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حممد بن را�شد ي�شهد �سباق حتدي العمالقة للقدرة بالوثبة
•• �أبوظبي-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
رعاه اهلل �سباق اجلولة الأوىل لتحدي العمالقة للقدرة
مل�سافة  120ك��م ال��ذي �أق�ي��م ام����س يف ق��ري��ة الإم ��ارات
العاملية ل�ل�ق��درة بالوثبة بتوجيهات م��ن �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �شئون الرئا�سة وب�إ�شراف ودعم من مهرجان �سموه
العاملي للخيول العربية الأ�صيلة وبتنظيم من هيئة
ابوظبي لل�سياحة والثقافة ودعم من جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ورع��اي��ة ط�يران الإم ��ارات و �شركة ابوظبي
لال�ستثمار و�سا�س لال�ستثمار وم�ؤ�س�سة العواين.

ح�ضر فعاليات ال�سباق �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �سمو ال�شيخ حمدان
بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية و�سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار االمن الوطني
و�سمو ال�شيخ طحنون بن زاي��د �آل نهيان رئي�س هيئة
طريان الرئا�سة.
و��ش��ارك يف ال�سباق  84فار�سا وفار�سة تقدمهم �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر �شئون الرئا�سة  .وبلغ �إج�م��ايل اجلوائز
املالية للفائزين � 500أل��ف دره��م �سيتم توزيعها على
جميع من �أكملوا ال�سباق و�سيارة بنتلي للفائز باملركز
الأول يف ال�سابق �إ�ضافة لثالث �سيارات ني�سان برتول.
(التفا�صيل �ص)19

م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية توزع خم�سة
�آالف طن من مواد الإغاثة على م�سلمي ميامنار

•• بورما-وام:

حممد بن را�شد ي�شهد �سباق اجلولة الأوىل لتحدي العمالقة للقدرة بالوثبة (وام)

الأ�سد يجدد رف�ضه التنحي ويطالب املعار�ضة ب�إلقاء ال�سالح

الثوار يق�صفون هيئة الأركان بدم�شق والنظام يجتاح داريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ق ��ال ��ت م �� �ص ��ادر � �ص �ح �ف �ي��ة بريف
دم�شق �إن ال�ث��وار ا�ستهدفوا مقر
هيئة الأرك� ��ان وم �ق��رات �أم�ن�ي��ة يف
العا�صمة دم�شق بعدة �صواريخ.
ج� ��اء ذل� ��ك ب �ع��د ان ق� ��ال املجل�س
املحلي ملدينة داري��ا بريف دم�شق
�إن رتال ع�سكريا توجه �صباح ام�س
الأح ��د م��ن م�ط��ار امل��زة الع�سكري
ب��اجت��اه داري � ��ا ت��زام �ن��ا م��ع ق�صف
ب��راج �م��ات ال �� �ص��واري��خ واملدفعية
الثقيلة وهجوم بري ،و�سط حالة
�إن�سانية مزرية ونزوح نحو 90%
من الأهايل.
وت ��وا� �ص ��ل ق � ��وات ن �ظ��ام الرئي�س
ال �� �س��وري ب���ش��ار الأ� �س��د حم ��اوالت
ال�سيطرة على مدينة داري��ا بريف
دم�شق منذ ثالثة �أ�شهر ،وارتكبت
ع� ��ددا م��ن امل� �ج ��ازر ب�ي�ن �سكانها.
وت�شهد املدينة دم��ارا وا�سعا �أدى
�إىل تغري مالمح �أحيائها نتيجة
ان �ه �ي��ار امل �ب��اين ب�ع��د ق�صفها بكل
�أنواع الأ�سلحة اجلوية والأر�ضية.
يف الوقت نف�سه جتددت اال�شتباكات
ب�ين اجلي�ش احل��ر وق��وات النظام
على عدة حماور يف حي اخلالدية
بحم�ص.
وق ��ال ن��ا��ش�ط��ون �إن ق ��وات النظام
امل �ت �م ��رك ��زة يف ال �ك �ل �ي��ة احلربية
ق���ص�ف��ت ح �ي� ْ�ي اخل��ال��دي��ة وج ��ورة
ال�شياح يف حني طال الق�صف �أي�ضا

عنا�صر اجلي�ش احلر خالل ا�شتباكات مع قوات النظام يف مدينة حلب (رويرتز)
خمابز وحمال جتارية يف حي باب النظام تق�صف باملدفعية الثقيلة م��دي�ن��ة ت��ل �أب�ي����ض ليتم عر�ضهم
ق��رى وادي ال�يرم��وك بريف درعا على الهيئة ال�شرعية.
ال�سباع.
وذك� � ��رت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للثورة وحت��ا� �ص��ر اجل �ي ����ش احل� ��ر وت� ��دور م��ن جانبه اك��د الرئي�س ال�سوري
ال���س��وري��ة �أن ع��دة ق��رى يف جبلي اال� �ش �ت �ب ��اك ��ات يف حم �ي��ط �سرية ب�شار اال��س��د ا�ستعداده للتفاو�ض
الأكراد والرتكمان بريف الالذقية الهاون يف قرية جملة .ويف تطور ح � ��ول ان � �ه� ��اء االزم� � � ��ة يف ب�ل��اده
ت �ت �ع ��ر� ��ض ل �ق �� �ص��ف ب ��ال�ب�رام �ي ��ل �آخ ��ر �سيطر م�ق��ات�ل��ون م��ن جبهة م��ع امل �ع��ار� �ض�ين ال��ذي��ن ي�سلمون
امل�ت�ف�ج��رة م��ن ال �ط�ي�ران املروحي ال�ن���ص��رة وغ�يره��م ع�ل��ى �سجن يف �سالحهم ،جم��ددا رف�ضه التنحي
حم��اف�ظ��ة ال��رق��ة ب���ش�م��ايل �سوريا ع ��ن ال �� �س �ل �ط��ة ،يف وق� ��ت ت�ستمر
وبراجمات ال�صواريخ واملدفعية.
كما وقعت ا�شتباكات عنيفة يف حي ب �ع��د ا� �ش �ت �ب��اك��ات ا� �س �ت �م��رت �أياما ،العمليات الع�سكرية على وتريتها
احلويقة بدير ال��زور بني اجلي�ش بح�سب امل��ر��ص��د ال���س��وري حلقوق الت�صعيدية وتتو�سع اىل مناطق
��س��وري��ة ك��ان��ت مب �ن ��أى ن�سبيا عن
احلر وقوات النظام بح�سب �شبكة الإن�سان.
وق ��ال امل��ر� �ص��د �إن ��ه ج ��رى حترير ال �ق �ت��ال .ور�أى اال� �س��د يف مقابلة
�شام.
و�أ�� �ض ��اف ��ت ��ش�ب�ك��ة � �ش��ام �أن ق ��وات مئات ال�سجناء ،ونقل بع�ضهم �إىل م� ��ع � �ص �ح �ي �ف��ة �� �ص� �ن ��داي تاميز

ال�بري �ط��ان �ي��ة ن �� �ش��رت االح � ��د انه
"لو كان �صحيحا" ان تنحيه عن
ال�سلطة ي�ح��ل االزم ��ة ك�م��ا يقول
بع�ض امل�س�ؤولني الغربيني ،فمن
�ش�أن رحيله ان ي�ضع حدا للقتال.
لكنه ا�ضاف "من الوا�ضح ان هذا
تفكري �سخيف ،بدليل ال�سوابق يف
ليبيا واليمن وم�صر.
وق ��ال ال��رئ�ي����س ال���س��وري وحدهم
ال �� �س��وري��ون مي�ك�ن�ه��م ان يقولوا
ل�ل��رئ�ي����س اب ��ق او ارح� ��ل ،ت �ع��ال او
اذهب ،وال احد غريهم.
وجدد اال�سد ا�ستعداده للتحاور مع
املعار�ضني ،وق��ال نحن م�ستعدون
ل �ل �ت �ف��او���ض م ��ع اي ك � ��ان ،مب ��ا يف
ذل ��ك امل �ق��ات �ل��ون ال��ذي��ن ي�سلمون
� �س�لاح �ه��م ،م���ض�ي�ف��ا مي�ك�ن�ن��ا بدء
حوار مع املعار�ضة ،لكن ال ميكننا
اقامة حوار مع االرهابيني.
وان�ت�ق��د الرئي�س ال���س��وري الدول
الغربية ،ال �سيما بريطانيا التي
اع�ل�ن��ت ت��أي�ي��ده��ا رف��ع احل�ظ��ر عن
ت�سليح املعار�ضني ال�سوريني.
وقال ب�صراحة بريطانيا معروفة
بلعب دور غ�ير ب�ن��اء يف منطقتنا
يف ع��دد م��ن الق�ضايا منذ عقود،
والبع�ض يقول منذ قرون (.)...
واك � ��د ان امل�� �ش�ك�ل��ة م ��ع احلكومة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة ه� ��ي ان خطابها
ال���س�ط�ح��ي وغ �ي�ر ال �ن��ا� �ض��ج يربز
ف �ق��ط ه� ��ذا االرث م ��ن الهيمنة
والعدائية

�أهايل مدينة تالة يطردون الغنو�شي ويه�شمون �سيارته

�ضابط �إ�سرائيلي يركل القر�آن داخل الأق�صى

قام �أهايل تالة من حمافظة الق�صرين بطرد كل من ال�شيخ را�شد الغنو�شي
رئي�س حركة النه�ضة ونور الدين اخلادمي وزير ال�ش�ؤون الدينية ووليد
البناين نائب املجل�س الت�أ�سي�سي عن كتلة النه�ضة �أثناء ح�ضورهم ملرا�سم
دفن املنا�ضل احمد الرحموين.
هذا وقد رفع الأهايل �شعار ديغا يف وجه الغنو�شي ،معربين عن �سخطهم
على حركة النه�ضة كما تهجموا على �سيارته وقاموا بته�شيمها مما اُ�ضطر
لإخراجه حتت حرا�سة �أمنية م�شددة ،بح�سب ما ذكرته اذاعة موزاييك �أف
�أم التون�سية.

اعتدى �ضابط من �شرطة االحتالل الإ�سرائيلي ام�س على امل�شاركات يف
حلقة م�صاطب العلم للن�ساء داخل باحات امل�سجد الأق�صى املبارك من جهة
باب املغاربة يف القد�س املحتلة .وقالت �إح��دى الن�ساء امل�شاركات �إنه �أثناء
در���س لتعليم ال�ق��ر�آن الكرمي �ضمن حلقة م�صاطب العلم داخ��ل امل�سجد
الأق�صى التي جت��ري كل ي��وم اح��د اقتحم �أح��د �ضباط االحتالل احللقة
ورك��ل ال�ق��ر�آن الكرمي بقدمه و�أ�سقطه على الأر���ض بهدف ع��دم ال�سماح
لهن بالرباط داخل امل�سجد خا�صة من جهة باب املغاربة الذي ت�ستخدمه
�سلطات االحتالل لإدخال امل�ستوطنني وال�سياح.

•• تون�س-الفجر:

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• عوا�صم-وام:

بغداد حتذر من هواتف
مفخخة يف ال�����ش��وارع
•• بغداد-وكاالت:

ح��ذرت ال�سلطات العراقية
م��ن ��ش��واح��ن ه��وات��ف نقال
م�ف�خ�خ��ة م �ل �ق��اة يف �شوارع
العا�صمة ب�غ��داد ،فيما اكد
م���ص��در يف وزارة الداخلية
ا�� �ص ��اب ��ة � �س �ت��ة اط� �ف ��ال اثر
ان �ف �ج��ار خ �م �� �س��ة م ��ن هذه
االج � � �ه� � ��زة ع� �ث� ��روا عليها
ام�س.

�أنهت م�ؤ�س�سة خليفة بن زاي��د �آل نهيان للأعمال الإن�سانية املرحلة
الثالثة والأخرية من امل�ساعدات العاجلة بتقدمي �ألفني و 600طن من
املواد الإغاثية الأ�سا�سية اىل م�سلمي ميامنار لي�صل حجم امل�ساعدة �إىل
خم�سة �آالف و 200طن من املواد االغاثية ا�ستفاد منها حوايل 850
�ألف �شخ�ص  .ومت �شراء امل�ساعدات التي �أمر بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من ال�سوق املحلي
يف ميامنار بالتعاون والتن�سيق مع �سفارة دول��ة الكويت ال�شقيقة يف
ميامنار ثم يتم �شحنها بحرا �إىل �أقليم �أراكان لتوزيعها على املت�ضررين
ه�ن��اك .و�شملت امل���س��اع��دات امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة الأ�سا�سية بجانب توزيع
مالب�س للن�ساء والرجال والأطفال للتخفيف من �آالمهم ومن الظلم
واال�ضطهاد الذي حلق بهم.
(التفا�صيل �ص)2

عامل يلقى حتفه ب�صعقة كهربائية

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

لقي عامل من اجلن�سية اال�سيوية يدعى (ر)  31عاما م�صرعه �صباح
�أم�س الأول اث��ر تعر�ضه ل�صعقة كهربائية يف موقع ان�شائي مبنطقة
الغب يف ر�أ�س اخليمة .
و�أف��ادت م�صادر الدفاع امل��دين انها تلقت االدارة بالغا يفيد بتعر�ض
عامل ل�صعقة كهربائية عندما كان يقوم بعمله يف موقع حتت االن�شاء
مبنطقة الغب.
(التفا�صيل �ص)4

التقى مر�سي وتظاهرة ت�ؤخر مغادرته القاهرة

كريي يدعو لتفاهم ال�سلطة واملعار�ضة ويعلن عن  190مليون دوالر مل�صر

•• القاهرة-وكاالت:

ق ��ال وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة االمريكي
ج ��ون ك�ي�ري ام ����س ان ال ��والي ��ات
املتحدة �ستقدم مل�صر  190مليون
دوالر لدعم امليزانية احلكومية.
وق��ال كريي يف بيان اثر اجتماعه
بالرئي�س امل�صري حممد مر�سي
يف ال �ق��اه��رة ان وا� �ش �ن �ط��ن تقدم
امل�ساعدة يف �ضوء ت�أكيدات مر�سي
ب� ��أن ��ه ي �ن��وي ا� �س �ت �ك �م��ال العملية
القائمة مع �صندوق النقد.
ودعا كريي ال�سلطة واملعار�ضة اىل
التفاهم الخ��راج البالد من امل�أزق
ال�سيا�سي واالزمة االقت�صادية.
والتقي وزير اخلارجية االمريكي
اجلديد  ،وزير الدفاع عبد الفتاح
ال�سي�سي قبل حمادثات مع مر�سي
يتوجه بعدها اىل الريا�ض املحطة
ال�سابعة يف جولته يف عدد من دول
العامل.
وق � ��ال م� ��� �س� ��ؤول رف� �ي ��ع يف وزارة
اخلارجية االمريكية لل�صحفيني
امل��راف�ق�ين ل�ك�يري ان��ه اجتمع مع
ال��رئ �ي ����س الك �ث��ر م ��ن �ساعتني،
م�ضيفا ان املباحثات تطرقت اىل
عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط
و�سوريا وايران واالقت�صاد امل�صري
واهمية بناء توافق �سيا�سي وحقوق
االن �� �س��ان وق��ان��ون امل�ن�ظ�م��ات غري

عنا�صر �أمن بزي مدين يعتدون بالهراوات على املتظاهرين يف ميدان التحرير
احلكومية (امل���ص��ري) واال�صالح بالو�صول اىل املطار.
الق�ضائي ودول ��ة ال�ق��ان��ون مب��ا يف ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي اندلعت
ذلك اهمية منع التحر�ش اجلن�سي فيه ا�شتباكات يف القاهرة عندما
حاولت قوات من ال�شرطة ترتدي
باملر�أة.
وقد ت�أخرت مغادرة وزير اخلارجية مالب�س مدنية اع��ادة فتح ميدان
االم�يرك��ي ل�ل�ق��اه��رة ب�سبب قطع ال�ت�ح��ري��ر ام ��ام ح��رك��ة امل ��رور بعد
م �ئ ��ات امل �ت �ظ��اه��ري��ن م ��ن رابطة ع��دة ا�شهر من اغالقه من جانب
م�شجعي االهلي املعروفة بالرتا�س املحتجني.
اهالوي للطريق الرئي�سية امل�ؤدية وف� �ت ��ح �� �ض� �ب ��اط ال ي � ��رت � ��دون زي
اىل مطار القاهرة ،بح�سب م�صادر ال�شرطة امليدان امام حركة ال�سري
يف ال���ص�ب��اح ل�ك��ن ح��دث��ت يف وقت
مالحية.
وق��ال��ت م�صادر مالحية يف مطار الحق من ام�س مواجهات وكر وفر
ال� �ق ��اه ��رة ان ال �ت�را�� ��س اه�ل��اوي بني جمموعات من ال�شبان الذين
ان �ه��وا تظاهرتهم ال�ت��ي ا�ستمرت ك��ان��وا يلقون احل �ج��ارة وال�شرطة
ق��راب��ة �ساعة واع�ي��د فتح الطريق ال�ت��ي ��ض��رب��ت املحتجني بالع�صي
م��ا �سي�سمح للم�س�ؤول االمريكي والهراوات.
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�أخبـار الإمـارات
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بدء احتفاالت اليوم العاملي للدفاع املدين غدا يف ابوظبي
•• �أبوظبي-وام:

02

تنطلق اليوم يف �أبوظبي فعاليات االحتفال الرئي�سي باليوم العاملي للدفاع
امل��دين ال��ذي يقام بفندق يا�س بجزيرة يا�س حت��ت �شعار ال��دف��اع املدين
وحت�ضري اجلمعيات املدنية للوقاية من الكوارث.
و�أكد العقيد الدكتور جا�سم حممد املظرب رئي�س اللجنة العليا املنظمة
لالحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين خالل م�ؤمتر �صحفي عقده ام�س
اكتمال كافة اال�ستعدادات لالحتفال بهذه املنا�سبة.
و�أو��ض��ح املظرب �أن��ه مت ت�شكيل جلنة عليا لالحتفال عقدت �سل�سلة من
االجتماعات والعديد من ور���ش العمل و�شكلت فرقا فرعية متخ�ص�صة
للإعداد للملتقى العلمي امل�صاحب لالحتفال مب�شاركة خمت�صني ميثلون
القيادة العامة للدفاع املدين والهيئة الوطنية لإدارة الأزم��ات والكوارث

ووزارة ال���ش��ؤون االجتماعية وهيئة ال�ه�لال الأح �م��ر وف��ري��ق الإم ��ارات
للبحث والإنقاذ .و�أ�شار �إىل حر�ص الدفاع املدين على تر�سيخ التعاون مع
اجلمعيات املدنية وتو�سيع �سبل التن�سيق والعمل امل�شرتك معها  ..الفتا
�إىل امل�سابقة التي جرت خالل يناير املا�ضي بني العاملني يف الدفاع املدين
لت�صميم �شعار احتفال الدولة باليوم العاملي وف��ازت بامل�سابقة املهند�سة
عائ�شة �سليمان �أحمد جا�سم من �إدارة الدفاع امل��دين يف �أم القيوين كما
�أنتجت القيادة العامة للدفاع املدين فيلما وثائقيا باملنا�سبة �سيعر�ض يف
االحتفال الرئي�سي وكذلك يف االحتفاالت الإقليمية .وذكر �أن اجلمعية
العامة للمنظمة الدولية للحماية املدنية اعتمدت الأول من مار�س من كل
عام لالحتفال باليوم العاملي للحماية املدنية وي�صادف هذا التاريخ ذكرى
بدء العمل مبيثاق املنظمة الدولية للحماية املدنية بو�صفها منظمة بني
حكومات والهدف الذي تن�شده اجلمعية العامة للحماية املدنية الدولية

ب�إعالن هذا اليوم العاملي هو توعية الأف��راد واملجتمعات مبهام الأجهزة
الوطنية للحماية املدنية الدفاع امل��دين على اختالف �أ�سمائها �أال وهي
حماية الأرواح واملمتلكات والبيئة .ول�ف��ت �إىل �أن االح�ت�ف��ال ه��ذا العام
يهدف �إىل تعزيز دور اجلمعيات املدنية يف ن�شر الثقافة الوقائية وتر�سيخ
�سلوكيات ال�سالمة يف املجتمع ولدى الأفراد والتعريف بدور الدفاع املدين
التوعوي والوقائي يف خمتلف الظروف بوا�سطة خمتلف �أجهزة الإعالم
و�إلقاء املحا�ضرات وتنظيم امللتقيات والندوات واملناق�شات التي ت�ؤكد دور
املعرفة والعلوم والتقنيات احلديثة يف تطور خدمات الدفاع املدين و�إ�صدار
املطبوعات والأفالم الوقائية الإر�شادية وتنظيم زيارات للجمعيات املدنية
�إىل مراكز الدفاع املدين لتعريفهم بطبيعة خدمات الدفاع املدين وتعزيز
العالقة بني خمتلف قطاعات املجتمع مع الدفاع املدين وتنظيم املعار�ض
واالحتفاالت اخلا�صة باليوم العاملي يف جميع الإمارات.

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س جمل�س هيئة
رئا�سة البو�سنة والهر�سك بذكرى عيد ا�ستقالل بالده
•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س نيبو�شا رادمانوفيت�ش رئي�س جمل�س
هيئة رئا�سة البو�سنة والهر�سك وذل��ك مبنا�سبة ذك��رى عيد اال�ستقالل
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 رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة �إىل
فخامة رئي�س جمل�س هيئة رئا�سة البو�سنة والهر�سك.

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء لأ�سرة لوتاه
•• دبي-وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء
اىل �أ�سرة وذوي الفقيدة املرحومة
زوجة نا�صر لوتاه.
فقد قام �سموه م�ساء ام�س بزيارة
منزل �أ�سرة املرحومة يف منطقة
امل�ح�ي���ص�ن��ة ب��دب��ي وق � ��دم �سموه
�صادق عزائه وموا�ساته اىل احلاج
�سعيد �أحمد لوتاه ونا�صر لوتاه
وح�سني نا�صر لوتاه جنل الفقيدة
واىل ع�م��وم �آل ل��وت��اه راج�ي��ا اهلل

العلي القدير ان يتغمدها بوا�سع
رحمته.
وق� ��د ت��وج��ه �آل ل ��وت ��اه بال�شكر
اىل �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب� ��ي وت �ق��دي��ره��م البالغ
مل��وا��س��اة ��س�م��وه ل�ه��م يف م�صابهم
..مبتهلني اىل اهلل ع��ز وج��ل ان
يحفظ ��س�م��وه وق�ي��ادت�ن��ا م��ن كل
كرب ومكروه.
راف � ��ق � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم يف
ت� �ق ��دمي واج� � ��ب ال � �ع� ��زاء �سعادة
ال �ف��ري��ق م���ص�ب��ح را�� �ش ��د الفتان
مدير مكتب �صاحب ال�سمو نائب

رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي و�سعادة حممد

جمعه ال �ن��اب��ودة و� �س �ع��ادة خليفة
�سعيد �سليمان م��دي��ر ع��ام دائرة

ال �ت �� �ش��ري �ف��ات وال �� �ض �ي��اف��ة بدبي
وعدد من املرافقني.

هزاع بن زايد ي�شهد حفل تخريج الدفعة الـ  13من مر�شحي كلية را�شد بن �سعيد �آل مكتوم البحرية
•• �أبوظبي-وام:

حت ��ت رع ��اي ��ة ال �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 �شهد �سمو
ال���ش�ي��خ ه ��زاع ب��ن زاي ��د �آل نهيان
م���س�ت���ش��ار الأم � ��ن ال��وط �ن��ي نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي ام�س حفل تخريج الدفعة
الـ  13من مر�شحي كلية را�شد بن
�سعيد �آل م�ك�ت��وم ال�ب�ح��ري��ة الذي
�أق �ي��م يف م �ق��ر ال�ك�ل�ي��ة يف منطقة
الطويلة يف �أبوظبي.
و�شهد حفل التخريج �أي�ضا �سعادة
ال� �ف ��ري ��ق ال� ��رك� ��ن ع �ب �ي��د حممد
عبداهلل الكعبي وكيل وزارة الدفاع
و�سعادة الفريق الركن حمد حممد
ثاين الرميثي رئي�س �أركان القوات
امل���س�ل�ح��ة و� �س �ع��ادة ال� �ل ��واء الركن
بحري �إبراهيم �سامل حممد امل�شرخ
قائد القوات البحرية واللواء ركن
طيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون �آل
نهيان مدير التفتي�ش العام للقيادة

العامة للقوات امل�سلحة.
ك �م��ا � �ش �ه��د االح� �ت� �ف ��ال ع � ��دد من
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ واملعايل
الوزراء وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة
و�أع� ��� �ض ��اء ال �� �س �ل��ك الدبلوما�سي
وك �ب ��ار � �ض �ب��اط ال� �ق ��وات امل�سلحة
وال�شرطة و�أولياء �أمور اخلريجني
واملدعوين.
و�أدى ط ��اب ��ور ال �ع��ر���ض التحية
الع�سكرية ل�سموه وع��زف ال�سالم
الوطني لدولة الإم��ارات وا�ست�أذن
قائد املرا�سم �سموه لتفتي�ش طابور
اخلريجني حيث قام �سموه بتفقد
ال�ط��اب��ور وبعدها ت�لا �أح��د طالب
ال �ك �ل �ي��ة �آي � ��ات ع �ط��رة م ��ن الذكر
احل�ك�ي��م ل�ي���س�ت��أذن ق��ائ��د الطابور
من �سموه لبدء اال�ستعرا�ض حيث
قدم املر�شحون اخلريجون عر�ضا
ع�سكريا من الثبات وامل�سري مرورا
�أم � ��ام � �س �م��وه ب��امل�ن���ص��ة الرئي�سية
ل�ل�اح� �ت� �ف ��االت م � ��ؤدي � ��ن التحية
الع�سكرية .وق ��ال العميد الركن
ب� �ح ��ري ط � � ��ارق خ �ل �ف ��ان ع �ب ��داهلل
الزعابي قائد كلية را�شد بن �سعيد

�آل مكتوم البحرية يف كلمته �إنه
ل �� �ش��رف ع �ظ �ي��م �أن حت �ظ��ى كلية
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم البحرية
مب� ��ن ف �ي �ه��ا ب � �ك� ��رمي اهتمامكم
وتف�ضلكم ب��رع��اي��ة م��را��س��م حفل
تخريج ال��دورة الثالثة ع�شرة من
امل��ر��ش�ح�ين ال�ب�ح��ري�ين �إذ �أن دعم
قيادتنا الر�شيدة ل�شتى الفعاليات
الوطنية ل��دالل��ة للنمط اخلا�ص
والفريد ال��ذي يربط بني القيادة
واملواطن يف تالحم وانتماء �صادق
لهذه االر�ض الطيبة ف�أهال و�سهال
وي �� �س �ع��دن��ا �أن ن ��رح ��ب ب�سموكم
وبال�ضيوف الكرام .
و�أ� �ض��اف �إن�ن��ا نفخر ب��اط�لاق ا�سم
علم م��ن �أع�ل�ام امل�ؤ�س�سني لدولة
الإم � � � ��ارات وال� �ب ��ارزي ��ن يف تاريخ
ال��وط��ن امل �غ �ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ را�شد
ب ��ن ��س�ع�ي��د �آل م �ك �ت��وم ط �ي��ب اهلل
ث��راه على الكلية البحرية ليكون
ا��س�م��ا ن�ح�م�ل��ه و� �س��ام��ا ع�ل��ى �صدر
ه� ��ذه امل� �ن ��ارة م ��ن م� �ن ��ارات العلم
واملعرفة ..نعم فلي�س هناك �أ�سمى
م��ن �أن ي�ق�ترن ��ص��رح علمي با�سم

ل��ه م��دل��والت��ه العظيمة يف نه�ضة
وطننا فالآباء امل�ؤ�س�سون جنحوا يف
جعل �أح�لام �شعبهم حقيقة ولهذا
ف��إن�ن��ا م��درك��ون للم�س�ؤولية التي
يفر�ضها علينا هذا التكرمي .
وق ��ال ق��ائ��د ال�ك�ل�ي��ة �إن �ن��ا ما�ضون
وف ��ق ال ��ر�ؤي ��ة احل�ك�ي�م��ة لقيادتنا
فالطموح كبري والآم ��ال معقودة
ع �ل��ى �إن� ��� �س ��ان الإم � � � ��ارات تقودها
ر�ؤي��ة دول��ة وقيادة وما �أروعها من
م �ق��ول��ة �أط �ل �ق �ه��ا � �س �ي��دي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه
اهلل ال �ت��ي ي �ق��ول ف �ي �ه��ا �إن كلمة
م�ستحيل ال وج��ود لها يف قامو�س
الإم��ارات فامل�ستحيل الوحيد �أن ال
نحطم امل�ستحيل نعم هي القيادة
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب �ق��وة ال�ت�ح��دي وقهر
ال���ص�ع��اب ل�ت�ح�ق�ي��ق االجنازات”.
وا� � �ض ��اف �إن اخل��ري �ج�ي�ن الذين
يقفون �أمامكم مت �إعدادهم بالعمل
املت�صل والتخطيط والتنظيم وهم
مبا تلقوه من التعليم والتدريب

�أ�صبحوا �ضباطا بحريني قادرين
ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف �أ��س�ل�ح��ة قواتنا
ال�ب�ح��ري��ة ..وت �ق��دم بالتهنئة �إىل
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة و�شعبها الويف
ب ��ان� ��� �ض� �م ��ام ه� � ��ذه ال� �ك ��وك� �ب ��ة من
اخل��ري�ج�ين �إىل م�ن�ظ��وم��ة العمل
ال ��وط� �ن ��ي ..م �ع��رب��ا ع ��ن اع� �ت ��زازه
بوجود خريجني من دولتي قطر
وال� �ك ��وي ��ت ال �� �ش �ق �ي �ق �ت�ين ممثلني

ل �ب�لاده��م �أف �� �ض��ل مت�ث�ي��ل .و�أ�شاد
ب �ج �ه��ود ال �ع��ام �ل�ين يف ال�ك�ل�ي��ة من
ع �� �س �ك��ري�ين وم��دن �ي�ي�ن يف تنفيذ
م�ه��ام �إع ��داد و�صقل املر�شحني ..
وقال وفق اهلل اجلميع خلدمة هذا
الوطن حتت ظل القيادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل

 .و�سلم �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
�آل نهيان راع��ي االحتفال اجلوائز
لأوائ��ل الدفعة واملتفوقني وجرت
ب�ع��ده��ا م��را� �س��م ت���س�ل�ي��م وا�ستالم
ال �ع �ل��م ب�ي�ن م��ر��ش�ح��ي ال�ك�ل�ي��ة من
ال��دف�ع��ة اخل��ري�ج��ة �إىل ال��دف�ع��ة الـ
 14ال��ذي��ن �أق���س�م��وا على �صونها
و�إبقائها عالية خفاقة وال��ذود عن
حمى الوطن وحماية ترابه.

و�أدى اخلريجون ق�سم الوالء وهتف
اجل �م �ي��ع ب �ح �ي��اة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل فيما
ان�صرف اخلريجون بعد ا�ستئذان
قائد الطابور م��ن راع��ي احلفل..
ثم التقطت �صورة تذكارية ل�سموه
م��ع اخلريجني وبعدها مت توزيع
ال�شهادات عليهم.

�سيف بن زايد ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم بني �شرطة �أبوظبي و�أدنوك
•• �أبوظبي -وام:

�شهد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
ام����س ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ت�ف��اه��م بني
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
و�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية
�أدن � � ��وك ب �� �ش ��أن ت �ق��دمي خدمات
�شبكة الراديو الال�سلكية الرقمية
ال �ت�ت�را  .ح���ض��ر ت��وق �ي��ع مذكرة
التفاهم ال�ل��واء نا�صر خلريباين

النعيمي الأمني العام ملكتب �سمو
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية وعبداهلل نا�صرال�سويدي
مدير عام �شركة �أدنوك.
وقع املذكرة يف ا�سرتاحة ال�ضباط
مب �ق��ر ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
�أب ��وظ� �ب ��ي ال � �ل� ��واء �أح� �م ��د نا�صر
ال��ري �� �س��ي م��دي��ر ع� ��ام العمليات
املركزية ب�شرطة �أبوظبي وعوي�ضة
م��ر� �ش��د ع �ل��ي امل� ��رر م��دي��ر دائ ��رة
اخل��دم��ات امل���ش�ترك��ة يف �أدن� ��وك».
ي� ��أت ��ي ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة التفاهم

ان�ط�لاق��ا م��ن ت��وج�ي�ه��ات القيادة
وال �ت ��وج �ي �ه ��ات اال�سرتاتيجية
ل �ل��دول��ة و� �س �ع �ي��ا م ��ن الطرفني
ن�ح��و ت�ك��ام��ل اجل �ه��ود يف التعاون
امل �� �ش�ترك يف جم ��ال االت�صاالت
ال�ل�ا� �س �ل �ك �ي��ة وت � �ق� ��دمي خ��دم��ات
�شبكة الراديو الال�سلكية الرقمية
الترتا من الطرف الأول �شرطة
�أب��وظ�ب��ي ل�ل�ط��رف ال �ث��اين �أدن ��وك
وال���ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا .وتن�ص
امل��ذك��رة على و�ضع �آل�ي��ة لتحقيق
عملية ال�ت�ع��اون و�إع ��داد اخلطط

وب��رام��ج العمل اخلا�صة ب�أهداف
املذكرة وامل�شاركة يف ت�شكيل فريق
ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي والإداري ال ��ذي
ي�ت��وىل متابعة تنفيذها والعمل
على ا�ستمرارها.
وت� �ق� ��� �ض ��ي ب ��و�� �ض ��ع خ� �ط ��ة عمل
م�شرتكة لتقييم �آلية التعامل كل
ثالثة �أ�شهر من تاريخ تنفيذها
وت���ش�ك�ي��ل جل �ن��ة ع �م��ل م�شرتكة
جتتمع دوريا لتنفيذ بنود املذكرة
ودعم الفر�ص وتذليل ال�صعوبات
وو�ضع اخلطط والربامج الالزمة

ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل� � �ب � ��ادرات والأن�شطة
امل�شرتكة وحتديد دور كل طرف
فيها .ح�ضر التوقيع العميد علي
خلفان الظاهري مدير عام �ش�ؤون
القيادة ل�شرطة �أبوظبي والعقيد
� �س �ع��ود ال �� �س��اع��دي م ��دي ��ر �إدارة
��س�ك��رت��اري��ة م�ك�ت��ب ��س�م��و الوزير
وال�ع�ق�ي��د �أن� ��ور امل�ل�ا م��دي��ر �إدارة
تقنية امل�ع�ل��وم��ات وامل �ق��دم جمال
العوبد مدير امل�شاريع الكربى يف
الإدارة العامة للعمليات املركزية
ب�شرطة �أبوظبي.

م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية توزع حوايل خم�سة �آالف طن من مواد الإغاثة على م�سلمي ميامنار
•• بورما-وام:

�أن �ه��ت م�ؤ�س�سة خليفة ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ل�ل�أع �م��ال الإن�سانية
امل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة والأخ �ي��رة من
امل�ساعدات العاجلة بتقدمي �ألفني
و  600طن من امل��واد الإغاثية
الأ�سا�سية اىل م�سلمي ميامنار
لي�صل حجم امل�ساعدة �إىل خم�سة
�آالف و  200ط ��ن م ��ن امل� ��واد
االغ��اث �ي��ة ا��س�ت�ف��اد م�ن�ه��ا حوايل

� 850أل��ف �شخ�ص  .ومت �شراء
امل�ساعدات التي �أم��ر بها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
م��ن ال �� �س��وق امل�ح�ل��ي يف ميامنار
ب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع �سفارة
دولة الكويت ال�شقيقة يف ميامنار
ث��م يتم �شحنها بحرا �إىل �أقليم
�أراكان لتوزيعها على املت�ضررين
هناك .و�شملت امل�ساعدات املواد
ال �غ��ذائ �ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة بجانب

توزيع مالب�س للن�ساء والرجال
والأطفال للتخفيف من �آالمهم
وم��ن ال�ظ�ل��م واال��ض�ط�ه��اد الذي
حلق بهم .وتركزت عمليات توزيع
امل �� �س��اع��دات يف امل ��راح ��ل الثالث
على املناطق التي تعاين ظروفا
غ��اي��ة يف ال�صعوبة وال�ت��ي تعترب
من املناطق املنكوبة وبحاجة �إىل
امل�ساعدة حيث حر�صت م�ؤ�س�سة
خ�ل�ي�ف��ة ع �ل��ى ال��و� �ص��ول املبا�شر
ل�ل�م�ت���ض��رري��ن ب��ال��دع��م واملعونة

�إمي ��ان ��ا مب��ا ع�ل�ي�ه��ا م��ن واجبات
يف م�ث��ل ت�ل��ك ال� �ظ ��روف .وكانت
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية �أوفدت فريقا
�إغاثيا �إىل ميانيمار خالل �شهر
�سبتمرب املا�ضي لتنفيذ املرحلة
الأوىل م ��ن الإغ� ��اث� ��ة العاجلة
ووزع �ألفا و  300طن من املواد
الإغاثية على املنكوبني لي�ستفيد
منها ح��وايل � 200أل��ف �شخ�ص
�إ�ضافة �إىل �شراء ث�لاث �سيارات

�إ� � �س � �ع� ��اف م� ��ن ال� ��� �س ��وق املحلي
وت �ق��دمي �ه��ا ل�ل�ج�ه��ات املخت�صة.
و�أن�ه��ت امل�ؤ�س�سة املرحلة الثانية
ال ��ذي ا��س�ت�ف��اد منها � 250ألف
�شخ�ص يف � 20سبتمرب املا�ضي
ب�شراء ح��وايل �أل��ف و  300طن
م��ن امل� ��واد الإغ��اث �ي��ة الأ�سا�سية
العينية وتوزيعها على املت�ضررين
يف والي � � ��ة اراك � � � ��ان امل �� �س �ل �م��ة يف
ميامنار فيما ا�ستفاد منها نحو
� 400ألف �شخ�ص.

موا�صالت ال�شارقة تن�شئ  22موقفا النتظار مركبات الأجرة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك � ��د ع �ب��د اهلل ال� � ��زري م��دي��ر عام
م��وا��ص�لات ال�شارقة � ،أن امل�ؤ�س�سة
انتهت من �إجناز  11موقف انتظار
ملركبات الأجرة من �أ�صل  22موقف
موزعة على مدينة ال�شارقة .و�أ�ضاف
�أن امل�شروع يهدف �إىل تطوير البنية
التحتية لقطاع املوا�صالت العامة
يف الإم ��ارة ،مبا يتوافق مع تطبيق
الأه��داف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة
واملتعلقة بت�شجيع ا�ستخدام النقل
اجلماعي حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سة
ب� ��إي� �ج ��اد م ��وا�� �ص�ل�ات م�ستدامة

ت�سهم يف تنمية امل�ج�ت�م��ع ،ويندرج
� �ض �م��ن اخل� �ط ��ة اال�سرتاتيجية
التي تنتهجها موا�صالت ال�شارقة
للنهو�ض بقطاع النقل واملوا�صالت
يف الإمارة ،مبا يتما�شى مع امل�ستوى
احل�ضاري والعمراين الذي حققته،
و�سعياً من امل�ؤ�س�سة �إىل �إيجاد حلول
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�ح��د م ��ن التلوث
البيئي وامل�ساهمة يف معاجلة م�شكلة
االزدح��ام امل��روري من خالل توفري
م���س�ت��وى خ��دم��ات ح��دي�ث��ة وراقية
للركاب.
وتف�صيال بني الزري �أنه قد مت �إن�شاء
م�شروع  8مواقف انتظار يت�سع كل

م�ن�ه��ا ل �ث�لاث م��رك �ب��ات �أج� ��رة على
�شارع وا�سط ،فيما مت الإنتهاء من

موقف ملركبات الأجرة �أمام جمعية
ال�شارقة التعاونية فرع حلوان و�آخر

�أم��ام الإدارة العامة مل��رور ال�شارقة
ومثله ل��دى دوار الثقافة” ،يت�سع
ك��ل م�ن�ه��ا خل�م����س م��رك �ب��ات ،مبينا
�أن م���ش��روع �إن���ش��اء م��واق��ف انتظار
مركبات الأج��رة على �شبكة الطرق
ي��رج��ع �إىل ح��ر���ص امل��ؤ��س���س��ة على
ت�ط��وي��ر ق �ط��اع ن�ق��ل ال ��رك ��اب مل��ا له
م ��ن �أه �م �ي��ة ب��ال �غ��ة ع �ل��ى امل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي واخلدمي
على الإم ��ارة .ولفت ال��زري �إىل �أن
امل���ش��روع �سي�ساعد على تخ�صي�ص
�أم ��اك ��ن حم� ��ددة ل �ت��وق��ف مركبات
الأجرة بدال من احلركة الع�شوائية
ل�ل�م��رك�ب��ات وم ��ا ق��د ي�ت�رت��ب عليه

م��ن ارت �ك��اب ��س�ل��وك�ي��ات �سلبية من
قبل �سائقي م��رك�ب��ات الأج ��رة مثل
التوقف اخلاطئ �أو املفاجئ ب�صورة
ال ت�ت�ف��ق م��ع م�ت�ط�ل�ب��ات ال�سالمة
امل��روري��ة ف�ضال ع��ن عرقلة حركة
ال�سري.
ومن ناحية �أخرى بني املدير العام
�أن��ه ق��د مت �إجن��از  132نقطة من
ن�ق��اط ال�ت��وق��ف اخل��ا��ص��ة بحافالت
امل��وا� �ص�لات ال�ع��ام��ة bus Stop
يف مدينة ال�شارقة ،من �أ�صل 540
م��وق��ف ك�م��رح�ل��ة �أوىل وج� ��زء من
املرحلة الثانية على �أن يتم تركيب
 170مظلة خالل الفرتة املقبلة .
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بلدية مدينة �أبوظبي ت�ستكمل متطلبات تطبيق املرحلة الثانية لنظام امل�شاريع املايل
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستكمل فطاع التخطيط اال�سرتاتيجي وادارة االداء ببلدية مدينة �أبوظبي
متطلبات تطبيق املرحلة الثانية لنظام امل�شاريع املايل التابع لدائرة املالية
الذي يعد �أحد تطبيقات برنامج �أوراك��ل املايل املطبق ب�أبوظبي  ،لت�صبح
البلدية يف طليعة اجلهات احلكومية التي حققت ال�سبق يف هذا املجال .
تتلخ�ص فكرة النظام يف تنظيف قاعدة بيانات امل�شاريع امل��درج��ة بنظام
�أوراكل املايل من خالل تنقيحها وتدقيقها ومراجعتها عن طريق املعنيني
ب ��إدارة التخطيط امل��ايل يف قطاع التخطيط اال�سرتاتيجي و�إدارة الأداء
ببلدية مدينة �أبوظبي وبع�ض �إدارات قطاع الدعم وامل�ساندة بالبلدية
كاحل�سابات وامل�شرتيات  ،حيث جرت هذه العملية بتن�سيق تام مع دائرة

املالية ب�أبوظبي التي �أ�شرفت وب�شكل مبا�شر على هذا امل�شروع احليوي .
يذكر �أن من املزايا املهمة لتطبيق نظام امل�شاريع هو احل�صول على قوائم
بيانات موحدة للم�شاريع التي ت�شرف بلدية مدينة �أبوظبي على تنفيذها
 ،ويكون ذلك على ال�صعيدين الداخلي للم�ؤ�س�سة وال�صعيد اخلارجي لها
مع �شركاءها اال�سرتاتيجيني كالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ودائرة
املالية .
كما يتيح النظام �إعداد التقارير التف�صيلية املوجزة ملراكز تكلفة امل�شاريع
باختالف �أنواعها و�أ�سماء املقاولني ون�سبة االجن��از يف امل�شاريع اجلاري
تنفيذها �أو التي انتهت  ،وي�سهم يف �إع��داد املوازنة ال�سنوية  ،ومن املتوقع
�أن يحدث النظام بعد تطبيقه نقلة نوعية يف ت�سريع مراحل اجناز امل�شاريع
من خالل توفري الأدوات املختلفة الالزمة ملتخذي القرار.
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نادي تراث الإمارات ي�شارك يف مهرجان يوم املرح لل�صحة واللياقة 2013
•• �أبوظبي-وام:

ي�شارك نادي تراث االمارات بجناح تراثي مميز يف فعاليات مهرجان
ي��وم امل ��رح لل�صحة وال�ل�ي��اق��ة  2013ال ��ذي ينظمه م��رك��ز �أبوظبي
للتعليم والتدريب التقني واملهني حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة يف مركز
ابوظبي للمعار�ض .ت�أتي م�شاركة النادي يف احل��دث من خالل هذا
اجلناح ال��ذي �أ�شرفت عليه القرية الرتاثية نظرا ملا له من ارتباط
وثيق ب�أهداف ور�سالة النادي وفر�صة ثمينة لعر�ض جوانب خمتلفة
من مفردات الرتاث الوطني للزوار واجلمهور يف �إطار تفعيل العمل
امل�ؤ�س�سي ما بني النادي والعديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية وت�أكيدا لدور

النادي كم�ؤ�س�سة فاعلة وحا�ضرة يف كافة املنا�سبات والن�شاطات التي
تقام على �أر���ض ال��دول��ة لتحقيق من��وذج مثايل لل�شراكة والتوا�صل
مع البيئة واملجتمع املحلي يف �إطار توجيهات �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زايد �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث
االم��ارات .وي�ضم جناح ن��ادي ت��راث الإم��ارات ركنا لال�شغال اليدوية
ب�إ�شراف امل�شغل الن�سائي التابع للقرية الرتاثية  ..وبيت ال�شعر..
كما ي�ق��دم اجل�ن��اح معلومات تعريفية ع��ن خطط وم�شاريع النادي
املخ�ص�صة لل�شباب يف املجاالت الرتاثية والثقافية والفنية والريا�ضات
والرتاثية املختلفة .وتعر�ض �إدارة الأن�شطة وال�سباقات من��اذج من
الو�سائل االي�ضاحية والبو�سرتات حول ن�شاطاتها اخلا�صة بال�شباب
مثل ملتقى الرثيا والدورة الرابعة لبطولة الدولة لاللعاب ال�شعبية
وغريها من اللأن�شطة والفعاليات التي تقام على مدار العام.

