخ�ص�ص لل�سوق
الأم��ري �ك��ي� ،أن ��س�ع��ر ال�ت�ج��زئ��ة امل �ق�ت�رح للهاتف
�سيكون  579دوالرا �أمريكيا.
و�أتاحت �سام�سوجن عرب تلك امل�سابقة �إمكانية الفوز
ب��واح��د م��ن  48هاتف جاالك�سي �إ���س � 4سعة 16
غيغابايت ،يف حال الت�سجيل للح�صول على كافة
التحديثات حول الهاتف عرب الربيد الإلكرتوين.

ومن املنتظر �أن تطرح ال�شركة الكورية اجلنوبية
هاتفها جاالك�سي �إ���س  4بثالثة خ �ي��ارات ل�سعة
التخزين ،هي 16 :و 32و 64غيغابايت.
ومل تو�ضح �سام�سوجن �أي معلومات �إ�ضافية حول
�سعر الن�سخ الأخ� ��رى� ،إال �أن �سعر الن�سخة 16
غيغابايت من الهاتف جاالك�سي �إ�س � 4ستكون �أقل
من �سعر الن�سخة ذات نف�س ال�سعة التخزينية من
الهاتف املناف�س �آيفون  5والذي يباع مقابل 649
دوالرا �أمريكيا ،م��ع الإ� �ش��ارة �إىل �أن �سعر هاتف
�سام�سوجن بدون �إ�ضافة ال�ضرائب.
يذكر �أن الهاتف جاالك�سي �إ���س � 4سيملك �شا�شة
قيا�س  5بو�صة ،وبدقة  1080×1920بيك�سل من
نوع  Super AMOLEDبكثافة  441بيك�سل
لكل بو�صة ،مع معالج من نوع Exynos 5 Octa
 5410يت�ألف من �شريحتني كل منهما رباعية
النواة ،الأوىل مبعمارية  Cortex-A15وبرتدد
 1.6غيغاهرتز ،والثاين مبعمارية Cortex-A7
ب�ت�ردد  1.2غيغاهرتز ،و 2غيغابايت م��ن ذاكرة
الو�صول الع�شوائي .RAM

كارد�شيان تعرتف ب�صعوبة احلمل
اعرتفت النجمة الأمريكية كيم كارد�شيان ان احلمل بطفلها الأول من زوجها املغني كايني وي�ست
�أ�صعب مما كانت تتوقع.
وقالت كارد�شيان � 32سنة ملوقع �إي! الأمريكي على هام�ش �إطالق فيلم تايلر بريي اجلديد
ال��ذي ت�شارك فيه ،ان احلمل لي�س �سه ً
ال كما �صورته يل �أختي كورتني �أو والدتي،
م�ضيفة انه م�ؤمل بع�ض ال�شيء .
و�أ�شارت �إىل انها حتاول �أال تكرث من الن�شاطات خالل حملها ،وعربت عن فرحتها
الكبرية لأنها ح�صلت م�ؤخراً على �أ�سبوع كامل من الراحلة فكان الأمر مذه ً
ال .
وذك��رت ان التغريات خالل حملها ال تقت�صر على ج�سمها ،بل ت�شمل ما ت�أكله
�أي�ضاً ،كا�شفة انها تفرط يف �أك��ل اجل��زر ومل تعد حتب احللويات حتى انها ال
ت�ستطيع �أكل ال�شوكوالتة.

�سبيلبريغ يجول حول العامل
بعد مغامراته ال�سينمائية التي
حققت جناحات باهرة ،قرر املخرج
الأم �ي��رك � ��ي � �س �ت �ي �ف��ن �سبيلبريغ
القيام مبغامرة على �أر�ض الواقع
واالن �ط�ل�اق م��ع ع��ائ�ل�ت��ه يف جولة
ح� ��ول ال� �ع ��امل ع �ل��ى ي �خ �ت��ه ال ��ذي
�أطلق عليه ا�سم البحار ال�سبعة .
و�أف��ادت �صحيفة نيويورك بو�ست
الأم�يرك �ي��ة ان ��س�ب�ي�ل�ب�يرغ ،الذي
ي�شكو م��ن دوار ال�ب�ح��ر� ،سينطلق
يف �أي � ��ار م��اي��و امل �ق �ب��ل م��ع عائلته
يف ج��ول��ة ح��ول ال �ع��امل ،على منت
ي�خ�ت��ه ال�ف�خ��م ال� ��ذي ي �ق��در ثمنه
بـ 200مليون دوالر .و�أ��ش��ارت �إىل
ان �سبيلبريغ ال يخ�شى على منت
ي �خ �ت��ه م ��ن ال �غ �ث �ي��ان لأن � ��ه م ��زود
ب�ن�ظ��ام ي�ح��ول دون م�ع��ان��اة ركابه
م��ن دوار ال�ب�ح��ر .ول�ف�ت��ت �إىل ان
اليخت مزود �أي�ضاً ب�سينما ثالثية
الأبعاد وكل و�سائل الراحة وذكرت
ال�صحيفة ان كايت كاب�شاو زوجة
� �س �ب �ي �ل �ب�يرغ � �س�ت�راف �ق ��ه ،وبع�ض
�أوالده الـ� 7أي�ضاً ،م�شرية �إىل ان
اجلولة ت�شمل �إفريقيا و�سريالنكا
و�شنغهاي وهاواي.