التعاون الدويل ل�شرطة دبي يحبط عمليات تهريب حملية ودولية للمخدرات
•• دبي-وام:

�أك� ��د ال� �ل ��واء ع�ب��داجل�ل�ي��ل مهدي
الع�سماوي مدير الإدارة العامة
ملكافحة امل�خ��درات يف �شرطة دبي
نائب رئي�س اللجنة العليا ملكافحة
امل � �خ� ��درات يف ال ��دول ��ة..اه �ت �م ��ام
القيادات الأمنية العليا بالتو�سع
ع�ل��ى �صعيد ال �ت �ع��اون ال ��دويل يف
جمال مكافحة املخدرات وتكثيف
وت ��وح� �ي ��د اجل � �ه� ��ود ب�ي��ن جميع
الأج�ه��زة املخت�صة بهذا ال�ش�أن..
وذل � ��ك ب �ن��اء ع �ل��ى ا�سرتاتيجية
وا�ضحة الأهداف خلف�ض الطلب
على املخدرات وجتفيف م�صادرها
وم�ل�اح� �ق ��ة م ��ن ي� �ق ��دم ��ون على
مم��ار� �س��ة �أي ن���ش��اط ي�ت���ص��ل بها
جتارة وتهريبا وترويجا وتعاطيا.
و�أ� �ش��ار �إىل جن��اح ��ش��رط��ة دب��ي يف
�إح� �ب ��اط ع ��دة ع�م�ل�ي��ات لتهريب
املخدرات مبوجب تعاونها الدويل
م �ن �ه��ا �إح� �ب ��اط ع�م�ل�ي��ة يف مطار
دب ��ي ال� ��دويل �أوائ � ��ل ��ش�ه��ر يناير
املا�ضي مبوجب معلومات تلقتها
الإدارة ب �� �ش ��أن �إم � � ��ر�أة �أفريقية

ق��ادم��ة م��ن ��س��او ب��اول��و متوجهة
�إىل ج ��وه ��ان� ��� �س�ب�رغ يف جنوب
�أفريقيا �أقدمت على تهريب كمية
ك �ب�يرة م��ن امل� �خ ��درات مم��ا جعل
ت�ل��ك اجل �ه��ات ت�ضع املتهمة قيد
ال��ر��ص��د وامل�ت��اب�ع��ة �إىل �أن حطت
ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي تقلها ع�ل��ى �أر�ض
دب ��ي .و�أ� �ض��اف �أن ��ه ب�ع��د املطابقة
لل��أو� �ص��اف وامل �ع �ل��وم��ات ال� ��واردة
ب�ش�أنها وال�ت��أك��د م��ن �صحتها مت
ا�ستدعاء املتهمة �إىل ق�سم املنافذ
اجل ��وي ��ة مل �ك��اف �ح��ة امل � �خ� ��درات يف

�شرطة دب��ي و�أخ�ضعت للتفتي�ش
ال��ذات��ي وتفتي�ش احل�ق��ائ��ب التي
بحوزتها من قبل �إح��دى عنا�صر
ال���ش��رط��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة ف�ت�ب�ين �أنها
تخفي حت��ت مالب�سها الداخلية
كمية كبرية من خمدر الكوكايني
داخل لفافة خميطة مع املالب�س
بلغ وزن�ه��ا الإج�م��ايل ثالثة كيلو
ج��رام��ات و  518ج��رام��ا بقيمة
م��ادي��ة ت��زي��د ع�ل��ى ن���ص��ف مليون
دره ��م .وق��ال �إن��ه ب���س��ؤال املتهمة
ع �م��ا ��ض�ب��ط ب �ح��وزت �ه��ا م��ن مواد

خم��درة �أف��ادت ب�أنها �أقدمت على
ذل ��ك ب�ع��د حت��ري����ض ��ص��دي��ق لها
تعرفت �إل�ي��ه �آم�ل��ة منه �أن ي�ؤمن
ل �ه��ا ع �م�لا وط �ل��ب م�ن�ه��ا ارت� ��داء
ه��ذه امل�لاب����س قبل �صعودها �إىل
ال �ط��ائ��رة  .و�أع � ��رب ال� �ل ��واء عبد
اجل� �ل� �ي ��ل م� �ه ��دي ع� ��ن ارت� �ي ��اح ��ه
ل �ل �ت �ع��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق القائمني
ب�ي�ن اجل �ه��ات امل�ح�ل�ي��ة والدولية
يف جم ��ال م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات يف
دول ��ة الإم � ��ارات..جم � ��ددا دعوته
لأف � � � � � ��راد امل� �ج� �ت� �م ��ع م ��واط� �ن�ي�ن

وم �ق �ي �م�ي�ن ب� ��� �ض ��رورة تعاونهم
واالت �� �ص��ال ب � ��الإدارة ع�ل��ى الرقم
املجاين او التوا�صل عرب الربيد
الإلكرتوين يف حال اال�شتباه ب�أي
�أمر يتعلق باملخدرات .من جانب
�آخر تلقت الإدارة العامة ملكافحة
امل �خ��درات م��ن ��ض��اب��ط االرتباط
يف القن�صلية ال �ع��ام��ة للواليات
املتحدة الأمريكية يف دبي ر�سائل
�شكر وتقدير �أ�شاد خاللها بالدور
ال�ه��ام ال��ذي تقوم ب��ه �شرطة دبي
ع �ل��ى م���س�ت��وى ال �ت �ع��اون ال ��دويل

يف جم ��ال م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات ..
م�ث�م�ن��ا امل �ع �ل��وم��ات ال�ق�ي�م��ة التي
مررتها الإدارة �إليهم ح��ول �ست
عمليات ت�ه��ري��ب ل�ل�م�خ��درات بلغ
ال ��وزن الإج �م��ايل ل�ه��ا  13كيلو
جراما و  727جراما من خمدر
ال�ك��وك��اي�ين وال�ك��ري���س�ت��ال ال�شبو
ح��اول املتهمون تهريبها �إىل دول
�أف��ري�ق�ي��ة و�آ��س�ي��وي��ة ول�ك��ن قب�ض
عليهم م��ن ق�ب��ل ��س�ل�ط��ات الدول
ال�ت��ي ن��زل��وا لديها وه��ي الفلبني
و�أث�ي��وب�ي��ا و��س��اح��ل ال�ع��اج وفيتنام
ونيجرييا بف�ضل املعلومات التي
مررتها ب�ش�أنهم �شرطة دب��ي �إىل
ت�ل��ك ال� ��دول .ي��ذك��ر �أن املتهمني
امل� �ق� �ب ��و� ��ض ع �ل �ي �ه��م ق � ��د جل � � ��أوا
�إىل و� �س��ائ��ل ت �ه��ري��ب احرتافية
ك��الأح �� �ش��اء وامل �خ��اب��ئ ال���س��ري��ة يف
احل �ق��ائ��ب ال �ت��ي ك��ان��ت بحوزتهم
ح�ي��ث �أق� ��دم اث �ن��ان م��ن املتهمني
ع� �ل ��ى ت� �ه ��ري ��ب ح � � � ��وايل 159
ك�ب���س��ول��ة م��ن خم ��در الكوكايني
داخ� ��ل �أح �� �ش��ائ �ه �م��ا الأول توجه
بها �إىل �أدي����س �أب��اب��ا وال�ث��اين �إىل
�أب��وج��ا يف �ساحل العاج واملتهمون

الأربعة الباقون فهم من الن�ساء
وقد عمدن �إىل تهريب املخدرات
بوا�سطة احلقائب التي يحملنها
الأوىل م �ن �ه��ن ح ��اول ��ت تهريب
كيلوجرامني من الكوكايني داخل
البوم لل�صور قادمة بها من ريدو
جانريو متوجهة بها �إىل هو�شي
منه يف فيتنام ثم تايلند حيث مت
القب�ض عليها يف مطار هو�شي منه
ومت ت�سليمها لل�سلطات التايلندية
مبوجب الت�سليم املراقب”..بينما
ح��اول��ت ال �ث��ان �ي��ة ت �ه��ري��ب ثالثة
كيلو جرامات من الكوكايني من
خ�ل�ال �أغ�ط�ي��ة ل�ل�ط��اول��ة م�شبعة
بالكوكايني قب�ض عليها يف �أبيجان
�ساحل العاج � .أما املتهمتان الثالثة
وال��راب �ع��ة ف��أق��دم�ت��ا ع�ل��ى تهريب
ثالثة كيلوجرامات من كري�ستال
ال �� �ش �ب ��و ل� �ك ��ل م �ن �ه �م��ا و�أخ� �ف� �ت ��ا
ه� ��ذه ال �ك �م �ي��ة يف خم��اب��ئ �سرية
حلقائبهما ول�ك��ن قب�ض عليهما
متلب�ستني يف مطار مانيال بفعل
امل�ع�ل��وم��ات اال��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة التي
قدمتها �شرطة دبي �إىل ال�سلطات
الفلبينية.

�سالح اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة يحتفل مبرور  46عاما من الإجنازات م�ؤ�س�ستا حممد بن را�شد للإ�سكان واحلبتور اخلريية تبحثان التعاون يف دعم العمل اخلريي
•• �أبوظبي-وام:

احتفل �سالح اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة يف ال�ساد�س والع�شرين من
فرباير املا�ضي بيوم الوحدة وذلك تكرميا للمتميزين يف قطاع اخلدمات
ال�صحية يف املن�ش�آت الع�سكرية.
ويهدف احلفل ـ الذي ح�ضره العميد الركن طيار �إ�سحاق �صالح البلو�شي
قائد الإم ��داد امل�شرتك والعميد ال��رك��ن طبيب حممد �سبيل الظنحاين
قائد �سالح اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة ـ �إىل �إب��راز دور اخلدمات
الطبية يف ال�ق��وات امل�سلحة وامل�ستوى الرفيع ال��ذي و�صلت �إليه املن�ش�آت
ال�ط�ب�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة ب��ال��دول��ة .ومت خ�ل�ال احل �ف��ل ا��س�ت�ع��را���ض �إجن� ��ازات
اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة يف العقود الأربعة املا�ضية والتطورات
والإجنازات التي حتققت على ال�صعيد املحلي والدويل بعدها مت ا�ستعرا�ض
م�شاركات �سالح اخلدمات الطبية يف املهام الإن�سانية داخل وخارج الدولة.
وج��رى تكرمي �أ�صحاب الأداء املتميز يف خمتلف وح��دات �سالح اخلدمات
الطبية وامل���ش��ارك�ين يف التفتي�ش املعلن ال��ذي ك��ان لهم ال��دور الكبري يف
�إجناح التفتي�ش على خمتلف وحدات �سالح اخلدمات الطبية وكذلك فئة
املتفوقني يف الدورات والدرا�سات العليا حيث كانت هناك كوكبة ونخبة من
الأطباء والفنيني الذين ح�صلوا على �أعلى امل�ؤهالت العلمية والأكادميية
يف جماالت تخ�ص�صاتهم بتقدير امتياز .كما مت تكرمي جميع امل�شاركني يف
امل�ؤمتر الثالث ملجموعة العمل الإقليمية العربية للطب الع�سكري و�شمل
ذلك �أع�ضاء اللجنة املنظمة ور�ؤ�ساء اللجان واملحا�ضرين الذين كان لهم
الدور البارز يف �إجناح هذا امل�ؤمتر العاملي والذي �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل
على مدى الإمكانيات واخلربات الطبية الع�سكرية التي و�صلت �إليها قيادة
�سالح اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة باال�ضافة �إىل تكرمي امل�شاركني يف
مناف�سات التدريب واحلا�صلني على املراكز الأوىل يف خمتلف امل�سابقات.
وقدم �سعادة قائد �سالح اخلدمات الطبية جوائز تقديرية خا�صة ملجموعة
من املتميزين العاملني يف قيادة �سالح اخلدمات الطبية نظرا جلهودهم
املخل�صة الد�ؤوبة حيث بلغ عدد املكرمني  280مكرما.
وكان احلفل قد بد�أ ب�إلقاء ال�ضوء على تطور اخلدمات ال�صحية يف قيادة

�سالح اخلدمات الطبية وامل�شاركات والتطورات التي ح�صلت والإجنازات
التي حتققت على ال�صعد املحلية والإقليمية والعاملية وذلك ملا تتميز به
املن�ش�آت ال�صحية الع�سكرية من �إمكانيات ب�شرية وخدمات طبية عالجية
ووقائية ت�ضاهي امل�ستويات العاملية حيث ح�صل م�ست�شفى زايد الع�سكري
على االعتماد الدويل من قبل اللجنة الدولية امل�شرتكة العتماد منظمات
الرعاية ال�صحية يف يونيو عام  .2011جدير بالذكر �أن ن�سبة التوطني
يف القطاع ال�صحي الع�سكري تبلغ  51يف املائة وتتمتع اخلدمات الطبية
الع�سكرية ب�أرقى املعايري ال�صحية العاملية والتخ�ص�صات الطبية املتميزة
وال�ت��ي حققت �إجن ��ازات علمية وم��ن ذل��ك ق�سم ج��راح��ة القلب والأوعية
الدموية الذي �أن�شئ عام  2004وقام ب�إجراء �أكرث من  800عملية قلب
و�أوعية دموية ويقوم ق�سم القلب ب�إجراء  750 600عملية ق�سطرة �سنويا
على �أيدي فريق طبي مواطن  100يف املائة وكذلك ق�سم اجلهاز اله�ضمي
الذي قام بعمل  2300منظار وبدءا ب�إجراء عمليات تدبي�س املعدة باملنظار
ك�أول م�ست�شفى حكومي يف ال�شرق الأو�سط وعالج �سرطان املريء بالأ�شعة
فوق البنف�سجية �إ�ضافة �إىل ق�سم جراحة العظام وق�سم العيون الذي يتمتع
بوجود وحدة متكاملة جلراحة القرنية وعيوب الب�صر و�أي�ضا ق�سم الرئة
وا�ضطرابات التنف�س �أثناء النوم.
كما مت افتتاح �أول خمترب لت�شخي�ص ا�ضطرابات التنف�س �أثناء النوم يف
�أبوظبي عام  2007وكذلك ق�سم الأ�شعة املتميز بكفاءات طبية مواطنة
و�أحدث �أجهزة الرنني املغناطي�سي والتي تعترب الأعلى مرتبة يف العامل.
وبلغ �إجمايل عدد مراجعي العيادات اخلارجية للوحدات الطبية الع�سكرية
� 651ألفاو 981مراجعا �أي مبعدل  2618مراجعا يوميا وبلغ عدد
جمموع املر�ضى املدخلني يف امل�ست�شفيات الع�سكرية  8484مري�ضا �أي
مبعدل  34حالة �إدخ��ال يوميا بالإ�ضافة �إىل اخلدمات العالجية تتميز
اخل��دم��ات الطبية ال��وق��ائ�ي��ة وال�صحة ال�ع��ام��ة ب ��أرق��ى امل�ع��اي�ير ال�صحية
والربامج الوقائية ومن �أهم تلك امل�شاريع الوقائية م�شروع برامج الوقاية
م��ن �أم��را���ض القلب وال�شرايني والأوع �ي��ة الدموية وب��رام��ج الوقاية من
فريو�س ومر�ض الأيدز وم�شروع املبادرة الرم�ضانية بالإ�ضافة �إىل برامج
التثقيف ال�صحي.

تدعو دائرة ال�ش�ؤون البلدية  -بلدية مدينة العني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة بدولة االمارات واملتخ�ص�صة يف جمال احلا�سب االيل
والربامج لتقدمي عرو�ضهم:
مل�شروع �:شراء رخ�ص لربامج متنوعة
اخر موعد لتقدمي العرو�ض
رقم املناق�صة
يف متام ال�ساعة الثانية من م�ساء يوم االحد املوافق 2013/3/24
2013/9
موعد فتح املظاريف
يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم االثنني املوافق 2013/3/25
وفقا لل�شروط التالية:
-1على من يود اال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة ادارة املناق�صات والعقود بالطابق االول مكتب رقم  133مببنى البلدية الرئي�سي
للح�صول على وثائق املناق�صة مقابل دفع مبلغ غري قابل للرد وقدره ( )1200درهم (فقط الف ومئتان درهم ال غري).
 -2تقدم العطاءات اىل �سكرتارية جلنة فتح املظاريف يف الطابق االول مببنى البلدية بالعني يف الطابق االول مكتب رقم  135تت�ضمن
كافة امل�ستندات املطلوبة واملعتمدة للمناق�صة داخل مظاريف منف�صله (ظرف للعر�ض الفني وظرف للعر�ض املايل) ومغلقه وخمتومة
بال�شمع االحمر ومكتوب عليها من اخلارج رقم املناق�صة وعنوان املناق�صة ومعنونة اىل �سكرتارية جلنة فتح املظاريف.
 -3يبقى العطاء �ساري املفعول وال يجوز الرجوع عنه وقت تقدمية وملدة ( )90ت�سعون يوما.
 -4ي�شرتط على املتقدمني بالعطاءات والغري م�سجلني االلتزام بالت�سجيل يف �سجل بلدية مدينة العني قبل موعد فتح املظاريف
با�سبوع حيث انه �سيتم ا�ستبعاد العطاءات املقدمة للمن�ش�آت الغري م�سجلة وارجاعها اليها.
 -5تخ�ضع هذه املناق�صات لقانون املناق�صات واملزايدات وامل�ستودعات رقم ( )6لعام .2008
 -6يرجى اح�ضار �صورة عن الرخ�صة التجارية.
 -7على مندوبي ال�شركات الراغبة يف ح�ضور جلنة فتح املظاريف التقيد بال�شروط املذكورة يف وثائق الطرح.
 -8يعترب هذا االعالن جزءاً مكم ً
ال مل�ستندات املناق�صة.
 -9لال�ستف�سار يرجى االت�صال على االرقام التالية03 7127189 :
لالطالع على املزيد من املناق�صات اجلديدة يرجى التف�ضل بزيارة املوقع االلكرتونية للدائرةhttp://am.abudhabi.ae :

مدير عام بلدية مدينة العني

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
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

ال�شارقة

عجمان

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

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

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

•• دبي-وام:

بحث �سعادة �سامي قرقا�ش املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
ل�ل�إ� �س �ك��ان وال���س�ي��د عبدال�سالم
حم �م��ود امل��رزوق��ي الأم �ي�ن العام
م ��دي ��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة خ� �ل ��ف �أح� �م ��د
احل �ب �ت��ور لل��أع �م��ال اخل�ي�ري ��ة..
�إم �ك��ان��ات ال�ت�ع��اون ب�ين اجلانبني
يف جم��االت دع��م العمل اخلريي
والإن� ��� �س ��اين مب�خ�ت�ل��ف �أ�شكاله.
ح�ضر ال�ل�ق��اء..امل�ه�ن��د���س برهان
احلباي م�ساعد املدير التنفيذي
ل �ل �ق �ط��اع ال �ه �ن��د� �س��ي واملهند�س
حممد بورحيمة م�ساعد املدير
التنفيذي لقطاع الإ�سكان وعمر
�أهلي مدير �إدارة املنح والقرو�ض
ورا�� �ش ��د ب��ن دمل� ��وك م��دي��ر مكتب
��س�ع��ادة امل��دي��ر التنفيذي..ووفد
م��ؤ��س���س��ة خ �ل��ف �أح �م��د احلبتور
ال��ذي �ضم م��ي ع��ادل البوفال�سة
م �� �س ��ؤول ��ة ال� ��� �ش� ��ؤون اخل�ي�ري ��ة.
وت � �ه ��دف زي � � ��ارة وف � ��د م�ؤ�س�سة
خ �ل��ف �أح �م��د احل �ب �ت��ور اخلريية
�إىل م��ؤ��س���س��ة حم �م��د ب��ن را�شد
للإ�سكان�..إىل بحث �سبل تعزيز
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين وال ��ذي
ي�سهم يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي
للمحتاجني م��ن الأ��س��ر املتعففة

03

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

وم �� �س��اه �م��ة جم �م��وع��ة احلبتور
يف ع� � ��دد م � ��ن اخل � ��دم � ��ات التي
تقدمها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
للإ�سكان .و�أك��د �سامي قرقا�ش..
حر�ص امل�ؤ�س�سة الدائم على �إقامة
ال���ش��راك��ات ال�ه��ادف��ة وال�ب�ن��اءة مع
املنظمات الإن�سانية واجلمعيات
اخل�ي�ري ��ة الإم ��ارات� �ي ��ة لرت�سيخ
ال� ��رواب� ��ط ب�ي�ن �أف� � � ��راد املجتمع
ال��واح��د ودع �م��ا حل��ال��ة التوا�صل
الإن �� �س��اين حت��ت م�ظ�ل��ة التكافل
االجتماعي .وا�ستعر�ض قرقا�ش
خ�لال الإج�ت�م��اع اخل��دم��ات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة للمواطنني من
�أه ��ايل دب��ي وال�ت��ي ت�شرف عليها
امل�ؤ�س�سة مثل ال�صيانة والإ�ضافات
و بناء املجمعات ال�سكنية والتو�سعة
وعدد طلبات املواطنني املتقدمني
للح�صول على امل�ساعدات ال�سكنية

وكيفية التعامل مع هذه الطلبات
 .و�أثنى على جهود م�ؤ�س�سة خلف
�أحمد احلبتور للأعمال اخلريية
يف حتقيق �أهداف العمل اخلريي
م�ؤكدا حر�ص الطرفني على �إر�ساء
دع��ائ��م ال �ت �ع��اون اال�سرتاتيجي
مب��ا يعود بالفائدة على خمتلف
احل ��االت الإن���س��ان�ي��ة .م��ن جانبه
ا�ستعر�ض املهند�س برهان احلباي
م�ساعد املدير التنفيذي للقطاع
الهند�سي يف امل�ؤ�س�سة..م�شروع
املجمعات ال�سكنية ال�ت��ي ت�شرف
عليها امل��ؤ��س���س��ة مو�ضحا كيفية
توزيع هذه املجمعات وا�ستخدامها
للمواد ال�صديقة للبيئة وحر�ص
امل�ؤ�س�سة على توفري �أف�ضل معايري
اجلودة للم�ستفيد ما يدل على �أن
امل�ؤ�س�سة تواكب �أف�ضل املوا�صفات
العاملية يف جمال البناء.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
مناق�صة رقم «»2013/9

Monday 4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2593جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة ابوظبي الوطنية ملواد البناء ( بيلدكو) اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :م�ؤ�س�سة الظل الهادىء للتجارة العامة ل�صاحبها ح�سن حيدر ح�سن حيدر
واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تثبيت امر منع من ال�سفر  +مطالبة
مالية  + 25550000تعوي�ض وقدره  + 500000الفائدة املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة الظل
الهادىء للتجارة العامة ل�صاحبها ح�سن حيدر ح�سن حيدر اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2593جت كل -م ت -ب� -أظ
مدعي� /شركة ابوظبي الوطنية ملواد البناء ( بيلدكو) اجلن�سية :االمارات مدعى
عليه :م�ؤ�س�سة الظل الهادىء للتجارة العامة ل�صاحبها ح�سن حيدر ح�سن حيدر
واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :تثبيت امر منع من ال�سفر  +مطالبة
مالية  + 25550000تعوي�ض وقدره  + 500000الفائدة املطلوب اعالنه /ح�سن علي
ال�شيخ عبدالقادر يعمل مديرا لدى املدعى عليها االوىل اجلن�سية :ال�سودان عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/10موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية

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

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

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة 6264264
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�صيدلية الرازى
ال�صيدلية الأهلية املركزية 6269545
6744214
�صيدلية رميا
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دبى

2240566
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3935619
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�صيدلية ال�شارقة
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عامل يلقى حتفه ب�صعقة كهربائية
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

04

لقي عامل من اجلن�سية اال�سيوية يدعى ر  31 .عاما م�صرعه �صباح �أم�س الأول اثر تعر�ضه ل�صعقة
كهربائية يف موقع ان�شائي مبنطقة الغب يف ر�أ�س اخليمة.
و�أفادت م�صادر الدفاع املدين انها تلقت االدارة بالغا يفيد بتعر�ض عامل ل�صعقة كهربائية عندما
كان يقوم بعمله يف موقع حتت االن�شاء مبنطقة الغب ومن ثم هرعت �سيارة ا�سعاف اىل مكان احلادث
حيث مت نقل العامل اىل امل�ست�شفى ولكن بعد الفح�ص الطبي عليه تبني انه فارق احلياة ومن ثم
�أحالت احلادث اىل اجلهات املخت�صة يف �شرطة ر�أ�س اخليمة التخاذ االجراءات الالزمة.
ومن جانبها حذرت ادارة الدفاع املدين العمال الذين يقومون ب�أعمال كهربائية �أخذ احليطة واحلذر
وعدم االقرتاب من اال�سالك الناقلة للتيار الكهربائي اال بعد الت�أكد من �سالمتها وارتداء الأحذية
املخ�ص�صة للوقاية من ال�صعقات الكهربائية.

ال�ش�ؤون الإ�سالمية بدبي ت�صدر �آداب الطالق
•• دبي-وام:

�أ�صدرت دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي
كتابا جديدا بعنوان �آداب الطالق للدكتور �سيف بن را�شد
اجلابري مدير �إدارة البحوث بالدائرة.
و�أك ��د م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب �أن ه��ذا الإ� �ص��دار ي��أت��ي �ضمن خطة
دائ ��رة ال���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة الإ�سرتاتيجية يف ن�شر العلم
املفيد وتر�سيخ الوعي الديني لدى جميع �أفراد املجتمع يف
املعامالت ال�شخ�صية ليو�ضح ر�ؤية ال�شريعة الإ�سالمية يف
كثري من املعامالت.

و�أو�ضح �أن الإ�صدار يتناول الآداب الإ�سالمية التي يحتاجها
امل�سلم لت�ستقيم حياته على منهاج النبوة الكامل وال�شريعة
ال�غ��راء خا�صة للذين يهمون بالدخول يف �أب��واب الطالق
ال�ضيقة املخارج ليكون خروجهم من ع�ش الزوجية ال�سعيد
غري جارح وال م�ؤمل.
و�أ��ش��ار الدكتور اجل��اب��ري �إىل �أن الكتاب ال��ذي طبعت منه
 3000ن�سخة ا�شتمل على افتتاحية وت�ق��دمي ومقدمة
وث�لاث وق�ف��ات تناولت الأوىل منها معنى الأدب و�أوقاته
م��ن خ�لال �آداب امل�سلمني و�آل �ي��ات تعاملهم قبل الطالق
بينما الوقفة الثانية جاءت بعنوان معنى الطالق ومفهومه

و�سلوكياته و�أن��واع��ه مو�ضحا م�ف�ه��وم ال �ط�لاق ع�ن��د غري
امل�سلمني كاليهود والن�صارى ويف اجلاهلية يف حني حملت
الوقفة الثالثة والأخ�يرة عنوان احلكم والآث��ار احل�ضارية
املرتتبة على التزام الآداب يف �إنهاء العالقة الزوجية.
ويهدف هذا الكتاب �إىل تقليل ن�سبة الطالق لأنه متى فهم
مق�صد احلياة الزوجية ومعنى الطالق الرباين ف�إن العلم
ب��أم��ور ال�شريعة يقلل ن�سبة ال�ط�لاق ل��زي��ادة ن�سبة الوعي
ال�شرعي لدى املجتمع.
لذلك كان الكتاب �إ�صدارا متميزا وموجها للحد من ظاهرة
الطالق.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�شهد حفل تخريج طلبة جامعة بولتون
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة �أن قطاع التعليم
يحظى ب�إهتمام القيادة الر�شيدة يف
الدولة بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل و�أخ�ي��ه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
مو�ضحا �أن دولة االمارات حتت�ضن
ج��ام�ع��ات م��ن خمتلف دول العامل
ن�ظ��را مل��ا ت��وف��ره م��ن بيئة تعليمية
متميزة.
جاء ذلك خالل احلفل الذي �شهده
�سموه م�ساء �أم����س االول مبنا�سبة
ت �خ��ري��ج  54ط��ال �ب��ا ح��ا� �ص�لا على
درج ��ة ال�ب�ك��ال��وري��و���س والدرا�سات
ال�ع�ل�ي��ا يف �إدارة الأع� �م ��ال وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات وال�ه�ن��د��س��ة امل��دن�ي��ة من

ج��ام�ع��ة ب��ول�ت��ون ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة يف
فندق احلمرا.
و�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي بجامعة بولتون
ال�ت��ي تعد �شريكا حقيقيا وعالمة
فارقة يف ق�ضية التعاون ال��دويل يف
جم��ال التعليم اجل��ام�ع��ي ..متمنيا
�سموه النجاح والتوفيق للخريجني
يف ح� �ي ��ات� �ه ��م امل� �ه� �ن� �ي ��ة ال � �ق ��ادم ��ة
لي�ساهموا يف ت�ق��دم وت�ط��ور دولهم
وجمتمعاتهم.

وت��وج �ه��ت ادارة اجل��ام �ع��ة بال�شكر
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
ع�ل��ى دع �م��ه للجامعة ال �ت��ي توفري
ف��ر��ص��ا تعليمية ذات ج ��ودة عالية
وما متثله من حتالف ا�سرتاتيجي
ل �ل �ج��ام �ع��ة الأم يف اجن� �ل�ت�را نحو
�سعيها لتوفري التعليم اجلامعي يف
جميع �أنحاء العامل.
وخ �ل ��ال احل� �ف ��ل مت ال �ك �� �ش��ف عن
اخل � �ط� ��ة امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة للجامعة
ل �ت �ج��دي��د ح��رم �ه��ا وب� �ن ��اء مرافق

ريا�ضية وترفيهية وتعزيز الربامج
الدرا�سية احلالية بطرح تخ�ص�صات
جديدة تلبي متطلبات �سوق العمل.
ح�ضر احلفل ال�شيخ عبدامللك بن
ك��اي��د القا�سمي امل�ست�شار اخلا�ص
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
وال� ��� �ش� �ي ��خ � �ص �ق��ر ب� ��ن حم� �م ��د بن
�صقر القا�سمي وال�ط��اق��م الإداري
والأك��ادمي��ي بجامعة بولتون وعدد
من امل�س�ؤولني و�أولياء �أمور الطلبة
اخلريجني.

م�ست�شفى خليفة بعجمان ي�ستقبل طبيبني زائرين يف القولون وعظام الأطفال

حمد ال�شام�سي :برنامج الأطباء الزائرين ي�ستهدف ا�ست�ضافة خرباء عامليني يف خمتلف التخ�ص�صات
•• عجمان ـ حممد بدير

ا�ستقبلت �أم ����س م�ست�شفى ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د بعجمان طبيينب
زائ ��ري ��ن ��ض�م��ن ب��رن��ام��ج التعليم
ال �ط �ب��ي امل���س�ت�م��ر  ،ح �ي��ث ا�ستقبل
ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور م ��اج ��د ب�سيوين
�أ� �س �ت��اذ ج��راح��ة امل �ن��اظ�ير بجامعة
�شيفلد باململكة املتحدة الذي يزور
امل�ست�شفى ل�ل�م��رة ال�ث��ان�ي��ة وال ��ذي
�سيقوم مبعاينة نحو  20مري�ضا
لديهم م�شاكل القولون وامل�ستقيم
 ، ،كما ا�ستقبلت امل�ست�شفى كذلك
ال��دك �ت��ور ف�ي�ل�ي��ب ف �ي �ك��ارت ا�ستاذ
ج� ��راح� ��ة ع� �ظ ��ام االط � �ف � ��ال ال� ��ذي
�سيقوم مبعاينة  70حالة و�إجراء
12عملية  ،وعمليتان ع��دم التئام

عظمة الق�صبة يف ال�ساق.
م��ن ج�ه�ت��ه �أو� �ض��ح ال��دك �ت��ور وجيه
ال���س�ي���س��ي �أن ف �ي �ك��ارت ي� ��زور ق�سم
ال�ع�ظ��ام مب�ست�شفى ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي ��د بعجمان لل�سنة الرابعة
على ال�ت��وايل  ،حيث �سيتم الك�شف
على  70حالة من الأطفال الذين
ل��دي �ه��م م �� �ش��اك��ل م ��ن م�ضاعفات
اخللع الوالدي ملف�صل املدور  ،حيث
لوحظ يف الفرتة الأخرية �أن حاالت
اخللع بعد اجلراحة �أ�صبحت تقريبا
منعدمة.
و�أك��د ال�سي�سي �أن نتائج الزيارات
ال���س��اب�ق��ة ك��ان��ت مم �ت��ازة ح�ي��ث قام
الطبيب الزائر باجراء  22عملية
خ�ل�ال ع ��ام  2012وك��ذل��ك 19
عملية �أخ ��رى خ�ل�ال ع��ام 2011

حمد ترمي ال�شام�سي
 ،و�أ��ص�ب��ح م�ع��دل اج ��راء العمليات
يف كل زي��ارة خالل ال�سنوات الأربع
ك��ان��ت  25ع�م�ل�ي��ة  ،ك �م��ا ن �ت��ج عن
ال��زي��ارات ال�سابقة عقد ات�ف��اق بني

امل�ست�شفى والطبيب الزائر على �أن
مت ال��زي��ارة للم�ست�شفى م��رت�ين يف
العام.
و�أ�ضاف رئي�س ق�سم العظام �أنه مت
تدريب  2من �أط�ب��اء ق�سم العظام
يف م���س�ت���ش�ف��ى ب �ن �ك�ير يف باري�س
ل�ت���ش�ك�ي��ل ن� ��واة مل�ج�م��وع��ة جراحي
عظام الأطفال يف الق�سم ،و�سيلقي
الطبيب ال��زائ��ر حم��ا��ض��رة علمية
لأط� �ب ��اء ال �ع �ظ��ام يف م�ست�شفيات
االمارات ال�شمالية.
وق� ��ال ال��دك �ت��ور ه �� �ش��ام عبداملعنم
ا�ست�شاري جراحة عامة يف م�ست�شفى
ال�شيخ خليفة بن زاي��د بعجمان ان
البوفي�سور ب�سيوين يزور امل�ست�شفى
للمرة الثانية حيث �سيقوم باجراء
نحو  6عمليات تعد من العمليات

ال�ك�برى وتتطلب م�ه��ارة فائقة يف
ع�لاج�ه��ا  .و�أ� �ش��اد ال��دك �ت��ور ماجد
ب�سيوين مب�ستوى اخل��دم��ات التي
يقدمها م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن
زايد بعجمان والتفاهم بني االطباء
وكذلك اح�ترام خ�صويات املر�ضى
وال �سيما العن�صر الن�سائي.
و�أو�ضح الدكتور ماجد ب�سيوين �أنه
على ال��رغ��م م��ن �أن ن�سبة �سرطان
القولون يف االم��ارات قليلة مقارنة
مبا هو معروف يف اململكة املتحدة
اال �أن ه ��ذه الأم� ��را�� ��ض مرتبطة
ب�صحة القولون حيث ثبت �أن من
�أ� �س �ب��اب ه��ذه الأم ��را� ��ض االم�ساك
ال ��زم ��ن  ،وك ��ذل ��ك االع �ت �م��اد على
الوجبات ال�سريعة.
من جانبه �أكد حمد ترمي ال�شام�سي

مدير منطقة عجمان الطبية على
�أهمية برنامج الأطباء الزائرين يف
م�ست�شفى ال�شيخ خليفة ب��ن زايد
بعجمان ،نظرا ملا يقدمه للمر�ضى
للحيلولة من عناء ال�سفر للبحث

ع��ن ال �ع�لاج خ ��ارج ال��دول��ة لإج ��راء
ع�م�ل�ي��ات م �ع �ق��دة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�إيجاد فر�صة احلوار والتوا�صل بني
�أط�ب��اء ال ��وزارة والأط�ب��اء الزائرين
م��ن خ�ل�ال امل �ح��ا� �ض��رات لالطباء

ال ��زائ ��ري ��ن وك ��ذل ��ك رف� ��ع كفاءات
�أط �ب��اء ال� ��وزارة ،وخ�ت��ام��ا �أو� �ض��ح �أن
برنامج االطباء الزائرين ي�ستهدف
ا�ست�ضافة خرباء عامليني يف خمتلف
الأق�سام والتخ�ص�صات.

حماكم دبي تنفذ خطة الإخالء الوهمي ملبناها
•• دبي-الفجر:

�ضمن احتفاالتها ب�أ�سبوع الت�شجري 33

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تفتتح �ساحة الرقايب ال�شعبية يف احلميدية
•• عجمان ـ الفجر

اف � �ت � �ت � �ح� ��ت دائ� � � � � � ��رة ال � �ب � �ل ��دي ��ة
وال �ت �خ �ط �ي��ط ب �ع �ج �م��ان �ضمن
اح �ت �ف��االت �ه��ا ب ��أ� �س �ب��وع الت�شجري
 33التي ت�شهدها الدولة � ،صباح
�أم����س �ساحة ال��رق��اي��ب ال�شعبية،
يف م�ن�ط�ق��ة احل �م �ي��دي��ة بح�ضور
�سعادة حمد بن غليطة ال�سكرتري
اخل��ا���ص ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م عجمان
رع��اه اهلل ،و�أح �م��د �سيف املهريي
مدير �إدارة الزراعة رئي�س اللجنة
العليا الحتفاالت الإم��ارة ب�أ�سبوع
ال�ت���ش�ج�ير وع ��دد م��ن امل�سئولني
وط� �ل� �ب ��ة امل � � ��دار� � � ��س وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
التدري�سية فيها.
وت���ض��م ال���س��اح��ة ال�شعبية ملعباً
لكرة ق��دم ،وجمموعة من العاب

�أط �ف��ال ذات امل��وا� �ص �ف��ات العالية
اجل��ودة املنا�سبة الحتياجات هذه
ال�ف�ئ��ة  ،وك��ذل��ك مم�شى ريا�ضي
ل �ل �ك �ب��ار ،وم �ق��اع��د وم�سطحات
خ� ��� �ض ��راء جل �ل��و���س ال� �ع ��ائ�ل�ات ،
وتعترب هذه ال�ساحة الرابعة التي
تفتتحها ال��دائ��رة لل�سنة الثالثة
على التوايل يف خمتلف مناطقها
م�ث��ل ال��را��ش��دي��ة واجل ��رف وبرزة
الزاهر ثم الرقايب يف احلميدية.
م ��ن ج �ه �ت��ه �أع � ��رب � �س �ع��ادة حمد
ب� ��ن غ �ل �ي �ط��ة � �س �ك��رت�ي�ر �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان عن �سعادته
بامل�شاركة يف ه��ذه املنا�سبة التي
ت��زرع يف نفو�س الأج�ي��ال القادمة
ح��ب الأر� � ��ض واالن �ت �م��اء للوطن
وال ��والء للقيادة ،و�أ� �ش��اد بحر�ص
�سمو ال�شيخ را�شد النعيمي رئي�س
ال��دائ��رة على توفري الت�سهيالت
لإن� ��� �ش ��اء احل� ��دائ� ��ق وال�ساحات

ال�شعبية لتكون متنف�سا ترفيهيا
لل�سكان يف الإم ��ارة ،وثمن جهود
الدائرة يف زرع القيم الوطنية يف
نفو�س الأطفال الذين ي�شاركون
ب�أعمال الزراعة �ضمن احتفاالت
�أ�� �س� �ب ��وع ال �ت �� �ش �ج�ي�ر و�أك� � � ��د ب � ��أن
االه�ت�م��ام ب��الأر���ض وزراع�ت�ه��ا هو
واجب وطني و�أن العودة للأر�ض
وال��زراع��ة تعترب ت��رج�م��ة لر�ؤية
ال �ق �ي��ادة وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى حتويل
الإمارات �إىل رقعة خ�ضراء توفري
البيئة ال�صحية والأجواء البيئية
ال�سليمة لهم.
و� �ش��ارك يف ح�ف��ل االف�ت�ت��اح فريق
م��وال�ي��ف ال�ت�ط��وع��ي  ،وق ��ام زهاء
 65ط��ال��ب وط��ال �ب��ة م��ن رو�ضة
الأم��اين اخلا�صة ب��زراع��ة �أ�شجار
ال� �ن� �ي ��م ال �ب �ي �ئ �ي��ة ف �ي �م��ا �� �ش ��ارك
احل� ��� �ض ��ور ب� ��زراع� ��ة ال �ن �خ �ي��ل يف
ال�ساحة ال�شعبية.

م ��ن ج �ه �ت��ه �أع� � ��رب �أح� �م ��د �سيف
امل� �ه�ي�ري م��دي��ر �إدارة ال ��زراع ��ة
واحل��دائ��ق العامة رئي�س اللجنة
العليا الح�ت�ف��االت �إم ��ارة عجمان
ب��أ��س�ب��وع الت�شجري ب��الإم��ارة عن
��ش�ك��ره ل���س�ع��ادة ب��ن غليطة على
م�ساهمته وم���ش��ارك�ت��ه الأطفال
زراعة الأ�شجار يف ال�ساحة م�ؤكدا
ب�أن اللجنة �أعدت برنامج متنوعا
خا�ص ب�أ�سبوع الت�شجري من �أهمها
�إع�ل�ان �أ��س�م��اء الفائزين بجائزة
عجمان للزراعة يف دورتها الأوىل
وال ��ذي �سيقام ال���س��اع��ة العا�شرة
�صباحا يف امل��رك��ز ال�ث�ق��ايف التابع
ل��وزارة الثقافة وال�شباب وخدمة
املجتمع يف منطقة اجل��رف حتت
رعاية �سمو ال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي رئي�س الدائرة وبح�ضور
م �ع��ايل ال��دك �ت��ور را� �ش��د ب��ن فهد
وزير البيئة واملياه و�سعادة يحيى

�إبراهيم �أحمد املدير العام وعدد
م��ن ك �ب��ار امل���س�ئ��ول�ين يف الإم� ��ارة
واجل �م �ه��ور م ��ن �أه � ��ايل عجمان
،الفتاً ب�أن افتتاح حديقة الورقاء
يف منطقة م�صفوت يعترب احلدث
الثاين الهام يف االحتفاالت كون
ه��ذه احل��دي�ق��ة ت�ت��و��س��ط املنطقة
وم�ت�م�ي��زة بت�صاميمها الرتاثية
وموقعها الإ�سرتاتيجي فيها ملا
ت�شكله من انعكا�س للإرث املوروث
من الأج��داد بحلة تراثية خا�صة
�ضمن حديقة ترفيهية لل�سكان
وزوار م�صفوت �إىل جانب �أعمال
زراع� ��ة واف �ت �ت��اح م���ش��ات��ل وتوزيع
�أ� �ش �ج��ار ال �ن �خ �ي��ل ع �ل��ى امل�ساجد
التي فيها ترجمة لر�ؤية القيادة
وم� �ب ��ادرات� �ه ��ا اخل��ا� �ص��ة ب�شجرة
الإحت� � ��اد وزراع� � ��ة ال �ن �خ �ي��ل �أم ��ام
امل���س��اج��د وغ�يره��ا م��ن املبادرات
الزراعية.

ق��ام��ت حم��اك��م دب��ي بتنفيذ خطة
الأخ�لاء الوهمي لكافة موظفيها
وم��راج �ع��ي م�ب�ن��ى ال� ��دائ� ��رة ،وقد
ح �ق �ق��ت اخل� �ط ��ة جت ��رب ��ة ناجحة
والتي �أجريت الأ�سبوع املا�ضي حيث
مت �إخالء  835موظف وعميل يف
ح ��دود  3دق��ائ��ق وال�ن���ص��ف وذلك
ب��ال�ت�ع��اون م��ع �إدارة ال��دف��اع املدين
و� �ش��رط��ة دب� ��ي وم ��رك ��ز الإ�سعاف
امل ��وح ��د ،يف �إط� � ��ار احل ��ر� ��ص على
احل �ف��اظ ع �ل��ى � �س�لام��ة املوظفني
واملتعاملني يف حماكم دبي.
وذك��ر ها�شم الها�شمي رئي�س ق�سم
اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة وق ��ائ ��د حملة
الإخ �ل ��اء ال��وه �م��ي� ،أن التجربة
ت�ستهدف الت�أكد من ح�سن تعامل
موظفي الدائرة مع �أي طارئ وفق
�أنظمة ال�صحة وال�سالمة املهنية
والأمن� ،إذ �شهدت جتاوباً كبرياً من
كافة املوظفني واملدراء التنفيذيني
الذين توجهوا جميعا �إىل  4نقاط
جتمع.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��س�ي�ن��اري��و الإخ�ل�اء
الوهمي ب��د�أ بتقدمي ب�لاغ حدوث
ح��ري��ق يف ق���س��م الأر� �ش �ي��ف مببنى
حم��اك��م دب��ي يف مت��ام ال�ساعة 12
والن�صف ،حيث انطلقت �صافرات
الإن � ��ذار ،وق ��ام م��ر��ش��دو ال�سالمة
ال � ��ذي ب �ل��غ ع ��دده ��م  39مر�شداً
ب� � ��إخ �ل��اء امل� �ب� �ن ��ى م� ��ن العاملني
واملتعاملني بو�ضع لوحة خايل على
جميع امل�ك��ات��ب والأق �� �س��ام ال�ت��ي مت
تفتي�شها من قبل مر�شدي ال�سالمة
حل�ين و��ص��ول ف��رق ال��دف��اع املدين
وال�شرطة والإ�سعاف ،كما مت تنفيذ

خ�ط��ة الإخ �ل��اء وف �ق �اً لل�سيناريو
ب ��إب�لاغ اجل�ه��ات ال�شرطية املعنية
وال��دف��اع امل��دين واجل�ه��ات امل�ساندة
التي حتركت على الفور ،وو�صلت يف
حدود  4دقائق والن�صف ،وتعاملت
الفرق ال�شرطية امل�شاركة بحرفية
ومهنية عالية مع احلادث الوهمي
من خالل �إخ��راج جميع املوقوفني
مببنى املحاكم وال�سيطرة عليهم
ب��ال�ك��ام��ل دون ح ��دوث �أي عوائق
�إىل توقيف النيابة وتوفري با�صات
�أمنية خا�صة.
و�أ�ضاف الها�شمي �إىل �أن ال�شرطة
�ساهمت يف فر�ض طوق �أمني على
مبنى الدائرة ليتم التحكم بجميع
مداخل الدائرة ل�ضمان عدم دخول
�أي موظفي ومراجع الدائرة �إال بعد
�أخذ الإ�شارة من قبل قائد العملية
يف ال ��دف ��اع امل� � ��دين ،و�أن بح�سب
�سيناريو التمرين مت التعامل مع
عملية الإخ�لاء و�إنقاذ  6م�صابني
داخل املبنى منهم موظف يف الق�سم
امل �ح�ت�رق وم ��وظ ��ف ع �ل��ى ال�سطح
و 2م��ن ع �م��ال ال �ن �ظ��اف��ة و 2من
امل�ستخدمني ،ومت �إ�سعاف �شخ�صني

م ��ن ق �ب��ل م �� �س �ع �ف�ين م ��ن حماكم
دب��ي فهم م��وظ�ف��ون مت اعتمادهم
كم�سعفني من قبل مركز الإ�سعاف
امل��وح��د ،ومت �إ� �س �ع��اف ال �ب��اق��ي من
قبل دوري ��ات ،وق��د مت��ت ال�سيطرة
على احلريق و�إع�لان االنتهاء من
ال�ع�م�ل�ي��ة يف وق ��ت ق���ص�ير ،ورج ��وع
جميع املوظفني ملكاتبهم.
و�أو� �ض ��ح ال�ه��ا��ش�م��ي �أن مت تدريب
 39مر�شداً لل�سالمة من خمتلف
ال��وح��دات الإداري ��ة يف حماكم دبي
قبل �إجراء عملية الإخالء للتعرف
ع �ل��ى خم � ��ارج ال � �ط� ��وارئ ل�ضمان
خ �ل��وه��ا م ��ن ال� �ع ��وائ ��ق ،وترتيب
االجتماعات مع املر�شدين ،لتعريف
كل منهم بدوره ،وتو�صيل املعلومات
الالزمة لبقية املوظفني كل ح�سب
�إدارت � � � ��ه ،ك �م��ا مت ت ��وزي ��ع �سرتات
خا�صة لهم من �أجل متييزهم من
قبل املوظفني واملتعاملني.
و�أ�شاد رئي�س ق�سم اخلدمات العامة
وق ��ائ ��د ح �م �ل��ة الإخ �ل ��اء الوهمي
بجهود ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
م ��ن � �ش��رط��ة دب ��ي و�إدارة الدفاع
املدين مركزي الدفاع املدين.

مرور الفجرية يختتم ور�شة التوعية املرورية لطلبة املدار�س
•• الفجرية-الفجر:

ن �ف��ذت �إدارة امل � ��رور وال ��دوري ��ات
ب��ال�ف�ج�يرة ب��ال�ت�ع��اون م��ع منطقة
الفجرية التعليمية ور�شة التوعية
امل��روري��ة ل�ط�لاب امل��دار���س وذلك
مب ��در�� �س ��ة �أم � �س �ن��ان الأ�سلمية
للتعليم الأ� �س��ا� �س��ي ح�ي��ث هدفت
الور�شة �إىل رف��ع م�ستوى الوعي
امل� � � � ��روري ل� �ل� �ط�ل�اب م� ��ن خ�ل�ال
ن���ش��ر م�ف��اه�ي��م ال���س�لام��ة العامة
والتوعية املرورية ب�أ�سلوب تعليمي

وتدريبي و�أك��د مدير �إدارة املرور
وال� ��دوري� ��ات ال�ع�ق�ي��د ع �ل��ي را�شد
ب��ن ع��وا���ش اليماحي على �أهمية
الربامج التوعوية التي من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف خلق الوعي املروري
ل ��دى � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع املختلفة
مما ي�ساهم يف احلد من احلوادث
املرورية وزيادة م�ستوى ال�سالمة
ع�ل��ى ال �ط��رق��ات و�أ� �ش��ار اليماحي
ب��أن هذه الور�شة ت�أتي من �ضمن
امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا الإدارة
� �س �ن��وي �اً ل�ت���ش�م��ل ك ��اف ��ة م ��دار� ��س

منطقة الفجرية التعليمية �ضمن
برنامج متكامل للتوعية املرورية
من منطلق التعاون امل�شرتك بني
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة م ��ن خالل
ال�شراكة املجتمعية .
وقد ت�ضمن برنامج الور�شة وفقاً
مل ��دي ��ر ف� ��رع ال �ت��وع �ي��ة والإع �ل ��ام
امل� � � ��روري امل� �ل ��ازم حم �م��د ح�سن
الب�صري وامل���ش��رف على الور�شه
�سل�سلة من املحا�ضرات التوعوية
ح��ول م�ف�ه��وم ال���س�لام��ة املرورية
وكيفية جتنب املخالفات املرورية

وجم � �م� ��وع� ��ة م � ��ن الإر� � � � �ش� � � ��ادات
وال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات وك �ي �ف �ي��ة جتنب
ح� � � � ��وادث ال� ��ده � ��� ��س م � ��ن خ�ل�ال
الإل �ت��زام مب��دل��والت ع�ب��ور امل�شاة
الأر��ض�ي��ة �أو �إ� �ش��ارات ع�ب��ور امل�شاة
ال�ضوئية قدمها حما�ضرين من
ف��رع ال�ت��وع�ي��ة والإع �ل��ام امل ��روري
ف���ض� ً
لا ع��ن ال �ت��دري �ب��ات العملية
ال�ت��ي طبقت للطالب ع��ن كيفية
عبور امل�شاة .
وق� ��د ق� ��ال م ��دي ��ر ف� ��رع التوعية
والإع� �ل��ام امل � ��روري ب � ��أن الور�شة

ا� �س �ت �ه ��دف ��ت  250ط ��ال ��ب من
م �ن �ط �ق��ة ال� �ف� �ج�ي�رة التعليمية
خ�ل�ال ف�ت�رة ا��س�ب��وع ح�ي��ث تندرج
ه��ذه الور�شة م��ن �ضمن فعاليات
احلملة املرورية الف�صلية الأوىل
ل� �ه ��ذا ال � �ع� ��ام ( � �س�ل�ام ��ة امل�شاة
م�س�ؤوليتنا ) وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل
حت�ق�ي��ق الأم � ��ن وال �� �سل��ام��ة لكل
م�ستخدمي الطريق وامل�شاة ب�شكل
خا�ص انطالقاً من ا�سرتاتيجية
وزارة الداخلية وال�ق�ي��ادة العامة
ل�شرطة الفجرية
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توقيع اتفاقية للتعاون الأكادميي والعلمي بني جامعتي ال�شارقة ويورك الكندية ويل عهد �أم القيوين يح�ضر م�أدبة
غداء يف منطقة الرا�شدية

•• ال�شارقة-الفجر:

مت يف جامعة ال�شارقة (�أم�س) الأحد توقيع اتفاقية للتعاون الأكادميي والعلمي
ب�ين جامعتي ال�شارقة وي��ورك الكندية ،وقعها ع��ن جامعة ال�شارقة مديرها
الأ�ستاذ الدكتور �سامي حممود والأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي نائب
مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية ووقعها عن اجلامعة الكندية الأ�ستاذ الدكتور
ممدوح �شكري رئي�س اجلامعة والدكتورة مارلني المربت درات�شي نائب رئي�س
اجلامعة امل�ساعد لل�ش�ؤون الدولية ،بح�ضور الدكتور عمرو عبد احلميد م�ست�شار
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ل�ش�ؤون التعليم العايل والبحث العلمي ،ونواب
مدير جامعة ال�شارقة ،وعمداء الكليات املعنية بهذه االتفاقية ،وعدد من �أع�ضاء
وفد اجلامعة الكندية .وعقب توقيع االتفاقية �أعرب الأ�ستاذ الدكتور �سامي
حممود مدير جامعة ال�شارقة عن �سعادته ب�إجناز هذه االتفاقية مع جامعة

يورك الكندية والتي قال ب�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد وال�ع��دي��دة ال�ت��ي �أج��ري��ت واجل�ه��ود ال�ت��ي بذلها ال��دك�ت��ور �سامي حم�م��ود مدير
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س وم�ؤ�س�س جامعة ال�شارقة جامعة ال�شارقة حققت هذه االتفاقية التي قال ب�أن كثريا من التعاون �سبقها.
وج��ه بفتح قنوات التوا�صل معها لأهميتها الكربى ومكانتها بني اجلامعات وعقب توقيع االتفاقية جرى تبادل الهدايا والدروع التذكارية بني اجلامعتني.
الكندية وذلك عقب زيارة �سابقة ل�سموه لها م�شريا �إىل �أنه ومنذ تلك الزيارة وت�شمل جماالت التعاون بني اجلامعتني يف �إطار هذه االتفاقية ،تبادل الطلبة
ل�سموه لهذه اجلامعة بد�أت عمليات التوا�صل العلمي والعملي مع م�س�ؤوليها على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،وتبادل الأ�ساتذة الزائرين ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
�إىل �أن متخ�ضت عن توقيع االتفاقية التي ق��ال ب�أنها ت�ؤطر لعالقات تعاون بالإ�ضافة �إىل تطوير برامج وور�ش عمل ق�صرية الأمد للتطوير املهني ،وتطوير
�أكادميي وعلمي ب�أبعاد دولية وخا�صة مع كليات :الفنون اجلميلة والت�صميم ،املناهج والأن�شطة الالمنهجية ،والت�شارك والتبادل باملوارد التعليمية والأبحاث
والآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية والقانون والعلوم ال�صحية بالإ�ضافة واملن�شورات والر�سائل العلمية ،وامل�شاريع امل�شرتكة والتعاون يف جماالت البحث
�إىل االت�صال .كما �أ�شار الأ�ستاذ الدكتور ممدوح �شكري رئي�س جامعة يورك �إىل العلمي والتدري�س وتطوير هيئة التدري�س ،وكذلك يف جمال اخلدمات .وتق�ضي
زي��ارة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة جلامعة يورك معربا عن فخره واعتزازه االتفاقية �أن يكون الدكتور حميد النعيمي ،نائب مدير جامعة ال�شارقة لل�ش�ؤون
بهذه الزيارة التي قال ب�أنها �شكلت الأ�سا�س الرا�سخ لهذا التعاون الذي قال ب�أنه الأك��ادمي�ي��ة ،والدكتورة مارلني المبريت درات�شي ،نائب رئي�س جامعة يورك
بد�أ بالزيارة ليتكلل اليوم بتوقيع هذه االتفاقية ،وقال �أن االت�صاالت الوا�سعة امل�ساعد لل�ش�ؤون الدولية ،من�سقا االتفاقية على نحو مبد�أي.

املـــر يبحــــث تعــزيـــز التعــــاون مـــع �سفيــــر �أرمينــيـــــا
•• دبي-وام:

بحث معايل حممد �أحمد امل��ر رئي�س املجل�س الوطني
االحت � � ��ادي ام ����س مب�ك�ت�ب��ه يف دب� ��ي م ��ع � �س �ع��ادة كيغام
غريبجانيان �سفري جمهورية �أرمينيا لدى الدولة �سبل
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت
ال �سيما الربملانية منها.
وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض ت�ط��ور ال�ع�لاق��ات بني

دول ��ة الإم� � ��ارات وج �م �ه��وري��ة �أرم �ي �ن �ي��ا يف ال �ع��دي��د من
القطاعات خا�صة ال�سياحية واال�ستثمارية ملا تتمتع به
دولة الإمارات من موقع ا�سرتاتيجي للتجارة يف ال�شرق
الأو��س��ط ومل��ا ميلكه البلدان م��ن بيئة ج��اذب��ة يف هذين
القطاعني .كما بحث م�ع��ايل رئي�س املجل�س الوطني
االحتادي مع �سعادة ال�سفري الأرميني التعاون الربملاين
 ..ورحب بالزيارة املقرتحة لنظريه الأرميني للإمارات
ودول اخلليجي العربية املجاورة خالل الأ�شهر القادمة

بهدف تعزيز عالقات التعاون الربملانية بني البلدين
 ..م ��ؤك��دا �أه �م �ي��ة ت �ب��ادل اخل �ب�رات يف �أع �م��ال اللجان
واجل�ل���س��ات وامل���ش��ارك��ات اخل��ارج�ي��ة وتفعيل دور جلان
ال�صداقة الربملانية.
و�أ� �ش��اد م�ع��ايل امل��ر بامل�ستوى امل�ت�ط��ور ال��ذي و�صلت له
ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين ال�صديقني بتوجيهات قيادة
البلدين  ..م�ؤكدا �أهمية امل�ضي قدما بهذه العالقات
مب ��ا ي �ح �ق��ق ط �م��وح��ات ق �ي��ادت��ي ال �ب �ل��دي��ن وال�شعبني

ال�صديقني .من جانبه �أع��رب �سعادة ال�سفري الأرميني
عن تقديره ملا و�صلت له دولة االمارات من تقدم وتطور
يف خمتلف املجاالت وبالنه�ضة احل�ضارية واالقت�صادية
وال�سياحية التي تزخر بها بف�ضل حر�ص ودعم ومتابعة
القيادة وت�سخري كل الإمكانيات لتكون الإمارات منوذجا
يحتذى يف املنطقة  ..م ��ؤك��دا �أن دول��ة الإم� ��ارات منذ
قيامها قبل  41عاما ا�ستطاعت �أن حتقق الكثري يف
خمتلف القطاعات.

�أمل القبي�سي ت�ستقبل وفدا فرن�سيا
•• �أبوظبي-وام:

ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت � �س �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ورة �أم ��ل
القبي�سي النائب الأول لرئي�س املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي يف م�ق��ر املجل�س
ب�أبوظبي ام�س وفدا فرن�سيا برئا�سة
ج� �ي ��رارد ك ��ول ��وم ��ب ع �� �ض��و جمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي رئي�س بلدية ليون
رئي�س التجمع ال�سكاين لبلدية ليون
ال �ك�ب�رى .ورح �ب��ت � �س �ع��ادة القبي�سي
ب��ال��وف��د ال�ف��رن���س��ي  ..و�أك � ��دت عمق
ع�لاق��ات التعاون ب�ين دول��ة الإمارات
وجمهورية فرن�سا التي ت�شهد تطورا
يف القطاعات الثقافية واالقت�صادية
وال�سياحية ب��دع��م وت��وج�ي��ه م��ن قبل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
وا�ستعر�ضت امل��راح��ل ال�ت��ي م��رت بها
احل �ي��اة ال�برمل��ان�ي��ة يف الإم � ��ارات منذ
ت�أ�سي�س املجل�س عام  1972متزامنا
مع دولة االحتاد التي �أر�سى دعائمها
املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه الذي
ك��ان ي��رى �أهمية وج��ود مكان ل�سماع
�صوت ال�شعب.

و�أك ��دت القبي�سي �أن ل��دى الإم ��ارات
جت��رب��ة ب��رمل��ان�ي��ة ف��ري��دة تعتمد على
ن �ه��ج ال �� �ش��ورى امل �ت ��أ� �ص��ل م ��ن خالل
التوا�صل املبا�شر بني احلكام وال�شعب
وه ��و الأم� ��ر ال ��ذي ي�ح��ر���ص املجل�س
على تعزيزه من خالل التوا�صل مع
املواطنني يف جميع �إمارات الدولة.
وق��ال��ت �إن م���س�يرة امل�ج�ل����س حظيت
ب��رع��اي��ة واه �ت �م��ام وت��وج �ي��ه م��ن قبل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
ت��رج�م��ة ل�ل�برن��ام��ج ال���س�ي��ا��س��ي الذي
�أطلقه �سموه عام  2005وما ت�ضمنه
من تنظيم انتخابات لن�صف �أع�ضاء
امل �ج �ل ����س ع ��ام ��ي  2006و2011
وم�شاركة املر�أة ناخبة وع�ضوة وتو�سيع
القاعدة االنتخابية لتمكني املواطنني
من امل�شاركة يف عملية �صنع القرار.
و�أ�ضافت �إن املجل�س واكب على مدى
 41عاما جميع مراحل تطور دولة
الإم ��ارات حيث حر�صت القيادة على
م�شاركة جميع امل��واط�ن�ين يف عملية
ال �ب �ن��اء  ..م� ��ؤك ��دة �أن ت�ط�ب�ي��ق هذا
ال�ن�م��وذج امل �ت��درج م��ن الدميقراطية
وامل�شاركة وفق خ�صو�صية ومتطلبات

جمتمع الإمارات �أثبتت جناحا كبريا
مقارنة مع العديد من الدول.
و�أ�شارت �إىل �أن املر�أة يف دولة الإمارات
حت�ظ��ى بالثقة واالح�ت��رام وامل�ساواة
وت � �ك ��اف � ��ؤ ال� �ف ��ر� ��ص م� ��ع ال� ��رج� ��ل ..
مو�ضحة �أن ن�سب م�شاركة امل ��ر�أة يف
التعليم ال�ع��ايل واحل�ك��وم��ة وال�سلك
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي وامل �ج �ل ����س الوطني
االحت � ��ادي وج�م�ي��ع ق �ط��اع��ات العمل
تعترب من الن�سب العالية عامليا وتدلل
ع�ل��ى دع��م ق �ي��ادة وجم�ت�م��ع الإم� ��ارات
للمر�أة لت�أخذ مكانها الطبيعي الذي
ت�ستحقه كن�صف املجتمع.
وق ��ال ��ت ن �ح��ن حم �ظ��وظ��ون يف دول ��ة
الإمارات بوجود قيادة داعمة للمجل�س
لتمكينه م��ن مم��ار��س��ة اخت�صا�صاته
الت�شريعية والرقابية وهناك جتاوب
يف ت�ب�ن��ي ال�ت��و��ص�ي��ات ال �ت��ي يعتمدها
امل �ج �ل ����س ب �ع��د م�ن��اق���ش��ة مو�ضوعات
ع��ام��ة ت�ت�ع�ل��ق مب�خ�ت�ل��ف القطاعات
 ..م���ش�يرة �أن الإم � ��ارات تعتمد نهج
التنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
من خالل تبني ر�ؤية .2021
و�أكدت �أن دولة الإمارات حري�صة على

�إق��ام��ة ��ش��راك��ات ن��اج�ح��ة م��ع خمتلف
دول العامل يف ظل ما متلكه من بيئة
ت�شريعية م�ت�ط��ورة و�آم �ن��ة وحمفزة
لال�ستثمار يف العديد من القطاعات
ال�سياحية واالقت�صادية والثقافية ..
منوهة �إىل �أهمية التعاون القائم بني
دول��ة الإم ��ارات وجمهورية فرن�سا يف
خمتلف القطاعات واملتثمل يف جامعة
ال�سوربون ومتحف اللوفر.
و�أ�� �ش ��ادت ��س�ع��ادت�ه��ا مب��ا و��ص�ل��ت اليه
فرن�سا م��ن ت�ق��دم وت�ط��ور يف خمتلف
القطاعات وم��ا ت�شهده مدينة ليون
من خ�صو�صية يف فن العمارة وامل�سرح
ال �ت ��ي ت �ع �ك ����س ال �ث �ق��اف��ة واحل �� �ض��ارة

الفرن�سية الغنية.
بدوره �أعرب جريارد كولومب رئي�س
ال ��وف ��د ال �ف��رن �� �س��ي ع ��ن �إع �ج��اب��ه مبا
و�صلت له الإم��ارات من تقدم وتطور
يف خمتلف املجاالت ومبا ت�شهده من
نه�ضة ح�ضارية واقت�صادية و�سياحية
ت��زخ��ر ب �ه��ا ال ��دول ��ة ب�ف���ض��ل حر�ص
ودع��م ومتابعة القيادة وت�سخري كل
الإمكانيات لتكون الإم��ارات �أمنوذجا
لي�س يف املنطقة بل على م�ستوى دول
العامل  ..مثمنا ما و�صلت له املر�أة من
م�شاركة ناجحة يف العمل ال�سيا�سي
وال�ن�ي��اب��ي الأم ��ر ال ��ذي ي ��ؤك��د �أهمية
دوره� � ��ا ك �� �ش��ري��ك ف ��اع ��ل يف خمتلف

القطاعات.
وا�ستعر�ض ما يجري من م�شروعات
مبدينة ليون الفرن�سية وتطويرها
مب��ا ي��واك��ب ال�ب�ي�ئ��ة امل �� �س �ت��دام��ة وما
يتم تنظيمه م��ن مهرجانات ثقافية
متعددة  ..م�ؤكدا حر�ص فرن�سا على
تعزيز وتنمية العالقات القائمة بني
البلدين ال�صديقني.
وق ��ام �أع �� �ض��اء ال��وف��د ب�ج��ول��ة �شملت
ق��اع��ة زاي��د ال�ت��ي تعقد فيها جل�سات
املجل�س وا�سرتاحة الأع�ضاء ومعر�ض
ال �� �ص��ور ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة والهدايا
التذكارية التي ت��ؤرخ مل�سرية املجل�س
منذ افتتاحه عام .1972

االتفاق على تنفيذ مبادرات بيئية جمتمعية م�شرتكة

مذكرة تفاهم بني موا�صالت الإمارات و�شركة
بيئة يف املجالني البيئي واخلدمي
•• دبي-الفجر:

وق�ع��ت م��وا��ص�لات الإم� ��ارات و�شركة
ال�شارقة للبيئة بيئة م��ذك��رة تفاهم
لإط�لاق مبادرات وم�شاريع م�شرتكة
يف جم��ال ت�ق��دمي اخل��دم��ات املتبادلة
ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،واال� � �س � �ت � �ف ��ادة من
�إم�ك��ان�ي��ات�ه�م��ا امل �ت��اح��ة ب �ه��دف تعزيز
�أدواره� �م ��ا ومم��ار��س��ات�ه�م��ا املجتمعية
وت�سويق مبادراتها م�شاريعهما البيئية
املختلفة .قام بتوقيع املذكرة يف مقر
�شركة بيئة مبدينة ال�شارقة ،كل من
��س�ع��ادة خ��ال��د احل��رمي��ل امل��دي��ر العام
ل�شركة ب�ي�ئ��ة» ،و� �س �ع��ادة حم�م��د عبد
اهلل اجل��رم��ن م��دي��ر ع��ام موا�صالت
الإم��ارات ،وبح�ضور كل من املهند�س
ع�ب��د اهلل ال �ك �ن��دي امل��دي��ر التنفيذي
ل��دائ��رة تطوير الأع�م��ال مبوا�صالت
الإم � � � � ��ارات ،وامل �ه �ن��د���س ع ��ام ��ر علي
ال�ه��رم��ودي امل��دي��ر التنفيذي لدائرة
اخلدمات الفنية بامل�ؤ�س�سة .كما ح�ضر
مرا�سم التوقيع م��ن ط��رف بيئة كل

م��ن جنيب ف��ار���س ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل���ش��ؤون تطوير الأع �م��ال واالت�صال
وال� �ت ��وع� �ي ��ة ،و�إي� � �ف � ��اد ق� �ب ��اين مدير
ال�صيانة الفنية بال�شركة.
ومب � ��وج � ��ب ه� � ��ذه امل� � ��ذك� � ��رة ،ميكن
ل�شركة بيئة اال�ستفادة من منظومة
اخل��دم��ات ال �ت��ي ت��وف��ره��ا موا�صالت
الإم ��ارات يف جم��ال النقل وال�صيانة
الفنية و�إدارة املرافق ،مبا ي�شمل نقل
املوظفني الإداريني والفنيني� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي خدمات ال�صيانة لأ�سطول
مركبات النفايات لدى بيئة».
كما تت�ضمن املذكرة مناق�شة �إمكانية
و�آل�ي��ة حتويل �أ�سطول مركبات بيئة
للعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط بد ًال
من الوقود العادي ،كمبادرة �صديقة
للبيئة ،ت�سهم يف تقليل انبعاثات ثاين
�أك�سيد الكربون يف الهواء.
وتت�ضمن املذكرة التفاهم حول �سبل
ا� �س �ت �ف��ادة ب�ي�ئ��ة م��ن ح��اف�ل�ات النقل
املدر�سي ملوا�صالت الإم��ارات يف �إمارة
ال�شارقة ،من الناحية الإعالنية لن�شر

املفاهيم التوعوية للطلبة واجلمهور
حول احلمالت املجتمعية والأحداث
املحلية والوطنية .ويف ه��ذا الإطار،
ع�ب�ر � �س �ع��ادة خ��ال��د احل��رمي��ل مدير
عام �شركة بيئة عن �سعادته العميقة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��وا� �ص�لات الإم � ��ارات،
وم �ن��اق �� �ش��ة امل �� �ش��اري��ع اجل ��دي ��دة بني
ال�ط��رف�ين ،الف�ت�اً �إىل �أن �شركة بيئة
تفخر بتقدمي �أف�ضل احللول املتكاملة
يف جمال �إدارة النفايات والتي ت�شمل
ج �م��ع ال �ن �ف��اي��ات وت�ن�ظ�ي��ف ال�شوارع
م ��ن خ �ل�ال خ ��دم ��ات ق���س��م تنظيف،
�إح��دى �أق�سام �شركة بيئة املتخ�ص�صة
ب�ج�م��ع ال�ن�ف��اي��ات وت�ن�ظ�ي��ف ال�شوارع
وجتميل امل��دي�ن��ة .واع�ت�بر احلرميل
توقيع مذكرة التفاهم مع موا�صالت
الإم� � � � � ��ارات �إح� � � ��دى �أه � � ��م املحطات
الرئي�سية ل�شركة بيئة وال�ت��ي تعزز
�سبل التعاون واالت�صال بني اجلهات
احلكومية ملتزمني ب��اال��س�ت�م��رار يف
ت �ق��دمي �أف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات لدولتنا
وجمتمعنا ».من جانبه ،رحب �سعادة

حممد عبد اهلل اجل��رم��ن م��دي��ر عام
م��وا� �ص�لات الإم � ��ارات ب �ه��ذا التعاون
النوعي بني الطرفني ،م�ؤكداً حر�ص
امل�ؤ�س�سة على تعزيز التن�سيق والتكامل
الفعال مع امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه
احلكومية يف تطبيق ر�ؤي��ة الإمارات
 2021التي تت�ضمن �أهدافها حتقيق
اقت�صاد متنوع م�ستدام ،والو�صول �إىل
تنمية متوازنة وم�س�ؤولة يف الدولة.
و�شدد اجلرمن على �أن احلفاظ على
البيئة وتنميتها ،ركيزة �أ�سا�سية �ضمن
اخلطط الإ�سرتاتيجية واال�ستثمارية
مل��وا� �ص�لات الإم� � ��ارات ،و�أن �ه��ا �أولوية
م� �ه� �م ��ة ت �ن �ط �ل ��ق م� �ن� �ه ��ا منظومة

خدماتها املتنوعة واملقدمة ل�شركائها
الإ�سرتاتيجيني ونخبة متعامليها.
و�أو�ضح مدير عام موا�صالت الإمارات
�أن ه ��ذا االه �ت �م��ام ان�ع�ك����س يف �إح ��راز
امل�ؤ�س�سة ل�سجل حافل من الإجنازات
وال�شهادات والنجاحات يف هذا املجال،
من �ضمنها الفوز بدورتني متتاليتني
ب���ص��دارة اجل�ه��ات االحت��ادي��ة املتميزة
يف جائزة الإم ��ارات لل��أداء احلكومي
املتميز �ضمن برنامج ال�شيخ خليفة
ل�ل�ت�م�ي��ز احل �ك��وم��ي ،وك ��ذل ��ك الفوز
بخم�س دورات متتالية يف جائزة دبي
للنقل امل�ستدام ،والفوز بعالمة غرفة
دب��ي للم�س�ؤولية االج�ت�م��اع�ي��ة ك�أول

جهة حكومية حت�صل عليها� ،إ�ضافة
�إىل جائزة ال�شرق الأو��س��ط للحفاظ
ع�ل��ى امل� ��وارد الطبيعية وغ�يره��ا من
ال�شهادات املهمة يف جم��االت اجلودة
وال�سالمة والأداء .و�أ��ش��اد اجلرمن
ب� ��أدوار وم���س��ؤول�ي��ات �شركة ال�شارقة
للبيئة (ب�ي�ئ��ة) للحفاظ على املوارد
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة وت �� �ش �ج �ي��ع امل�ؤ�س�سات
وال�شركات يف خمتلف القطاعات على
تطبيق امل �ب��ادرات ال�صديقة للبيئة،
م �ب��دي �اً اع � �ت ��زازه ب�ث�ق��ة � �ش��رك��ة بيئة
يف خ��دم��ات امل��ؤ��س���س��ة يف جم ��ال نقل
م��وظ�ف�ي�ه��ا وت ��أج�ي�ر امل��رك �ب��ات وعقد
الدورات التدريبية ونحوها.

وزارة الرتبية والتعليم تكرّم مركز �سلطان بن �شرطة �أبوظبي حتتفي بال�سائقني امللتزمني
�ضمن فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي
زايد للثقافة واالعالم يف يوم الوفاء
•• دبي-الفجر:

كرمت وزارة الرتبية والتعليم خالل
حفلها ال�سنوي ي��وم ال��وف��اء 2013
م ��رك ��ز � �س �ل �ط��ان ب ��ن زاي � ��د للثقافة
واالع�لام  ،وقدمت له درع��ا تذكارية
لإ�سهاماته املتميزة يف دع��م التعليم
والثقافة واالرتقاء بهما يف الدولة.
و�صرح من�صور �سعيد املن�صوري مدير
ادارة الثقافة واالع�لام باملركز الذي
ت���س�ل��م درع ال �ت �ك��رمي خ�ل�ال احلفل
ال���س�ن��وي ل� ��وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
الذي اقيم يف دبي �أن التكرمي يو�ضح
ال ��دور املتميز ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه مركز
�سلطان ب��ن زاي ��د للثقافة واالع�ل�ام بالتعليم كا�سا�س ولبنة اوىل يف اي
بتوجيهات مبا�شرة من �سيدي �سمو عمل ث�ق��ايف وو��ض�ع��ه �ضمن �أولويات
ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن زاي ��د ال نهيان اه�ت�م��ام امل��رك��ز وف�ع��ال�ي��ات��ه امل�ت�ن��وع��ة ،
ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة م�شددا على ان مركز �سلطان بن زايد
رئي�س املركز يف العمل على االرتقاء للثقافة واالعالم بالتعاون مع خمتلف

•• �أبوظبي-وام:

امل�ؤ�س�سات احلكومية �سيوا�صل ر�سالته
يف التنوير والتثقيف ودع��م كل جهد
وطني مبا يتوافق مع طموحات دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة مل�ستقبل
م�شرق .

ت�ن�ظ��م � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي مم�ث�ل��ة يف
مديرية امل��رور والدوريات بالتعاون
مع احتاد الإمارات لريا�ضة ال�سيارات
وال��دراج��ات النارية وجمعية �ساعد
للحد من احلوادث املرورية احتفالية
ل�ت�ك��رمي ع��دد م��ن ق��ائ��دي املركبات
الأك�ث�ر ال�ت��زام��ا بالقوانني والنظم
املرورية �أثناء قيادتهم على الطرق
املختلفة مبدينة �أبوظبي مبنح كل
منهم جائزة مالية و�شهادة تقديرية
�ضمن فعاليات �أ�سبوع املرور التا�سع
والع�شرين ل��دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية التي تنطلق
يف العا�شر من مار�س املقبل.
و�أو�ضح املقدم جمال �سامل العامري

رئ�ي����س ق���س��م ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة يف
مديرية امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة
�أب��وظ�ب��ي �أن ه��ذا ال�ت�ك��رمي ي ��أت��ي يف
�إطار اجلهود املبذولة لتعزيز الوعي
املروري من خالل ت�شجيع ال�سائقني
على االلتزام بقواعد ال�سري واملرور
وعدم ارتكاب املخالفات املرورية وما
يرتتب عليها من حوادث �أليمة.
و�أ� �ش��ار ال�ع��ام��ري �إىل �أن ال�سائقني
ال�ف��ائ��زي��ن ت �ق��وم ب��اخ�ت�ي��اره��م جلنة
م � ��روري � ��ة م� ��ن امل� ��دي� ��ري� ��ة واحت� � ��اد
الإم� ��ارات لريا�ضة ال���س�ي��ارات ومن
خ �ل��ال ع � ��دد م ��ن امل� �ع ��اي�ي�ر ت�شمل
م��دى التزامهم بال�سرعات املقررة
وا� �س �ت �خ��دام الإ�� � �ش � ��ارات ال�ضوئية
وحزام الأمان وجلو�س الأطفال دون
�سن العا�شرة يف كرا�سي الأطفال يف

املقاعد اخللفية ومدى تعاونهم مع
ق��ائ��دي امل��رك�ب��ات الآخ��ري��ن لتوفري
بيئة مرورية �آمنة.
من جانبه �أ�شاد �أحمد ال�شريف مدير
احت��اد الإم ��ارات لريا�ضة ال�سيارات
والدراجات النارية بالإنابة بال�شراكة
الفاعلة بني م��رور �أبوظبي واحتاد
الإمارات لريا�ضة ال�سيارات مبا يعود
باخلري والفائدة على املجتمع ب�شكل
ع ��ام وم���س�ت�خ��دم��ي ال �ط ��رق ب�شكل
خا�ص لتوفري �سالمتهم ووقايتهم
م��ن احل � ��وادث امل ��روري ��ة م��ن خالل
االلتزام بالقوانني املرورية والتقيد
بال�سرعات املقررة وا�ستخدام حزام
الأم � ��ان وت ��رك م���س��اف��ة ك��اف�ي��ة بني
امل��رك �ب��ات وع ��دم ا��س�ت�خ��دام الهاتف
�أثناء القيادة.

•• �أم القيوين-وام:

ح�ضر �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد
�أم القيوين م�أدبة الغداء التي �أقامها املواطن عبداهلل خليفة
بن عنرت الغفلي مبنطقة الرا�شدية ب�أم القيوين على �شرف
�سموه .ح�ضر امل�أدبة �إىل جانب �سموه ال�شيخ احمد بن �سعود
ب��ن را��ش��د املعال وال�شيخ حممد ب��ن �سعود ب��ن را��ش��د املعل.
وت�أتي زيارة �سموه اىل منطقة الرا�شدية تكري�سا للتوا�صل
الدائم بني القيادة وال�شعب يف خمتلف املنا�سبات.
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جمعية �أم امل�ؤمنني
بعجمان يف � 30سنة
عندما نتحدث عن م�سرية اجلمعيات
الن�سائية يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة  ،ينبغي �أن ال نغفل عن ميالد �أول جمعية ن�سائية يف دولة الإمارات
 ،وهي جمعية النه�ضة الظبيانية يف �أبوظبي التي �أن�شئت يف عام . 1973
ويف العام نف�سه �أن�شئت جميعة الإحت��اد الن�سائية يف ال�شارقة  ،ثم جمعية
�أم القيوين الن�سائية يف �أم القيوين  ،ثم جمعية النه�ضة الن�سائية يف دبي .
ويف عام � 1974أن�شئت جمعية �أم امل�ؤمنني الن�سائية يف عجمان  ،ولنا اليوم
وقفة مع ه��ذه اجلمعية التي �سوف ت�شهد بعد �أي��ام احتفالية ي��وم العلم
الثالثني .واحلديث عن جمعية �أم امل�ؤمنني يف عجمان له نكهة خا�صة ،
لأنها ترتبط بيوم العلم ال�سنوي  ،وبجائزة را�شد بن حميد للثقافة والعلوم
 .وهذان (املعلمان) لوال �أن وراءهما (عَلمان) ملا ا�ستطاعا �أن يُثبتا جناحهما
يف خِ �ضم ه��ذا الكم من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية يف
الدولة  .ف�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأعلى لالحتاد حاكم عجمان ب�صفته الرئي�س الأعلى جلائزة را�شد بن
حميد للثقافة والعلوم  ،معروف ب�أريحيته وحُ به لوطنه وبني وطنه  ،وهو
يف الوقت نف�سه باين نه�ضة عجمان احلديثة مهتم ب�شئون الثقافة وخدمة
املجتمع.
و�أما �سمو ال�شيخة فاطمة بنت زايد �آل نهيان حرم �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان رئي�سة جمعية �أم امل�ؤمنني  ،فمعروف عنها �أنها هي وراء جناح
اجلمعية  ،وهي كما عرفتها �أنا �شخ�صية تربوية قبل �أن تكون �شخ�صية
لذلك ف�إن جمعية �أم امل�ؤمنني ذات
مهتمة بالأمور املجتمعية .
الأن�شطة املتعددة  ،عندما حتتفل بذكراها الثالثني  ،تعود بنا �إىل عام
 ، 1983عندما احتفلت بيوم العلم ال�سنوي لأول مرة  ،وكان يومئذ يطلق
عليه يوم املعلم  .ولو ا�ستعر�ضنا �سنوات عمل اجلمعية  ،لوجدنا �أنها مرت
مبراحل وحمطات عدة  ،ا�ستطاعت خاللها �أن جتدد نف�سها  ،وتطور عملها
و�أن�شطتها  ،لت�شمل �أك�ثر من ن�شـاط  ،و�أك�ثر من فئة  ،و�أك�ثر من جهة
يف الداخل واخل��ارج  .ولو تناولنا يوم العلم باحلديث  ،لعلمنا �أن يف �أول
احتفال به عام  ، 1983كرم  41معلماً ومعلمة من منطقة عجمان ثم
تطور التكرمي لي�شمل عددا �أكرب من املعلمني  ،و�شمل الطلبة املتفوقني
درا�سياً  ،والفائزين بجائزة را�شد بن حميد للثقافة والعلوم  ،والفائزات
بامل�سابقة الدينية وم�سابقة النظافة بني املدار�س  .ثم تو�سع نطاق التكرمي
 ،لي�شمل الفائزين باجلائزة من دول جمل�س التعاون  ،وجلنة التحكيم
واملتفوقات من خريجات اجلامعات .
ال م�ستق ً
ويف عام  1985ارت�أت اجلمعية �أن تقيم لتكرمي ال�سيدات حف ً
ال
 ،وترعاه �سمو ال�شيخة فاطمة بنت زايد حرم �سمو حاكم عجمان بنف�سها
 ،ويف هذا �إ�شارة �إىل اهتمام �سموها بالتكرمي واملكرمات وهكذا حتى �شمل
التكرمي ابتداء من عام  1986فئة �أ�صحاب اخلدمات املجتمعية والأطباء
وحملة املاج�ستري والدكتوراة  ،ويف هذا �إ�شارة �أي�ضاً �إىل التطور النوعي يف
التكرمي  .وبعد �أن �أثبتت اجلائزة جناحها  ،احتفلت اجلمعية يف عام 1995
مبنا�سبة مرور ع�شر �سنوات على اجلائزة  ،وقد �صاحب هذه الإحتفالية
تنظيم مارثون ريا�ضي لطالب منطقة عجمان عجمان  ،و�إقامة �أم�سية
�شعرية للفائزين باجلائزة من دول جمل�س التعاون  ،كما �أقيم معر�ض
وثائقي للجائزة  .وظلت اجلائزة ترتقي يف �سالمل النجاح والتميز �سنة
بعد �سنة � ،إىل �أن احتفلت اجلمعية مبرور خم�سة ع�شر عاماً على �إن�شاء
اجلائزة  ،ويف هذا العام خلدت ذكرى اجلائزة ب�إ�صدار عملة نقدية من فئة
الدرهم  ،حتمل �شعار جائزة را�شد بن حميد للثقافة والعلـوم � .أما يوم العلم
ال�سابع ع�شر  ،ف�صادف مرور  25عاماً على �إن�شاء جمعية �أم امل�ؤمنني  ،وهي
احلا�ضنة التي احت�ضنت اجلائزة بالرعاية منذ �إن�شائها  ،فكان لزاماً على
عجمان �أن حتتفل بيوبيل اجلمعية الف�ضي  .وقد متيز الإحتفال بتنظيم
م�ؤمتر العمل الن�سائي يف الدولة ـ واقع و�آف��اق  ،كما �أقيمت م�سابقات يف
التلفاز وال�صحف  ،وبرامج تدريب للطالبات  ،و�أم�سيات ثقافية  ،و�إ�صدار
كتاب وثائقي حول م�سرية اجلمعية  ،ومت لأول مرة �إطالق موقع اجلمعية
على الإنرتنت  ،ومت افتتاح نادي الفتيات ورباط املودة  .ومل تكتف اجلمعية
بربامج االحتفال املعتادة يف كل عام  ،بل تطلعت �إىل �أفق �أعلى من التكرمي
 ،فكان �أن كرمت يف يوم العلم الثامن ع�شر � ،صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�سارة الفي�صل رئي�سة جمعية النه�ضة الن�سائية باململكة العربية ال�سعودية
 .وكانت هذه خطوة متقدمة يف م�سرية التكرمي يف اجلمعية  ،حيث تتابع
بعد ذلك تكرمي الأمريات من دول جمل�س التعاون  ،وال�شيخات من داخل
دولة الإم��ارات  .ومل تن�س اجلمعية يف عام � 2008أن حتتفل بيوم العلم
الثاين والع�شرين ومبرور  25عاماً على �إن�شاء اجلائزة .
َّ
ويف عام � 2009سَ َّنت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت زايد �سُ نة ح�سنة  ،وهي
ا�ستقبال �سموها كراعية االحتفال ،امل ُ� َك� َّرم��ات من دول جمل�س التعاون
اخلليجي  ،وكذلك القيادات الرتبوية  ،و�أ�صحاب اخلدمات املجتمعية من
ن�ساء الإم��ارات  ،وكانت على ر�أ�س ه�ؤالء ال�شيخة عو�شة بنت �شخبوط بن
�سلطان �آل نهيان  ،وال�شيخة �شيخة بنت �سيف بن حممد �آل خليفة  .ثم
ب��د�أت اجلمعية تطور الإحتفال النوعي بيوم العلم من خالل طروحات
جديدة  ،فطرحت لأول مرة �شعار  :العلم ُخلق  ،ثم �شعار  :العلم �إح�سان ،
ثم �شعار  :العلم �إتقان  ،وهو �شعار هذا العام الذي يحتفل يوم العلم مبرور
 30عاماً على اجلائزة �.إذن الحظنا كيف بد�أت جمعية �أم امل�ؤمنني ن�شاطها
بخطوة  ،ثم تتابعت خطوات وخطوات �إىل �أن حتولت �إىل م�سرية �أجيال
من املكرمني واملكرمات يف دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون .
هذا من حيث الزمان  ،و�أم��ا من حيث املكان ف��إن احتفال اجلمعية بيوم
العلم بد�أ باملركز الثقايف بعجمان  ،ثم انتقل �إىل مقر جمعية �أم امل�ؤمنني ،
ثم �أعدت له قاعة املباركية يف اجلمعية  ،ثم انتقلت �إىل ا�سرتاحة ال�صفيا .
ويف كل عام يقام حفل مهيب يح�ضره �صاحب ال�سمو حاكم عجمان بنف�سه
 ،و�سمو ويل عهده و�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة وامللحقات الثقافية
لدول جمل�س التعاون و�أعيان البالد .
ومبا �أنني واكبت م�سرية هذه اجلمعية وهذه اجلائزة منذ البداية تقريبا
� ،أ�ستطيع القول ب�أن جمعية �أم امل�ؤمنني من �أوائل اجلمعيات ذات اخلدمات
املجتمعية يف دول��ة الإم��ارات  ،وه��ي حتظى برعاية بل ب�إ�شراف القيادات
العليا املبا�شرة يف �إمارة عجمان .
ثم �إنها ذات ح�س �إمي��اين واجتماعي و�إن�ساين  ،لذا ارتبطت بكل �شرائح
املجتمع يف الدولة  ،بل تعدت �إىل النطاق الإقليمي  ،ودغدغت م�شاعر
واخلية بالقدر امل�ستطاع  ،ذلك بف�ضل اهلل تعاىل
الطبقة املثقفة والنافعة رّ
 ،ث��م برعاية كرمية م��ن �صاحب اخللق الرفيع ال�شيخ حميد ب��ن را�شد
النعيمي  ،و�صاحبة احل�س الإمياين ال�شيخة فاطمة بنت زايد حرم �سمو
احلاكم  ،ف�شكراً لهما ولكل من �أ�سهم يف خري املجتمع .
بقلم الدكتور عارف ال�شيخ
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل عبدالغفار ح�سن
لت�صليح االحذية رخ�صة رقم CN 1066349:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل عبدالغفار ح�سن لت�صليح االحذية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شله للهدايا
رخ�صة رقم CN 1064152:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ح�سن احمد ح�سن غريب احلو�سني من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
ح�سن احمد ح�سن غريب احلو�سني من  %0اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جميب رحمن �شينكونتان
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/تارجت العقارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1141048:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مدائن لال�ستثمار ذ.م.م MIDEIN INVESTMENT
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عقارية ذ.م.م AQARIYYA LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمري �سعود حممد عرار الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة مدائن العقارية ذ.م.م MADIEN REALSTATES 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

باال�شارة اىل االعالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10729
بتاريخ  2013/3/2بخ�صو�ص الرخ�صة التجارية رقم CN 1039689
باال�سم التجاري :ل�شبونة �سبا ذ.م.م .
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خط�أ يف االعالن امل�شار اليه
اعاله ومل تذكر التعديالت التالية:
حذف وا�ضافة/جهاد علي اخلطيب �سوري اجلن�سية وال�صحيح هو
تعديل اىل مالك
ا�ضافة/خلفان حممد خريده املن�صوري وال�صحيح هو ن�صيب خلفان
حممد خريده املن�صوري
باال�ضافة اىل التعديالت الواردة يف االعالن ال�سابق
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية 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/الطور لالن�شاءات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1154363:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3*6اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الطور لالن�شاءات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/في�ستا للقواطع
امل�ستعارة ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1099895:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد اتهافا حممد �شريدان ()%25
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سرمد اندريه � -شريدان من  %49اىل %24
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل ابوالوليد
للخياطة رخ�صة رقم CN 1024158:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليفة بن مهنا بن حممد النوفلي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل �سيف الهنائي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1007459باال�سم التجاري انفنيتي للمقاوالت
وال�صيانة 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

ABDUL GHAFFAR FOOTWEAR REPAIRS SHOP

اىل /حمل عبدالغفار ح�سن لبيع االحذية
ABDUL GAFFAR SHOES SALES

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االحذية املهنية  -بالتجزئة ()4771905
تعديل ن�شاط/حذف ا�صالح االحذية ()9523001
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

AL TOOR CONSTRUCTIONS LLC

اىل /الطور لل�صيانة العامة ذ.م.م

AL TOOR GENERAL MAINTENANCE LLC

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�ستوديو ال�شوامخ
رخ�صة رقم CN 1039722:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ري�ستا�ش حيدر ()%49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عو�ض م�سعود را�شد م�سعود اليعقوبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /عو�ض م�سعود را�شد م�سعود اليعقوبي من  %100اىل %51
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 0.80*0.10
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/ا�ستوديو ال�شوامخ

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اجلدوى
لل�ستائر واملفرو�شات ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1031476:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
باتا�شاليل كوجنابو �سليمان من  %24.5اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �ستار موتيكال �سيد علي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم بناية
جا�سم ح�سن بن جعفر اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع الكرتا �ش  1-4ق c9
طابق  5مكتب  6بناية موزة مبارك علي القبي�سي
تعديل ن�شاط/ا�ضافة نقل الركاب باحلافالت العامة داخل املدينة ()4921001
تعديل ن�شاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية ()0910018
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة ()4923011
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

وفروعه
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 البيت الراقي لالعمال

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الكوخ
رخ�صة رقم CN 1112432:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سهيل حممود حممد االن�صاري ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فايز بهمن رحمة اهلل املرزوقي
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/حممد اليا�س غالم لزينة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1062988:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد اليا�س غالم ح�سني من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء/حممد اليا�س غالم ح�سني من  %100اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة وليد را�شد حممد نا�صر علي امليل الزعابي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة في�صل �سردار �سردار حممد ()%24
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد ا�سماعيل حممد ا�سماعيل الطنيجي
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/حممد اليا�س غالم لزينة ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ساحل
ال�شرق االو�سط لتجفيف االرا�ضي
رخ�صة رقم CN 1161363:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

AL SHAWAMIKH STUDIO

اىل/ا�ستوديو ال�شوامخ ذ.م.م

AL SHAWAMIKH STUDIO 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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ال�صحية واال�صباغ وال�سرياميك رخ�صة رقمCN 1150938:

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة البيت الراقي لالعمال ال�صحية واال�صباغ وال�سرياميك
ALBAIT ALRAQI SANITARY & PAINTING & CERAMIC WORKS EST

اىل /البيت الراقي العمال ال�صيانة
ALBAIT ALRAQI FOR GENERAL MAINTENANCE

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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تنويه

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابو عادل للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1077223:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ابو عادل للنقليات العامة
ABU ADIL GENERAL TRANSPORT

اىل /ابو عادل لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة

ABU ADIL PASSENGERS TRANSPORT BY RENTED BUSES

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

MOHAMMED ILYAS GHULAM AUTO ACCESSORIES

اىل/حممد اليا�س غالم لزينة ال�سيارات ذ.م.م

MOHAMMED ILYAS GHULAM AUTO ACCESSORIES 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(ابوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سباركيز ديجيتال الند للألعاب الرتفيهية
رخ�صة رقم CN 1180610:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع�/سامي بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز احلكري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء� /سامي بن عبداملح�سن بن عبدالعزيز احلكري من  %100اىل %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سباركيز الند لاللعاب الرتفيهية ذ.م.م sparys land amusement toys LLC
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�/سباركيز ديجيتال الند للألعاب الرتفيهية
SPARKS DIGITAL LAND AMUSEMENT TOYS

اىل�/سباركيز ديجيتال الند للألعاب الرتفيهية ذ.م.م

SPARKS DIGITAL LAND AMUSEMENT TOYS LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل �سليم حممد
للمفار�ش واحلقائب رخ�صة رقمCN 1039294:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  01*01اىل 4*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل �سليم حممد للمفار�ش واحلقائب
اىل /حمل �سليم حممد للمفار�ش

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرملة احلمراء للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1281897:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  60*40اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الرملة احلمراء للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1101753باال�سم التجاري �شركة الرامي
للمقاوالت وال�صيانة العامة  -ذات م�س�ؤولية حمدودة
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

اعالن عن ت�سجيل �سفينة

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (ق�ط��اع النقل
ال �ب �ح��ري) ب ��ان ال �� �س ��ادة /ن���ادي اب��وظ��ب��ي ال��دويل
للريا�ضات البحرية ق��د ت�ق��دم��وا بطلب ت�سجيل
ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:
ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق

العلم ال�سابق

انونيمو�س

0007510

----

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

�إعــــــــــالن

SALEEM MOHAMED FURNISHING

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

RED SAND GENERAL CONTRACTING

اىل /الرملة احلمراء العمال الطابوق والبال�سرت

RED SAND BLOCK WORKS & PLASTERING

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال التطيني للمباين (البال�سرت) ()4330009
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال الطابوق ()4330001
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

الغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة يعقد ور�شة عمل حول التغطية من امليدان
لتقدمي تقارير �إىل املانحني واجل�ه��ات احلكومية واملجتمعات ك �ب�يرا ع�ل��ى ف�ع��ال�ي��ة ب��رام��ج امل �� �س��اع��دات اخل��ارج �ي��ة ..ح �ي��ث �أن
•• �أبوظبي-وام:
امل�ستفيدة وو�سائل الإع�ل�ام .وذك��ر �أن جمع املعلومات املتعلقة احل�صول على معلومات ذات جودة ميكن ا�ستخدامها بعدد من
عقد مكتب تن�سيق امل���س��اع��دات اخل��ارج�ي��ة للدولة ور��ش��ة عمل ب��ال��و��ض��ع امل �ي��داين ي�ع��د حت��دي��ا ك�ب�يرا ل�ل�ج�ه��ات امل��ان�ح��ة ب�شكل الطرق من قبل �صناع القرار وكذلك العاملني يف جمال تقدمي
حول التغطية من امليدان ا�ستمرت يومني وذلك ا�ستجابة لطلب ع��ام م��ا يتطلب �إي �ج��اد ح�ل��ول �إب��داع�ي��ة يف عمليتي التخطيط امل�ساعدات والإعالميني .وقال �إنه من املهم على اجلهات املانحة
اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية املحلية.
والتنفيذ للح�صول عليها والأخذ بعني االعتبار االختالفات بني ا�ستثمار وقتهم يف جمع املعلومات وو�ضع �أنظمة ح��ول كيفية
وقال �سعادة هزاع حممد القحطاين مدير عام املكتب �إن الور�شة املجتمعات املتلقية للم�ساعدات والظروف التي متر بها وتعاونها ا�ستخدام هذه املعلومات بالإ�ضافة �إىل بناء قدرات العاملني يف
ت�ه��دف للرتكيز على �أه�م�ي��ة احل���ص��ول على معلومات دقيقة على تقدمي املعلومات  ..م�شريا �إىل �أن املعلومات ذات اجلودة هذا املجال .واق�ترح امل�شاركون يف ور�شة العمل تعزيز التن�سيق
وتف�صيلية من امليدان ويف الوقت املنا�سب يف الدول التي ت�صلها من امليدان ت�ساهم يف دعم جهود امل�ؤ�س�سات يف رفع الوعي حول بني اجلهات العاملة يف نف�س املجال يف امليدان من �أجل توحيد
امل�ساعدات االن�سانية االماراتية والطرق املمكنة للح�صول على الق�ضايا الإن�سانية والتنموية �إ�ضافة �إىل تقييم امل�شاريع ملعرفة اجلهود واحل�صول على �أكرب قدر من املعلومات وت�شكيل جلنة
موحدة لال�ستجابة حل��االت الطوارئ والتعاون مع املتطوعني
هذه املعلومات .و�أو�ضح القحطاين يف كلمة له �أمام الور�شة �أن �أنها متثل �أف�ضل ا�ستخدام للوقت واملوارد».
املعلومات ال��واردة من امليدان �ضرورية جلميع مراحل م�شاريع من جانبه قال منري حممد املدير القطري ملجل�س الالجئني يف امليدان من �أجل تزويدهم بقدر �أكرب من املعلومات والعمل
امل�ساعدات اخلارجية وت�ساهم يف �إجراء تعديالت على امل�شاريع الرنويجي �إن �إيجاد طرق �سهلة ولكن متقدمة يف جمع املعلومات على تطوير �أنظمة متابعة امل�شاريع املنفذة لدى اجلهات املانحة
مبا يتنا�سب مع االحتياجات احلقيقية للمجتمع وتتيح الفر�صة من الأ�شخا�ص املوجودين يف امليدان ب�إمكانه �أن يحدث تغيريا بهدف تقييمها وتقييم �أثرها على امل�ستفيدين منها.

انطالق فعاليات مهرجان يوم املرح لل�صحة واللياقة
•• ابوظبي – ف�ؤاد علي

حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة
ب �ن��ت م� �ب ��ارك ال��رئ �ي ����س الأع� �ل ��ى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة
االحت ��اد الن�سائي ال�ع��ام افتتحت
معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي
وزيرة الدولة رئي�سة جمل�س �إدارة
�صندوق الزواج فعاليات مهرجان
يوم املرح لل�صحة واللياقة 2013
ال � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه م ��رك ��ز �أبوظبي
للتعليم والتدريب التقني واملهني
� �ص �ب��اح �أم� �� ��س الأح � � ��د وي�ستمر
مل� ��دة ي��وم�ي�ن يف م��رك��ز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض مب�شاركة 86
م�ؤ�س�سة و�شركة حملية ودولية
ت�ع�م��ل ج�م�ي�ع��ا ال��س�ت�ق�ط��اب كافة
الفئات العمرية وتوعية اجلميع
ب��الأمن��اط ال�صحية للحياة من
خ �ل�ال ف �ع��ال �ي��ات م �ت �ن��وع��ة تقدم
ب�شكل مبتكر ويف �إط��ار م��ن املرح
الهادف الذي ي�ضمن تفاعل كافة
�أفراد اال�سرة.
وقالت الدكتورة ميثاء ال�شام�سي
�أن حر�ص �سمو ال�شيخة فاطمة
ب�ن��ت م �ب��ارك ع�ل��ى دع ��م الربامج
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة والإرت� �ق ��اء مب�ستوى
احلياة ال�صحية للمجتمع وكذلك
حر�ص �سموها على غر�س القيم
ال���ص�ح�ي��ة وال �ن �� �ش��اط ال �ب��دين يف
ن �ف��و���س ال �ن �� �ش��ئ وم ��ن ه �ن��ا ي�أتي
رع��اي �ت �ه��ا ل �ه��ذا احل� ��دث العظيم
ال� � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه م ��رك ��ز ابوظبي
للتعليم والتدريب التقني وعلى
ر�أ� �س��ه ال��دك�ت��ور ح�سني احلمادي
مدير املركز .
و�أكدت الدكتورة ميثاء ال�شام�سي
�أن احل � ��دث ه� ��ذا ال� �ع ��ام متطور

وي �� �ض��م ف �ع��ال �ي��ات ع ��دي ��دة عرب
ت �ث �ق �ي��ف امل �ج �ت �م��ع باملمار�سات
ال�صحية باملا�ضي واحلا�ضر وهى
حم� ��اول� ��ة اجل� �م ��ع ب�ي��ن ال �ت��راث
واحل� ��داث� ��ة م ��ن خ �ل�ال الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة وغ��ر���س ال�ن���ش��ئ بهذه
املفاهيم ال�سليمة وعدد ال�شركات
وامل�ساهمة ارت�ف��ع يف ه��ذه ال�سنة
مع تتنوع الفعاليات وهذا يعك�س
مدى �أهمية هذه الفعالية ومدى
امل �� �س ��ؤول �ي��ة الإج �ت �م��اع �ي��ة ال ��ذي
ي�ق��دم��ه م��رك��ز اب��وظ�ب��ي للتعليم
وال � �ت� ��دري� ��ب ال �ت �ق �ن��ي يف جم ��ال
ال��رع��اي��ة والتوعية نحو املجتمع
وهذه الفعالية عززت ال�شراكة بني
القطاع العام واخلا�ص مما ر�سخ
من مفهوم امل�س�ؤولية الإجتماعية
امل�ل�ق��اة ع�ل��ى ع��ات��ق اجل�م�ي��ع وهذا
ي�صب يف �صالح خدمة ا ملواطن .
وق ��ال م �ب��ارك ��س�ع�ي��د ال�شام�سي
ن��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام امل ��رك ��ز رئي�س
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان
�إن ه��ذا احل��دث يعد الأك�ب�ر على
م�ستوى املنطقة وال��ذي يتم من
خالله العمل على ن�شر الثقافة
ال�صحية با�ساليب جديدة ا�ساها
الفكاهة وامل��رح ،داعيا ً كافة ابناء
املجتمع اىل امل�شاركة يف الفعاليات
التي تقام حتت رعاية ام االمارات
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
مب ��ا ي �ت��واف��ق م ��ع ر�ؤي � ��ة القيادة
الر�شيدة يف تن�شئة جمتمع �صحي
يتمتع �أفراده ب�أبدان قوية وعقول
متفتحة ي�سهمون من خاللها يف
�إك�م��ال م�سرية التنمية والعطاء
يف ال��دول��ة ،وم��ن ه�ن��ا ف��ان مركز
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ت �ع �ل �ي��م وال� �ت ��دري ��ب
ال �ت �ق �ن��ي وامل �ه �ن��ي ي �ح��ر���ص على

املت�سلق �سعيد املعمري

تنظيم مهرجان يوم املرح لل�صحة
وال�ل�ي��اق��ة �سنويا بحيث يت�ضمن
خم�ت�ل��ف ال �ف �ع��ال �ي��ات والأن�شطة
الريا�ضية وال�صحية التي تنعك�س
�إيجابياتها على جمتمع �أبوظبي
ب�شكل عام والأفراد ب�شكل خا�ص.
ال�شاهني للمغامرات
وال� �ت� �ق ��ت ال� �ف� �ج ��ر م� ��ع ع� �ب ��داهلل
دروي ����ش من�سق ال�برام��ج ب�شركة
ال���ش��اه�ين ل�ل�م�غ��ام��رات ف ��أك��د �أن
ف�ل���س�ف��ة ال �� �ش��اه�ي�ن للمغامرات
ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى دم� � ��ج الأن� ��� �ش� �ط ��ة
التعليمية خ��ارج ف�صل الدرا�سي
م��ن اج��ل رف��ع ال �ق��درة ع�ل��ى ربط
ب�ي�ن امل �ن��اه��ج وال �ب �ي �ئ��ة املحيطة
بالطالب ف�أن�شطتنا ت�شمل ت�سلق
اجلبال وامل�شئ يف اجلبال واملناطق
الوعرة وركوب الدراجات اجلبلية
وق �ي��ادت �ه��ا وال� �ه� �ب ��وط م ��ن قمم
اجل �ب��ال وال �ت �ج��دي��ف ب�إ�ستخدام
زوارق ال� � �ك � ��اي � ��اك ال � ��رح �ل��ات
الإ�ستك�شفاية الليلية على الياب�سة
�أو يف امل��اء وكلها �أن�شطة متنوعة
ب��ري��ة وب �ح��ري��ة وج�ب�ل�ي��ة وهناك
�أي� ��� �ض� �اً م �ع �� �س �ك��رات ت��دري �ب �ي��ة يف
املناطق اجلبلية والربية و�إقامتها
يف اجلزر وهذا ما يجعل الطالب
يحب هذه املغامرات وتعمل على
ربطه ببيئة الإم��ارات وتقام هذه
املع�سكرات داخل الدولة وخارجها
 .وت���س�ع��ى ال���ش��اه�ين للمغامرات
يف غ ��ر� ��س ال �� �ش �ج��اع��ة وال ��وع ��ي
بالأو�ضاع اخلطرة الذي يتعر�ض
له الإن�سان دوم�اً والثقة بالنف�س
والعمل اجلماعي والعمل كفريق
واحد وفن التوا�صل مع الأخرين
وكيفية �إدارة امل�خ��اط��ر وحتويل

الدكتور و�سيم الزوبعي

املهارات �إىل جزء مرتبط به دوماً
يل�صق بالعقل الباطن .
و�أ�� � �ض � ��اف ع � �ب ��داهلل دروي � ��� ��ش �أن
الإن� ��� �س ��ان ي�ت�ع�ل��م م ��ن خ �ل�ال ما
ي�ف�ع�ل��ه وه� ��ذا ال�ب�رن��ام��ج م�صمم
ع�ل��ى �أن ي�ب��ذر ال �ب��ذرة التعليمية
وحت ��وي ��ل امل� � �ه � ��ارات �إىل �أف� �ع ��ال
ي�ستفيد منها الأطفال والطالب
والكبار �أي�ضاً وهى �أنظمة عاملية
معروفة وتطبق على نطاق وا�سع
ومل ت ��أت��ي م��ن ال �ف��راغ وجناحها
يف تغيري �سلوك وتنمية مهارات
القيادية م�ضمون . 100%
و�أو�ضح �أن الطالب يتعلم الكيمياء
وال�ف�ي��زي��اء والأح �ي��اء يف املدر�سة
نقوم عرب املع�سكرات التدريبية يف
اجلبال مث ً
ال �أن يفح�ص الطالب
الرتبة واجلبل والأ�شجار و�أ�سباب
منوها و�سقوطها وي�ستك�شف عرب
م�ع��اي���ش�ت��ه ه ��ذه ال�ب�ي�ئ��ة اجلذابة
لنف�سه كونه جديدة عليه لذلك
ه ��ذه امل� �غ ��ام ��رات ت �ف �ي��د الطالب
ك�ث�يراً يف درو��س�ه��م العلمية وهى
ت�ع�ل�ي��م ب�ي�ئ��ي وم �ن �ه �ج��ي وكذلك
ي�ت�ع�ل��م ك �ي��ف ي�ق�ي����س ك �م �ي��ة امل ��اء
ال� � ��ذي ي �ح �ت��اج �ه��ا خ �ل��ال امل�شي
ال�ط��وي��ل لكي يحمل معه لقطع
هذه امل�سافة دون عط�ش وي�شاهد
خالل تواجده باجلبال �أو يف الرب
�أي ن��وع م��ن ال�ط�ي��ور والزواحف
والإ�� �ش� �ج ��ار اخل��ا� �ص��ة ب ��الأدوي ��ة
والأ�شجار املغذية للطيور ويتعلم
الأ��س�م��اء املحلية ل�ه��ذه الأ�شجار
والطيور .
و�أ�ضاف عبداهلل دروي�ش تتواجد
هذه املعك�سرات �أو املغامرات حول
الإم ��ارات كلها ت�ب��د�أ م��ن ابوظبي
�إىل ال�سلع والفجرية والعني ودبي

ً
م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية تفتتح ً
ترويجيا يف مطار �أبوظبي الدويل
جناحا
•• ابوظبي – الفجر

يف �إطار التعاون بني مطار �أبوظبي
الدويل وم�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
قامت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
بحملة ترويجية عن امل�ؤ�س�سة داخل
املطار يف املنطقة اخلا�صة باملغادرة
وال��و��ص��ول حيث مت عر�ض مناذج
من الأو�سمة والدروع التي ح�صلت
عليها �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك – حفظها اهلل – رئي�سة
االحت ��اد الن�سائي ال �ع��ام الرئي�س
الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
وال�ط�ف��ول��ة يف اجل�ن��اح الرتويجي
وذل��ك م��ن �أج��ل التعريف بجهود
��س�م��وه��ا يف االه �ت �م��ام ب��الأ� �س��رة و
املر�أة ب�صفة عامة.
واف �ت �ت �ح��ت � �س �ع��ادة م ��رمي حممد
ال��رم �ي �ث��ي م ��دي ��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة و� �س �ع��ادة علي
ماجد املن�صوري املعر�ض واحتوى
اجل � �ن� ��اح ال� � ��ذي � �س �ي �� �س �ت �م��ر حتى
العا�شر م��ن م��ار���س ال�ق��ادم عر�ضاً
ل ل��إ� �ص ��دارات والأف �ل��ام اخلا�صة
بالربامج والأن�شطة التي تنفذها
امل�ؤ�س�سة �إ�ضافة �إىل جوائز امل�ؤ�س�سة
وم���س��اب�ق��ات�ه��ا .واجل��دي��ر بالذكر
�أن م�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة مت
�إن�شا�ؤها بقرار من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة ـ حفظه اهلل ـ وفق

القانون رقم ( )11لعام 2006
الذي يق�ضي بتعيني �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�ساً �أعلى
للم�ؤ�س�سة ،كما ن�ص القانون على
حل امل�ؤ�س�سة حمل جمعية نه�ضة
امل ��ر�أة الظبيانية ب�ك��ام��ل فروعها
وم �ك��ات �ب �ه��ا واجل � �ه� ��ات والأن� ��دي� ��ة
ال �ت��ي � ُ��ض �م��ت �إل �ي �ه��ا ،ل� �ت� ��ؤول �إىل
امل�ؤ�س�سة جميع الأ�صول واملمتلكات
العقارية واملنقولة اخلا�صة بتلك
اجلهات ،وتنقل �إليها كذلك كافة
ح �ق ��وق اجل �م �ع �ي��ة والتزاماتها،
وق ��د اع �ت�برت امل��ؤ��س���س��ة م�ؤ�س�سة
ع��ام��ة غ�ير ربحية ،ذات �شخ�صية
اع� �ت� �ب ��اري ��ة ،وت �ت �م �ت��ع بالأهلية

القانونية الكاملة ،وباال�ستقاللية
املالية والإدارية.
وتهدف م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
�إىل رع��اي��ة وتنمية الأ� �س��رة بوجه
عام ،وامل��ر�أة والطفل بوجه خا�ص،
��س�ع�ي�اً ل�ت�ح�ق�ي��ق ر�ؤي � ��ة ��ش��ام�ل��ة يف
التعامل مع ق�ضايا امل��ر�أة والطفل
وال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة للأ�سرة،
و�� �ض� �م ��ان� �اً خل� �ل ��ق جم �ت �م��ع ق� ��ادر
ع�ل��ى املناف�سة بالعلم وباملعرفة،
م��ع ال�ت�ط��وي��ر امل���س�ت�م��ر للقدرات
ول �ل �م �ه��ارات .وال ي�ت��وق��ف اهتمام
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ن��د ح � ��دود التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة � �ض �م��ان �اً للم�ستقبل،
�إمن��ا تهتم كذلك بالقيم الدينية

وي�شارك الطالب يف املعك�سر مدة
� 5أي��ام �أك��ان يف اجلبل �أو ال�بر �أو
البحر والر�سوم املادية للم�شاركة
يف متناول اليد للجميع .
اليوني�سيف
وق � ��ال � ��ت رزان � � �س� ��اح� ��وري من
اليوني�سيف ن�شارك يف مهرجان
امل ��رح م��ع ج��ام�ع��ة زاي ��د ف��رع دبي
ع�ب��ر ت � �ق ��دمي ن �� �ص ��ائ ��ح �صحية
ل� �ل� �ط�ل�اب م� ��ن خ �ل��ال الأل � �ع� ��اب
ل �ي �ت �ع �ل��م ال� �ط� �ف ��ل ومي � � ��رح عرب
ممار�سة الريا�ضة والأكل ال�صحي
والإهتمام بالعظام القوية .
و�أو�� �ض� �ح ��ت ان ي��ون�ي���س��ف قامت
مب�شروع حتت رعاية �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك وهى مكافحة
ال���س�م�ن��ة ل ��دى الأط� �ف ��ال وغر�س
من� ��ط � �ص �ح��ي � �س �ل �ي��م و�سطهم
وطبق هذا امل�شروع يف  8مدار�س
ب� ��إم ��ارة �أب��وظ �ب��ي ودب ��ي يف العام
املا�ضي ويطبق الآن يف  4مدار�س
ب�إمارتي عجمان و�أم القيوين وبد�أ
هذا امل�شروع يف عام  2012وكانت
النتائج ايجابية فقد قمنا بقيا�س
ال �ط��ول وال � ��وزن ل�ك��ل ط�ف��ل قبل
ب��دء امل���ش��روع وب�ع��د ان�ت�ه��اء العام
الدرا�سي وخ�لال العام الدرا�سي
نقوم مرة يف الإ�سبوع مبحا�ضرات
عن منط احلياة ال�صحية ودورة
ريا�ضية وكذلك تثقيف الأهايل
بالتغذية ال�صحية والنمط احلياة
ال���ص�ح�ي��ة وال �� �ص �ح �ي��ة النف�سية
والكادر التدري�سي .
م�ست�شفى الرحبة
و�أل � �ق ��ى ال ��دك� �ت ��ور و� �س �ي��م عربي
ال ��زوب� �ع ��ي ا� �س �ت �� �ش��اري �أم ��را� ��ض

ربا يون�س

�إلقاء ال�ضوء على جتربتها الغنية

وب��ال�ت�ق��ال�ي��د ال �ع��رب �ي��ة الأ�صيلة،
ف �ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت ��أ� �ص �ي �ل �ه �م��ا لدى
الأفراد �ضماناً ال�ستمرارية الأ�سر
ولتما�سك املجتمع ،وت�ساعد املر�أة
من خالل تعزيز مكانتها لتمكينها
م ��ن الإ�� �س� �ه ��ام ال �ف��اع��ل يف حركة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
كما تبني �أ�ساليب مبتكرة لتنفيذ
ال���س�ي��ا��س��ات ال��رام �ي��ة �إىل رعاية
وت�ن�م�ي��ة وت ��أه �ي��ل امل� ��ر�أة والطفل،
وت�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط
والربامج املتخ�ص�صة التي ت�سهم
يف تن�شئة الطفل ووقايته ورعايته،
وم � ��ن ث� ��م �إع� � � � ��داده ب �� �ش �ك��ل جيد
للم�ستقبل.
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معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي خالل افتتاح املهرجان
ال �ب��اط �ن �ي��ة مب���س�ت���ش�ف��ى الرحبة
حما�ضرة على امل�سرح للجمهور
ح��ول ه�شا�شة ال�ع�ظ��ام والعوامل
امل � � ��ؤدي� � ��ة ل � ��ه وت� ��� �ش� �م ��ل ال � �غ� ��ذاء
والريا�ضة ومدى التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س والإب �ت �ع��اد ع��ن الأغذية
ال � �غ �ي�ر ال �� �ص �ح �ي ��ة م� �ث ��ل امل� � ��واد
الكحولية وال�ت��دخ�ين والأك�ل�ات
ال�سريعة والإع�ت�م��اد على الغذاء
ال�صحي املتوازن مع الرتكيز على
الريا�ضة املنتظمة والإبتعاد عن
اخلمول والك�سل وه�شا�شة العظام
م��ر���ض � �ص��ام��ت ي���ص�ي��ب الرجل
واملر�أة والوقاية تبد�أ من الأعمار
ال�صغرية وكل ما نبني بنا ًء �سليماً
كان الوقاية �أف�ضل .
و�أو��ض�ح��ت رب��ا يون�س معاجلة يف
مركز الأمريكي للعمود الفقري
�أن امل��رك��ز جلب جهاز �أي دي دي
حيث ك��ان ه��ذا اجل�ه��از متوفر يف
ال�سابق بالواليات املتحدة واوروبا
وه ��و الآن م �ت��وف��ر مب �ق��ر املركز
ب��دب��ي وت �ع �ت �م��د ت�ق�ن�ي��ة معاجلة

عبد اهلل دروي�ش

ال� �ع� �م ��ود ال� �ف� �ق ��ري ع�ب��ر ال�شد
ال��دي�ن��ام�ي�ك��ي ي��رك��ز ع�ل��ى الفقرة
امل���ص��اب��ة بطريقة ال���ش��د والرخو
مل��دة  25دق�ي�ق��ة وه ��ذا يغني عن
اجل ��راح ��ة ال �غ�ير ال �� �ض��روري��ة يف
�أغلب احل��االت ولي�س هناك االم
�أو م���ض��اع�ف��ات �صحية ويختلف
الأم��ر من مري�ض لآخ��ر ويعتمد
النجاح على مدى تفاعل املري�ض
م��ع ال�ع�لاج والإل �ت��زام بالتمارين
الريا�ضية .
وك�شفت ال�سيدة ربا يون�س املعاجلة
ط �ب �ي �ع �ي��ة �أن م ��رك ��ز الأم ��ري �ك ��ي
ل�ل�ع�م��ود ال �ف �ق��ري ��س�ي�ف�ت��ح فرعاً
ج��دي��داً ل��ه يف العا�صمة ابوظبي
خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع ال �ق��ادم وكذلك
ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة خ�ل�ال ال�شهرين
القادمني ويتعالج باملركز حوايل
 1000مري�ض والفئات العمرية
التي يتم عالجها ما بني � 20إىل
� 60سنة و 90%م��ن الأوج ��اع
التي ي�شتكي منه النا�س متعلقة
ب��احل�ي��اة الع�صرية ال�ت��ي نعي�شها

من قلة احلركة ونق�ص فيتامني
دال وقلة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س
واجل �ل��و���س ال �ط��وي��ل يف املكاتب
ت��زي��د م��ن الأوج� � ��اع وال�ضغوط
ع �ل��ى ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري م�ضيفة
م��ن ك��ل  10ا��ش�خ��ا���ص ي��وج��د 8
منهم لديهم �أوجاع والآم بالظهر
ولدينا طبيبان زائرين كل �شهر
ل�ل�م��رك��ز ي �ق��دم��وا ا�ست�شاراتهم
ل �ل �م��ر� �ض��ى  .وك� ��� �ش ��ف املت�سلق
الإم ��ارات ��ي �سعيد امل�ع�م��ري الذي
ت�سلق �أع �ل��ى ق�م��ة ج�ب��ل ايفر�ست
�أنه ينوي الت�سلق من خالل القفز
احل��ر م��ن �أع �ل��ى ف�ن��دق يف العامل
وهو فندق روز روتانا بربج خليفة
بدبي ونا�شد ال�شركات الوطنية
واجلهات احلكومية تقدمي الدعم
وامل �� �س��ان��دة ل��ه يف رح�ل�ت��ه حتقيق
الإجنازات لأنه يف النهاية ت�ضاف
ل��ر��ص�ي��د الإم � � ��ارات وح �ت��ى اكمل
امل�سرية لأن هذا املبادرة ت�ستهلك
تكاليف كثرية وهى �أحد املعوقات
التي تعيق رحلتي �إىل القمة .

رزان �ساحوري والدكتورة داليا هارون من اليوني�سف

الوطني للوثائق والبحوث يطلق خطته الإ�سرتاتيجية على �ضوء تو�صيات القمة احلكومية الأوىل
•• ابوظبي-الفجر:

�أط �ل ��ق امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي للوثائق
والبحوث ب��وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة
خطته الإ�سرتاتيجية امل�ستحدثة
( )2015-2013ع �ل��ى �ضوء
تو�صيات القمة احلكومية الأوىل
ومعطياتها.
اف�ت�ت��ح � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع�ب��د اهلل
الري�س مدير ع��ام املركز امللتقى-
ال��ذي �ضم جميع موظفي املركز
و�إداري �ي��ه -بكلمة �أع��رب فيها عن
��س�ع��ادت��ه ب�ت��زام��ن �إط �ل�اق اخلطة
الإ�سرتاتيجية للمركز مع القمة
احل�ك��وم�ي��ة الأوىل؛ وم� ��ؤك ��داً �أن
تو�صيات القمة جاءت يف م�صلحة
اخلطة من حيث اجلودة يف تقدمي
اخلدمات التي ت�صب يف م�صلحة
ال ��وط ��ن ،و�أ�� �ش ��ار ��س�ع��ادت��ه �إىل �أن
املركز ولد مميزاً لأن ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل
ث��ره� -أراده حا�ضناً لتاريخ وتراث
دول� ��ة الإم � � ��ارات واخل �ل �ي��ج و�شبه
اجل��زي��رة العربية ،و�أراده مركزاً
ي�ع�ن��ى ب��ال��وث��ائ��ق وال �ب �ح��وث وهذا
من �أ��س��رار ت�ف� ّرده يف ال�ع��امل؛ فهو
ث�ل�اث��ة م ��راك ��ز يف م��رك��ز واح� ��د:
مركز للأر�شيف الوطني ،ومركز
ل�ل�أر��ش�ي�ف��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ومركز
للبحوث .وحثّ �سعادة املدير العام
للمركز على ا�ستيعاب كل تفا�صيل
اخلطة الإ�سرتاتيجية لأنها تع ّد
حمركات حقيقية للعطاء والإبداع
وال �ت �م �ي��ز ،م �� �ش�يراً �إىل �أن املركز

يفخر مبا و�صل �إليه من تطور يف
�أداء مهامه ،ويف �إجنازاته ،و�أ�ضاف:
�إن القيادة التي �أولتنا اهتمامها
وعنايتها تطلب منا املزيد ،ونحن
نتطلع �إىل التميز امل�ؤ�س�سي ،وهذا
التميز يبد�أ باملوظف الذي يتمتع
بالطاقة الإيجابية.
وط��ال��ب ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور الري�س
موظفي امل��رك��ز ب ��أن ت�ك��ون كلمات
القادة يف القمة احلكومية الأوىل
التي ح ّثوا فيها على توثيق تاريخ
الإم � � � ��ارات يف م��راح �ل��ه املبكرة-
خارطة عمل للمرحلة القادمة.
ت�ضمنت اخل�ط��ة الإ�سرتاتيجية
وال �ت��ي ا�ستعر�ضها ��س�ع��ادة ماجد
�سلطان املهريي املدير التنفيذي
يف امل��رك��ز -ر�ؤي��ة امل��رك��ز ،ور�سالته،
و�أه� ��داف� ��ه الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،وقد
ركزت الر�ؤية يف الريادة يف تقدمي
خدمات �أر�شيفية ووثائقية وبحثية
م �ت �م �ي��زة ،ف �ي �م��ا �أك � ��دت الر�سالة
احل �ف��اظ ع�ل��ى ال �ت�راث الوثائقي

لتقدمي املعلومات املوثقة والأمينة
مل �ت �خ��ذي ال� �ق ��رار وع ��ام ��ة النا�س
ول�ت�ع��زي��ز روح االن �ت �م��اء والهوية
الوطنية.
وج ��اءت الأه ��داف الإ�سرتاتيجية
اخل ��ا�� �ص ��ة ب ��امل ��رك ��ز م � �ع �ب�رة عن
تطلعاته ن�ح��و التميز امل�ؤ�س�سي،
ومت �ث �ل��ت يف :ب �ن��اء ن �ظ��ام �أر�شيف
وط �ن��ي ح ��دي ��ث ،وت ��وف�ي�ر بحوث
وخدمات معرفية متكاملة ،وتعزيز
ال�ت��وا��ص��ل امل��ؤ��س���س��ي واملجتمعي،
وتنمية مقتنيات امل��رك��ز وتعزيز
�إت��اح �ت �ه��ا ،وت��وف�ير وت�ط��وي��ر بيئة
عمل متميزة.
وح� ��ددت اخل �ط��ة الإ�سرتاتيجية
القيم الأ�سا�سية املعتمدة للمركز
ب��ال �� �س��ري��ة ،وال� �ث� �ق ��ة ،والإت� ��اح� ��ة،
والتميز ،وروح الفريق ،وقد ك�شفت
هذه القيم عن حر�ص املركز على
�إت��اح��ة مقتنياته ل�ل�ب��اح�ث�ين دون
التجاوز على بع�ض الوثائق ذات
الطابع ال�سري.

وت�ن��اول��ت اخل�ط��ة الإ�سرتاتيجية
م ��ؤ� �ش��رات الأداء امل ��ؤ� �س �� �س��ي لكل
واحد من الأهداف الإ�سرتاتيجية،
كما حددت امل�شاريع الإ�سرتاتيجية
اخلا�صة بكل هدف ،وقد ا�ستعر�ض
م��دراء الإدارات يف امل��رك��ز الر�ؤية
اخل��ا� �ص��ة ب �ك��ل �إدارة ور�سالتها،
و�أه� ��داف � �ه� ��ا ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة ،و�أه � ��م
م�شاريعها امل�ستقبلية.
واختتم امللتقى بتكرمي ع��دد من
املوظفني الذين �شاركوا يف �إجناح
فعاليات املركز ومتيزها.
اجلدير بالذكر �أن املركز الوطني
للوثائق والبحوث الذي ت�أ�س�س عام
 1968يع ّد من �أق��دم امل�ؤ�س�سات
التوثيقية يف منطقة اخلليج ،وله
دور ري� ��ادي يف ال�ت�ع��ري��ف بتاريخ
وت� ��راث دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة وهويتها ،ويحر�ص على
ت�شجيع الإب��داع والبحث العلمي،
يف امل �ج ��االت ذات ال���ص�ل��ة بتاريخ
وت� ��راث دول ��ة الإم � ��ارات ومنطقة
اخلليج.
يقوم املركز بجمع وتوثيق التاريخ
ال�شفاهي ،و ُيعِدُّ البحوث التاريخية
املتخ�ص�صة ،ويعمل على ن�شرها
يف �إ��ص��دارات��ه املتخ�ص�صة ،ويعقد
ال� �ن ��دوات وامل � ��ؤمت ��رات واملعار�ض
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول � �ي ��ة ،وتكمن
�أهميته يف اقتناء ماليني الوثائق
ال� �ت ��ي ت �خ ����ص ال� ��دول� ��ة ومنطقة
اخل �ل �ي��ج ،وه ��و الآن ب���ص��دد جمع
ال�سجالت الإداري ��ة م��ن ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة.
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م�س�ؤول جديد للأمن بالكفرة الليبية
•• طرابل�س-د ب �أ:

08

�أف ��ادت وك��ال��ة الأن �ب��اء الليبية وال ب�أن
وزي��ر الداخلية العميد عا�شور �شوايل
ك �ل��ف ال �ع �ق �ي��د ن � ��وري ال �غ �م��اري بتويل
من�صب مدير الأمن الوطني مبحافظة
الكفرة يف جنوبي �شرقي ال�ب�لاد .وقال
الناطق الر�سمي با�سم وزارة الداخلية
امل�ل�ازم �أول جم��دي ال �ع��ريف �إن �شوايل
كلف الغماري باملن�صب و�أ�صدر تعليماته
للإدارة العامة للتفتي�ش واملتابعة بوزارة

الداخلية باالنتقال �إىل مدينة الكفرة
حل �� �ص��ر ع �ن��ا� �ص��ر ال �� �ش��رط��ة املتغيبني
واملتقاع�سني عن �أداء عملهم وواجبهم
و�إعداد قوائم ب�أ�سمائهم متهيداً التخاذ
الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة
ب���ش��أن�ه��م .وك��ان��ت ق ��وة ع���س�ك��ري��ة تابعة
ل� ��وزارة ال��دف��اع الليبية ق��وام�ه��ا 120
ج�ن��دي��ا ق��د و��ص�ل��ت �إىل م��دي�ن��ة الكفرة
الأ�سبوع املا�ضي بعد ا�شتباكات متقطعة
ب�ين قبائل التبو وال��زوي��ة اندلعت �إثر
خ��رق ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ه��دئ��ة ب�ين الطرفني

عقب مقتل �أح��د �أف ��راد قبيلة الزوية.
وت���ش�ير ت�ق��اري��ر �إىل �أن م��واج�ه��ات بني
القبيلتني يف فرباير�-شباط خلفت �أكرث
م��ن م��ائ��ة قتيل يف اجل��ان�ب�ين و�أدت �إىل
فرار ن�صف �سكان املدينة البالغ عددهم
نحو �أربعني �ألف ن�سمة .يف غ�ضون ذلك،
�أ� �ص��در وك�ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة لل�ش�ؤون
الأمنية عمر اخلذراوي تعليماته ب�إلغاء
فرقة الإ�سناد اخلا�صة الثانية التابعة
للجنة الأمنية العليا امل�ؤقتة و�ضم جميع
�أع�ضائها �إىل اللجنة الأمنية املركزية.

•• لندن-يو بي �أي:

تخطط بريطانيا لالن�سحاب من املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،بعدما اتهمتها بعرقلة ترحيل من ت�صفهم بوعاظ
الكراهية واملجرمني اخلطرين وال�سماح لهم بالبقاء على
�أرا�ضيها .وق��ال��ت �صحيفة ميل �أون �صندي ام�س �إن وزيرة
الداخلية الربيطانية ،تريزا ماي ،تريد �سحب ع�ضوية بالدها
من املعاهدة الأوروبية حلقوق الإن�سان قبل االنتخابات العامة
املقررة عام  ،2015بعد ف�شل املحاوالت التي بذلتها حكومة
بالدها لإدخال تعديالت على املعاهدة العام املا�ضي.
و�أ�ضافت �أن اخلطوة التاريخية التي �ستعلن عنها م��اي لن

مت ّكن املحاكم الأجنبية من التدخل يف العدالة الربيطانية،
يف �أعقاب قيام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان مبنع ت�سليم
رجل الدين الأردين الفل�سطيني الأ�صل عمر حممود عثمان،
امل�ع��روف ب�أبو قتادة  ،ومنح ال�سجناء الربيطانيني احل��ق يف
الت�صويت .و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن وزي��رة الداخلية ماي
ت��ري��د م��ن وراء اخل�ط��وة منح املحكمة الأ��س�م��ى الربيطانية
الكلمة الف�صل يف البت باال�ستئنافات النهائية ولي�س املحكمة
الأوروب�ي��ة حلقوق الإن�سان يف �سرتا�سبورغ ،لكن نائب رئي�س
ال ��وزراء ال�بري�ط��اين وزع�ي��م ح��زب الدميقراطيني الأح ��رار،
ال�شريك الأ�صغر يف احلكومة االئتالفية الربيطانية� ،أكد
ب�أنه �سي�ستخدم حق النق�ض �ضد هذه املبادرة.

حتليل اخباري

•• الفجر – تون�س  -خا�ص

دع � ��ا زع� �ي ��م ح � ��زب ن� � ��داء تون�س
ال �ب��اج��ي ق ��اي ��د ال �� �س �ب �� �س��ي � ،إىل
التوافق ال�سيا�سي واحل��وار ،واىل
ت�غ�ل�ي��ب ل�غ��ة ال�ع�ق��ل م ��ؤك��دا عدم
�سي
ق� ��درة �أيّ ح ��زب ع �ل��ى �أن ُي رّ
البالد مب�ف��رده ،معلنا لأول مرة
وبو�ضوح �أنّ حزب نداء تون�س هو
ام�ت��داد للحزب احل��ر الد�ستوري
اجلديد الذي �أ�سّ �سه زعيم تون�س
ال �ت��اري �خ��ي احل�ب�ي��ب ب��ورق�ي�ب��ة يف
 2مار�س  ،1934داعيا جميع
ال��د��س�ت��وري�ين اىل االن���ض�م��ام اىل
حزب حركة نداء تون�س.
وج ��اءت ه��ذه ال��دع��وة يف اجتماع
�شعبي ح��ا��ش��د � �ض � ّم �أك�ث�ر م��ن 7
�آالف �شخ�ص يف �أول ا�ستعرا�ض
جماهريي للحزب الذي نر�شحه
ك��ل ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي ليكون
املناف�س الرئي�سي حلركة النه�ضة
الإ�سالمية ورمبا بديلها يف احلكم
بعد االنتخابات القادمة.
مم � � ��ا ي ��زي ��د م� ��ن �أه � �م � � ّي ��ة ه ��ذا
و ّ
احل���ض��ور �أنّ االج�ت�م��اع انعقد يف
م�ن�ط�ق��ة ق���ص��ر ه�ل�ال الداخلية
والتي �شهدت ميالد حزب بورقيبة
ويرى بع�ض املراقبني انه لو ّ
نظم
هذا االجتماع يف العا�صمة تون�س
لكان احل�ضور �أ�ضعاف �أ�ضعاف.
ك �م ��ا �أنّ ه � ��ذه ال� �ت� �ظ ��اه ��رة وم ��ا
ت���ض�م�ن�ت��ه ك �ل �م��ة ال �ب ��اج ��ي قايد
ال�سب�سي فيها ت�أتي يف وقت تتعاىل
ف�ي��ه الأ�� �ص ��وات الع�ت�م��اد املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي ملا يطلق عليه
قانون حت�صني الثورة �أو الإق�صاء
ال�سيا�سي والذي ي�ستهدف �أ�سا�سا
�إق���ص��اء الد�ستوريني م��ن احلياة
ال�سيا�سية يف تون�س.
وم� ��ن ه �ن��ا ا� �س �ت��وق��ف املراقبون
اللهجة الواثقة حلزبه والك�شف
دون التبا�س عن املرجعية الفكرية
ال��د� �س �ت��وري��ة حل��زب��ه ال �ت��ي ظلت
م�سكوتا عنها منذ الإع�ل�ان عن
ت�أ�سي�س حركة ن��داء تون�س التي
ت�ضم يف �صفوفها ت �ي��ارات ثالث
ه��ي ال��د��س�ت��وري�ين والليرباليني
وال �ي �� �س��ار ال� ��ذي ق ��ام مبراجعات
ملنطلقاته الفكرية وتخ ّل�ص من
النزعة العقائدية الدوغمائ ّية.
فهل �أنّ نتائج ا�ستطالعات الر�أي
ال �ت��ي ت���ض�ع��ه وح��زب��ه يف �صدارة
امل�شهد ال�سيا�سي والفائز املحتمل
باالنتخابات ال�ق��ادم��ة تقف وراء
ه� ��ذا ال �ت �ط ��ور �أم ان� ��ه ا�ستثمار
ل�لازم��ة ال�ت��ي مي � ّر ب�ه��ا خ�صومه
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين وحت� ��دي� ��دا حركة
النه�ضة الإ�سالمية وتعرثهم يف
ت�شكيل احلكومة اجلديدة؟

بريطانيا تريد االن�سحاب من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان

ماذا وراء ت�أكيد ال�سب�سي على الهوية البورقيبية حلزب نداء تون�س؟
يف البداية ال بد �أن ن�شري �إىل �أنّ
الباجي قايد ال�سب�سي هو د�ستوري
و�سليل املدر�سة البورقيبية وكان
م��ن امل �ق � ّرب�ي�ن م��ن زع �ي��م تون�س
ال ��راح ��ل احل �ب �ي��ب ب��ورق �ي �ب��ة كما
ان ��ه يف � �ص��دارة امل�ع�ن�ي�ين بقانون
الإق �� �ص��اء ل��ذل��ك ال غ��راب��ة يف �أن
ي�ك��ون م��ن ا��ش� ّد املعار�ضني لذاك
القانون وان ي�شكل ه��ذا املو�ضوع
حمور خطابه.
ذ ّك ��ر ال�سب�سي �أن "بورقيبة هو
ب ��اين دول� ��ة اال� �س �ت �ق�لال املدنية
ال� � ��ذي جن� ��ح يف ت ��أ� �س �ي ����س دول� ��ة
مواطنة ذات م�ؤ�س�سات د�ستورية"
م�ل�اح �ظ��ا �أن ب��ورق �ي �ب��ة "زعيم
تاريخي �أحب من �أحب وكره من
كره" يف رد وا�ضح على ت�صريحات
قيادات حركة النه�ضة الإ�سالمية
احل ��اك� �م ��ة ال� ��ذي� ��ن ي �� �ش �ك �ك��ون يف
املكا�سب التي حتققت للتون�سيني
خ�ل�ال ف�ت�رة ح�ك��م ب��ورق�ي�ب��ة من
� 1956إىل  .1987وق��ال �إن
ال��د� �س��ات��رة� ،أي م��ن ي�ت�ب�ن��ى فكر
الزعيم ال��راح��ل بورقيبة ،لي�سوا
ك��راي��ة� ،أي م ��ؤج��ري��ن ،و�إمن ��ا هم
�أب �ن��اء ه��ذا ال�ب�ل��د ول�ي����س ب�إمكان
النه�ضة �إق�صاء �أبناء تون�س ،و�أي
حكومة قادمة ال ميكن �أن يكتب
لها النجاح ما مل تكن حكومة كل
التون�سيني والتون�سيات.
و� � �ش � �دّد ع �ل��ى � � �ض� ��رورة ت�ضامن
ال�ت��ون���س�ي�ين وال�ت��ون���س�ي��ات خالل
ه��ذه امل��رح�ل��ة الدقيقة ال�ت��ي متر
بها البالد ،م�ؤكدا على �أن اخلروج
من الأزم��ة ي�ستوجب ن�شر القيم
التي نا�ضل من �أجلها امل�صلحون
وامل�ف�ك��رون والفقهاء امل�ستنريون
ويف م� �ق ��دم� �ت� �ه ��ا ن � �ب� ��ذ ال �ع �ن ��ف
والتع�صب وب��ث الفرقة والفتنة
يف امل �ج �ت �م��ع ال �ت��ون �� �س��ي املعتدل
واملت�سامح.
ووج ��ه ال�سب�سي ر� �س��ال��ة �شديدة
ال �ل �ه �ج��ة �إىل م ��ن ي �� �س �ع��ون �إىل
�إق���ص��ائ��ه م��ن احل �ي��اة ال�سيا�سية
ق��ائ�لا:ن �ح��ن م ��ؤم �ن��ون ب ��اهلل وال
نخاف �أحدا وال نخاف التهديدات
و�إذا ك��ان��ت ه �ن��اك �إرادة �صادقة
يف ت �� �ش �ك �ي��ل ح� �ك ��وم ��ة مت� �ث ��ل كل
التون�سيني والتون�سيات ف�إن ذلك
لن يتم دون م�شاركة نداء تون�س.
كما �شدّد ال�سب�سي على ان��ه لي�س
ي�سي اليوم
ب�إمكان �أي ح��زب �أن رّ
البالد مبفرده ال حركة النه�ضة

وال غ�ي�ره��ا .وق� ��ال ن �ح��ن الذين
حررنا هذه البالد من اال�ستعمار
وبنينا ال��دول��ة احلديثة  ..ومتى
ج� ��ا�ؤوا ح�ت��ى ي�شككوا يف ن�ضالنا
ووالئنا لتون�س وحتى ي�سعوا �إىل
�إق�صائنا من احلياة ال�سيا�سية.
ورحب الباجي قائد ال�سب�سي بكل
م��ن ي��ري��د االن���ض�م��ام �إىل حركة
ن��داء ت��ون����س ،وق��ال �إن حركته ال
تق�صي �أح��دا وان لكل ف��رد احلق
يف امل�شاركة يف احل�ي��اة ال�سيا�سية
لبالده داعيا يف نف�س الوقت �إىل
احلوار والتوافق.
ويف جانب �آخ��ر م��ن خطابه قال
الباجي قائد ال�سب�سي� ،إن حركته
ج ��اءت �إىل م��دي �ن��ة ق���ص��ر هالل
ومعها جبهة تتكون م��ن خم�سة
�أح � ��زاب ل �ه��ا م �� �ش��روع م�ستقبلي
ي�ضمن لتون�س جناحها و�أ�ضاف
ب��أن الن�صر �سيكون حليفها ودعا
احلا�ضرين �إىل عدم رفع ال�شعارات
امل �ع��ادي��ة حل��رك��ة النه�ضة لأنهم
�سينت�صرون ال حمالة ومتنى �أن
ي �ع��ود ال��ر� �ش��د �إىل �أ��ص�ح��اب��ه وان
يتم تغليب امل�صلحة الوطنية على
امل�صالح احلزبية وختم قوله ب�أن
الدوام ينقب الرخام يف �إ�شارة �إىل
�أن ال��د��س�ت��وري�ين ل��ن ي�ست�سلموا

ح�ضور جماهريي حا�شد فى ذكرى ت�أ�سي�س حزب الد�ستور
�أم �أنهم كانوا على ب ّينة م�سبقا ب�أنّ
و��س�ي��وا��ص�ل��ون ال�ن���ض��ال م��ن اجل
ال�سب�سي �سي�سعى �إىل ا�ستقطاب
امل�شاركة يف بناء تون�س .
خطاب الباجي قائد ال�سب�سي يف الرافد الد�ستوري الذي ال ميكن
ق�صر ه�لال ،على اقت�ضابه ،كان جت��اه�ل��ه �أو ال�ق�ف��ز ع�ل�ي��ه ،ب��ل هو
ّ
حمل جتاذب �سيا�سي بني الفرقاء
حم �م�لا ل��ر� �س��ائ��ل وا� �ض �ح��ة لعل
�أه ّمها �أنّ الد�ستوريني �سيوا�صلون � � �س� ��واء ب ��ال�ت�ره� �ي ��ب والتهديد
ال �ع �م��ل م ��ن اج ��ل ك �� �س��ب معركة بالإق�صاء �أو مبغازلته؟
االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة للمحافظة ال� �ث ��اب ��ت� ،أ ّن � � ��ه � �س �ي �ك��ون خلطاب
على مكت�سبات ال�شعب التون�سي ال�سب�سي يف م�سقط ر�أ� ��س حزب
وان ��ه ي�ت��وج��ب عليهم و��ض��ع اليد ب ��ورق� �ي� �ب ��ة م � ��ا ب � �ع� ��ده � � �س � ��واء يف
يف ال� �ي ��د وت��و� �س �ي��ع اجل �ب �ه��ة من امل���ش�ه��د ال���س�ي��ا��س��ي ال�ت��ون���س��ي �أو
اج ��ل ��ض�م��ان ال�ن�ج��اح م��ع تقدمي داخ��ل التحالف م��ن اج��ل تون�س
م� ��� �ش ��روع م �ت �ك��ام��ل ع �ل��ى جميع اخل�م��ا��س��ي �أو داخ ��ل ح��رك��ة نداء
امل�ستويات يرقى �إىل حتقيق رغبة تون�س ذاتها ،فالهوية الد�ستورية
التون�سيني الذين يريدون العي�ش �أ�صبحت مو�ضع اتهام رغم �إقرار
اجلميع ال�ضمني والعلني ب�صعوبة
يف امن وا�ستقرار.
ول �ك��ن ال �� �س ��ؤال ال� ��ذي ي�ب�رز من �إن مل يكن ا�ستحالة جتاهلها �أو
م��وق��ف ال���س�ب���س��ي ،ال�ق��ا��ض��ي بان ا�ستئ�صالها ..بدليل ذاك احل�ضور
ح ��رك ��ة ن � ��داء ت��ون ����س ه ��ي �سليل احلا�شد يف ذكرى ت�أ�سي�س احلزب
احل ��زب ال��د� �س �ت��وري اجل��دي��د �أي احلر الد�ستوري!..
حت ��دي ��د م��رج �ع �ي��ة الد�ستورية �إنّ ال �ب��اج��ي ق��اي��د ال���س�ب���س��ي قد
للحركة ،ال�س�ؤال هو هل �سيلقى يكون �أع�ل��ن ان�ط�لاق حملته �ض ّد
ه � ��ذا امل� ��وق� ��ف ق� �ب ��ول وم ��واف� �ق ��ة قانون الإق�صاء با�ستنفار القوى
ال �ت �ي��ارات ال�ف�ك��ري��ة ال �ت��ي يتكون ال ��د�� �س� �ت ��وري ��ة ال� �ت ��ي غ ��اب ��ت عن
منها نداء تون�س� ،أي هل �سيقبلون ال��واج �ه��ة م�ع�ل�ن��ا يف ذات الوقت
بان يكون حزب نداء تون�س حزبا �أنّ ح� ��زب ن � ��داء ت��ون ����س �سيقوم
د�ستوريا ،كما كان جليا يف خطاب ال �ي��وم ب�ن�ف����س دور احل� ��زب احلر
ال ��د�� �س� �ت ��وري اجل� ��دي� ��د بزعامة
زعيمه؟

احلبيب بورقيبة �أي تقدمي ر�ؤية
ج ��دي ��دة ل �ب �ن��اء م���س�ت�ق�ب��ل جديد
دون �أن ي�ستبعد �إمكانية احلوار
م��ع خ�صومه مب��ا يف ذل��ك حركة
ال�ن�ه���ض��ة م��ن اج ��ل وف ��اق وطني
�شامل ال ي�ستثني �أح ��دا� .أ�شرف
ال �ب��اج��ي ق��اي��د ال���س�ب���س��ي رئي�س
حركة ن��داء تون�س ع�شية ال�سبت
مبدينة ق�صر هالل على اجتماع
عام دعا �إليه ّ
ونظمه املكتب املحلي
للحركة باملدينة .الباجي الذي
مل ي�ضف ج��دي��دا يف كلمته ،بدا
واثقا �أكرث من �أي وقت م�ضى من
�أنّ الرياج جتري يف �صاحله ،وكان
ي�ت�ح��دث ب�ل�غ��ة امل �ت ��أك��د م��ن جناح
حزبه يف �صورة ّ
مت حتديد موعد
االن�ت�خ��اب��ات ال�ق��ادم��ة ،ورمب��ا كان
لنتائج �سرب الآراء التي �أجريت
م�ؤخرا ورجحت كفّته دور يف ذلك.
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان ك�ث�ير م��ن املتابعني
ينتظرون �أن يف�صح ال�سب�سي عن
ب�ع����ض �أوج� ��ه امل �� �ش��روع ال�سيا�سي
واالق � �ت � �� � �ص � ��ادي واالج� �ت� �م ��اع ��ي
ل�ل�ح��رك��ة لل��أي��ام امل�ق�ب�ل��ة ،اكتفى
زع �ي��م احل��رك��ة ب��احل��دي��ث ب�شكل
ف�ضفا�ض ع��ن الأه � ��داف العامة
حلزبه دون �أن يدخل يف تفا�صيل
مم��ا ي��ؤك��د �أنّ اللعبة االنتخابية

حت� ّت��م التكتّم �إىل ح�ين الإعالن
ر� �س �م � ّي��ا ع��ن م��وع��د االنتخابات
املقبلة .االجتماع انطلق يف حدود
ال�ساعة الثالثة وع�شر دقائق �أي
بت�أخري �أكرث من �ساعة عن املوعد
ال��ذي �أع�ل�ن��ه املنظمون حيث زار
ال �ب��اج��ي م �ق�برة �آل ب��ورق �ي �ب��ة يف
املن�ستري قبل و�صوله لق�صرهالل.
وعلى �أنغام الن�شيد الوطني بد�أت
فعاليات الإجتماع ال��ذي ح�ضره
عدد كبري من �أبناء اجلهة ف�ضال
عن �أع��داد هامة ج��اءت خ�صي�صا
م ��ن ع��دي��د ال� ��والي� ��ات الأخ � ��رى،
وقبل ان ينطلق الباجي يف كلمته
حت � ��دث م� �ه ��دي امل �ك �� �س��ي رئي�س
امل �ك �ت��ب امل �ح �ل��ي ل�ل�ح��رك��ة وا�ضعا
اللقاء يف �إطاره ثم تناول الرئي�س
اجل �ه��وي ال �ك �ل �م��ة.وق��ال الباجي
الذي � ّ
أطل من �شرفة قاعة �أفراح
�أم ��ام ح�شد كبري م��ن اجلماهري
من �أن�صار النداء” الذين جت ّمعوا
يف ال�ساحة املقابلة للقاعة ،قال
�أن ت��اري��خ  2م��ار���س “حدث هام
يف تاريخ تون�س ومنعرج فا�صل يف
تاريخ احلركة الوطنية” م�ؤكدا
على الدور الكبري للزعيم الراحل
احلبيب بورقيبة يف جن��اح حركة
ال�ت�ح��ري��ر ال��وط �ن��ي و�أ�� �ش ��اد بدور
�أبناء املدينة وذكر منهم الراحلني
احمد ع ّياد وحممد بزويتة ،وقال
�أنّ على اجلميع اليوم �أن يتوافقوا
وي� �ت� �ح ��اوروا م��ن �أج� ��ل م�ستقبل
تون�س ،وال حل امام اجلميع غري
لغة احل��وار ،كما �أكد �أنّ الإق�صاء
ال � ��ذي ي� �ن ��ادي ب ��ه ال �ب �ع ����ض �ضد
م�صلحة تون�س معتربا �أن تون�س
ال�ي��وم يف حاجة لكل �أبنائها ومل
ي�خ� ُل اخل�ط��اب م��ن ط��راف��ة حيث
�أن�شد الباجي ق�صيدا �شعبيا ختمه
ب�ـ «ر�ضينا ب��ال�ه� ّم وال�ه��م م��ا ر�ضا
بينا».
وكان لـ «ال�صحافة اليوم» حديث
قبل انطالق االجتماع مع ال�سيد
ر� �ض��ا ب �ل �ح��اج ح ��ول م��ا � �ص � ّرح به
حم�سن م��رزوق يف �أح��د الربامج
التلفزيونية على قناة ن�سمة حيث
قال �أنّ اجتماع ق�صرهالل �سيكون
«�إن � �ط �ل�اق ��ا ل �ل �ح��رك��ة الوطنية
الثانية» وهنا �أكد بلحاج ان حركة
ن ��داء ت��ون����س «ت���س�ير ع�ل��ى خطى
ب��ورق�ي�ب��ة رغ��م �أنّ ال�ت��وج��ه العام
للحزب لي�س د�ستوريا متاما»..
م�ؤكدا �أنّ «احلركة توا�صل اليوم
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ما بد�أه بورقيبة وباقي املنا�ضلني
الذين طبعوا تلك املرحلة الهامة
من تاريخ تون�س» م�ضيفا �أنّ على
اجلميع اليوم التوافق والتحاور
بغاية الو�صول �إىل �إن�ق��اذ البالد
مما هي عليه اليوم.
ي ��ا�� �س�ي�ن اب� ��راه � �ي� ��م م� ��ن احل� ��زب
اجلمهوري �أكد بدوره على �أهمية
هذا احلدث يف تاريخ تون�س ب�شكل
ع ��ام ،وق ��ال �أنّ ح���ض��وره ي ��أت��ي يف
�إط��ار تن�سيقية االحت��اد م��ن اجل
ت��ون����س ال ��ذي ه��و يف ط��ور البناء
الآن وق ��ال �أن ��ه الب��د م��ن �إيقاف
نزيف العنف يف البالد ونرجو �أن
يعطينا ال�شعب ثقته لننت�صر يف
الإنتخابات القادمة لنوا�صل بناء
ت��ون����س ..و�أ� �ض��اف ن��رج��و النجاح
لهذه احلكومة اجلديدة ،حكومة
النه�ضة .2
ُيذكر �أي�ضا �أنّه كان لل�سب�سي لقاء
م�ساء يوم اجلمعة مبدينة �سو�سة
م��ع ع��دد ه��ام م��ن رج��ال الأعمال
من خم�س واليات تقريبا� ،شددوا
خ�لال��ه على الأزم ��ة املقلقة التي
مي��ر بها �إقت�صاد ال�ب�لاد ووجوب
التحرك ب�سرعة وفعالية من �أجل
�إن �ق��اذ ال �ب�لاد م��ن ال �غ��رق يف نفق
غنى عنها.
�أزمات مالية هي يف ً
هوام�ش
�أعداد كبرية تدفقت على ال�ساحةالتي انتظم فيها االجتماع وقبل
امل ��وع ��د ب� ��أك�ث�ر م ��ن � �س��اع��ة كان
املوجودون بالآالف.
 ت�ع��زي��زات �أمنية غ�ير م�سبوقة��ش�ه��ده��ا ف���ض��اء االج �ت �م��اع ّ
ولعل
ب�ع����ض الإ�� �ش ��اع ��ات ال �ت��ي توزعت
ب�شكل كبري على �شبكات التوا�صل
الإج �ت �م��اع��ي ��س��اه�م��ت يف تعزيز
االحتياطات الأمنية.
 ح�ضر العلم املفدى بكثافة �إىلجانب �أعالم احلركة كما ح�ضرت
� �ص��ور ال��زع �ي��م ال ��راح ��ل احلبيب
بورقيبة.
��س�ج�ل�ن��ا ح �� �ض��ور ع ��دد ه ��ام مناملنا�ضلني من الرعيل الأول ممن
م ��ازال ��وا ع�ل��ى ق�ي��د احل �ي��اة �سواء
م��ن �أب �ن��اء م��دي�ن��ة ق���ص��ره�لال �أو
من مدن وجهات �أخ��رى -.ح�ضر
االج�ت�م��اع ع��دد م��ن ال�شخ�صيات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل �ع��روف��ة م �ث��ل ي�س
اب ��راه� �ي ��م وال ��دك� �ت ��ور عزالدين
�سعيدان والطاهر بن ح�سني..
احل��را��س��ة اخلا�صة التي رافقتال �ب��اج��ي ق ��اي ��د ال �� �س �ب �� �س��ي كانت
ب � ��أع� ��داد ك� �ب�ي�رة وب �ع �� �ض �ه��ا حال
دون الو�صول �إليه وحم��اورت��ه �أو
الت�سجيل م�ع��ه مم��ا �أث ��ار غ�ضب
عدد من الزمالء.

هجوم على موكب �إمدادات لل�شرطة الأفغانية
•• كابول-وكاالت:

مقتل ع�شرات امل�سلحني وجندي فرن�سي مبايل
•• باماكو-باري�س-وكاالت:

قالت احلكومة الفرن�سية ام�س ان جنديا فرن�سيا ثالثا
القى حتفه اثناء القتال ب�شمال مايل �ضد متمردين اىل
ج��ان��ب ق��وات افريقية .وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع الفرن�سية
ان الكوربورال �سيدريك �شارينتون قتل يف وقت مت�أخر
م��ن م���س��اء ام ����س الأول يف اجل �ب��ال امل�ت��اخ�م��ة للحدود
اجلزائرية .وقال اجلي�ش الت�شادي هذا اال�سبوع ان قواته
قتلت زعيمني اقليميني بتنظيم القاعدة ببالد املغرب
اال�سالمي وهما خمتار بلمختار وعبد احلميد ابو زيد.
وتالحق القوة الفرن�سية االفريقية امل�شرتكة مقاتلني
مرتبطني بتنظيم القاعدة بعد �أن ب��د�أت حملة تقودها

فرن�سا منذ �سبعة ا�سابيع للق�ضاء على هيمنة اال�سالميني
على �شمال مايل .يف االثناء قتل ما ال يقل عن خم�سني
ا�سالميا من حركة التوحيد واجلهاد يف غرب افريقيا،
احدى املجموعات امل�سلحة يف �شمال مايل ،منذ اجلمعة
يف معارك �ضد جنود ماليني وفرن�سيني قرب غاو  .وقال
م�صدر ع�سكري م��ايل لفران�س بر�س يف ات�صال هاتفي
اج��ري معه من باماكو التي تبعد  1200كلم عن غاو
ك�برى م��دن �شمال م��ايل امل�ع��ارك ك��ان��ت م�ستمرة �صباح
االح��د على بعد  60كلم �شمال غ��او ب�ين اال�سالميني
والقوات املالية املدعومة من اجلي�ش الفرن�سي .ونحن
ن�سيطر على الو�ضع .قتل ما ال يقل عن  50ا�سالميا من
حركة التوحيد واجلهاد يف غرب افريقيا منذ اجلمعة .

�أ� �ص �ي��ب  6ع �ن��ا� �ص��ر م ��ن ال �ق ��وات
الأف � �غ ��ان � �ي ��ة واح �ت��رق � ��ت �آل� �ي� �ت ��ان
تخ�صهما يف ه�ج��وم ن�ف��ذه مقاتلو
ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ع�ل��ى م��وك��ب �أمني
يقل �إم��دادات لل�شرطة يف مقاطعة
ورداج ب��إق�ل�ي��م ب��اد��ش�ك��ان يف �شمال
� �ش ��رق ال � �ب �ل�اد .ون �ق �ل��ت �صحيفة
خاما الأفغانية ام�س عن املتحدث
ب��ا� �س��م م�ن�ط�ق��ة ب��ام�ي�ر  303الل
حممد �أح�م��دزاي قوله ان طالبان
هاجمت يف منطقة با�شان ،موكباً
ينقل �إم��دادات لل�شرطة الأفغانية
يف ورداج .و�أ�� �ش ��ار �أح� �م ��دزاي �إىل
ان ا�شتباكات �سجلت ب�ين القاوت
الأف � �غ ��ان � �ي ��ة وم� �ق ��ات� �ل ��ي طالبان
وا�ستمرت عدة �ساعات ،فيما �أر�سلت
ق��وات دع��م �أمنية �إىل امل�ك��ان .فيما
�أك��د املتحدث با�سم حاكم باد�شكان
عبد ال ��ر�ؤوف را�سخ وق��وع احلادث
�شرياً �إىل ان��ه �أ�سفر عن �إ�صابة 6
م��ن العنا�صر الأم�ن�ي��ة الأفغانية،
ف�ي�م��ا �أح ��رف ��ت �آل �ي �ت��ان تخ�صهما
بالكامل .من جهتها �أعلنت طالبان
م�س�ؤوليتها عن احلادث زاعمة انه
ا�سفر عن مقتل  15وغ�صابة 12
من القوات الأفغانية ،لكن ال�سلطات
الأمنية يف �شمال �شرق �أفغان�ستان

نفت هذه املزاعم .من جهة �أخرى،
عب قائد اجلي�ش الإ�سرتايل ام�س
رّ
ع��ن �أ��س�ف��ه ملقتل طفلني افغانيني
بنريان جنود ا�سرتاليون يف جنوب
ال �ب�لاد يف ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع .وقال
اجلرنال ديفيد هاريل ن�شعر ب�أ�سف
ع�م�ي��ق مل���س��ؤول�ي��ة ال �ق��وة الدولية
التابعة حللف �شمال االطل�سي عن
م� ��وت ف �ت �ي�ين اف �غ��ان �ي�ين ع ��ن غري
ق�صد خ�لال العملية .وا�ضاف انه
م��ن امل �ب �ك��ر ج ��دا م �ع��رف��ة الوقائع
ب ��دق ��ة او م �ع��رف��ة م ��ن امل� ��� �س� ��ؤول
 .واو� � �ض� ��ح اجل �ن ��رال يف ب� �ي ��ان ان
القوات اخلا�صة اال�سرتالية كانت
تقوم بعملية روتينية ميدانية يف
والي��ة اروزغ��ان جنوب عندما وقع
احل� ��ادث اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي .وقال
ان ال�ط��اق��م اال� �س�ت�رايل اب �ل��غ على
الفور م�س�ؤويل احلكومة االفغانية
وال �ق��ادة الع�سكريني يف اروزغ ��ان.
وك ��ان ح��اك��م والي ��ة اروزغ� ��ان امري
حممد اخوندزادا اكد ان الطفلني
ال�ل��ذي��ن يبلغان م��ن ال�ع�م��ر �سبعة
وثمانية اع��وام قتال بنريان جنود
ا� �س�ت�رال �ي�ي�ن ع ��ن ط��ري��ق اخلط�أ.
و�أو��ض��ح �أن م�سلحني اطلقوا النار
يف البداية على مروحية كانت تقل
اجلنود اال�سرتاليني .من جانبها
اعربت القوة الدولية للم�ساعدة يف

ار�ساء االمن يف افغان�ستان اي�ساف
عن ا�سفها العميق ملقتل الطفلني،
وقالت انها ال تزال ملتزمة بتقليل
ع��دد ال�ضحايا املدنيني اىل احلد
االدن � � ��ى .وق � � �دّم اجل �ن��رال ج ��وزف
دن � �ف� ��ورد ق ��ائ ��د اي �� �س��اف التعازي
واعتذارا �شخ�صياً لعائلة ال�صبيني
ال �ل ��ذي ��ن ق �ت�ل�ا م � ��ؤك � ��داً التزامه

ب�ضمان ف�ع��ل م��ا ه��و � �ص��واب جتاه
ع��ائ�ل�ات م��ن �أحل� ��ق ب�ه��م ال�ضرر،
وجت � ��اه امل �ج �ت �م��ع ال � ��ذي يعي�شون
فيه .وقال ،نحن نتحمل امل�س�ؤولية
الكاملة ع��ن ه��ذه امل��ا��س��اة  .وقالت
اي�ساف ان اجلنود فتحوا النار على
من اعتقدوا انهم من املتمردين.
وا� �ض��اف��ت ان ف��ري�ق��ا م���ش�ترك��ا من

القوات االفغانية وقوات اي�ساف زار
اقليم �شهيدي ح�سا�س يف اوروزغان
ال �� �س �ب ��ت ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق يف احل� � ��ادث
واالج� �ت� �م ��اع ب��ال��وج �ه��اء املحليني
وال�شهر املا�ضي قتل ع�شرة مدنيني
افغان من بينهم خم�سة اطفال يف
غ��ارة جوية �شنها احللف يف والية
كونار.
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�أوباما يعني من�سق ًا جديد ًا لل�شرق الأو�سط
•• وا�شنطن-ا ف ب:

ع�ين ال��رئ�ي����س االم�يرك��ي ب ��اراك اوب��ام��ا من�سقا جديدا
ل�ش�ؤون ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا واخلليج ،وذلك
قبل ا�سبوعني من زي��ارت��ه املقبلة اىل االردن وا�سرائيل
واالرا�ضي الفل�سطينية.
وق ��ال ال�ب�ي��ت االب�ي����ض ان اوب��ام��ا ع�ين خ�ب�ير ال�سيا�سة
اخلارجية يف فريق باراك اوباما منذ اربع �سنوات فيليب
غوردون ،مو�ضحا انه �سيتوىل مهامه يف  11اذار مار�س.
وق ��ال ت��وم دون�ي�ل��ون م�ست�شار االم ��ن ال�ق��وم��ي يف البيت
الأب �ي ����ض ان ف�ي�ل�ي��ب غ � ��وردون ع���ض��و ا��س��ا��س��ي يف فريق

ال�سيا�سة اخلارجية الوباما وال�شخ�ص االمثل لتن�سيق
ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة.
وا�� �ض ��اف دون �ي �ل��ون ان ع�م�ل��ه م��ع ح�ل�ف��ائ�ن��ا االوروب� �ي�ي�ن
و�شركائنا ك��ان ا�سا�سيا مل�ساعدتنا يف �صياغة ال�سيا�سة
ومعاجلة الق�ضايا يف العامل ميا يف ذل��ك ليبيا و�سوريا
وايران .
وتابع م�ست�شار االمن القومي ان عمل دونيلون يف جماالت
االم��ن ال��دويل واالقت�صاد ال��دويل وال���ش��ؤون االوروبية
وال�شرق االو�سط ،يجعل منه ال�شخ�ص االمثل لتن�سيق
�سيا�ستنا يف اوق��ات التحديات الكربى هذه واالنفتاح يف
ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا واخلليج و�شغل غوردون

ت�شافيز يدير حكومته من �سرير املر�ض

من�صب م���س��اع��د وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ل�ل���ش��ؤون االوروبية
واالوروبية اال�سيوية منذ ايار مايو .2009
وق��د ت��وىل م�س�ؤولية ال�سيا�سة االم�يرك�ي��ة يف خم�سني
بلدا ا�ضافة اىل حلف �شمال االطل�سي واالحتاد االوروبي
ومنظمة االم��ن والتعاون يف اوروب��ا ،بح�سب بيان البيت
االبي�ض.
وقبل ذل��ك عمل م�ست�شارا الوب��ام��ا لل�سيا�سة اخلارجية
خالل حملته االنتخابية يف  2008كما �شغل يف املا�ضي
من�صب مدير ال�ش�ؤون االوروبية يف جمل�س االمن القومي
يف عهد بيل كلينتون الذي توىل رئا�سة الواليات املتحدة
من  1993اىل .2001

االحتالل يوا�صل �إغالق معرب غزة التجاري

الف�صل العن�صري �ضد الفل�سطينيني ي�شمل حافالت النقل
•• القد�س-غزة-وكاالت:

ق� � � � � ��ررت وزارة امل� � ��وا� � � �ص� �ل��ات
اال�سرائيلية تخ�صي�ص حافالت
ل �ن �ق��ل ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ين ال ��ذي ��ن
ي��رغ �ب��ون ب��ال��و� �ص��ول اىل امل ��دن
الواقعة يف و�سط ا�سرائيل اعتبارا
م ��ن ال �ي ��وم الإث� �ن�ي�ن ،ب�ح���س��ب ما
ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت
 .وينطوي ه��ذا القرار على ابعاد
ذات طابع عن�صري ،يف وقت ي�شكو
ف�ي��ه الفل�سطينيون م��ن عمليات
مت �ي �ي��ز مم��اث �ل��ة ت���ش�م��ل ميادين
اخرى.
وي�ع�ي��د ه ��ذا ال �ق��رار اىل االذه ��ان
ب �ع �� �ض��ا م � ��ن م� �ظ ��اه ��ر الف�صل
ال �ع �ن �� �ص��ري ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت متبعة
يف ب�ع����ض ال �ب �ل��دان ق �ب��ل ع�شرات
ال���س�ن�ين ،وحت ��دي ��دا يف الواليات
املتحدة وق�صة روزا بارك�س ،التي
رف �� �ض��ت ع � ��ام  1955التوجه
للق�سم املخ�ص�ص ل�ل���س��ود (ذوي
ال �ب �� �ش��رة ال �� �س ��وداء) ورف �� �ض��ت ان
ت �خ �ل ��ي م �ق �ع ��ده ��ا يف احل ��اف� �ل ��ة،
التي ك��ان ح�سب ال�ع��رف ال�سائد،
ي�خ���ص����ص اجل� ��زء اخل �ل �ف��ي منها
لل�سود.
وت�ب�رر ال � ��وزارة بح�سب يديعوت
ال�ف���ص��ل يف احل ��اف�ل�ات ب � ��أن ذلك
ي� �خ� �ف ��ف م � ��ن االح � �ت � �ك� ��اك وم ��ن

ال�ضغط بني العمال الفل�سطينيني
واليهود.
ج� ��اء ذل� ��ك ب �ع��د � �ش �ك��اوى قدمها
م�ستوطنون �أب��دوا فيها تخوفهم
م��ن ��س�ف��ر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين معهم
باحلافالت ذاتها.
ون�شرت يديعوت �أق ��واال ل�سائقي
با�صات �أف ��ادوا فيها ب�أنهم �سوف
ُي � �ن� ��زل� ��ون ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن من
احلافالت غري املخ�ص�صة لهم لأن
هناك تفتي�شا على املخالفني .
واع�ت�بر �سائق �آخ��ر ه��ذا االجراء
خميفا؛ لأن��ه �سيخلق م�شكلة �أنا
�أرى �أن الفل�سطينيني ل��ن ي�ؤذوا
�أنف�سهم .
و�أو�ضحت ال��وزارة ان ت�شغيل هذه
احلافالت مت بالتن�سيق مع جهات
فل�سطينية ومبوافقتها  ،بح�سب
ال�صحيفة.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى� ،أع �ل��ن م�س�ؤول
فل�سطيني� ،إن اجلي�ش الإ�سرائيلي
قرر موا�صلة �إغالق معرب كرم �أبو
�سامل املخ�ص�ص للحركة التجارية
م ��ع ق� �ط ��اع غ� � ��زة ،ام � �� ��س ،لليوم
ال�ساد�س على ال�ت��وايل فيما �أعاد
فتح معرب بيت حانون �إيرز �شمال
القطاع ،للحاالت الإن�سانية.
وقال رئي�س هيئة املعابر واحلدود
يف ال�سلطة الفل�سطينية  ،نظمي
مهنا� ،إن ال�سلطات الإ�سرائيلية

�أب�ل�غ��ت الفل�سطينيني با�ستمرار
�إغ�لاق معرب كرم �أب��و �سامل الذي
ي ��رب ��ط ب�ي�ن ج �ن ��وب ق �ط ��اع غ ��زة،
والأرا� � �ض � ��ي الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،وهو
املعرب الوحيد املخ�ص�ص للحركة
ال �ت �ج��اري��ة ،ال �ي ��وم الأح � ��د لليوم
ال���س��اد���س على ال �ت��وايل ل �أ�سباب
�أمنية .
و�أ�ضاف �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية
�أب �ل �غ��ت م��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر ،ب�إعادة

فتح جزئي ملعرب بيت حانون �إيرز
�أم��ام احل��االت املر�ضية الإن�سانية
الطارئة فقط.
وي �خ �� �ص ����ص م �ع�ب�ر ب �ي��ت حانون
حلركة الأفراد بني غزة و�إ�سرائيل
وال�ضفة ،حيث ي�سمح عادة مبرور
من يحمل ت�صاريح خا�صة للمرور
وللأجانب� ،إىل جانب املر�ضى بعد
�إج � ��راءات تن�سيقية خ��ا��ص��ة لهم،
والأج ��ان ��ب .ي��ذك��ر �أن ال�سلطات

الإ�سرائيلية �أغلقت معابر قطاع
غ � ��زة ال� �ث�ل�اث ��اء امل ��ا�� �ض ��ي ،عقب
�سقوط �صاروخ �أطلق من القطاع
ع �ل��ى م��دي �ن��ة ع �� �س �ق�لان وت�سبب
ب�أ�ضرار ب�أحد ال�شوارع دون وقوع
�إ�صابات ب�شرية ،وهو �أول �صاروخ
ي�سقط منذ اتفاق التهدئة الذي
�أع �ق��ب م��وج��ة ت�صعيد ا�ستمرت
ثمانية �أي ��ام يف نوفمرب-ت�شرين
الثاين املا�ضي.

•• كراكا�س-ا ف ب:

اكد نائب الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو ان الرئي�س هوغو ت�شافيز
ال��ذي يخ�ضع لعالج كيميائي يف امل�ست�شفى الع�سكري يف كراكا�س يعطي
توجيهات للحكومة من �سريره وقد طلب وثائق الخذ قرارات اقت�صادية
و�سيا�سية �ست�سرع الثورة  .وقال مادورو يف مقابلة مع التلفزيون الوطني ان
الرئي�س طلب �سل�سلة وثائق .لقد ار�سلنا اليه هذه الوثائق التي ت�ضم كل
التوجيهات التي ا�صدرها الينا  .وا�ضاف نحن نحرتم عالجه وال نت�صرف
بطريقة ت�ستعجل عالجه ،ولكنه يبقى على اطالع دائم ويت�صرف كرئي�س
دول��ة  ،م���ش��ددا على ان ه�ن��اك ق ��رارات بالغة االه�م�ي��ة يقيمها ويتخذها
الرئي�س لوحده .وكان مادورو ك�شف للمرة االوىل ان ت�شافيز يتلقى عالجا
كيميائيا للق�ضاء على ورم �سرطاين �سبق ان اجرى اربع عمليات جراحية
يف هافانا ال�ستئ�صاله كان �آخرها يف كانون االول دي�سمرب.

�إعادة حماكمة مبارك
والعاديل � 13أبريل
•• القاهرة-وكاالت:

ح��ددت حمكمة ا�ستئناف القاهرة
ام ����س الأح � ��د ال �ث��ال��ث ع �� �ش��ر من
�أبريل-ني�سان املقبل موعدا لبدء
�إع ��ادة حماكمة الرئي�س امل�صري
امل �خ �ل��وع ح���س�ن��ي م� �ب ��ارك ووزي� ��ر
داخليته حبيب العاديل و�ستة من
ك �ب��ار م���س��اع��دي��ه ،يف ق���ض�ي��ة قتل
املتظاهرين.
وذك� � � ��رت وك� ��ال� ��ة �أن� � �ب � ��اء ال�شرق
الأو�� �س ��ط امل���ص��ري��ة ال��ر��س�م�ي��ة �أن
حماكمة م�ب��ارك وال �ع��اديل و�ستة
من كبار م�ساعديه ورجل الأعمال
ال�ه��ارب ح�سني ��س��امل �ستجري يف
اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين
�إب� ��ان ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر ،وت�صدير
الغاز لإ�سرائيل ب�أ�سعار تف�ضيلية،
والعدوان على املال العام.
وي� ��رق� ��د م � �ب� ��ارك يف م�ست�شفى
ع�سكري ،ويف يناير-كانون الثاين
ق�ضت حمكمة ب��ال�ق��اه��رة ب�إعادة
حماكمته بعد �أن �صدر حكم عليه
بال�سجن امل�ؤبد فيما يت�صل بقتل
ق � ��وات الأم � � ��ن مل �ح �ت �ج�ين ،خالل
حم��اول �ت �ه��ا �إخ� �م ��اد ال� �ث ��ورة التي
اندلعت �ضده عام .2011
من ناحية �أخ��رى ،ق�ضت املحكمة
الد�ستورية العليا يف م�صر بعدم
قبول الدعاوى املطروحة �أمامها
ب�ش�أن بطالن قرار ت�شكيل اجلمعية
الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور.

جرحى با�شتباكات �ألبان مع �شرطة مقدونيا البحرين ت�ستنكر تقرير هيومن رايت�س ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف اململكة
•• �سكوبيي-ا ف ب:

•• املنامة-وام:

اع �ل ��ن م �� �ص��در ر� �س �م��ي ان اكرث
م� ��ن ع� ��� �ش ��رة ا�� �ش� �خ ��ا� ��ص بينهم
��ش��رط�ي��ان ج��رح��وا يف مواجهات
بيت متظاهرين البان وال�شرطة
يف �سكوبيي التي ت�شهد توترا يف
االي��ام االخي��رة بعد تعيني زعيم
�سابق للمتمردين االل�ب��ان وزيرا
للدفاع.
وق� � � ��ال ال � �ن� ��اط� ��ق ب ��ا�� �س ��م با�سم
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل�ق��دون�ي��ة ايفو
كوتيف�سكي ان ع ��ددا ك�ب�يرا من
اال�شخا�ص اعتقلوا بعد تظاهرة
ع�ن�ي�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ل���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ب��ان ال �ب �ـ �ـ �ـ �ـ��ان يف
�سكوبيي .
وان ��دل� �ع ��ت ال� ��� �ص ��دام ��ات عندما
ا�ستخدمت ال�شرطة الغاز امل�سيل
للدموع لتفريق مئات املتظاهرين
الذين جتمعوا لدعم وزير الدفاع
اجلديد تاملوت خافري الذي كان
ق��ائ��دا للمقاتلني االل�ب��ان الذين
حاربول القوات احلكومية يف نزاع
ا�ستمر �سبعة ا�شهر يف ،2001
ح�سب امل�صدر نف�سه.
وع �ي��ن خ ��اف ��ري وزي � � ��را للدفاع
ق �ب��ل اح� ��د ع �� �ش��ر ي ��وم ��ا واح� ��رق

�أعربت مملكة البحرين عن ا�ستغرابها جتاه بيان منظمة
مراقبة حقوق االن�سان هيومن رايت�س ووت�ش ب�ش�أن حقوق
الإن�سان يف اململكة والإ�صالحات التي تنفذها وقالت �إن
البيان ت�ضمن معلومات بعيدة ع��ن ال�صحة وجمافية
للواقع وفيه حتامل �شديد رغم الت�سهيالت والإجراءات
الإيجابية التي قدمتها البحرين للمنظمة .ونقلت وكالة
�أن�ب��اء البحرين بنا عن وزارة ��ش��ؤون حقوق االن�سان يف
بيان �أ�صدرته الليلة قبل املا�ضية�..أنها د�أبت منذ �إن�شائها
على فتح ق�ن��وات التوا�صل وم��د اجل�سور م��ع املنظمات
احلقوقية الدولية وذلك تنفيذا لتو�صية جمل�س حقوق
االن�سان ب�ش�أن ت�سهيل دخ��ول منظمات املجتمع املدين
ال��دول�ي��ة ململكة البحرين و �إمي��ان��ا منها ب ��إط�لاع هذه
املنظمات الدولية على الإجن��ازات و املكا�سب احلقوقية
م�شرية �إىل �أن البحرين ال يوجد لديها ما تخفيه عن
هذه املنظمات و�أن عدد زيارات املنظمات غري احلكومية
منذ �شهر فرباير عام  2011بلغ  75زيارة �أي مبعدل
ث�لاث منظمات �شهريا وه��و ما يعك�س �سيا�سة االنفتاح
واحلرية التي تنتهجها اململكة جتاه املنظمات احلقوقية.
و�أ�ضافت �أن ما ورد يف بيان املنظمة يوم اخلمي�س املا�ضي
املوافق  28فرباير يف مقر اجلمعية البحرينية حلقوق
االن�سان ت�ضمن معلومات بعيدة عن ال�صحة وجمافية
للواقع وفيه حتامل �شديد رغم الت�سهيالت والإجراءات
الإيجابية التي مت تقدميها للمنظمة واطالعها على
احل�ق��ائ��ق وال ��رد على ا�ستف�ساراتها مم��ا ي��وح��ي بوجود
نية مبيته لدى املنظمة جتاه اململكة .و�أو�ضحت �أنه ورد
يف بيان املنظمة ب�أنه ال يوجد �أي تقدم يف اال�صالحات
�ضاربة بعر�ض احلائط االجن��ازات واملكا�سب احلقوقية

امل�ت�ظ��اه��رون ع�ل��م م�ق��دون�ي��ا امام
م�ق��ر ال���ش��رط��ة ور� �ش �ق��وا عنا�صر
االمن باحلجارة.
وت �� �ض��ررت ع ��دة � �س �ي��ارات بينما
حت�ط��م زج ��اج واج �ه��ات ع ��دد من
املحالت .وقد احرقت حافلة.
وجاءت التظاهرة ردا على جتمع
للمقدونيني اجل�م�ع��ة احتجاجا
ع� �ل ��ى ت� �ع� �ي�ي�ن خ� � ��اف� � ��ري� ،شهد
اع �م��ال ع�ن��ف وت���ش�ه��د العالقات
ب �ي�ن امل� �ق ��دون� �ي�ي�ن واالل� � �ب � ��ان يف

ه ��ذه اجل �م �ه��وري��ة ال�سوفياتية
ال�سابقة توترا منذ النزاع الذي
ا�ستمر �سبعة ا��ش�ه��ر يف 2001
ب�ين ال �ق��وات احلكومية والتمرد
االلباين يف مقدونيا.
وان �ت �ه��ى ال� �ن ��زاع ب �ت��وق �ي��ع اتفاق
ال�سالم يف اوهريد يف �آب اغ�سط�س
 2001ين�ص على منح االلبان
مزيدا من احلقوق وميثل االلبان
 25نحو باملئة من مليوين ن�سمة
يف مقدونيا.

التي حتققت على �أر���ض الواقع وك��ان من �أبرزها �إن�شاء
وزارة حل�ق��وق الإن���س��ان وا��س�ت�ح��داث من�صب �أم�ي�ن عام
التظلمات ومفت�شني عامني يف وزارة الداخلية وجهاز
الأمن الوطني يخت�صان بتلقي وفح�ص ال�شكاوي املقدمة
�ضد منت�سبي ق��وات الأم��ن العام وجهاز الأم��ن الوطني
ومت��ت حما�سبة ع��دد م��ن ال �ق��ادة وامل���س��ؤول�ين يف وزارة
الداخلية و�إحالة البع�ض �إىل املحاكم�..إ�ضافة �إىل تعيني
رئي�س ج��دي��د ل�ل�أم��ن ال�ع��ام منذ ع��ام  2011و�أ�شارت
�إىل عقد دورات تدريبية منتظمة لل�شرطة وال�ضباط
ب�ش�أن �إنفاذ القانون و�إن�شاء وح��دة خا�صة بالتحقيق يف
دع��اوي التعذيب تابعة ملكتب النائب العام ال��ذي يتمتع
با�ستقاللية ت��ام��ة ب��إع�ت�ب��اره �شعبة م��ن �شعب الق�ضاء
وتعديل بع�ض مواد قانون العقوبات �أهمها التعديالت
املعنية بحرية الر�أي والتعبري والتي مبوجبها ا�سقطت
النيابة العامة جميع االتهامات والق�ضايا التي يتداخل
معها احل��ق يف �إب� ��داء ال� ��ر�أي ومم��ار��س��ة ح��ري��ة التعبري
وتعديل م��واد قانون العقوبات املتعلقة بالتعذيب وفق
امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة وا�ستقاللية الق�ضاء ماليا و �إداري ��ا
وو� �ض��ع � �ض��واب��ط وم ��دون ��ات ��س�ل��وك حت ��دد م�س�ؤوليات
رج��ال ال�شرطة و� �ص��دور الأم ��ر امللكي بتعديل وان�شاء
امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق االن�سان مبا يتوافق مع مبادئ
باري�س .ونوهت بتنفيذ  75يف املائة من تو�صيات اللجنة
البحرينية لتق�صي احلقائق وقبول ن�سبة  90يف املائة
م��ن تو�صيات جمل�س حقوق االن���س��ان ووج��ود م��ا يزيد
عن 600منظمة �أه�ل�ي��ة يف ب�ل��د يعترب ن�سبيا �صغري
لوجود مثل هذا العدد ال�ضخم من املنظمات والتي متثل
�أطياف املجتمع كافة ومنها ت�سع جمعيات تعمل يف املجال
احلقوقي وغريها من التغيريات التي من �ش�أنها زيادة
احلريات واحلقوق.

ت�شا�ؤم غربي ب�ش�أن �أزمة النووي الإيراين
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أ�� �ش ��ارت �صحيفة وا��ش�ن�ط��ن ب��و��س��ت الأمي��رك �ي��ة �إىل
امل�ب��اح�ث��ات ب���ش��أن ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي الإي� ��راين يف ما
بني �إيران والدول ال�ست الكربى ،وقالت �إن حكومات
الواليات املتحدة و�أوروبا تواجه �صعوبات يف الطريق
�إىل عقد اتفاق مع �إي��ران يكبح طموحات الأخ�يرة يف
احل�صول على �أ�سلحة نووية.
وح��ذر م�س�ؤولون وخ�ب�راء �أم�يرك�ي��ون م��ن �أزم��ة ثقة
��س�ي��ا��س�ي��ة ع�م�ي�ق��ة اجل� ��ذور ب�ي�ن اجل��ان �ب�ين الإي� ��راين
وجم �م��وع��ة ال� ��دول ال �ك�ب�رى ،وال �ت��ي ت���ض��م ك�ل�ا من
الواليات املتحدة وبريطانيا ورو�سيا وفرن�سا وال�صني
زائدا �أملانيا ،مو�ضحني �أن هذه الأزمة قد تهدد بانهيار
�أي ت�ق��دم م�ت��وا��ض��ع رمب��ا مت حتقيقه ب���ش��أن الأزم ��ة
النووية الإيرانية حتى الآن.
وقالت ال�صحيفة �إن هناك ت�صريحات �إيرانية مت�ضاربة
ب�ش�أن النووي الإيراين �صدرت عن م�س�ؤولني �إيرانيني
بعد �أيام قليلة من املباحثات الأخرية ،وهي املباحثات
التي كانت تب�شر بالو�صول لنقطة حت��ول يف الأزمة
النووية ،م�ضيفة �أن هذه الت�صريحات املت�ضاربة ظهر
بع�ضها على ال�سطح اجلمعة املا�ضية.

و�أو��ض�ح��ت �أن م��ن �أ� �ش��ارت �إل�ي��ه ب��أن��ه حجة الإ�سالم
كاظم �صديقي قال يف خطبة اجلمعة املا�ضية بطهران
�إن �إي� ��ران ل��ن تتخلى ع��ن حقوقها ال�ن��ووي��ة وحقها
يف تخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم ،م�ضيفا �أن املباحثات التي
�شهدتها �أمل��ا�آت��ا الكزاخية برهنت على ث�ب��ات املوقف
الإيراين.
و�أ�ضافت �أن �صديقي املقرب من املر�شد الأع�ل��ى �آية
اهلل علي خامنئي داف��ع ع��ن ح��ق �إي ��ران غ�ير القابل
للتفاو�ض يف النووي  ،م�ضيفا �أنه ال ميكن لأي م�س�ؤول
�إيراين التنازل عن هذا احلق ،وذلك ما يتناق�ض مع
ت���ص��ري�ح��ات ل��وزي��ر اخل��ارج �ي��ة الإي � ��راين ع�ل��ي �أكرب
�صاحلي م�ساء اجلمعة ،قال فيها �إن املفاو�ضات ت�سري
على الطريق ال�صحيح .
ويحـــــذر امل���س�ـ�ـ�ـ�ـ��ؤول��ون الغربيـــــون م��ن �أن �إيــران
ت�ســـــتخدم الدبلوما�سية ك�أ�ســــلوب مماطلــــة ،خا�صـــة
�أن امل�س�ؤولني الإيرانيـــــني �ســـــبق �أن وعــــدوا منت�صــــف
العـام املا�ضي بال�ســـماح ملفت�شـــي الوكالـــــة الدولية
للطاقــــة الذريـــة بزيــارة املن�شــــ�آت الع�سكرية التي
ي�شتبه يف �أن علماء �إي��ران�ي�ين �أج�ـ�ـ�ـ��روا فيهـــا �أبحاثا
نوويــــة �سرية ،لكن طهران �ســـرعان ما تخلـــت عن
وعودها.
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عوا�صم
ا�سطنبول
قالت وكالة االنا�ضول لالنباء ان مقاتلي حزب العمال الكرد�ستاين
يعتزمون االفراج عن جمموعة من امل�س�ؤولني االتراك املخطوفني
خالل االيام الع�شرة القادمة يف اطار اتفاق �سالم �شامل.
ونقلت الوكالة ع��ن جولتان كي�ساناك ال�سيا�سي ال�ترك��ي قوله يف
م ��ؤمت��ر �صحفي يف ارب �ي��ل ب�شمال ال �ع��راق �أمت �ن��ى �أن ي�ع��ود ه�ؤالء
امل�س�ؤولون احلكوميون لذويهم قريبا .وقالت الوكالة ان كي�ساناك
الذي ي�شارك يف رئا�سة حزب ال�سالم والدميقراطية امل�ؤيد لالكراد
يف تركيا ق��ام بتو�صيل خ�ط��اب م��ن عبد اهلل �أوج�ل�ان زع�ي��م حزب
العمال الكرد�ستاين امل�سجون الذي يتفاو�ض على �أ�س�س اتفاق ال�سالم
م��ع احل�ك��وم��ة ال�ترك�ي��ة منذ �أك�ت��وب��ر ت�شرين االول امل��ا��ض��ي .و�سلم
كي�ساناك اخلطاب اىل مراد كارايالن الزعيم الفعلي حلزب العمال
الكرد�ستاين وقالت و�سائل اعالم تركية خالل اال�سبوع املا�ضي ان
حزب العمال الكرد�ستاين �سيفرج عن نحو  16م�س�ؤوال خمطوفا
قريبا يف خطوة �أوىل نحو ال�سالم .وذك��رت و�سائل اعالم تركية �أن
�أوجالن امل�سجون يف جزيرة قرب ا�سطنبول منذ عام  1999يعر�ض
�سحب قواته من تركيا بحلول �أغ�سط�س اب اذا م�ضت �أنقرة قدما يف
اجراء ا�صالحات النهاء التمرد.

�ستوكهومل
ذكرت وكالة االنباء ال�سويدية ان ال�شرطة تلقت حواىل مئة �شهادة
ج��دي��دة تتعلق باغتيال رئي�س ال ��وزراء اول��وف ب��امل��ة ،م��ؤك��دة بذلك
انها ما زالت ت�سعى لك�شف ا�سرار هذه احلادثة بعد  27عاما على
وقوعها .وكانت ال�شرطة و�ضعت يف ذكرى اغتيال رئي�س احلكومة
خطا هاتفيا خم�ص�صا للتحقيق يف االغتيال .وقد ات�صال اكرث من
مئة �شخ�ص بع�ضهم للمرة االوىل .وقال ال�شرطي املكلف الق�ضية
داغ اندر�سون للوكالة نف�سها ان هناك ع��ددا كبريا من ال�شهادات
املهمة للتحقيق .وا�ضاف �سندر�س هذه ال�شهادات ونحدد املعلومات
اجلديدة وتلك التي مل يتم التحقيق فيها من قبل  .وكان باملة الذي
ما زال يحتل مكانة كبرية ل��دي ال�سويديني ،قتل على ر�صيف يف
و�سط ت�سوكهومل عندما كان عائدا مع زوجته من ال�سينما .ومتكن
قاتله من الفرار مع �سالح اجلرمية الذي مل يعرث عليه بعد ذلك.
ويف متوز-يوليو  ،1989ادين كري�سرت برت�سون وهو رجل مدمن
على الكحول واملخدرات متكنت لي�سبيت باملة ارملة رئي�س الوزراء
اال�شرتاكي الدميوقراطي من التعرف عليه ،بقتله ثم اف��رج عنه
بعد ا�شهر نظرا لعدم وج��ود ادل��ة كافية .وك��ان لباملة اع��داء داخل
ال�سويد وخارجها اي�ضا ،لذلك ا�شتبه املحققون بجهات عدة بينهم
بع�ض دوائر اجلي�ش وال�شرطة ال�سويدية وحزب العمال الكرد�ستاين
وا�ستخبارات جنوب افريقيا ورجح برنامج تلفزيوين مت بثه بعد عيد
امليالد ،وقوف اال�ستخبارات ال�سويدية وراء اغتيال باملة.

طوكيو
قتل ثمانية �أ�شخا�ص ب�سبب العوا�صف الثلجية التي �ضربت هوكايدو
ومناطق عدة يف �شمايل اليابان خالل اليومني املا�ضيني.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو �أن �ستة من القتلى �سقطوا بعد
�أن احتجزت �سياراتهم يف الثلوج م�شرية �إىل �أن �أربعة منهم ينتمون
لعائلة واحدة ,هم �أم و�أوالدها الثالثة.
و�أو�ضحت الوكالة �أن ال�ضحايا الأربعة فارقوا احلياة بعد �أن احتجزت
�سيارتهم يف الثلوج ،وتوفوا اختناقاً ب�أحادي �أك�سيد الكربون.
كما ت�سببت الثلوج املت�ساقطة يف �شل حركة املرور يف بع�ض املناطق
وعرقلت حركة القطارات ,حيث تدخلت فرق متعددة لرفع الثلوج,
بعد خ��روج �أح��د القطارات يف �شمايل البالد عن م�ساره ,دون وقوع
�إ�صابات.
وكانت وكالة الأر�صاد اجلوية اليابانية قد حذرت من الرياح الباردة
التي ت�ضرب �شمايل البالد والتي ت�صل �سرعتها �إىل  135كيلومرتاً
يف ال�ساعة.

جمل�س الأمن يدر�س ا�ستثناء
ال�صومال من حظر ال�سالح

•• نيويورك-وكاالت:

و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن املفاو�ضني من �إيران والدول
ال�ست الكربى التقوا مدة يومني يف �أملا�آتا الكزاخية
الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك يف �أول مباحثات مبا�شرة لأزمة
ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي م�ن��ذ ثمانية �أ��ش�ه��ر ،م�ضيفة �أن

املباحثات انتهت دون حتقيق انفراجة ،ولكن الطرفني
اتفقا على �إج ��راء مباحثات يف �إ�سطنبول الرتكية
منت�صف ال�شهر اجلاري ،و�أخرى يف كزاخ�ستان نف�سها
ال�شهر القادم.

يدر�س جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة م�شروع قانون ي�ستهدف
ا�ستثناء حكومة ال�صومال من حظر على الأ�سلحة ملدة عام كي يت�سنى لها
دعم اجلي�ش ملحاربة اجلماعات امل�سلحة ومن املقرر �أن ي�صوت املجل�س على
م�شروع القرار الأربعاء القادم .ويقول دبلوما�سيون �إن احلكومة ال�صومالية
طلبت رفع احلظر على الأ�سلحة و�إن الواليات املتحدة ت�ضغط على جمل�س
الأمن كي يوافق يف حني تبدي كل من بريطانيا وفرن�سا قلقهما من رفع
احلظر يف بلد تنت�شر فيه الأ�سلحة بالفعل .وم�سودة القرار التي �أعدتها
بريطانيا وح�صلت عليها روي�ترز تقرتح على ما يبدو حال و�سطا ي�شمل
رفع احلظر املفرو�ض على الأ�سلحة ملدة عام مع الإبقاء على القيود املتعلقة
بالأ�سلحة الثقيلة مثل �صواريخ �أر�ض جو واملدفعية .وتقول م�سودة القرار
�إن حظر الأ�سلحة ل��ن يطبق على �شحنات �أخ��رى م��ن الأ�سلحة والعتاد
الع�سكري �أو على تقدمي امل�شورة �أو امل�ساعدة �أو التدريب الذي ي�ستهدف
فقط تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة االحتادية يف ال�صومال وتوفري
الأمن لل�شعب ال�صومايل  .وت�ضيف امل�سودة �أن هذه الأ�سلحة واملعدات ال
يجوز �إعادة بيعها �أو نقلها �أو اتاحتها لال�ستخدام لأي فرد �أو كيان �آخر من
غري �أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة االحتادية  .وكان جمل�س الأمن
فر�ض حظر الأ�سلحة يف ع��ام  1992ملنع و��ص��ول الأ�سلحة للملي�شيات
املتحاربة التي �أطاحت يف عام  1991بالرئي�س ال�صومايل ال�سابق حممد
�سياد ب��ري ودفعت البالد �إىل ح��رب �أهلية .واق�ترح الأم�ين العام للأمم
املتحدة ب��ان كي م��ون يف وق��ت �سابق �أن يبحث جمل�س الأم��ن رف��ع احلظر
على ال�سالح للم�ساعدة يف �إع��ادة بناء القوات ال�صومالية وتعزيز املكا�سب
الع�سكرية التي حتققت �ضد حركة ال�شباب املجاهدين .لكن بع�ض �أع�ضاء
املجل�س يخ�شون من املخاطر الأمنية التي يت�ضمنها رف��ع احلظر ،وقال
دبلوما�سي يف املجل�س �إن التحرك املقرتح يثري الفزع .
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الأ�سد يهاجم بريطانيا وعر�ض �أممي للحوار
•• عوا�صم-وكاالت:

و��ص��ف الرئي�س ال���س��وري ب�شار الأ� �س��د بريطانيا ب�أنها
قوة �ضحلة وغري نا�ضجة  ،واتهمها بال�سعي �إىل ت�سليح
من و�صفهم بالإرهابيني يف ب�لاده .وبينما �أعلنت الأمم
امل �ت �ح��دة ا��س�ت�ع��داده��ا لت�سهيل ق �ي��ام ح ��وار ب�ي�ن النظام
واملعار�ضة يف �سوريا� ،أكد وزير اخلارجية ال�سوري وليد
املعلم �أن جناح احل��وار يتطلب وقف العنف  ،متهما ك ً
ال
م��ن ت��رك�ي��ا وق�ط��ر ب��دع��م ال�ع�ن��ف يف ب�ل�اده .ويف مقابلة
تلفزيونية مع �صحيفة �صنداي تاميز بث �شريط فيديو
لها على موقعها على الإن�ترن��ت  ،اع�ت�بر الأ��س��د تورط
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بريطانيا يف الأزم��ة ال�سورية �أم��را �ساذجا وغري واقعي،
وقال �أعتقد ب�أنهم يعملون �ضدنا ويعملون �ضد م�صالح
بريطانيا نف�سها  .وت�ساءل الأ�سد يف ت�صريحات بثتها قناة
�سكاي الربيطانية كيف ميكن �أن تطلب منهم لعب دور يف
حت�سني الو�ضع وجعله �أكرث ا�ستقرارا؟ ،وكيف ميكن �أن
تتوقع �أن يقللوا من العنف يف وقت يريدون فيه �أن ير�سلوا
�إم ��دادا ع�سكريا للإرهابيني؟  .وت��ؤي��د بريطانيا زيادة
الدعم العام للمعار�ضني ،ومل ت�ستبعد تزويدهم ب�أ�سلحة
يف مرحلة ما يف امل�ستقبل �إذا ا�ستمر الو�ضع يف التدهور.
و�أعلنت الواليات املتحدة يوم اخلمي�س �أنها �ستقدم لأول
مرة م�ساعدات غري قتالية للمعار�ضة ال�سورية ،وو�صفت

املعونة ب�أنها و�سيلة لتعزيز الت�أييد ال�شعبي للمعار�ضة.
و�ست�شمل امل�ساعدات �إمدادات طبية ومواد غذائية ملقاتلي
املعار�ضة و 60مليون دوالر مل�ساعدة املعار�ضة املدنية على
توفري خدمات �أ�سا�سية مثل الأم��ن والتعليم .من جهة
ثانية �أبدت الأمم املتحدة ا�ستعدادها لت�سهيل قيام حوار
بني النظام واملعار�ضة ،وذلك عقب لقاء بني �أمينها العام
بان كي مون واملوفد الدويل والعربي �إىل �سوريا الأخ�ضر
الإب��راه�ي�م��ي ال�سبت ب�سوي�سرا يف �إط ��ار اج�ت�م��اع �سنوي
بني الأم�ين العام واملمثلني واملوفدين اخلا�صني للأمم
املتحدة يف  30مهمة دبلوما�سية �أو بعثة حلفظ ال�سالم
يف العامل.

احلزب ال�صيني احلاكم
يعترب م�ستقبله على املحك

•• بكني-رويرتز:

قال �شي جني بينغ رئي�س احلزب ال�شيوعي احلاكم يف ال�صني يف ت�صريحات
ن�شرت ام�س ان احلزب �سيتمكن من االحتفال مبرور مئة عام على ت�أ�سي�سه
خ�لال ثماين �سنوات فقط اذا تعلم م�س�ؤولوه من حكماء املا�ضي الذين
ابتعدوا عن االنانية موجها �ضربة �أخرى للف�ساد.
و�سيت�سلم �شي الرئا�سة من الرئي�س املنتهية واليته هو جني ت��او خالل
اجلل�سة الكاملة ال�سنوية للربملان التي تعقد هذا ال�شهر وجعل �شي من
حماربة الك�سب غري امل�شروع املنت�شر هدفا رئي�سيا منذ توليه رئا�سة احلزب
واجلي�ش يف نوفمرب ت�شرين الثاين.

بان والإبراهيمي حمبطان من الف�شل الدويل ب�سوريا

خماوف من تو�سع احلرب ال�سورية �إىل لبنان
•• عوا�صم-وكاالت:

�أوردت �صحيفة وا�شنطن بو�ست
الأمريكية �أن اال�شتباكات العنيفة
بني حزب اهلل اللبناين واملعار�ضة
ال�سورية امل�سلحة �أثارت التوترات
ع �ل��ى ج��ان �ب� ْ�ي احل � ��دود ال�سورية
اللبنانية ،كما �أثارت املخاوف من
تو�سعها لت�شمل لبنان وتبد�أ حربا
طائفية جديدة هناك.
و�أو� �ض �ح��ت ال�صحيفة يف تقرير
لها من لبنان �أن قتاال هو الأعنف
منذ اندالع احلرب يف �سوريا قبل
حوايل عامني قرب بلدة الق�صري
ال�سورية ،خلف قتيلني من حزب
اهلل و�أك�ث�ر م��ن ع�شرة قتلى من
املعار�ضة ال�سورية.
و�أ� � �ش ��ارت �إىل ت �ه��دي��د املعار�ضة
ال �� �س��وري��ة امل �� �س �ل �ح��ة لأول مرة

الأ�سبوع املا�ضي بنقل اال�شتباكات
�ضد ح��زب اهلل �إىل داخ��ل لبنان،
الأم� � ��ر ال � ��ذي و� �ص �ف��ه التقرير
ب��ال �ت �ط��ور اخل �ط�ي�ر ل �ل �� �ص��راع يف
املنطقة.
ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�س�ؤولني
يف الأم � ��ن ال �ل �ب �ن��اين ق��ول �ه��م �إن
امل�ج�م��وع��ات ال�سنية امل�سلحة يف
لبنان تقـــــوم هي الأخــــرى ب�إر�سال
م �ق��ات �ل�ين �إىل � �س��وري��ا ،وتدعــم
امل �ع��ار� �ض �ـ �ـ �ـ �ـ�ين ه� �ن ��اك بال�سالح
والتعزيزات اللوج�ستية.
وق��ال��ت �إن ال �ت��وت��رات الطائفية
ب�ل�غ��ت ذروت� �ه ��ا ح��ال �ي��ا يف الوقت
الذي يتعارك فيه اللبنانيون على
الأرا�ضي ال�سورية ،و�أ�صبح انتقال
احلرب �إىل داخل لبنان �أ�سهل من
�أي وقت م�ضى.
و�أ��ش��ار التقرير �أي�ضا �إىل تقرير

الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة بان
ك��ي م��ون الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي الذي
�أعرب فيه عن قلقه العميق جراء
ت��زاي��د ق�ت��ل م�سلحني م��ن حزب
اهلل ومن ال�سنة اللبنانيني داخل
�سوريا ،ودعوته للقادة اللبنانيني
ب ��ال ��وق ��وف ع� �ل ��ى احل � �ي� ��اد جت ��اه
ال�صراع ب�سوريا.
ك �م��ا �أ�� �ش ��ار �إىل اع �ت��راف رئي�س
ح��زب اهلل ح�سن ن�صر اهلل بقيام
�أع�ضاء من حزبه بالقتال يف قرى
بالقرب م��ن احل��دود  ،وق��ول��ه �إن
ال�سكان هناك لهم احلق يف الدفاع
عن النف�س وحتذيره ال�شديد من
ارتكاب خط�أ يف احل�ساب �ضدنا .
ون� �ق ��ل ال �ت �ق��ري��ر ع ��ن مراقبني
ق��ول �ه��م �إن خ �ط ��وة واح� � ��دة من
ال�شيعة �أو ال���س�ن��ة ع�ل��ى الأر� ��ض
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة �ستت�سبب يف تدهور

ال��و� �ض��ع � �س��ري �ع��ا .وذك � ��ر تيمور
غ ��وك �� �س ��ل ك� �ب�ي�ر امل�ست�شارين
ال�سابقني لفريق مراقبي الأمم
امل� �ت� �ح ��دة ب �ل �ب �ن��ان امل� �ح ��ا�� �ض ��ر يف
اجلامعة الأمريكية ببريوت� ،أن
الطرفني اللبنانيينْ متورطان يف
احلرب ال�سورية ،لكنهما يحاوالن
عدم نقلها �إىل داخل لبنان ،لكن
امل�شكلة �أن هذا الأم��ر من املمكن
�أن ينهار يف �أي حلظة.
م��ن ج��ان�ب��ه �آخ� ��ر� ،أع� ��رب الأم�ي�ن
العام للأمم املتحدة بان كي مون
واملمثل اخلا�ص امل�شرتك الأخ�ضر
الإبراهيمي عن الإحباط العميق
�إزاء ف���ش��ل امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل يف
التوافق لإنهاء ال�صراع يف �سوريا.
و� �ش��دد ب��ان والإب��راه �ي �م��ي خالل
لقائهما يف �سوي�سرا ،على �ضرورة
احت��اد املجتمع ال��دويل يف العمل

مئات ال�ضحايا يف موجة العنف بغينيا
•• كوناكري-ا ف ب:

قتل ثالثة �أ�شخا�ص وجرح �أكرث
م ��ن م �ئ �ت�ين واع �ت �ق��ل الع�شرات
منذ الأرب�ع��اء املا�ضي يف �صدمات
ب�ي�ن م��دن �ي�ين وق � ��وات الأم � ��ن يف
كوناكــــري� ،أدت اي�ضاً اىل تدمري
ممتلكات ،وذل��ك قبــــل �شــهرين
م ��ن م��وع �ـ �ـ �ـ �ـ��د الإن �ت �خ��اب �ـ �ـ �ـ �ـ��ات يف
غينيا.
وقالت احلكومة الغينية يف بيان
�إن�ه��ا تنوي ك�شف مالب�سات هذه
احلوادث التي مل ت�ؤد اىل تدمري
ممتلكات عامة وخا�صة بل كلفت
ثالثة من مواطنينا هم مدنيان
و�شرطي ،حياتهم .
وكان فتى يف اخلام�سة ع�شرة من
ع�م��ره قتل بر�صا�ص ع�سكريني
ع� �ن ��دم ��ا ك� � ��ان م �ت ��وج �ه ��ا م�ساء
اجلمعة ل�شراء خبز ،وفق ما افاد
احد افراد عائلته .
وحتدث �شهود وم�صدر طبي عن
 13جريحا ق�ضى احدهم للتو
داخ� ��ل م���س�ت���ش�ف��ى ،وذل� ��ك غ ��داة
دعوة اىل الهدوء وجهها الرئي�س
الغيني الفا كوندي.
وه ��و ال�ق�ت�ي��ل ه��و ال �ث��ال��ث املعلن
منذ االربعاء يف العا�صمة الغينية
التي ت�شهد منذ ثالثة ايام اعمال

لإنهاء ال�صراع يف �سوريا ،معربين
ع��ن �إحباطهكما لأم �ن��ه ف�شل يف
ذلك حتى الآن.
وق��د �أدت الأزم� ��ة يف ��س��وري��ا �إىل
م �ق �ت��ل �أك �ث��ر م ��ن � �س �ب �ع�ين �أل ��ف
��ش�خ����ص و�أ� �س �ف��رت ع��ن عمليات
ن ��زوح ه��ائ�ل��ة داخ ��ل ال �ب�لاد وعرب
حدودها.
وعرب بان والإبراهيمي عن الأ�سف
لأن القوات احلكومية واملعار�ضة
ال���س��وري��ة �أ��ص�ب�ح��ت غ�ير مبالية
ب���ش�ك��ل م �ت��زاي��د ب �ح �ي��اة النا�س،
و�شددا على �أهمية املحا�سبة على
ج��رائ��م احل� ��رب واجل ��رائ ��م �ضد
الإن�سانية.
كما �أك��دا قناعتهما ب���ض��رورة �أن
يوا�صل املجتمع ال��دويل تركيزه
ع �ل��ى ال���س�ع��ي �إىل ال �ت��و� �ص��ل �إىل
ح��ل ��س�ي��ا��س��ي ال ��ذي ي�ع��د �أف�ضل

االحتالل مينع نقل �سجالت
ناخبي غزة �إىل ال�ضفة
•• غزة-وام:

عنف .وكان طالب و�شرطي جرحا
االرب �ع��اء يف ت�ظ��اه��رة للمعار�ضة
قمعتها ق ��وات االم ��ن وق ��د تويف
الطالب يف اليوم نف�سه وال�شرطي
اجلمعة.
وح���س��ب ح�صيلة اع��دت�ه��ا وكالة
ف��ران ����س ب ��ر� ��س ،ج ��رح اك�ث�ر من

م �ئ �ت��ي � �ش �خ ����ص يف ال�صدامات
واع �ل �ن��ت وزارة ال �ع��دل الغينية
ال�سبت ان � 62شخ�صا بينهم 13
قا�صرا وامر�أتان اعتقلوا واحيلوا
على الق�ضاء منذ ب��داي��ة اعمال
العنف.
واكدت ا حلكومة انها تنوي ك�شف

ك��ل م�لاب���س��ات م�ق�ت��ل مواطنيها
ب�ع��د ت�ظ��اه��رة نظمتها املعار�ضة
االرب � �ع� ��اء ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب�شفافية
يف االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية التي
ي�ف�تر���ض ان جت��رى يف  12ايار
م��اي��و .ويف ال �ي��وم ال �ت��ايل ،جرت
�صدامات بني �شبان وال�شرطة.

ق��ال ه�شام كحيل امل��دي��ر التنفيذي
ل�ل�ج�ن��ة الإن� �ت� �خ ��اب ��ات امل ��رك ��زي ��ة �إن
االح�ت�لال الإ�سرائيلي يوا�صل منع
ن�ق��ل ��س�ج�لات ال�ن��اخ�ب�ين م��ن قطاع
غزة �إىل ال�ضفة الغربية لت�ضمينها
يف ال �ق��اع��دة ال��رئ�ي���س�ي��ة للبيانات.
و�أو�ضح كحيل �أنه منذ االنتهاء من
حت��دي��ث � �س �ج��ل ال �ن��اخ �ب�ين حاولنا
مرارا وتكرارا نقل �سجالت الناخبني
�إال �أن االحتالل منع ذلك يف كل مرة
منوها ب�أن الهدف من نقل ال�سجالت
ه��و ت�ضمينها يف ق��اع��دة البيانات
الرئي�سية .و�أ�شار �إىل �أنه مت التوا�صل
مع اجلهات الر�سمية لبذل كل جهد
لل�سماح للجنة ب�ن�ق�لات ال�سجالت
�إال �أن ك��ل تلك امل �ح��اوالت مل ت�سفر
ع��ن � �ش��يء .و�أ�� �ض ��اف �أن ال�ل�ج�ن��ة يف
غزة �أق��رت العمل باخلطط البديلة
املوجودة لديها منذ البداية وبد�أت
من داخل القطاع بت�ضمني �سجالت
الناخبني يف قاعدة البيانات .و�أكد
كحيل �أن��ه رغ��م حم��اوالت االحتالل
ل �ف��ر���ض ع ��وائ ��ق ب��ا� �س �ت �م��رار �إال �أن
اللجنة لديها ال�ب��دائ��ل ل�ت�ج��اوز كل
ذل��ك وجن�ح��ت يف ال�ب��دء يف ت�ضمني
التحديثات الأخرية ل�سجل الناخبني
على قاعدة البيانات.

�أم��ل للو�صول �إىل �سوريا �سلمية
ودمي �ق��راط �ي��ة حت�م��ي ح �ق��وق كل
جمتمعاتها.
وق� � ��د ت � �ن� ��اول اج� �ت� �م ��اع الأم� �ي��ن
ال�ع��ام وامل�م�ث��ل اخل��ا���ص امل�شرتك

ال� �ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات الأخ � � �ي � ��رة من
احلكومة واملعار�ضة والتي ت�شري
�إىل ا�ستعدادهما ل�لان�خ��راط يف
احلوار.
و�أك��دت الأمم املتحدة ا�ستعدادها

لتي�سري �إج��راء ح��وار وفق جدول
متفق عليه ،بني وفد قوي وممثل
للمعار�ضة ووف��د ذي م�صداقية
وي� �ت� �م� �ت ��ع ب ��ال� ��� �ص�ل�اح� �ي ��ات من
احلكومة ال�سورية.

هل ي�ستطيع هادي احلفاظ على وحدة اليمن؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

قالت �صحيفة كري�ستيان �ساين�س مونيتور الأمريكية
�إن م�ستقبل اليمن بعد عام من تويل الرئي�س االنتقايل
عبد ربه من�صور هادي ال�سلطة لي�س
وا�ضحا ،ون�سبت �إىل حمللني قولهم
�إن اح �ت �م��ال ا� �س �ت �م��رار ه ��ادي نف�سه
حتى انتخابات  2014املقبلة يظل
ه��و الآخ� ��ر غ�ير م ��ؤك ��د .و�أو�ضحت
ال�صحيفة يف ت�ق��ري��ر ل�ه��ا م��ن عدن
�أن ه��ادي ال��ذي ُك�ل��ف باحلفاظ على
اال� �س �ت �ق ��رار يف ال �ي �م��ن ع �ق��ب ث ��ورة
 2011حقق بع�ض التقدم خالل
ع��ام��ه الأول يف ال��رئ��ا� �س��ة ،ب �ي��د �أن
العوامل ال�سيا�سية الكابحة ال تزال
ق� ��ادرة ع�ل��ى مت��زي��ق ال �ب�ل�اد .و�أ�شار
ال �ت �ق��ري��ر �إىل ال �ق �� �ض �ي��ة اجلنوبية
ك��واح��دة م��ن ع��وام��ل ع��دم ا�ستقرار
اليمن حيث ت�سببت ت��وت��رات ج��رت م��ؤخ��را يف مدينة
ع��دن يف مقتل خم�سة م��ن املحتجني ال��ذي��ن يطالبون
بانف�صال املحافظات اجلنوبية �سابقا .وذك��ر �أي�ضا �أن
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل �صالح ال يزال
يتمتع بنفوذ و�سلطة ال ي�ستهان بهما كرئي�س لـحزب
امل�ؤمتر ال�شعبي العام ال�شريك يف احلكومة و�أ�شار �إىل
امل�ه��رج��ان ال ��ذي خ��اط�ب��ه ��ص��ال��ح ي��وم الأرب �ع��اء املا�ضي
و�شارك فيه ع�شرات الآالف بالعا�صمة �صنعاء .و�أبرزت
ال�صحيفة ق��ول ال�ك��ات��ب غ��ري�غ��وري ج��ون���س��ون م�ؤلف
كتاب امل�لاذ الأخ�ير ال��ذي ُن�شر م��ؤخ��را عن اليمن من

�أن ما مييز ث��ورة اليمن عن الثورات العربية الأخرى
�أن كل الالعبني ال�سيا�سيني قبل الثورة ال يزالون يف
ال�ساحة حتى الآن .وحذر التقرير من �أن ف�شل هادي
يف مهمته الرئي�سية التي تتلخ�ص يف متهيد الطريق
لإجراء انتخابات برملانية ورئا�سية يف
وقت مبكر العام املقبل يعني انهيار
العملية ال�سيا�سية وي�ث�ير املخاوف
من بدء حرب �أهلية .وقال �إن �سقوط
اليمن يف الفو�ضى �سي�ؤثر �أي�ضا على
ج��ارات��ه الغنية بالنفط ،و�إن تهديد
تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي
يوجد ب�شكل رئي�سي يف اليمن ،دفع
وا�شنطن �إىل تبنى التغيري امل�ستقر
يف اليمن كخيار �أول ورئي�سي.
ورغم �أن معظم النا�س كانوا ينظرون
�إىل ه��ادي كنائب رئي�س �شريف فقط
خالل ع�شر ال�سنوات املن�صرمة وغري
ق��ادر على �إح ��داث التغيري ال�صعب
الذي تن�شده اليمن ،فقد جنح يف جتاوز هذه الت�صورات
التي كانت ت�شكك حتى يف احتمال بقائه على قيد احلياة
العام الذي انق�ضى .ون�سب التقرير �إىل ال�شاب النا�شط
البارز حمزة الكمايل قوله مل يكن �أحد يت�صور �أن هادي
ذكي �إىل هذا احلد .فقد احتفظ بهدوئه رغم ال�ضغوط
الهائلة ،لكن ورغم جودة ما �أجنزه� ،إال �أنه غري كاف .
و�أورد التقرير �أن خطوات هادي يف �إعادة هيكلة اجلي�ش
التي ح�صلت على �إ�شادات وا�سعة قد غطى عليها عدم
اليقني امل�ستمر �إزاء م�صري القادة الع�سكريني الأقوى
بالبالد.

بغداد تغلق معرب ربيعة احلدودي مع �سوريا

ع�شائر عراقية تطالب ب�إعادة فتح مع�سكر �أ�شرف
•• بغداد-وكاالت:

طالبت تنظيمات ت�ضم نا�شطني
وزع�م��اء ع�شائر عراقية يف بيان
ام�س باعادة املعار�ضني االيرانيني
امل �ق �ي �م�ي�ن يف م �ع �� �س �ك��ر ليربتي
ال��ذي تعر�ض يف �شباط-فرباير
لهجوم �صاروخي ا�سفر عن مقتل
�سبعة منهم ،اىل مع�سكر ا�شرف
معتربين انه اكرث امانا لهم.
وكان ه�ؤالء املعار�ضون يف منظمة
جم � ��اه � ��دي خ� �ل ��ق اك �ب ��ر حركة
م �ع��ار� �ض��ة ل �ل �ن �ظ��ام االي � � ��راين يف
اخلارج ،نقلوا بطلب من العراق،
من مع�سكر ا�شرف الذي اقيم يف
الثمانينات اىل خميم اق��رب اىل
ب �غ��داد اط�ل��ق عليه ا��س��م مع�سكر
احلرية (ليربتي).
ون � �ق ��ل ن� �ح ��و ث �ل�اث ��ة االف من
ع�ن��ا��ص��ر جم��اه��دي خ�ل��ق نتيجة
اتفاق بني بغداد واالمم املتحدة
يف خطوة لغر�ض نقلهم اىل بلد
ث��ال��ث .وق ��ال ال�ب�ي��ان ال ��ذي حمل
تواقيع عدد كبري من من زعماء
الع�شائر ان �سكان ا��ش��رف نقلوا
اىل ليربتي �ضمانا لرعاية حقوق
ه� ��ؤالء ال�لاج�ئ�ين وتوطينهم يف
ب�ل��دان ثالثة  .وا��ض��اف لكن بعد
م�ضي ع��ام ت�ب�ين ان ه�ن��اك لي�س
ال ت��وج��د اي �آف ��اق لنقل ال�سكان

اىل ب �ل��دان ث��ال�ث��ة فح�سب و�إمنا
كانت هي خطة لت�شريدهم بغية
اب ��ادت �ه ��م ج �م��اع �ي��ا وت ��اب �ع ��وا ان
الهجوم ال�صاروخي يف التا�سع من
�شباط-فرباير اثبت ان ليربتي
جمزرة لي�س اال .
وق �ت��ل ��س�ب�ع��ة ا��ش�خ��ا���ص وا�صيب
ع �� �ش��رات م��ن اع �� �ض��اء جماهدي
خ �ل ��ق ب � �ج� ��روح يف ال �ت ��ا� �س ��ع من
�شباط فرباير ،يف هجوم بقذائف

� �ص��اروخ �ي��ة وال � �ه ��اون ا�ستهدف
مع�سكر ليربتي غرب بغداد.
ون��ا��ش��د موقعو ال�ب�ي��ان الواليات
املتحدة واالمم املتحدة انطالقا
م��ن م���س��ؤول�ي�ت�ه��م جت ��اه حماية
ال�سكان اعادتهم اىل ا�شرف حيث
بامكان املفو�ضية العليا لالجئني
متابعة توطني ال�سكان الذين قد
مت مقابلتهم �سابقا ب�أكرث �سهولة
ومنظمة جماهدي خلق الي�سارية

ان�شئت يف ال�ستينات للن�ضال �ضد
��ش��اه اي ��ران ومت��رك��زت يف العراق
بعد الثورة اال�سالمية االيرانية
يف  .1979وق ��د ح�ظ�ي��ت بدعم
ن �ظ��ام ال��رئ �ي ����س ال ��راح ��ل �صدام
ح�سني ل�شن عمليات م�سلحة �ضد
اي� ��ران خ�ل�ال احل ��رب االيرانية
العراقية . 1988-1980
من جهة �أخرى� ،أغلقت ال�سلطات
العراقية ام�س حتى �إ�شعار �آخر

معرب ربيعة احلدودي مع �سوريا
امل�ق��اب��ل ملعرب اليعربية ال�سوري
ال � � ��ذي � �ش �ه��د خ� �ل��ال اليومني
امل��ا� �ض �ي�ين م� �ع ��ارك � �ض��اري��ة بني
اجل�ي����ش ال �� �س��وري وب�ي�ن اجلي�ش
ال�سوري احلر .
وق��ال م�صدر �أم�ن��ي يف حمافظة
نينوى ب�شمال العراق ان �إغالق
م�ن�ف��ذ رب �ي �ع��ة ج ��اء ع �ل��ى خلفية
اال�شتباكات امل�سلحة التي �شهدتها
املنطقة املحيطة مبنفذ اليعربية
احل ��دودي ال���س��وري ب�ين اجلي�ش
ال�سوري و اجلي�ش ال�سوري احلر
خالل اليومني املا�ضيني.
وك��ان��ت ت�ق��اري��ر مل ت ��ؤك��د �أف ��ادت
ب�سيطرة اجلي�ش ال�سوري احلر
ع �ل��ى امل �ن �ف��ذ امل ��ذك ��ور وه ��و ثالث
م �ن �ف��ذ ح� � ��دودي ي ��رب ��ط ال �ع ��راق
ب�سوريا بريا،فيما ذك��رت تقارير
�أخرى ان اجلي�ش ال�سوري ا�ستعاد
ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل �ي��ه ب �ع��د معارك
�ضارية .
يذكر ان وزارة الداخلية العراقية
�أع� �ل� �ن ��ت ع� ��ن �إ� � �ص� ��اب� ��ة مدنيني
ع� ��راق � �ي �ي�ن اث � �ن�ي��ن م � ��ن �أه� � ��ايل
ن ��اح �ي ��ة رب �ي �ع ��ة احل � ��دودي � ��ة مع
�سوريا والتابعة ملحافظة نينوى
ب��ال �ن�يران امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين عنا�صر
اجلي�ش ال���س��وري احل��ر والقوات
ال�سورية النظامية.

تكرمي �ضحايا حادث املنطاد يف الأق�صر
•• القاهرة-رويرتز:

جتمع �أقارب �ضحايا �صينيني حلادث منطاد �أ�سفر عن
مقتل � 19شخ�صا يف االق�صر اال�سبوع املا�ضي يف موقع
احلادث لتكرمي ال�ضحايا.
ورافق �سكان قرى باملنطقة وم�س�ؤولون �صينيون �أفراد
�أ��س��ر ت�سعة �سائحني م��ن ه��وجن ك��وجن لقوا حتفهم يف
مكان احلادث .وو�ضع �أفراد اال�سر �أكاليل زهور بي�ضاء
يف امل�ك��ان ال��ذي �سقط فيه املنطاد بعد �أن اندلعت به
ال�ن�يران مم��ا �أ�سفر ع��ن مقتل ك��ل م��ن ك��ان على متنه
با�ستثناء قائد املنطاد و�أحد الركاب .وقال نا�صر ال�سيد
ال��ذي ميتلك االر���ض التي �سقط فيها املنطاد مل�س�ؤول
من القن�صلية ال�صينية ان موقع احلادث �سيظل ن�صبا
تذكاريا لل�ضحايا وان االقارب ميكنهم يف �أي وقت زيارة
امل �ك��ان .وت�شري �أق ��وال �شهود ال�ع�ي��ان وت�سجيل فيديو

التقطه اح��د ال�ه��واة اىل �أن ال�ن�يران اندلعت باملنطاد
بعد قطع خرطوم الغاز بينما كان يحاول قائد املنطاد
الهبوط .بعد ذلك عاد املنطاد لل�سماء واندلعت به النار
ثم هوى يف نهاية االمر من على ارتفاع �ألف قدم نحو
 300مرت على االر�ض .وقال ال�سيد �أحتدث معه قريب
�أحد ال�ضحايا عن فكرتنا جلعل هذه املنطقة خم�ص�صة
لل�ضحايا وما اذا كان يوافق على هذه امل�س�ألة ..وقلت له
اذا كان هناك �أي �أحد من ال�صني يرغب يف املجيء ور�ؤية
مكان احلادث واملنطقة ف�سوف نرحب به .و�شكر ت�شيو
�شوي ج��ون امل�س�ؤول يف القن�صلية ال�صينية احلكومة
امل�صرية و�سكان القرى على م�ساعدتهم ودعمهم وقال
انها م�أ�ساة وكان حادثا عار�ضا بعد وقوع احلادث ح�صلنا
على امل�ساعدة من �سكان القرى ومن احلكومة امل�صرية
ونود �أن نبدي تقديرنا و�شكرنا لكل ما فعلتموه لل�شعب
ال�صيني وال�سر ال�ضحايا.
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خوفا من الف�ضيحة تذبح ر�ضيعتها من الوريد اىل الوريد
اهتزت مدينة �إنزكان املغربية على وقع جرمية قتل ب�شعة
ذهبت �ضحيتها ر�ضيعة حديثة الوالدة .م�صادر �أمنية قالت
�إن اجلرمية بطلتها �أم الر�ضيعة حيث عمدت اىل ذبحها
بوا�سطة �سكني حاد ثم رمتها يف غابة قبل �أن يعرث عليها
املواطنون يف حالة �سيئة ،وبعد اكت�شاف اجلرمية ح�ضر
�إىل م�سرح اجل��رمي��ة عنا�صر م��ن ال�ضابطة الق�ضائية
التابعة ملركز ال��درك امللكي و�أف��راد من ال�شرطة العلمية
والذين كانوا م�صحوبني بكالب متدربة.

وت�ضيف م���ص��ادرم��ن ع�ين امل �ك��ان �أن ��ه مت ف�ت��ح حتقيق يف
الواقعة للتعرف على مرتكبة اجلرمية والفاعل الرئي�سي،
والتي مت االهتداء �إليها بعد التعرف على منزلها بوا�سطة
ال�ك�لاب امل��درب��ة ،وحينما مت اق�ت�ح��ام منزلها م��ن طرف
ال�سلطة ،ع�ثر ب��داخ�ل��ه ع�ل��ى �آل ��ة ح ��ادة ،ه��ي ال�ت��ي نفذت
بها اجلرمية يف حق الر�ضيعة ،واعتقلت الأم ف��ورا ،وقد
�صرحت �أنها ذبحتها ملنع انت�شار الف�ضيحة.كونها اجنبتها
خالل عالقة غري �شرعية
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�إعداد :عبد التواب عبد العزيز

عندما ت�سلب الإرادة

 تزوجها فقط لأنها ابنة عمه مل ميار�س �إرادته حتى فيما يت�صل بتعليمه تدخلت الأم يف حياة ابنتها ف�أف�سدتهالو �أن والدي ا�ستمع �إىل  ..وتقبل وجهة نظري ملا تزوجت بابنة عمي ولو �أن
مل �أتزوجها ملا ذهبت �إىل الفيوم يف العيد املا�ضي ولو �أين مل �أذهب �إليهم ملا
�شعرت بهم يجثمون فوق �صدري وينت�شرون يف دمائي كال�سرطان ولو �أن �أمها
مل تكن زوجة عمي وهي ابنة عمي لتخ�صلت منها بالطالق ولو كنت تخل�صت
منها بالطالق ما وقع ما وقع.
كل �شيء يف حياتي ك��ان ي�سري وف��ق رغبات الأه��ل ال�شيء حتى الآن وق��ع يف
حياتي ب�إرادتي بعد �أي��ام �أبلغ الثالثني طوال هذه ال�سنوات و�أن��ا �أعي�ش �ضد
�إرادت ��ي رغما عني حينما ح�صلت على الإع��دادي��ة كنت �أمتنى �أن �أم�ضي يف
التعليم حتى �آخ��ر مراحلة لكن �إمكانيات الأب االقت�صادية حالت دون ذلك
و�أ�سرع والدي يقدم �أوراقي �إىل �أحد مراكز التدريب الفني ولكني كنت راف�ضا
لهذا امل�سار التعليمي وك��ان��ت النتيجة �أن��ه ال رغبة �أب��ي حتققت وال رغبتي
حتققت وبقيت يف البيت.
�أح�س والدي �أنني ع�صيته فتجنبني و�أح�س�ست �أنه يقف �ضد رغبتي فكرهت
�أن يراين وانتابتني موجة من الك�آبة قبعت معها الدار ال �أني�س يل وال جلي�س
�سوى الكتب والروايات وكانت من �أح�س الأيام التي ق�ضيتها مع نف�سي �أحلم
ب�أنني �س�أكون �أدبيا كبريا �أو �شاعرا �أو كاتبا تتهافت ال�صحف واملجالت على
ن�شر ما يكتب �أحالم مراهق تزخرفها دفعات الباب يف عروقه وتزينها خياالت
الإرادة الأخوة يف �أعماقه لكن كل ذلك تبخر حينما حل العام اجلديد ودفع
�أبي ب�أوراقي من جديد �إىل �أحد مراكز التدريب الفني ومل �أجد منا�صا من
االن�صياع كتمت رغبتي م�شيت على �إرادتي وتوالت الأيام و�أبديت ميال متميزا
نحو مادة الر�سم ال�صناعي فقد كان يتفق وما يحت�شد يف �صدري من �أحالم
ولكني كنت �أعي�ش يف النهاية �ضد نف�سي �ضد رغباتي احلقيقية وكل ما يحيط
بي يحول دون ذل��ك انتهت �سنوات مركز التدريب والتحقت ب�أحد امل�صانع
كعامل و�أ�صبحت �صاحب رات��ب �شهري وب��د�أت �أمار�س هواياتي ب�شكل �أو�سع
الر�سم متكن مني بنف�س القدر الذي �أمار�س به املو�سيقى وكتابة اخلواطر
والأ�شعار وهكذا ملأت �أوقات فراغي ب�أن�شطة خمتلفة و�أ�صبحت معروفا يف
طول حي املعادي وعر�ضها كان رفاقي ال�شباب يعرفونني على �أنني جمموعة
من امل��واه��ب ال يتم ف��رح �إال ويدعونني �إليه �أع�ي��اد امليالد ال��زواج املنا�سبات
�أ�صبحت جنم هذه احلفالت �أق��ول املنولوجات �أغني و�أع��زف املو�سيقى �أملأ
الليلة نكاتا وفرحا.

الزواج ح�سب رغبة الأهل
وكان بع�ضهم يح�سدونني على حب كل النا�س يل ال �أحد ي�شيح عني بوجهه
ول�ست �أدري ملاذا بد�أت �أمي تفكر يف زواجي كانت امل�أ�ساة هي �أننا يف حمافظة
ترى يف الزواج املبكر �أحد �أركان حياتها والركن الثاين هو
�أن تكون ال��زوج��ة من الأق��ارب وبال�ضرورة التي ال
مفر منها �أن تكون الزوجة هي ابنة العم ف�إن مل
توجد فالأقرب ثم الأقرب وهكذا .
ول�ك��ن اب�ن��ة ع�م��ي ه��ذه تعي�ش ب�ع�ي��دة ع�ن��ا ومل
يحدث �أن ر�أيتها �إال منذ �سنوات بعيدة منذ
كنت يف الإع��دادي��ة وبعدها �أذك��ر �أنني ذهبت
مع رحلة و�أنا �أعمل بامل�صنع �إىل الفيوم التي
نقيم فيها �أ�سرة عمي وهناك ر�أيتها ر�أيت
ع�م��ي وزوج �ت��ه و�أوالده ومل
ي �ك��ن ف�ي�ه��ا م��ا �أعتقد
�أن ��ه مي�ك��ن �أن يكون
�أ�سا�سا للزواج.
وقلت لأم��ي و�أبي
�أنه �إذا كان البد
م� � ��ن ال� � � � ��زواج
فلماذا ابنة
ع� � �م � ��ي ؟
�أ ذ هلهما
م��ا �أقوله
�أق � � � ��ام � � � ��ا

الدنيا ومل يقعداها وقررا �أنه �إذا مل يكن الزواج من ابنة عمي فال زواج و�إذا
حدث فال �أنا �أبنهما وال هما والداي.
ثم تهديد و�إنذار ولوم من كل من يعرفني �أو ال يعرفني ثم �إرغام يف النهاية
على املوافقة على طلبهما ووافقت مرغما وذهبت معهما خلطبة ابنة عمي.
ومتت اخلطبة وبد�أنا ن�ستعد لإر�ساء قواعد بيت يجب �أن يقوم وي�ستمر وتكرر
ذهابي وعودتي وحدي �إىل منزل عمي بالفيوم كنت �أواجه هناك حماتي وعمي
دون والدي ووالدتي واملواجهة يف كل مرة مل تكن �سهلة �أ�شعر بكرثتهم وهم
ميلون على ما يريدون ولي�س يل �إال �أن �أقول نعم قالوا نريد �شقة بعيدة عن
�أمك و�أخوتك حا�ضر نريد �شبكة كذا وكذا حا�ضر ثم �أعود ف�أجد نف�سي منفذا
لكل ما �أراودا وحاولت �أمي وحاول �أبي �أن يعرقال ح�صويل على �شقة لأعي�ش
معهما كما خططا لذلك من قبل فالبنت ابنتهما واالبن ابناهما ولكن العم
رف�ض وركب ر�أ�سه واعتباره كان الأكرب فقد كان على والدي �أن يطيع �أوامره.
ودفعت يف ال�شقة ما ا�ستطيعه وما اقرت�ضته وكان الزواج الذي دفعاين �إليه
�سببا يف انف�صايل عنهما ولكني مل �أف�صل نف�سي عنهما نفيا فقد ظللت دائب
االت�صال بهما ليال �أو نهارا لكن العجيب يف الأم��ر �أن ابنة عمي التي هي
زوجتي �أخذت من �أمي موقفا ورف�ضت �أن ترتدد عليهم بل وب�إيحاء من �أمها
علي
التي هي زوجة عمي افتعلت موقفا �سخيفا جعلت وال��داي ال ي�ترددون ّ
لزيارتي .

امل�س�ؤولية
ودارت ال�شهور وو�ضعت زوجتي بنتا وبد�أت �أ�شعر مع الأبوة بامل�س�ؤولية احلقيقية
التي �شغلتني عن هواياتي والتي مل يبق يل منها �سوى الهوايات التي ميكن �أن
علي ببع�ض الدخل كعمل الرباويز واللوحات �سواء كانت �آيات قر�آنية �أو
تعود ّ
�صورا طبيعية واختل�س بع�ض الوقت لإلقاء بع�ض املنولوجات يف الأفراح مع
علي مب�صروفاتي ال�شخ�صية �أما راتبي فا�ستبقيه
فرق الهواة وكان ذلك يعود ّ
للبيت �إىل �أن كان العيد الكبري املا�ضي ذهبنا بناء على دعوة ملحة من حماي
وحماتي ويومها �أرادوا �أن يقدموا يل كبد اخل��روف نيئا فرف�ضت واعتربوا
ذلك عدم رجولة وك�أن �أكل اللحم نيا من �شروط الرجولة احلقة ولكن هذا
الكالم م�ضى �أوانه كل ما عربت به عن نف�سي هو �أنني كرهت اللحم كله ومل
�أقربه طوال وجودي عندهم.
وبعد خم�سة ع�شر يوما فوجئت بعمي وزوجته يزورانني ح�ضرا من الفيوم مل
�أكن ا�ستيقظت من النوم اندفعا بعد دخلوهما �إىل املطبخ كان يحمالن حلوما
ودجاجا و�أ�شياء �أخرى.
ذهبت �إىل العمل عدت منه بعد قيل كانت زوجتي م�شغولة مع �أمها يف املطبخ
جل�ست �أم��ار���س هواتي يف عمل ال�براوي��ز املطلوبة مني �أرادت
زوج �ت��ي �أن تعطيني ال�ب�ن��ت لأح�م�ل�ه��ا ريثما
تنتهي من العمل

قلت لها �أنها تعرف �أنني ال �أتقن فن اجللو�س بالأطفال و�إ�سكات �صراخهم
..تدخلت والدتها وقالت �إن ابنها يحمل ابنته عن زوجته دائما وجعل ذلك
زوجتي تت�شبث بطلبها لكني رف�ضت فافتعلت الغ�ضب وم�ضيت �أنهي عمل
الرباويز لكني مل البث �أن تركت املنزل ذهبت �إىل بيت �أبي لعلي ذهبت �أ�شكو
ولكني متى كنت �أ�شكو و�إذا �شكوت فمن يحقق يف �شكواي �أو ينت�صر يل �إذا
كنت مظلوما فلم �أحت��دث ب�شيء كانت �شقيقتي الكربى هناك منذ �شهرين
وقالت يل �أنها �سوف ت�سافر غدا ومل تكن دخلت بيتي من قبل فقلت لها �أنني
�أدعوها على الع�شاء مع �أمي و�أب��ي و�أخوتي وعدت �إىل بيتي ف�أعلنت زوجتي
ب�أنني دعوت �أهلي على الع�شاء.
وبعد �أن تناول عمي طعام ال�غ��داء ق��ال �إن��ه ينوي ال�سفر ولكن الب��د له من
وعلي �أن �أرافقه حتى ينتهي منها وي�سافر وهبطت معه
ق�ضاء بع�ض امل�صالح ّ
واكت�شفت �أن ال�ساعة �أ�صبحت الثامنة و�أن من دعوتهم على الع�شاء من �أهلي
من امل�ؤكد �أنهم �ضجروا �أو �أ�صابهم ال�ضيق غري �أن امل�آ�سي ن�سجت بيتا و�أرادت
يل مزيدا من احلرج فلم �أ�صل �إىل احلي الذي �أ�سكنه �إال يف العا�شرة و�أح�س�ست
باخلجل و�أنا �أدخل بيتي.
ماذا حدث يل وكيف �أ�صبحت عبدا لزوجتي و�أهلها �إىل هذا احلد حتى لو كان
�أهلها ه�ؤالء هم عمي وزوجته ؟ البد من وقفة هالني �أن يقع مني ذلك يف حق
�أختي الكبرية التي ت�ضع نفه�سا وزوجها يف خدمتي كلما زرتها (الأق�صر) ومن
�أجل �أن �أرى حماي الذي هو عمي.
علي وجراءتها الغريبة التي اكت�سبتها من
وزاد الطني بلة تطاول زوجتي ّ
حتري�ض والدتها و�أ�صبحت ت�سخر من هواياتي وت�سخف من عملي وحماولة
حتطيم كل رغبة يل تغنيني عن اجللو�س معها �أمام التليفزيون فقط حتى
القراءة �أ�صبحت ترى فيها عدوا لدودا لها ال �أكاد �أم�سك بكتاب حتى تقول
�أنني �أغيظها بالقراءة لأنا ال تعرفها.

االنفجار
�سافرت والدتها ولكنها بقيت بتعليماتها وحماقتها و�سخافاتها ممثلة يف
ابنتها �إىل �أن كان ذلك ال�صباح امل�ش�ؤوم ا�ستيقظنا من النوم مل �أكن م�ستغرقا
فيه منذ زيارة والدها كان نومي متقطعا تتخلله كوابي�س غريبة .
ذهبت �إىل احلمام عدت �أرتدي مالب�سي بكت البنت حاولت �إ�سكاتها بال مباالة
طلبت منها �أن تعد يل كوبا من ال�شاي غابت يف املطبخ ذهبت �إليها كانت تدور
فيه بال هدف �س�ألتها ملاذا مل تعد ال�شاي ؟ �أجابت �أن علبة ال�شاي فارغة ثم يف
برود غريب قالت يل �أنا عرثت على �سحلب فهل ت�صنع يل منه كوبا بنف�سك
قالت ذلك وهي تعلم �أنني ت�أخرت عن عملي عندئذ انفجرت فيها �أعلنتها
بر�أي فيها كزوجة غبية ال ت�صلح للزواج �أ�صال قلت لها �أنها
ل��وال �أن�ه��ا ابنة عمي م��ا تزوجتها جلهلها ودمامتها ثم
تطرقت �إلى حتري�ض والدتها لها وفوجئت بها ترد
يل ال�صاع �صاعني �أم�سكت �سكني املطبخ وهجمت
عليها �أخ��ر��س�ه��ا ع��ن ال�ك�لام ال �ب��ذيء ال��ذي ينال
م��ن رجولتي وتقذفه م��ن فمها الننت وهويت
بال�سكني فجاء ال�سكني يف كتفها انبثقت دماء
غزيرة لكنها كانت جتري �أمامي متجهة �إىل
باب ال�شقة وهي ت�صرخ حلقت بها و�أجهزت
عليها و�أ�سكت الطفلة ب�شراب كان م�صنوعا
لها وهبطت م��ن البيت �أج ��رى و�أجرى
�إىل �أن دخلت ق�سم املعادي .دخلت �ألهث
اقول مل��أم��ور الق�سم �أن��ا قتلت زوجتي
وعلى الفور حترك اجلميع �إىل ال�شقة
وك�أنهم غري م�صدقني قالوا �أتقتل
بال �سبب �أو �أ�سباب ؟ ف�سكت� ..أال
تكتفي ك��ل ه��ذه الأ� �س �ب��اب التي
ذك��رت �ه��ا م��ن ق�ب��ل ق�ل��ت لنف�سي
ق��ول��وا �أن�ن��ي رج��ل ك��ان يريد �أن
يكون نف�سه فف�شل ودخل ال�سجن
يق�ضي فيه بقية عمره.
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اعـــــــالن

املرجع 2013/158:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
عبدالفتاح احمد �صالح عبداهلل اجل�سمي اجلن�سية :االمارات وطلب الت�صديق
على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (�صالون الف�سيلة
لل�سيدات ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف
( )62467وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /نا�صر مطر
غدير بالعور اجتبي اجلن�سية :االم��ارات ليكن معلوما للجميع ب��ان 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 بني يا�س االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/13جت كل -م ب -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي� /شركة طالل العمال االملنيوم والزجاج ميثلها/حممد ح�سني حممد دين
اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :احليني للمقاوالت وال�صيانة العامة والنقليات العامة
ميثلها /جميل اقبال اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية 115000
درهم املطلوب اعالنه/احليني للمقاوالت وال�صيانة العامة والنقليات العامة ميثلها/
جميل اقبال اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(باحلكم التمهيدي) حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل
بـ حمكمة بني يا�س االبتدائية  -الكائنة بني يا�س �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1568جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه /االيدي املتكاملة للمقاوالت وال�صيانة العامة العنوان
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق  2012/1/30قد حكمت عليك هذه
احل�ك�م��ة يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة ب��ال��رق��م اع�ل�اه ل�صالح  /ف��وزي��ة نا�صر
�سليمان الريامي بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام
املدعى عليها بان ت��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  30.000دره��م (ثالثون
الف درهم) والزمتها كذلك بامل�صاريف�. .صدر بتوقيعي وختم املحكمة
بتاريخ املوافق  2013/3/3حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا
من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

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

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اىل املنفذ �ضدها� :شركة فاي�ضي للمقاوالت الكهربائية
ذ.م.م مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�ضحة بالك�شف ادناه-
وذلك اللزامك ب�سداد املبالغ املو�ضحة به خالل ( )15يوما من تاريخ
التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال
عدم االلتزام بالقرار املذكور.
م
رقم التنفيذ
 2013/47 1تنفيذ عمايل
 2013/48 2تنفيذ عمايل

اجلهة طالبة التنفيذ

املبلغ املنفذ به ر�سم التنفيذ

ا�صغر علي نور حممد

 14242درهم  143درهم

منري ابراهيم �شاه �شريكوبي  33250درهم  333درهم

12
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2390جت كل -م ت -ب� -أظ

مدعي� /شركة م�صنع فالكون لل�سقاالت ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
�شركة ريام كوندور لل�سقاالت وااللكرتوميكانيك ذ.م.م واخرون اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ  2150000درهم مع الفائدة
 %12املطلوب اعالنه /جون بايو�س وايت ب�صفته �شريك املدير يف ال�شركة
اجلن�سية :ايرلندا 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 اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/26
قلم املحكمة التجارية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1505جت جز -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي /م�ؤ�س�سة الندى العمال اال�صباغ اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة
ح�سن الهندا�سي للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية  48.653درهم فائدة قانونية  %12املطلوب اعالنه /م�ؤ�س�سة ح�سن الهندا�سي
للمقاوالت العامة 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 الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/28
قلم املحكمة التجارية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الطلب رقم 2013/2اغفال 2012/400عم كل-م ع -ب� -أظ

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي
حماكمدبياالبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2011/343عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/عرب جولد دي ام �سي �سي جمهويل حمل االقامة مبا ان
املدعي /كا�سبيان ج��والري م.د.م� .س قد اق��ام الدعوى املذكورة اع�لاه وعليه
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/1/20احلكم التمهيدي التايل :اوال:
بقول ادخال ( مركز دبي لل�سلع) خ�صم مدعى عليه يف الدعوى �شكال :ثانيا:
وقبل ف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري الهند�سي املخت�ص �صاحب ال��دور من
املقيدين بجدول خرباء املحكمة لالطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما
ع�سى ان يقدم اليه وكلفت املدعي اي��داع امانة قدرها ع�شرة �آالف دره��م على
ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري .وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم االح��د املوافق
 2013/4/7ال�ساعة � 11.00صباحا يف القاعة ch1.B.8
ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ

العدد  10731بتاريخ2013/3/4

اعـــــــالن
تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد/
حممد علي حممد عبيد اجلابري اجلن�سية :االم��ارات وطلب الت�صديق على
التوقيع يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري
(دانة اخلور للخياطة والتطريز ) واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�صادية
يف مدينة خورفكان ,رخ�صة مهنية رق��م  540093ال�صادر بتاريخ 2006/2/12
يف دائ��رة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد/حممدعزيز حممد نور
اجلن�سية :افغاين ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان
�سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعـــــــالن

الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

اىل املنفذ ��ض��ده /اح�م��د ع�ب��داهلل عبدالرحمن امل��رزوق��ي ع�ن��وان��ه :بالن�شر
قد �صدر �ضدك ال�سند التنفيذي رقم  2005/368جت��اري كلي واال�ستئناف
رق��م  2007/558والنق�ض رق��م  2008/454-90واال�ستئناف رق��م 2007/558
والنق�ض رقم  2011/269ل�صالح /احمد م�سلم احمد بدر ومبا ان املحكوم له
قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك .وقد تبني ان
املبلغ املنفذ به قدره ( 2.213.441.40درهم) كما نخطرك بانه حتديد جل�سة
 2013/3/24حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ,
ويف ح��ال��ة تخلفك ع��ن احل���ض��ور ف�ستتخذ يف حقك االج� ��راءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/28

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اعالن بالن�شر

رقم املرجع 2013 /284:
 -1ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�سيد /علي �سعيد �سيف را�شد بن �سويف -اماراتي
اجلن�سية عن كامل ح�صتها البالغة  %100يف/بقالة اجلبل اال��س��ود -مبوجب رخ�صة
برقم ( )568840وذل��ك اىل ال�سيد /عبداحلميد بو�شاكاد توتي حممد كونهي هندي
اجلن�سية ومت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات -تعديالت
اخرى. .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.
مكتب الكاتب العدل
دار الق�ضاء ال�شارقة

حماكم دبي

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اىل املحكوم عليه /رونالد في�شري العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/2/19قد
حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /مبارك �سند خمي�س
املن�صوري بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل���ض��وري :اوال :ب��ال��زام امل��دع��ى عليه ب��ان ي�ؤدي
للمدعي مبلغ  125000دره��م مع الفائدة القانونية بواقع  %4من تاريخ رفع الدعوى وحتى
متام ال�سداد ثانيا :برف�ض احلجز التحفظي رقم  2012/2098امر على عري�ضة ال�صادر من
قا�ضي االمور امل�ستعجلة -ابوظبي -بتاريخ  2012/5/17واخلا�ص بحجز ماللمدين لدى الغري.
ثالثا :ب�صحة احلجز التحفظي -حجز املنقول لدى املدين -ال�صادر مبوجب االمر على عري�ضة
رقم  2012/2098ال�صادر من قا�ضي االمور امل�ستعجلة ابوظبي -بتاريخ  2012/5/17ويف حدود
املبلغ املق�ضي به .رابعا :الزام املدعى عليه بامل�صروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة
�.صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/2/27حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما
اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/د .حممود حممود الطناحي
رئي�س الدائرة التجارية الكلية اخلام�سة

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

قلم املحكمة العمالية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2008/843تنفيذ احتادي )

القا�ضي /ماجد عز الرجال

طالب االغفال /ابراهيم علي احمد ح�سن االغربي اجلن�سية :االمارات �ضد:
�سمارت الدارة امل�ست�شفيات اجلن�سية:االمارات مو�ضوع الطلب :اغفال طلبات
يف م�صاريف بقيمة  31040درهم املطلوب اعالنه�/سمارت الدارة امل�ست�شفيات
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان طالب االغفال اقام الطلب املذكور
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الطلب,
لذا فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل حمكمة ابوظبي االبتدائية
الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد,
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا مل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الطلب بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/18م.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1370جتاري كلي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2013/68تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضدها /علي جول يو�سف خ��ان عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2012/665ل�صالح/اياز حممد خليل خان .
حكمت املحكمة ب��ال��زام امل��دع��ى عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 20.000.00
دره��م وم�صاريف ال��دع��وى ورف�ضت ماعدا ذل��ك من طلبات .ومب��ا ان املحكوم له
قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ,ودفع الر�سم املحدد لذلك ,لذا عليك القيام
بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االع�لان .كما نخطرك
بانه حتديد جل�سة  2013/3/20حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر
يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االج��راءات القانونية
املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2012/2/19
القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

حماكم دبي

تقدم اىل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان:ال�سيد /خالد
عبداهلل را�شد حممد اخلوري اجلن�سية :االمارات وال�سيد� :شكري مامو ماداتيل كانابورام
اجلن�سية :الهند وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن :تنازل يف ح�صته خالد
عبداهلل را�شد حممد اخلوري البالغة  %70و�شكري مامو ماداتيل كانابورام  %30يف اال�سم
التجاري (مالذ النواعم خلياطة وتطريز العبايات ) واملرخ�ص من دائرة التنمية
االقت�صادية يف مدينة خورفكان ,رخ�صة مهنية رقم  561440ال�صادر بتاريخ 2008/3/11
يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيدة/موزه عبداهلل حممد خمي�س بن
ربيع النقبي اجلن�سية :االم��ارات ليكن معلوما للجميع ب��ان الكاتب العدل يف مدينة
خورفكان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1412جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي /االبداع للطباعة والت�صوير بوكالة عبدالنافع عبدالواحد باك�ستاين
اجلن�سية -اجلن�سية االمارات مدعى عليه :و�سيم فلك �شري فلك �شري واخرون
اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ وقدره  20000درهم
املطلوب اعالنه /حممد ندمي فلك �شري فلك �شري اجلن�سية :باك�ستان عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني
املوافق  2013/3/11موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن ب�صحيفة ا�شكال بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/25ا�شكاالت جتاري

مو�ضوع الق�ضية :ا�شكال يف التنفيذ رقم  2008/803تنفيذ جتاري لوقف
االج��راءات التنفيذية -املطلوب اعالنه امل�ست�شكل �ضده -1/م�ضر احمد
نوير جمهول حمل االقامة .مو�ضوع االعالن :نعلنكم بانه قد حتددت
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 11.00صباحا بالقاعة
ch1B.6للنظر يف اال��ش�ك��ال اع�ل�اه وال�ت��ي يتوجب عليكم ح�ضورها
ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �سي�صدر ق��رار يف غيابكم مع نفاذ اثره
القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/5009عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/117عمايل جزئي

اىل املدعى عليه -1/اماليا لتجارة العطور �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /سيد مويدوين بوليودات بوليودات قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 32588درهم) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة
القانونية املرتتبة عليها من تاريخ املطالبة وحتى ا�صدار احلكم .رقم ال�شكوى
( .)2012/133778وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة
� 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على
االقل(.علما بان الدعوى جددت من ال�شطب)

اىل املدعى عليه -1/كواليتي فور ليف للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /حممد واجد علي حممد حبيب خان قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (20200
درهم) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة املرتتبة عليه من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام .رقم ال�شكوى ( .)2013/134596وح��ددت لها جل�سة
ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2013/3/4ال�ساعة ��� 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/11عمايل كلي
اىل املدعى عليهم� -1/شركة اوريك�س غلوبال ليمتد (فرع جي ال تي) � -2شركة هيبكو
 3بي ذ.م.م  -3مها حممد عبدالرحيم الكيايل� -شريك ومدير �شركة اوريك�س غلوبال
مليتد (ف��رع جي ال تي)�شريك مدير �شركة هيبكو  3بي ذ.م.م  -4غ�سان حلمي حممد
زيد الكيالين � -شريك يف �شركة اوريك�س غلوبال ليمتد (فرع جي ال تي) جمهويل حمل
االقامة مبا ان املدعي  /ا�سماعيل م�صباح حممد حجري قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة ال��زام املدعي عليهم االول والثاين والثالث والرابع بالت�ضامن والتكافل بدفع
�صايف مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 393592درهم) وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/3/17ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.2ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
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حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/139تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/توب بوك�س فا�شن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ /خالد جمال عبداحلميد عبدالرحمن وميثله:
ابراهيم مو�سى على مراد البلو�شي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )6353درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ ( )402درهم ر�سوم
خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/4765عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/5095عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/15عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اىل املدعى عليه -1/را�شد حممد لالعمال الفنية (�ش.ذ.م.م) جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /حممد ا�سماعيل راجا حممد �سليمان قد
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 6606دره��م) والر�سوم وامل�صاريف رق��م ال�شكوى (.)2012/132064
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة � 8.30ص
مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه -1/ليك�س للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /ن��دمي خ��ان باجنا�ش ر�شيد خ��ان قد اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 27946درهم)وتذكرة
عوده مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
 %9من املطالبة الق�ضائية و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .رقم ال�شكوى
( .)2012/134333وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة
� 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على
االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه -1/االر�شاد للتنظيف واخلدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /موكتار م�ي��اه ليلو م�ي��اه ق��د اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 20477درهم)
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى ( .)2012/134351وحددت لها جل�سة
ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2013/3/13ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االق��ل .ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
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مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل املدعي عليها/املريخي للمقاوالت العامة جمهول حمل
االقامة نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة
�أدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة
8:30
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
م رقم الق�ضية
 20/2013/13 1نيبو ماندال رابي ماندال  13412درهم �شامل تذكرة العودة
 19/2013/13 2زاهيد اال�سالم حممد دني�س علي  13418درهم �شامل تذكرة العودة

لذا فانتم مكلفون باحل�ضور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث اي��ام على االقل
باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة
ق�سم الق�ضايا العمالية
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� 454شركة عاملية تن�ضم للمنطقة احلرة

 % 26منو عدد ال�شركات اجلديدة يف جافزا خالل 2012
•• دبي-الفجر:

�شهدت املنطقة احل��رة جلبل علي (ج��اف��زا) ،امل�ؤ�س�سة
ال��رائ��دة �ضمن جمموعة املناطق االقت�صادية العاملية،
ان���ض�م��ام �� 454ش��رك��ة ع��امل�ي��ة ج��دي��دة يف ال �ع��ام املا�ضي
 ،2012ب�ن�م��و ب�ل�غ��ت ن���س�ب�ت��ه  % 26م �ق��ارن��ة بعدد
ال�شركات اجل��دي��دة املن�ضمة �إىل املنطقة احل��رة خالل
العام الأ�سبق .ويعزز ان�ضمام عدد كبري من ال�شركات
م �ت �ع��ددة اجل�ن���س�ي��ات ال �ت��ي ت�ع�ت�بر رائ� ��دة يف جماالتها،
النمو امل�ستمر الذي حتققه املنطقة احلرة .وبلغت ن�سبة

ال�شركات الأوروب�ي��ة اجلديدة املن�ضمة للمنطقة احلرة
خالل العام املا�ضي  % 27من �إجمايل عدد ال�شركات
اجلديدة ،وبلغت ن�سبة ال�شركات من دول جمل�س التعاون
اخلليجي  ،% 25ومن منطقة �آ�سيا با�سيفيك ،% 21
تلتها منطقة �أفريقيا وغرب �آ�سيا بن�سبة  ،% 18فيما
�ساهمت الأمريكتني بن�سبة  % 9من �إجمايل ال�شركات
اجلديدة يف املنطقة احلرة .وا�ستحوذت الدول املتقدمة
على احل�صة الأكرب من ال�شركات اجلديدة.
و�أ��س�ه�م��ت اململكة امل�ت�ح��دة وح��ده��ا بن�سبة  % 11من
�إجمايل ال�شركات اجلديدة ،فيما كانت ن�سبة �إ�سهام الهند

املا�ضي � 6918شركة .ويقدر �إجمايل حجم جتارة هذه
ال�شركات جمتمعة يف العام املا�ضي بـ  82مليار دوالر
�أمريكي ،وهو ما ي�سهم ب�أكرث من  % 25من �إجمايل
جت��ارة دبي غري النفطية .وت�سهم جافزا وحدها ب�أكرث
م��ن ن�صف � �ص��ادرات دب ��ي .وتعليقاً على النمو القوي
ال��ذي حققته املنطقة احل��رة خ�لال ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،قال
ابراهيم حممد اجلناحي ،نائب املدير التنفيذي جلافزا
واملدير التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف جمموعة املناطق
االقت�صادية العاملية� :إن ا�ستمرار اهتمام امل�ستثمرين
بت�أ�سي�س �أعمالهم يف جافزا �أمر م�شجع للغاية ويعك�س

 ،% 9من �إجمايل ال�شركات ،و�أ�سهمت كل من فرن�سا
و�أمل��ان�ي��ا وال���ص�ين بن�سبة  .% 5وو��ص�ل��ت ن�سبة �إ�سهام
دول الربيع العربي �إىل  % 18من �إجمايل ال�شركات
اجلديدة.
وا�ستمر قطاع التجارة ليلعب دوراً هاماً يف منو جافزا،
�إذ ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة ال �� �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة ب��ال �ت �ج��ارة % 83
من �إج�م��ايل ال�شركات اجل��دي��دة ،وبلغ �إ�سهام ال�شركات
العاملة يف ق�ط��اع اخل��دم��ات  ،% 9فيما و�صلت ن�سبة
ال�شركات العاملة يف القطاع ال�صناعي �إىل  .% 7وبلغ
�إج�م��ايل ع��دد ال�شركات العاملة يف جافزا بنهاية العام

ت�ع��ايف االقت�صاديات الإقليمية .ويف ال��وق��ت ذات��ه ،ف�إنه
يعك�س الأهمية املتزايدة ملنطقة ال�شرق الأو��س��ط لدى
ال��دول املتقدمة والنامية على حد �سواء كما �أن��ه يعزز
مكانة جافزا كبوابة جتارية للمنطقة ،ومركز �إقليمي
لقطاعي التجارة واخلدمات اللوج�ستية.
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غرفة عجمان توقع اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية مراحل ت�سليم م�شروع عجمان ون تبد�أ ال�شهر اجلاري
مع �سياحة عجمان
•• عجمان ـ الفجر:

•• عجمان ـ الفجر :

وقعت غرفة جتارة و�صناعة عجمان مذكرة تفاهم
مع دائرة التنمية ال�سياحية ب�إمارة عجمان  ،جاء
ذلك �أثناء زيارة وفد من دائرة التنمية ال�سياحية
ال ��ذي ��ض��م ��س�ع��ادة في�صل اح�م��د النعيمي املدير
العام وال�شيخة عزة النعيمي مدير ادارة التطوير
والت�سويق ال�سياحي والدكتور وليد النقبي مدير
ادارة اخلدمات امل�ساندة و�سلطان النعيمي مدير
�إدارة الرتاخي�ص واملعايري ال�سياحية وهاين لطفي
امل�ست�شار القانوين.
وقد كان يف ا�ستقبال الوفد �سعادة �سامل ال�سويدي
امل��دي��ر ال �ع��ام ب��ال�غ��رف��ة وحم �م��د اجل�ن��اح��ي املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع ت�ن�م�ي��ة اال��س�ت�ث�م��ار واالعمال
و�شيخة النعيمي مدير �إدارة الرتويج وا�ستقطاب
اال� �س �ت �ث �م��ارات وب �� �ش��اي��ر ال �ك �م �ي �ت��ي م��دي��ر ادارة
التخطيط والتميز امل�ؤ�س�سي وخولة املهريي رئي�س
ق�سم العمليات ونظم اجلودة.
وقد رحب �سامل ال�سويدي يف بداية اللقاء بالوفد
 ،م�ؤكداً حر�ص غرفة جتارة و�صناعة عجمان على
فتح �آف��اق التعاون امل�شرتك مع دائ��رة ال�سياحة ،
كما �أكد �أن الغرفة ت�سعى جاهدة لتعزيز العالقات
مع العديد من الدوائر املهمة معها وذلك بهدف
ت�ع��زي��ز �أوا� �ص��ر ال �ت �ع��اون ب�ين ال�ط��رف�ين وحتقيق
ال�شراكة اال�سرتاتيجية املثمرة من خ�لال و�ضع
�إطار العمل امل�شرتك .من جانبه ذكر �سعادة في�صل

احمد النعيمي ب�أن هذه االتفاقية هي تعزيز لأطر
ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك ول�ب�ن��اء ع�لاق��ات ��ش��راك��ة فعالة
ب�ين الطرفني لتحقيق الأه ��داف الإ�سرتاتيجية
لطرفني ،مبا لذلك من انعكا�سات �إيجابية على
ال�صعيد االقت�صادي واالجتماعي للإمارة والدولة
بوجه عام .وقد م ّثل �سعادة �سامل ال�سويدي مدير
ع ��ام غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ع�ج�م��ان يف اتفاقية
ال�شراكة اال�سرتاتيجية وم��ن جانبه م ّثل �سعادة
ف�ي���ص��ل اح �م��د ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر دائ � ��رة التنمية
ال���س�ي��اح�ي��ة وال �ت��ي ن���ص��ت ع �ل��ى ع ��دد م��ن البنود
ل�ت�ط��وي��ر�آل�ي��ات لتنفيذ ن�ظ��ام متكامل للتوا�صل

بني الطرفني ،وتبادل املعرفة واخلربات،و�إن�شاء
قاعدة بيانات موحدة تت�ضمن البيانات واملعلومات
وامل�ستندات التي تتعلق مبو�ضوع االتفاقية ،لإيجاد
�سبل التعاون يف خمتلف املجاالت ،واال�ستفادة من
اخلربات الرتاكمية لدى الطرفني.
و�أوىل ثمار هذه االتفاقية م�شاركة الغرفة �ضمن
ج�ن��اح ام ��ارة ع�ج�م��ان يف ��س��وق ال�سفر ال ��دويل يف
برلني والذي تنظمه دائرة التنمية ال�سياحية.
وق��د ات�ف��ق ال�ط��رف��ان على عقد اجتماعات دورية
ب �ه��دف م �ت��اب �ع��ة ت�ط�ب�ي��ق م � ��واد امل ��ذك ��رة وتقييم
االجنازات وال�صعوبات �إن وجدت.

ق��ام وف��د م��ن م�ؤ�س�سة عجمان للتنظيم العقاري
برئا�سة �سعادة يافع عيد الفرج املدير التنفيذي
للم�ؤ�س�سة ب��زي��ارة م�ي��دان�ي��ة مل���ش��روع ع�ج�م��ان ون
( )Ajman Oneال� ��ذي ت �ق��وم � �ش��رك��ة عقار
بتطويره  ،وذلك للإطالع على �سري �أعمال الإن�شاء
يف امل�شروع ال��ذي تبلغ تكاليفه  1.5مليار درهم.
و�ضم وفد امل�ؤ�س�سة الذي رافق املدير التنفيذي يف
زيارته امليدانية كل من املهند�سة ن�سرين ال�صوان,
رئي�س ق�سم ال���ش��ؤون الهند�سية والفنية وال�سيد
ماجد املرزوقي رئي�س ق�سم االت�صال امل�ؤ�س�سي حيث
كان يف ا�ستقبال الوفد عدد من موظفي �شركة عقار
مبا يف ذلك مدير امل�شروع ومهند�س امل�شروع.
وبعد �أن انهى �أع�ضاء الوفد جولتهم ا�ستمعوا �إىل
�شرح مف�صل حول التقدم احلايل املحرز يف �أعمال
ال �ب �ن��اء يف م �� �ش��روع ع�ج�م��ان ون  ،ومت تزويدهم
مبعلومات مف�صلة ح��ول �سري العمل يف امل�شروع
الذي �شارفت مراحله االوىل على االنتهاء.
ويتكون م�شروع عجمان ون من اثني ع�شر برجا
ت�ضم � 3646شقة يجري ت�سليم املرحلة االوىل
واملكونة م��ن برجي ت��ي  4وت��ي  12خ�لال ال�شهر
اجل� ��اري وال�ب�رج�ي�ن ت��ي  6و ت��ي  8ب�ن�ه��اي��ة �شهر
ابريل  2013ومن املتوقع ت�سليم املرحلة الثانية
وامل�ك��ون��ة م��ن ثمانية اب ��راج خ�لال  2013وذلك
على مراحل .وت�أتي زيارة وفد امل�ؤ�س�سة الذي �أثنى
على التقدم املحرز يف امل�شروع يف �إطار حر�صها على
القيام ب��زي��ارات تفقدية للم�شاريع العقارية التي
يجري تطويرها يف �إم��ارة عجمان ل�ضمان التزام

يف خطوة تعزز �صدارة الإمارات كمركز �إقليمي رائد لالت�صاالت

ات�صاالت تطلق مق�سم املركز الذكي للإنرتنت Smarhub IX
ي�ق��دم خ��دم��ات اال�ست�ضافة والربط
•• �أبوظبي-الفجر:
لأه� ��م اجل �ه ��ات ال �ع��امل �ي��ة م �ث��ل ياهو
�أعلنت م�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت ومايكرو�سوفت وبالكبريي و�أكامي
ات � �� � �ص� ��االت ام � ��� ��س ع � ��ن �إط�ل�اق� �ه ��ا و�� �س ��ي دي ن� �ي� �ت ��ورك وخ� ��دم� ��ات بث
مل �ق �� �س��م امل ��رك ��ز ال ��ذك ��ي للإنرتنت ال� �ف� �ي ��دي ��و .وي � ��أت� ��ي ه � ��ذا الإع� �ل��ان
 Smarthub IXوالذي �سيكون اجل��دي��د مكم ً
ال خل��دم��ة ت�ب��ادل حزم
م��رك��ز ن�ق��لٍ وت�ب��ادل حل��رك��ة البيانات البيانات  Smarthub IPXوهي
والإن�ت�رن ��ت �إق�ل�ي�م�ي�اً يمُ � ّك��ن مزودي املعيار العاملي لتناظر م�شغلي �شبكات
اخل��دم��ات الإقليمني والعامليني من ال �ه��ات��ف امل �ت �ح��رك ب��اع�ت�م��اد معايري
اجلمعية الدولية لنظام االت�صاالت
النفاذ �إىل حمتوى الإنرتنت.
و�سوف يربط مركز  Smarthubاملتحركة .وق��ال علي �أم�ي�ري ،نائب
 IXع��دداً م��ن ال�شبكات الإقليمية ال��رئ�ي����س وامل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،وحدة
وال ��دول� �ي ��ة م ��ع م �ق��ا� �س��م الإن�ت�رن ��ت خدمات امل�شغلني واملبيعات باجلملة
الأخ ��رى ح��ول ال�ع��امل يف �أم�سرتدام يف ات�صاالت �أن مركز ات�صاالت الذكي
وف��ران �ك �ف��ورت ول �ن ��دن و�سنغافورة ي�ع��د �أك�ب�ر م��رك��ز يف املنطقة ملزودي
ونيويورك ولو�س �أجنلو�س .ويعترب حم �ت��وى الإن �ت�رن� ��ت وع� �ب ��ور حركة
م��رك��ز ات���ص��االت ال��ذك��ي �أك�ب�ر مركز الإنرتنت وال�سعة الدولية .وب�إ�ضافة
�إق �ل �ي �م��ي ل �ل �م �ح �ت��وى الإل � �ك�ت��روين مثل هذا املق�سم للتوا�صل املتبادل بني

لبنى القا�سمي تبحث تعزيز
التعاون مع �إيرلندا ال�شمالية
•• �أبوظبي-وام:

�أك��دت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزي��رة التجارة اخلارجية
اهتمام الإم ��ارات بتعزيز ق�ن��وات ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري م��ع اي��رل�ن��دا ال�شمالية
وتو�سيع �سبل وم�ضامني ال�ت�ع��اون وب��الأخ����ص على �صعيد اال��س�ت�ف��ادة من
الت�سهيالت املقدمة يف الإمارات �سواء ت�سهيالت ت�شريعية �أو ا�ستثمارية.
جاء ذلك خالل جل�سة عقدتها معايل وزيرة التجارة اخلارجية مع معايل
�أرل�ي�ن فو�سرت وزي ��رة امل���ش��اري��ع وال�ت�ج��ارة واال�ستثمار يف حكومة ايرلندا
ال�شمالية وال��وف��د امل��راف��ق بح�ضور �سعادة عبد اهلل �آل �صالح وكيل وزارة
التجارة اخلارجية و�سعادة �أد هابورت القن�صل الربيطاين يف الإمارات.
وق��ال��ت ال ��وزارة يف بيان �صحفي ام�س �إن املباحثات ب�ين اجلانبني تناولت
�سبل وقنوات دعم العالقات التجارية واال�ستثمارية بني الإمارات وايرلندا
ال�شمالية و�آل�ي��ات تذليل العقبات �أم��ام امل�ستثمرين وبحث فر�ص ت�أ�سي�س
اال�ستثمارات امل�شرتكة يف قطاعات نوعية وحتقق قيمة م�ضافة للقطاعات
االقت�صادية يف كال البلدين �إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س م�شاريع ذات اهتمام م�شرتك
كم�شاريع الطاقة املتجددة وال�صناعات التقنية وال�صديقة للبيئة.
و�أو� �ض �ح��ت م�ع��ايل ال�شيخة لبنى القا�سمي �أن الت�شريعات اال�ستثمارية
بالإمارات تدعم فر�ص وم�ؤ�شرات منو اال�ستثمارات الأجنبية الفتة �إىل املوقع
اجلغرايف للإمارات وتوفريها الت�سهيالت الالزمة للم�ستثمرين وال�شركات
االيرلندية التي ترغب يف افتتاح مقار �إقليمية لأعمالها وخدماتها يف دول
املنطقة .ب��دوره��ا �أك��دت معايل �أرلي��ن فو�سرت �أن ايرلندا ال�شمالية تنظر
ببالغ التقدير لتجربة الإم��ارات يف امل�ضمار التنموي وجناحها يف حتقيق
وح�صد م�ؤ�شرات تناف�سية عاملية على �صعيد اقت�صادها الوطني وخلق بيئة
ا�ستثمارية جاذبة بقوة لال�ستثمارات الأجنبية من كل دول العامل منوهة
�إىل تطلع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية يف �أيرلندا لتعزيز العالقات مع
الإمارات من خالل تو�سيع مظلة االتفاقيات وزيارات الوفود املتبادلة.

امل�شغلني �ستعزز ات�صاالت من مكانة
الإم��ارات كمركز �إقليمي لالت�صاالت
واملحتوى و�سوف ّ
ميكن مق�سم املركز
ال��ذك��ي ل�ل�إن�ترن��ت Smarthub
 IXم� ��زودي احل��و��س�ب��ة ال�سحابية
والفيديو والتجارة الإلكرتونية من
�أن يكونوا �أقرب لعمالئهم.
و�أ� � �ض� ��اف ع �ل��ي �أم� �ي��ري �أن م� ��زودي
املحتوى يحتاجون للنفاذ والو�صول
�إىل املحتوى ب�سهولة وب�شكلٍ موثوق
و�آمن وي�ؤمن مق�سم Smarthub
 IXهذه االحتياجات وميثل تطوراً
طبيعياً ملركز اخلدمات الذكي .كانت
ات �� �ص��االت ه��ي �أول م��ن ي �ق��دم عبور
ب�ي��ان��ات الإن�ترن��ت م��ن خ�لال مق�سم
الإم � ��ارات ال ��ذي ي�ع��د امل��رف��ق الأكرث
ا�ستخداماً و�شعبية يف املنطقة لعبور
ب �ي��ان��ات االن�ت�رن ��ت و�� �س ��وف ي�ساعد

مق�سم  Smarthub IXمزودي
خدمات الإنرتنت يف املنطقة للو�صول
�إىل الأ� �س��واق العاملية بالإ�ضافة �إىل
ربط تلك الأ�سواق باملنطقة.
حول املركز الذكي Smarthub
املركز الذكي التابع الت�صاالت هو �أكرب
م��رك��ز لل�سعة وامل�ح�ت��وى والإنرتنت

والبيانات يف ال�شرق الأو��س��ط ويتيح
مل��زودي اخلدمات الإقليمني �إمكانية
ال��و��ص��ول �إىل ال�ع��امل ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ربط ال�سوق الدويل باملنطقة .املركز
الذكي هو �أول مركز يف املنطقة يقدم
ت�ب��ادل ح��زم البيانات  IPXمل�شغلي
�شبكات الهواتف املتحركة وي�ضم �أكرب
حمفظة خدمات ملحتوى الإنرتنت،
و�� �س ��وف ي��و� �س��ع م �ق �� �س��م الإن�ت�رن ��ت
م��ن ن�ط��اق خ��دم��ات امل��رك��ز ال��ذك��ي يف
املنطقة .يتم الربط مع املركرز الذكر
ع�بر بنية حتتية موثوقة ومتنوعة
ت�صله ب�شبكة ال �ك��اب�لات الإقليمية
والعاملية كما ي�ضم مرافق ا�ست�ضافة
ب ��أع �ل��ى امل �ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة م��ن خالل
مركز بيانات ات�صاالت ال��ذي تديره
وح ��دة خ��دم��ات امل���ش�غ�ل�ين واملبيعات
باجلملة يف ات�صاالت .

املطورين باجلدول الزمني للت�سليم.
وقال يافع الفرج :ت�شهد �أعمال الإن�شاء يف امل�شروع
تقدما ملحوظا الأم��ر ال��ذي ي��ؤك��د جدية املطور
وال �ت��زام��ه ب��اجل��دول ال��زم�ن��ي لت�سليم امل���ش��روع يف
موعده م�شريا اىل �أن م�ؤ�س�سة عجمان للتنظيم
ال �ع �ق��اري م�ل�ت��زم��ة ب�ت�ق��دمي ال��دع��م ل���ش��رك��ة عقار
ولكافة املطورين وامل�ستثمرين العقارين امللتزمني
بالقوانني واملرا�سيم االمريية ذات ال�صلة والذين
ي�سهمون يف تعزيز مكانة عجمان كوجهة جتارية
وا�ستثمارية و�سياحية وتعزيز دور القطاع العقاري
يف االم � ��ارة م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر م���ش��اري��ع عقارية
متنوعة.
من جانبه ق��ال رام��ي الدبا�س الرئي�س التنفيذي
ل�شركة عقار ال��ذي ثمن زي��ارة �سعادة يافع الفرج
والوفد املرافق ملوقع امل�شروع �إن التزام �شركة عقار

باجلدول الزمني للت�سليم يعزز من ثقة امل�ستثمرين
بال�سوق العقاري يف ام��ارة عجمان ويعك�س قدرات
و�إمكانات عقار وم�صداقيتها واحرتامها لل�شروط
التعاقدية التفاقيات البيع وال���ش��راء التي وقعت
عليها .و�أك��د الدبا�س ب��أن اربعة اب��راج من امل�شروع
�سيجري ت�سليمها خ�لال ال�شهر اجل��اري وال�شهر
امل �ق �ب��ل ,يف ح�ي�ن ي �ج��ري ت���س�ل�ي��م امل��رح �ل��ة الثانية
واملكونة من ثمانية ابراج مع نهاية العام اجلاري.
وي�ع�ت�بر م���ش��روع ع�ج�م��ان ون �أح ��د �أه ��م امل�شاريع
العقارية للتملك احل��ر ال��ذي تتوىل �شركة عقار
تطويره ,حيث يقع امل�شروع يف قلب �إم��ارة عجمان
 ،وميثل ع��ددا م��ن اخل�ي��ارات املتنوعة امل�ؤلفة من
غ��رف��ة وغ��رف �ت�ين و ث�ل�اث غ ��رف ن ��وم ك �م��ا ي�ضم
امل�شروع مركزا �صحيا ومواقف لل�سيارات و�أحوا�ض
�سباحة.

االقت�صاد تطلق فعاليات اليوم اخلليجي الثامن حلماية امل�ستهلك
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت وزارة االقت�صاد ام�س فعاليات اليوم اخلليجي الثامن حلماية امل�ستهلك حتت �شعار حماية امل�ستهلك حقوق
والتزامات بالتن�سيق مع اجلهات املحلية واالحتادية املخت�صة بحماية امل�ستهلك واملراكز التجارية بالدولة وت�ستمر
على مدى �شهر مار�س اجلاري .و�أكد معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد �أن دول اخلليج ومن بينها دولة
الإمارات باتت تويل �أولوية ق�صوى لدعم وحماية حقوق امل�ستهلك وذلك عرب تبنيها لتخطيط �إ�سرتاتيجي ومنهجيات
فعالة لتعزيز ا�ستقرار الأ�سواق وانتظام احلركة اال�ستهالكية .و�أو�ضح معاليه �أهمية هذا احلدث الذي يحظى ب�إهتمام
كافة دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج كونه ميثل فر�صة لتحقيق جمموعة من الأه��داف املت�صلة بحماية حقوق
امل�ستهلك اخلليجي وتر�شيد ال�ق��رار اال�ستهالكي ون�شر ال��وع��ي ب�ين امل�ستهلكني اخلليجيني و�ضبط �أ��س��واق ال�سلع
اال�ستهالكية ومتكينها من ت�أدية دورها احليوي كو�سيط عادل وكفء بني املنتجني من ناحية وامل�ستهلكني من ناحية
�أخرى .ولفت معاليه �إىل �أن وزارة االقت�صاد تعترب حماية امل�ستهلك و احلفاظ على توازن اال�سواق وا�ستقرارها �أولوية
ا�سرتاتيجية وم�س�ؤولية جماعية تقع على عاتق كافة االطراف من جهات وم�ؤ�س�سات احتادية وحملية والقطاع اخلا�ص
وامل�ستهلك ذاته الذي كما ان له حقوقا يرتتب عليها �أي�ضا واجبات والتزامات من هنا تقام فعاليات اليوم اخلليجي
الثامن حلماية امل�ستهلك حتت �شعار حماية امل�ستهلك حقوق والتزامات  .و�أ�ضاف معاليه ان وزارة االقت�صاد توا�صل
دورها احليوي على �صعيد حماية امل�ستهلك والعمل على �ضبط ايقاع حركة اال�سعار مبا يتنا�سب مع م�صلحة امل�ستهلك
ويتوافق مع االداء االقت�صادي للدولة م�شريا �إىل �أن اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك تثابر على بحث م�ستجدات حركة
اال�سواق كما حتر�ص الوزارة على تعزيز �أطر التوا�صل واحلوار مع جميع منافذ البيع الرئي�سية يف الدولة التي تعترب
حمركا رئي�سيا لال�سواق اال�ستهالكية والتي تبدي دائما تعاونا حقيقيا وملمو�سا مع الوزارة لدعم جهودها على �صعيد
حماية حقوق امل�ستهلك واحلفاظ على ا�ستقرار اال�سواق ويف ذات االطار تتوا�صل اللقاءات مع التجار واملوردين لذات
الغاية وحر�صا على توفري جميع ال�سلع مبختلف ا�سواق الدولة وبا�سعار منا�سبة.

لبناء وت�شغيل و�إدارة مرافق تخزين الوقود يف املطار

مطار ر�أ�س اخليمة الدويل يوقع عقد ًا مدته � 10سنوات مع �إ�س كي �إي �إنرجي
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

وق��ع م �ط��ار ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ال� ��دويل ع �ق��داً مع
�شركة �إ�س كي �إي �إنرجي الع�ضو يف جمموعة
��ش��رك��ات �إ� ��س ك��ي �إي  ،ل�ب�ن��اء وت�شغيل و�إدارة
مرافق تخزين الوقود يف املطار وذلك ملدة 10
�سنوات ،حيث تتمتع �إ�س كي �إي �إنرجي باخلربة
ال�ضرورية للتعامل مع الطلب املتزايد لتوريد
وقود الطائرات يف املطار.
وت��وا� �ص��ل �إم� ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة ت�ع��زي��ز منوها
وجاذبيتها على ال�صعيدين التجاري وال�سياحي،
وذلك يف �إطار ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو

ت فقدانجواز�سفر

ف�ق��د امل��دع��و /حم�م��د ح�سني
ع � �ل� ��ي ط � � �ع� � ��ان -اجلن�سية
االردن  -ج��واز �سفره رقم
(� �� )L 102524ص ��ادر
م � � ��ن االردن .ف� �ع� �ل ��ى من
يجده ت�سليمه لأق��رب مركز
� �ش ��رط ��ة او االت� ��� �ص ��ال على
ال��رق��م 0567157971

ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة .وحت�ت��ل الإم ��ارة
موقعاً ا�سرتاتيجياً على مفرتق طرق التجارة
الدولية ،وي�ضم مطار ر�أ�س اخليمة الع�صري
�أحدث املعدات واملرافق ال�ضرورية للتعامل مع
�أكرب الطائرات يف العامل ويبلغ طول مدرجه
 3760مرتاً ،ومن املقرر �أن يتم تو�سيعه يف
امل�ستقبل القريب لتلبية الأعداد املتزايدة من
ال�سياح على الإم� ��ارة .وق��ال املهند�س ال�شيخ
� �س��امل ب��ن ��س�ل�ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ،رئ �ي ����س دائ ��رة
الطريان املدين يف ر�أ�س اخليمة :نحن �سعداء
للغاية بالتعاون مع �شركة �إ�س كي �إي �إنرجي

ت فقدانجواز�سفر

فقد املدعو /ارون بياديا كانتي
�شودري رات��ان بياديا �شودري
بنجالدي�ش اجلن�سية  -جواز��س�ف��ره رق� ��م ()945266
� �ص��ادر م��ن ب�ن�ج�لادي����ش من
يجده عليه االت�صال ب�سفارة
ب�ن�ج�لادي����ش ل ��دى الدولة.

الرائدة يف توفري حلول الوقود على ال�صعيد
ال �ع��امل��ي ،ويف ال�ب�ي�ئ��ات ال���ص�ع�ب��ة م�ث��ل مناطق
احلروب ،ونحن نتطلع للح�صول على امل�ستوى
نف�سه م��ن ال �ك �ف��اءة واخل �ب�رة يف م �ط��ار ر�أ���س
اخليمة الدويل .ونرحب بالنيابة عن حكومة
ر�أ�س اخليمة ب�شركة �إ�س كي �إي �إنرجي ونتمنى
لهم النجاح والتوفيق يف امل�شروع  .وتعترب �إ�س
كي �إي �إن��رج��ي رائ��دة يف توفري حلول الوقود
ع��امل�ي��ة امل���س�ت��وى يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�إفريقيا ،وتتمتع برثوة من املعارف واخلربات
يف جمال بناء وت�شغيل من�ش�آت الوقود و�إدارة
وتوزيع املخزونات.

ت فقدانجواز�سفر
ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /ج � ��ون
كنييت بارتلي -بريطانيا
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )800868952فعلى
م��ن ي�ج��ده ب��رج��اء ت�سليمه
اىل اق��رب مركز �شرطة او
ال�سفارة بريطانيا م�شكورا

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /خ ��ان زمان
�� �س ��رور خ� ��ان -باك�ستاين
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )5201791من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/9836886

اعـــــالن تغيري ا�سم
�أنا ،حمبوب با�شا ,هندي اجلن�سية واحمل جواز �سفر رقم
( )F6561589ال�صادرة من امارة دبي بتاريخ 2016/6/10
واقيم حاليا يف حديد االمارات �صندوق الربيد  9022ابوظبي-
م�صفح ,مدينة ايكاد ,وان ابنتي� /صفا ناز هندي اجلن�سية حتمل
جواز �سفر ( )G9181579ال�صادرة من �شيناي -الهند بالتاريخ
 2008/6/26وارجو بتعديل ا�سمها من �/صفا ناز اىل �صفا فاطمة
يف اقرب وقت ممكن.
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خالل �شهر يناير  2013مقارنة مع دي�سمرب2012

الوطني للإح�صاء :م�ؤ�شر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإمارات ي�سجل ارتفاع ًا مقداره % 0.13
•• �أبوظبي -الفجر:

14

�أع�ل��ن امل��رك��ز الوطني للإح�صاء �أن �أ�سعار امل�ستهلك يف دول��ة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة �سجلت ارت�ف��اع��ا ق��دره  % 0.13خ�لال �شهر يناير
 2013مقارنة بال�شهر ال�سابق ،حيث ارت�ف��ع ال��رق��م القيا�سي العام
لأ�سعار امل�ستهلك (�سنة الأ�سا�س � )100=2007إىل  117.41مقارنة
ب�ـ  117.26خ�لال �شهر دي�سمرب ال�سابق ،ويف املقابل �سجل ارتفاعاً
بن�سبة  0.43%خالل يناير  2013مقارنة مع �شهر يناير من العام
 .2012فعلى م�ستوى الدولة� ،سجلت �أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري

الكحولية ارتفاعا خالل �شهر يناير مقداره  % 0.29مقارنة بال�شهر
ال�سابق ،نتيج ًة الرت�ف��اع �أ�سعار اللحوم وال��دواج��ن وال��زي��وت والدهون
والفواكه والتوابل وامللح والأغذية الأخرى بالإ�ضافة اىل املياه املعدنية
وامل�شروبات املرطبة ,ويف املقابل انخف�ضت �أ�سعار الأ�سماك ومنتجات
الألبان والبي�ض واخل�ضروات وال�سكر واملنتجات ال�سكرية بالإ�ضافة اىل
ال�شاي والنب والكاكاو� .أما بالن�سبة ملجموعة امل�شروبات الكحولية والتبغ
فقد �سجلت �أ�سعارها ارتفاعا خالل ال�شهر مقداره  % 0.17مقارنة
بال�شهر ال�سابق ،نتيجة الرتفاع ا�سعار ال�سيجار وال�سجائر.
�أم��ا �أ�سعار جمموعة املالب�س والأحذية فقد �سجلت �أ�سعارها انخفا�ضاً

خ�لال ال�شهر م�ق��داره  % 0.56مقارنة بال�شهر ال�سابق ،ون�ت��ج هذا
ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض ا�سعار املالب�س اجلاهزة وملحقات املالب�س،
بينما ارتفعت �أ�سعار مواد املالب�س والأحذية.
�أما �أ�سعار جمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز فقد �سجلت �أ�سعاها
ارتفاعا خالل ال�شهر احلايل مقداره  ،% 0 .21نتيج ًة الرتفاع �أ�سعار
ايجارات امل�ساكن.
وبالن�سبة ملجموعة التجهيزات وامل�ع��دات املنزلية فقد �سجلت �أ�سعارها
انخفا�ضا م �ق��داره  % 0.15خ�لال يناير م�ق��ارن��ة بال�شهر ال�سابق،
ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض �أ�سعار الأثاث وال�سجاد والأدوات

والتجهيزات الكهربائية والأواين والأدوات املنزلية ،بينما ارتفعت �أ�سعار
مواد النظافة املنزلية واخلدمات املنزلية.
وبالن�سبة ملجموعة النقل فقد �سجلت �أ�سعارها ارتفاعاً خ�لال ال�شهر
احل��ايل م�ق��داره  % 0.28مقارنة بال�شهر ال�سابق ونتج ه��ذا ب�صورة
رئي�سية عن ارتفاع ا�سعار ال�سيارات اخلا�صة وقطع الغيار.
بينما ا�ستقرت �أ�سعار كل من جمموعة االت�صاالت وجمموعة التعليم �أما
بالن�سبة ملجموعة خدمات ال�صحة فقد �سجلت �أ�سعارها ارتفاعاً خالل
ال�شهر مقداره  % 0.17ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع ا�سعار
م�صاريف التحاليل الطبية والأ�شعة وم�صاريف الأطباء.

بهدف الو�صول لن�سبة  % 90ملعامالت الرتاخي�ص التجارية

دائرة التنمية االقت�صادية تد�شن مركز �أبوظبي للأعمال
•• تغطية رم�ضان عطا :

�أعلنت دائ��رة التنمية االقت�صادية –
�أب��وظ �ب��ي ع��ن اف �ت �ت��اح م��رك��ز �أبوظبي
ل�ل��أع� �م ��ال ال� �ت ��اب ��ع ل �ه��ا  ،وج � ��اء هذا
خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ال ��ذي عقد
�صباح ام����س  ،بح�ضور ��س�ع��ادة حممد
عمر عبداهلل وكيل ال��دائ��رة وع��دد من
كبار امل�س�ؤولني من الدوائر والهيئات
واملجال�س احلكومية يف �أبوظبي.
ورافق وكيل الدائرة احل�ضور الر�سمي
من كبار امل�سئولني ب�أبوظبي يف جولة
مب��رك��ز �أب ��وظ� �ب ��ي ل�ل��أع �م ��ال تعرفوا
خاللها على امل�ق��ر اجل��دي��د و�أق�سامه
امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم ال� �ع ��دي ��د من
اخل ��دم ��ات ل�ل�ع�م�لاء وم ��ن �أب ��رزه ��ا ما
يقدمه ق�سم اخلدمات الإلكرتونية من
خ��دم��ات ال�ك�ترون�ي��ة ت�ه��دف اىل �سرعة
اجناز كافة معامالت الرتاخي�ص
التجارية.
نقلة نوعية
ويف ت �� �ص��ري��ح ل ��ه ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة قال
م�ع��ايل نا�صر �أح�م��د ال���س��وي��دي رئي�س
ال��دائ��رة �إن م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي للأعمال
يعد �إحدى املبادرات املهمة التي تبنتها
حكومة �إم��ارة �أبوظبي بهدف ت�أ�سي�س
بيئة �أعمال مثالية وفق معايري دولية
وذلك �ضمن خطة ا�سرتاتيجية �شاملة
ت�ستهدف ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة القطاعات
االقت�صادية املختلفة.
و�أك��د �إن ه��ذا املركز يحقق جانبا مهما
من مرتكزات ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية
 2030وهو خلق بيئة �أعمال مثالية
ت�سهم يف ج�ع��ل �إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي مركزا
مهما يف املنطقة وذلك من خالل تبني
م�شاريع ومبادرات تلبي تطلعات رجال
االعمال وامل�ستثمرين .
ون��وه م�ع��ايل نا�صر ال�سويدي بالدعم
وال �ت��وج �ي �ه��ات ال �� �س��دي��دة م��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل  ،ومن الفريق
�أول ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س
التنفيذي ،وال�ت��ي ك��ان لها كبري الأثر
يف حتقيق �إمارة �أبوظبي نقلة نوعية يف
توفري البيئة واملناخ املالئمني للأن�شطة
االقت�صادية وال�سري بثبات نحو تنمية
اقت�صادية م�ستدامة وفق حمددات ر�ؤية
�أبوظبي االقت�صادية .2030
و�أك ��د �إن م���س��ؤول�ي��ة خ�ل��ق بيئة �أعمال
مثالية يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ال تقع على
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لل��أع �م��ال وح� ��ده بل
�إن امل���س��ؤول�ي��ة م�ن��وط��ة ب�ك��اف��ة اجلهات
احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع
اخلا�ص كذلك والذين ي�ستوجب عليهم
جميعا التعاون من �أجل حتقيق الأهداف
امل�شرتكة التي تركز على م�ساهمة كافة
القطاعات يف عملية التنمية .
ك �م��ا �أك� ��د ال �� �س��وي��دي ح��ر���ص ال ��دائ ��رة
ع �ل��ى ت��رج �م��ة �أه� � ��داف ر�ؤي � ��ة �أبوظبي
االق �ت �� �ص��ادي��ة  2030ال ��رام� �ي ��ة �إىل
حتقيق خ�ط��وات متكن �إم ��ارة �أبوظبي
من �أن تكون بيئة �أعمال منفتحة وفاعلة
ومندجمة عامليا ،وذلك من خالل تبني
�أف�ضل املعايري واملوا�صفات مبا ميكنها
من حتقيق �أف�ضل امل��راك��ز يف م�ؤ�شرات
التناف�سية االقت�صادية لبيئة الأعمال.
وق� ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن ب ��دء ت���ش�غ�ي��ل مركز
�أب��وظ �ب��ي لل��أع �م��ال م ��ع م�ط�ل��ع العام
 2013م��ن ��ش��أن��ه �أن يحقق مراكز
م �ت �ق ��دم ��ة لإم� � � � ��ارة �أب� ��وظ � �ب� ��ي �ضمن
ت�صنيفات البنك ال��دويل لأف�ضل مدن
ال �ع��امل ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ��س�ه��ول��ة ممار�سة
�أن�شطة الأعمال يف ظل �سعيه نحو توفري
ح��زم��ة م��ن ال�ت���س�ه�ي�لات والإج � � ��راءات
الفنية والقانونية والإجرائية يف جمال
ال�ت�ج��ارة واال�ستثمار والأع �م��ال ومنها
ت�ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام الإل� �ك�ت�روين اخلا�ص
ب� ��إن� �ه ��اء ك ��اف ��ة �إج � � � ��راءات ومتطلبات

•• نا�رص ال�سويدي :ت�شغيل املركز يحقق مراكز متقدمة لأبوظبي �ضمن ت�صنيفات البنك الدويل
•• عبد اهلل العتيبة :نفتخر بالإجناز الذي ميكن العمالء من �إنهاء معامالتهم عرب منفذ واحد
•• حممد عمر :ت�شهد حركة معامالت الرتاخي�ص زيادة مطردة بلغت �أكرث من�180ألف معاملة
•• حممد الرميثي :ن�ستهدف من املركز توفري قاعدة بيانات �إح�صائية حمدثة ودقيقة
•• حممد املن�صوري :املركز يعزز اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية لل�رشكات
•• علي النعيمي :املوقع الإلكرتوين يوفر 6باقات للمواقع املكانية للرخ�ص التجارية
الرتاخي�ص التجارية.
و�أ�� � �ش � ��ار ال� ��� �س ��وي ��دي �إىل �إن اخلطة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل� �ل ��دائ ��رة -2011
 2015ت �ت �ج��ه ن �ح��و ت��و� �س �ي��ع قاعدة
ال�ت�ن��وع االق �ت �� �ص��ادي و�إن �� �ش��اء قطاعات
�أك�ث�ر �إن�ت��اج�ي��ة وت��وازن �اً وزي ��ادة فعالية
البنية الهيكلية للقطاعات التجارية،
الأمر الذي ا�ستدعى املزيد من التعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل� ��� �ش�ت�رك ب �ي�ن ال� ��دائ� ��رة
واجلهات احلكومية االحتادية واملحلية
منها ،م�شرياً �إىل �إن �إن�شاء ه��ذا املركز
ي�صب يف هذا ال�سياق ويحقق الأهداف
امل�ستقبلية التي ر�سمتها اخلطة التي
تتوافق وتطلعات �أ�صحاب الأعمال.
فاعلية وكفاءة
وب� � ��دوره �أك � ��د م �ع��ايل ع �ب��د اهلل را�شد
العتيبه رئي�س دائ ��رة النقل�-أبوظبي
�إن م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل�أع �م��ال �سي�أخذ
م�ستوى اخل��دم��ات الإل�ك�ترون�ي��ة التي
ت�ق��دم�ه��ا ح �ك��وم��ة �أب� ��و ظ �ب��ي �إىل �آف ��اق
جديدة ويرفع من كفاءة وفعالية هذه
اخلدمات التي توفر الكثري من الوقت
واجل�ه��د وت��رف��ع م��ن م�ستوى اخلدمة
املقدمة وهو ما ت�سعى �إليه كافة اجلهات
احلكومية الأخرى.
و�أع��رب العتيبه عن �سعادته ب ��أن تكون
دائ ��رة ال �ن �ق��ل�-أب��و ظ�ب��ي �أول ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني يف هذا امل�شروع املتميز
الذي �أطلقته دائرة التنمية االقت�صادية
 �أبو ظبي حيث مل�ست دائ��رة النقل عنكثب مدى فاعلية وكفاءة هذا امل�شروع
خ�ل�ال الأ��ش�ه��ر القليلة امل��ا��ض�ي��ة �أثناء
املرحلة التجريبية التي �سبقت تد�شني
و�إطالق املركز للجمهور.
وق��ال �إننا نفتخر بهذا الإجن��از الكبري
وال��ذي ميكن العمالء م��ن �إن�ه��اء كافة
معامالت الرتاخي�ص التجارية ومنها
ق �ط��اع��ات ال �ن �ق��ل (اجل � ��وي والبحري
وال�ب�ري) وذل��ك عرب نافذة واح��دة من
خالل الربط االلكرتوين الذي مت بني
دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة والدوائر
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات احلكومية
الأخرى.
اقت�صاد قائم على املعرفة
وق ��ال ��س�ع��ادة حم�م��د ع�م��ر ع�ب��د اهلل يف
كلمة ل��ه �أم ��ام ممثلي و��س��ائ��ل االعالم
�إن بدء ت�شغيل مركز �أبوظبي للأعمال
اليوم يعك�س حر�ص قيادة وحكومة �إمارة
�أبوظبي الر�شيدة على �أهمية دعم كافة

وتوجيه من املجل�س التنفيذي للإمارة،
وبالتن�سيق والتعاون مع خمتلف اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص.

نا�صر �أحمد ال�سويدي
اجل �ه��ود ال�ت��ي ت�سهم يف �إث� ��راء امل�سرية
االق�ت���ص��ادي��ة يف الإم � ��ارة ،ح�ت��ى ت�صبح
�أبوظبي النموذج الأمثل يف املنطقة من
حيث التطور والنمو يف �شتى املجاالت.
ونوه �سعادته بر�ؤية قياة �إمارة �أبوظبي
الر�شيدة ممثلة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
حفظه اهلل والفريق �أول �سمو الفريق
�أول ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ال��رام �ي��ة �إىل تنويع
م �� �ص��ادر ال��دخ��ل ،وت �ط��وي��ر القطاعات
االق�ت���ص��ادي��ة غ�ير النفطية ،والتوجه
ن�ح��و ب �ن��اء اق�ت���ص��اد ق��ائ��م ع�ل��ى املعرفة
 ،وتطوير ال �ك��وادر الب�شرية املواطنة،
وحتقيق �أعلى درجات التميز يف االعمال
واال�ستثمار.
و�أك��د وكيل ال��دائ��رة �إن �إم ��ارة �أبوظبي
ح�ق�ق��ت ال �ع��دي��د م��ن االجن� � ��ازات التي
ترتكز اىل ر�ؤي ��ة عميقة �إن�ط�لاق��ا من
م� �ب ��ادئ اال�� �س� �ت ��دام ��ة ،ومت �ك�ي�ن �أف � ��راد
امل �ج �ت �م��ع ،وه� ��ي امل � �ب ��ادئ ال �ت ��ي ت�شكل
حموراً رئي�ساً من حماور ر�ؤية �أبوظبي
االقت�صادية .2030
و�أ�ضاف �إنه خالل فرتة زمنية ق�صرية
�شهدت الإم� ��ارة من ��واً م �ط��رداً وتطوراً
هائ ً
ال يف خمتلف القطاعات ،ومت تنفيذ
العديد من امل�شاريع الكربى ،كرتجمة
ل� ��ر�ؤي� ��ة ع �م �ل �ي��ة ،ون� �ظ ��رة ث��اق �ب��ة على
امل�ستقبل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تطوير بيئة
حيوية لتنمية الأع�م��ال وامل�شاريع من
خالل �إ�سرتاتيجية تعتمد على التطوير
املدرو�س واملت�سارع ،كما جنحت �أبوظبي
يف تر�سيخ مكانتها كمركز جتاري ومايل
و��س�ي��اح��ي حم ��وري يف منطقة ال�شرق
الأو�سط.
و�أ� �ش��ار عبد اهلل �إىل �إن دائ ��رة التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة ت �ب��ذل ج� �ه ��وداً م�ستمرة
لتح�سني بيئة الأعمال ،وتعزيز القدرة

عبد اهلل را�شد العتيبة
التناف�سية لل��إم��ارة ،م��ن خ�لال زيادة
ال �ت �� �س �ه �ي�لات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا خلدمة
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ،وت �ن �ف �ي��ذ ال� �ع ��دي ��د من
املبادرات التي ت�ساهم يف التخفيف من
الإج � ��راءات ،وتقلي�ص ال��وق��ت املطلوب
لتنفيذها مب��ا ي�ساعد ع�ل��ى ان�سيابية
ا�ستخراج الرخ�ص التجارية.
و�أف� ��اد �إن ب��دء ت�شغيل م��رك��ز �أبوظبي
للأعمال ي�أتي يف وقت ت�شهد فيه حركة
معامالت الرتاخي�ص لرجال االعمال
وال�ع�م�لاء زي��ادة م�ط��ردة وك�ب�يرة بلغت
�أكرث من � 180ألف معاملة خالل عام
 2012م�ؤكدا على �إن املركز �سي�شكل
نقلة نوعية يف �أداء الدائرة خالل الفرتة
املقبلة؛ بالنظر �إىل الدور الذي �سيلعبه
يف تطوير عمليات �إ��ص��دار الرتاخي�ص
التجارية ،وتقدمي العديد من اخلدمات
االلكرتونية الأخ ��رى بكفاءة وفاعلية
�أك� �ب��ر .وق� ��ال �إن �ن ��ا ��س�ن�ع�م��ل جاهدين
على �أن يكون مركز �أبوظبي للأعمال
خالل الفرتة املقبلة اجلهة اال�ست�شارية
االوىل لقطاع الأع�م��ال يف الإم��ارة و�أن
ي�سهم تذليل كافة املعوقات وال�صعوبات
التي تواجه امل�ستثمرين ،وذلك بالتعاون
والتن�سيق مع اجلهات احلكومية املحلية
واالحتادية ذات العالقة والتي �سرتتبط
مع املركز الكرتونيا يف كافة املعامالت
واالجراءات املرتبطة بالن�شاط التجاري
على م�ستوى الإمارة.
وذك � ��ر � �س �ع ��ادة وك� �ي ��ل دائ� � ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة �إن ��ه �إمي��ان �اً ب��ال��دور املهم
وامل � �ح� ��وري ال � ��ذي مي �ك��ن �أن ي �ق��وم به
القطاع اخلا�ص ك�شريك مهم يف حتقيق
�أه ��داف ال��ر�ؤي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،2030
ب��ذل��ت حكومة �أب��وظ�ب��ي ج �ه��وداً حثيثة
م��ن �أج ��ل ت�شجيع ه ��ذا ال�ق�ط��اع املهم،
وت �ع��زي��ز دوره ل �ي �ك��ون حم ��رك� �اً فعلياً
للتنمية االقت�صادية ،من خالل �إ�صدار
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات والأن� �ظ� �م ��ة ال �ت��ي ُت�سهل

حممد عمر عبد اهلل
ال�ن���ش��اط اخل��ا���ص ،وك��ذل��ك م��ن خالل
تنفيذ ا�ستثمارات �ضخمة يف م�شاريع
البنية التحتية التي ت�ساعد على توفري
املقومات والفر�ص الالزمة خللق قطاع
خا�ص ق��وى ق��ادر على النمو والتطور
ذاتياً .و�أكد �سعادته �إن القطاع اخلا�ص
�أ�صبح ي�ؤدي دوراً متزايداً يف االقت�صاد
امل �ح �ل��ي ،ح �ي��ث ارت �ف �ع��ت م���س��اه�م�ت��ه يف
ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� � �م � ��ايل ل�ل��إم ��ارة
ب �ن �� �س �ب��ة  6.5%يف ال � �ع� ��ام 2012
ح�سب التقديرات الأولية مقارنتا بعام
.2011
و�أو�ضح �إن دائرة التنمية االقت�صادية –
�أبوظبي تلتم�س تلك الرغبة املتزايدة
لدى العديد من �شركات القطاع اخلا�ص
يف البدء يف ت�أ�سي�س م�شاريع جديدة �أو
زيادة حجم تواجدها يف �أبوظبي ،خا�ص ًة
يف ظل �إعالن املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي ع��ن خم�ص�صات مالية كربى
تبلغ نحو  330مليار دره ��م� ،ست�ضخ
يف م���ش��اري��ع ر�أ��س�م��ال�ي��ة خ�ل�ال الفرتة
( 2013ـ .)2016
و�أ� �ض��اف �إن ه��ذه املخ�ص�صات ت��ؤك��د �أن
اقت�صاد الإمارة مقبل على طفرة كربى
خالل ال�سنوات القادمة ،و�أنه قادر على
خ�ل��ق ف��ر���ص مم�ي��زة وم�ت�ن��وع��ة للقطاع
اخل��ا���ص ،بالنظر �إىل �أن ال�ع��دي��د من
ه��ذه امل�شاريع �سيتم تنفيذها بوا�سطة
القطاع اخلا�ص� ،أو عن طريق ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص.
ويف خ �ت��ام كلمته �أم� ��ام مم�ث�ل��ي و�سائل
االعالم �أكد �سعادة حممد عمر عبد اهلل
�أن م��ا حققته ال��دائ��رة خ�لال ال�سنوات
الأخرية من جناح على جميع الأ�صعدة،
بدءاً من اخلطط وامل�شروعات الطموحة
التي يجري تنفيذها ،ومروراً باملبادرات
ال�ت��ي ت�ستهدف حت�سني وت�ط��وي��ر بيئة
الأع� �م ��ال ،وم��ا مي����س امل�ستثمرين من
خ��دم��ات وت���س�ه�ي�لات� ،إمن ��ا ج��اء بدعم

تقليل االزدواج
وم��ن جانبه ذك��ر ال�سيد حممد را�شد
ال��رم �ي �ث��ي امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي لقطاع
ال���ش�ئ��ون ال�ت�ج��اري��ة ب��االن��اب��ة بالدائرة
امل� ��رك� ��ز ب � � ��د�أ ت �ط �ب �ي��ق ف �ع �ل��ي للربط
االل �ك�تروين م��ع ث�م��ان ج�ه��ات حكومية
وه��ي غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي وم��رك��ز �أبوظبي
لإدارة النفايات و�إدارات بلدية العني
واب��وظ �ب��ي وال�غ��رب�ي��ة و��ش��رك��ة �أبوظبي
لل�صرف ال�صحي ودائرة النقل واملجل�س
االعلى للبرتول.
وق ��ال �إن �ن��ا ن�ستهدف خ�ل�ال ه��ذا العام
ا�ستكمال ال��رب��ط االل �ك�تروين م��ع 11
ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة �أخ � � ��رى االم � ��ر ال ��ذي
��س�ي���س�ه��م يف �أن ت���ص��ل ن���س�ب��ة �إجمايل
م�ع��ام�لات ال�تراخ�ي����ص ال�ت�ج��اري��ة عرب
نافذة مركز �أبوظبي لالعمال حوايل
 % 90الأمر الذي �سيقلل من الوقت
واجل� �ه ��د و��س�ي�ح�ق��ق ل �ل �ع �م�لاء ورج ��ال
االع �م��ال اف���ض��ل اخل��دم��ات ال�ستكمال
كافة معامالتهم لأن�شطتهم التجارية
� �س��واء م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال��رخ����ص التجارية
�أو املعلومات �أو اخل��دم��ات ذات ال�صلة
بالن�شاط التجاري بالإمارة وذلك حتت
�سقف واحد.
و�أو� � �ض� ��ح �إن ال ��رب ��ط االك� �ت ��روين مع
اجل � �ه� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ذات العالقة
باحل�صول على امل��واف�ق��ات واملعامالت
املتعلقة بالرتاخي�ص التجارية �سي�سهل
على العميل احل�صول على معاملته دون
ال��رج��وع �إىل ه��ذه اجل�ه��ات فيما يبقى
املركز النافذة الوحيدة له لتقدمي طلب
احل�صول على الرتخي�ص التجاري يعد
ا�ستكماله كافة امل�ستندات املطلوبة مما
ي�سهم يف تقليل االزدواجية يف الأعمال
الورقية واخت�صار الوقت وتوفري اجلهد
للح�صول على اخلدمة.
و�أ�ضاف الرميثي �إننا ن�ستهدف �أن يعمل
م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي ل�ل�أع �م��ال ع�ل��ى توفري
قاعدة بيانات �إح�صائية حمدثة ودقيقة
ت���س��اع��د �أ� �ص �ح��اب ال �ع�لاق��ة للإطالع
ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات وال�شروط
والقرارات والقوانني والإج��راءات حول
الن�شاط االقت�صادي امل�ستهدف.
و�أ� �ش��اد ال�سيد حم�م��د را� �ش��د الرميثي
مب�ستوى ال�ت�ع��اون املثمر ال ��ذي �أبدته
اجلهات احلكومية املحلية واالحتادية

التي ج�سدت �شراكة نوعية مع الدائرة
ت �ه��دف �إىل االرت � �ق� ��اء مب �ع��اي�ير بيئة
الأع �م��ال �إىل م�ستويات عالية ،وذلك
�إمي��ان��ا م��ن ال�ط��رف�ين ب�أهمية تطوير
وت �� �س �ه �ي��ل الإج� � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ملنح
الرتاخي�ص االقت�صادية ورف��ع كفاءة
الأداء و�ضمان اجلودة ومراعاة اجلوانب
الفنية للرتاخي�ص االقت�صادية بكافة
�أ� �ش �ك��ال �ه��ا .ك �م��ا ن ��وه ال��رم �ي �ث��ي ب ��دور
مركز �أبوظبي للأنظمة االلكرتونية
وامل�ع�ل��وم��ات يف حتقيق م��رك��ز ابوظبي
لالعمال �أه��داف��ه ال��رام�ي��ة اىل توفري
حزمة من املبادرات االلكرتونية والتي
من �أبرزها ا�ستكمال الربط االلكرتوين
مع اجلهات احلكومية اىل جانب جهود
م�سئولية احلثيثة يف ا�ستحداث خدمات
اخ ��رى ت���س�ت�ه��دف ت��وف�ير ب�ي�ئ��ة �أعمال
ترتقي اىل موا�صفات عاملية.
بيئة الأعمال
وم��ن جهته ق��ال ال�سيد حممد منيف
املن�صوري م�ست�شار تطوير الأداء مبركز
�أب��وظ �ب��ي ل�ل�أع �م��ال �إن امل��رك��ز �سيقدم
ثالث خدمات رئي�سة ترتكز يف تقدمي
خ��دم��ات الأع �م��ال اخل��ا��ص��ة بالت�سجيل
والرتخي�ص التجاري وت�ق��دمي الدعم
للأعمال عرب توفري خدمات تفاعلية
ون���ص��ائ��ح ل�ل���ش��رك��ات وامل���س�ت�ث�م��ري��ن يف
�أبوظبي بالإ�ضافة �إىل توفري معلومات
للعمالء عن بيئة الأع�م��ال التي ميكن
اال� �ش�تراك بها م��ع الهيئات احلكومية
و�أخ � � ��رى م�ت�ع�ل�ق��ة مب�ج�ت�م��ع الأع� �م ��ال
يف الإم� � ��ارة مل�ت�خ��ذي ال �ق��رار مب��ا يعزز
م��ن ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات الإ�سرتاتيجية
واال�ستثمارية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات.
و�أو� �ض��ح �إن ال��دائ��رة و��ض�ع��ت برناجما
زم �ن �ي��ا حم � ��ددا خ �ل�ال ال� �ع ��ام اجل� ��اري
ال�ستكمال �إجراءات الربط االلكرتوين
مع  11جهة حكومية �أخرى يف �أبوظبي
حملية واحت��ادي��ة م�شريا �إىل �إن مركز
�أبوظبي للأعمال �سيعلن خالل الفرتة
القادمة عن ربطه مع كل جهة حكومية
ي�ستكمل معها املركز الإج��راءات الفنية
والإداري � ��ة امل�ط�ل��وب��ة ل��ذل��ك بحيث يتم
تطبيق ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ع�ل��ى ك��اف��ة فروع
ال��دائ��رة ��س��واء يف ابوظبي او ال�ع�ين �أو
الغربية.
العرو�ض والتنزيالت
وب��دوره اف��اد ال�سيد علي فهد النعيمي
مدير �إدارة العالقات التجارية بقطاع
ال�شئون ال�ت�ج��اري��ة ب��ال��دائ��رة �إن مركز
�أب��وظ�ب��ي ل�ل�أع�م��ال ب ��د�أ م�ن��ذ �أك�ث�ر من
ثالثة �أ�شهر تطبيق نظام اال�ستعالم عن
معامالت الرتاخي�ص التجارية G2G
للجهات احلكومية وهي �إحدى املبادرات
االل �ك�ت�رون �ي��ة امل �ه �م��ة ال �ت��ي ت�ستهدف
ت��وف�ير اف���ض��ل اخل��دم��ات االلكرتونية
للجهات احلكومية ال�ت��ي ت�ستعلم عن
الرخ�ص التجارية يف �أبوظبي.
وا�� � � �ض � � ��اف �إن م� � ��ن ب� �ي��ن امل� � � �ب � � ��ادرات
االلكرتونية التي يعمل مركز �أبوظبي
ل�لاع�م��ال على تطويرها �إط�ل�اق باقة
م��ن اخل��دم��ات الإلكرتونية احلكومية
امل �ك��ان �ي��ة  GISل�ل�أن���ش�ط��ة التجارية
على م�ستوى �إمارة �أبوظبي والتي ت�أتي
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�شركتا مرافئ �أبوظبي ومي�سينا الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون
•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركة مرافئ �أبوظبي التي تدير وت�شغل موانئ �أبوظبي
التجارية الثالثة و�شركة مي�سينا الإيطالية للنقل البحري
اتفاقية تعاون تتيح ملي�سينا تقدمي خدماتها املبا�شرة �إىل حمطة
احلاويات يف ميناء خليفة من خالل خطوط نقل ال�شركة التي
تربط جنوب �أوروبا والبحر املتو�سط مع اخلليج العربي .وتقدم
ال�شركة الإي�ط��ال�ي��ة مب��وج��ب الإت�ف��اق�ي��ة خ��دم��ات �شحن تربط
ميناء خليفة مع العديد من الوجهات يف �شبكة القارة الهندية
�إ�ضافة �إىل توفري خدمات نقل ال�شحنات املحلية الرتانزيت

من و�إىل �أبوظبي و�إم��ارات الدولة .وقع االتفاقية خالل زيارة
وفد ال�شركة الإيطالية حمطة احلاويات يف ميناء خليفة مارتن
فان دي ليندي الرئي�س التنفيذي ملرافئ �أبوظبي وباولو مي�سينا
رئي�س جمل�س �إدارة مي�سينا  .وق��ال مارتن ف��ان دي ليندي �إن
االتفاقية ت�أتي ت�أكيدا للأهمية املتزايدة ملحطة احل��اوي��ات يف
ميناء خليفة على �صعيد املنطقة والعامل واملزايا والقيمة العاملية
التي مينحها ل�شركات ال�شحن والنقل البحري بجانب الدور
احل�ي��وي ال��ذي ينه�ض ب��ه امل�شروع العمالق يف عملية التنويع
االقت�صادي من خالل ا�ستقطاب العديد من اخلطوط املالحية
القادمة من خارج الدولة املبا�شرة �إىل �إمارة �أبوظبي .و�أ�ضاف �أن

حمطة احلاويات يف ميناء خليفة لعبت دورا حيويا منذ ت�شدينها
ال�ع��ام املا�ضي خا�صة متكني امل�صدرين وامل�ستوردين و�شركات
النقل وال�شحن البحري احل�صول على خ��دم��ات رب��ط �سريعة
ومبا�شرة وفاعلة مع املوانئ وامل��دن القائمة يف البحر املتو�سط
وجنوبي �أوروبا .وتعد �شركة مي�سينا من ال�شركاء املهمني ملرافئ
�أبوظبي حيث و�صلت �أوىل �شحنات ال�شركة �إىل حمطة احلاويات
يف ميناء زايد يوم  18فرباير  1995ومنذ ذلك احلني نقلت
ال�شركة العائلية �أكرث من � 600ألف حاوية منطية يف �أكرث من
� 400شحنة بد�أ �أغلبها يف مدينة جنوا الإيطالية مرورا بقناة
ال�سوي�س ثم بالبحر الأحمر و�صوال �إىل �شبه اجلزيرة العربية.
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كرمت موظفيها على م�ساهمتهم اجلليلة يف االلتزام ب�أخالقيات العمل

�أينوك ت�س ّلط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات يف �أخالقيات العمل
التكرمي ي�أتي متا�شي ًا مع مبادرة �أينوك يف االلتزام ب�أخالقيات العمل بعنوان �أ�سلوبنا يف الريادة
ب�ين ك��اف��ة امل��وظ�ف�ين يف امل�ه��ام املرتبطة بااللتزام
•• دبي-الفجر:
ب�أخالقيات العمل ،ون�شر ثقافة التكرمي والتقدير
�س ّلطت �شركة ب�ترول الإم��ارات الوطنية (اينوك) لهذه املمار�سات لدى فريق العمل.
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ت��زام �ه��ا ب ��أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف وبهذه املنا�سبة قال �سعيد عبداهلل خوري ،الرئي�س
�أخالقيات العمل عرب تكرميها للموظفني الذي التنفيذي الينوك  :يعد االمتثال ب�أعلى معايري
�ساهموا يف مبادرات و�أن�شطة االلتزام ب�أخالقيات االلتزام ب�أخالقيات العمل واحداً من �أهم اجلوانب
العمل التي نظمتها ال�شركة يف العام .2012
يف ال��وق��ت ال��راه��ن ��ض�م��ن الأ�� �س ��واق ال �ت��ي ت�شهد
وق��د ق��ام��ت دائ ��رة التدقيق ال��داخ�ل��ي و�أخالقيات تطوراً كبرياً بوترية مت�سارعة ولطاملا كانت اينوك
ال�ع�م��ل يف ال���ش��رك��ة بتنظيم ح�ف��ل ال�ت�ك��رمي الذي ملتزمة بالقيم الأ�سا�سية التي مت ّثلها ،والتزامنا
ر ّك��ز على القيم الرئي�سية يف ال�شركة ،والتزامها ه��ذا بقواعد ال�سلوك املهني هو بالفعل ما ي�صيغ
املتوا�صل بقواعد ال�سلوك املهني و�إقامة الأن�شطة �أ�سلوبنا يف الريادة .
و�إط�ل�اق امل�ب��ادرات املرتبطة بااللتزام ب�أخالقيات و�أردف بقوله :لقد حققنا العديد من الإجنازات
العمل.
املتميزة يف هذا ال�سياق خالل العام املا�ضي .ونحن
وقد �أقيم احلفل يف املقر الرئي�سي لل�شركة وح�ضره متم�سكون ب��االرت�ق��اء مبعايري تطبيق �أخالقيات
معايل م�يرزا ال�صايغ ،رئي�س جلنة التدقيق� ،إىل العمل ،عرب تطبيق واعتماد قواعد ال�سلوك املهني
جانب �أع�ضاء جلنة التدقيق التابعة ملجل�س �إدارة لل�شركة �ضمن كافة عملياتها يف جميع �أرجاء العامل
اي �ن��وك  ،وجل �ن��ة الإدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف ال�شركة . ،ت��ويل اينوك �أهمية بالغة لاللتزام ب�أخالقيات
وح���ش��د م��ن امل��وظ�ف�ين م��ن جميع الأق �� �س��ام .وقد العمل ،وقد و�ضعت العديد من املعايري وال�سيا�سات
هدف احلفل �إىل حفز خطوات التعاون والتن�سيق والتدابري مو�ضع التنفيذ يف هذا اخل�صو�ص ،مبا

ي�شمل �إط�ل�اق عملية تقييم �أخ�لاق �ي��ات العمل.
تنتهج ال�شركة مقاربة مفتوحة للجميع ،وتتيح
لكل موظف املجال مبعرفة كافة اجلوانب املحيطة
باملمار�سات الأخالقية يف ال�شركة .وي�شمل برنامج
االلتزام ب�أخالقيات العمل :املعايري ،وال�سيا�سات
والإجراءات ،و�إدارة الربامج ،واالت�صاالت ،والتعليم
والتدريب ،و�أنظمة الرقابة الداخلية ،وغريها.
وق ��د ا��ش�ت�م��ل ح�ف��ل ال �ت �ك��رمي ع�ل��ى  4ف �ئ��ات ،هي:
التقييم االح �ت�رايف لأع���ض��اء جمل�س �أخالقيات
العمل للعام  ،2012والتقييم االحرتايف والإعالن
عن الأع�ضاء املختارين ملجل�س �أخالقيات العمل
للعام  ،2013و�أف�ضل االق�تراح��ات يف ا�ستطالع
�أخالقيات العمل ،وتكرمي املوظفني ال��ذي قدّموا
الدعم يف �إدارة احل��االت .وكانت اينوك قد �أجرت
ا�ستطالعاً لأخالقيات العمل ،وطلبت مقرتحات اليومية �أثناء العمل وقد عك�س اال�ستطالع م�ستوى ال�شركاء وال���ش��رك��ات امل�شرتكة وم�ؤ�س�سات البيع
و�سجل منواً بن�سبة  ،% 9وكافة اجلهات املعنية باينوك  .وكان قد ّ
مت �إطالق
ج��ادة من املوظفني لقيا�س م��دى فعالية الرقابة عالٍ من الوعي والر�ضاّ ،
الأخ�لاق �ي��ة وعملية و��ض��ع ال�ت�ق��اري��ر ،ف���ض� ً
ن�سخة ر�سمية عن قواعد ال�سلوك املهني يف العام
لا عن من � % 74إىل .% 82
تقييم م�ستوى ا�ستيعاب امل��وظ�ف�ين وممار�ستهم تقوم جلنة االلتزام ب�أخالقيات العمل على تو�سعة  ،2010تبعها ت�أ�سي�س جلنة �أخ�لاق�ي��ات العمل
ل�ق��واع��د ال���س�ل��وك امل�ه�ن��ي خ�ل�ال �أدائ �ه ��م ملهامهم نطاق قواعد ال�سلوك املهني ،بحيث ت�شمل كافة للحفاظ على بيئة عمل �شفافة وملتزمة �أخالقياً.

ويف العام املا�ضي ،حقق الربنامج �إجنازات ملحوظة
مبا فيها �إطالق الربنامج ب�شكله اجلديد ،وحتديث
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص به ،واعتماد �أخالقيات
ال�ع�م��ل يف جميع عمليات ال���ش��رك��ة اجل��اري��ة على
نطاق العامل.

م�ؤمتر �أدنوك الأكادميي للأبحاث والتطوير يدعو �إىل و�ضع ر�ؤية بعيدة املدى لقطاعي النفط والغاز
•• �أبوظبي-وام:

�أكد امل�شاركون يف م�ؤمتر �أدنوك الأكادميي الأول للأبحاث والتطوير �ضرورة
الو�صول اىل ر�ؤية بعيدة املدى تلبي متطلبات قطاعي النفط والغاز مطالبني
باملزيد م��ن ال�ت�ع��اون ب�ين الأط ��راف املعنية ملواجهة حت��دي��ات �صناعة النفط
والغاز.
و�شهد امل�ؤمتر الذي اختتم �أعماله بفندق ومنتجع وي�سنت �أبوظبي م�شاركة
حوايل �ألف من �صناع القرار واخلرباء واملهتمني واملخت�صني يف قطاع النفط
وال�غ��از اىل ج��ان��ب �أ��س��ات��ذة واك��ادمي�ي�ين وباحثني وط�ل�اب م��ن �أك�ث�ر م��ن 20
جامعة من دولة االم��ارات والواليات املتحدة و�أوروب��ا و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط
دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

ا�ضافة اىل �شركات النفط والغاز املحلية والعاملية .ويهدف امل�ؤمتر الذي عقد بهدف تطوير وتقييم �سيا�سات النفط وال�غ��از يف �ضوء �سل�سلة عري�ضة من الطاقة والبيئة والطاقة امل�ت�ج��ددة .و�أتيحت الفر�صة للجامعات والكليات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية والطالب لتقدمي ون�شر وا�ستعرا�ض اعمالهم املبتكرة
خالل الفرتة من � 26إىل  28فرباير املا�ضي �إىل امل�ساهمة يف التو�صل لفهم الأطر اجليو�سيا�سية واالقت�صادية والدميوغرافية والإجتماعية والثقافية.
و�سلطت الأوراق التي طرحت �أثناء امل�ؤمتر ال�ضوء على العديد من املو�ضوعات والإطالع على �أعمال الآخرين ومقارنة التطورات الفنية والعلمية يف �صناعة
�شامل المكانية م�ساهمة البحوث يف تطوير وتقدم �صناعة النفط والغاز.
ومن املتوقع �أن ت�سهم نتائج امل�ؤمتر وتو�صياته يف خلق ر�ؤية بعيدة املدى لر�سم مع الرتكيز على كيفية ايجاد �آليات وا�سرتاتيجيات فعالة تهدف �إىل الو�صول النفط والتعاون يف جمال البحوث .ومت على هام�ش امل�ؤمتر تنظيم ور�شة عمل
اىل حلول للتحديات املاثلة �أم��ام �صناعة النفط من خ�لال بحوث متقدمة حول التحديات التي تواجهها ال�شركات العاملة و�أقيم حفل لتوزيع اجلوائز
ا�سرتاتيجية �شاملة للبحوث والتطوير ل�صناعة النفط والغاز.
يذكر �أن امل�ؤمتر يعد �أول منتدى يجمع بني �صانعي القرار يف قطاع النفط وعمليات تطوير مبتكرة .و�شملت حماور الأبحاث والتطوير يف جمال العمليات ت�ق��دي��را جل�ه��ود الباحثني وم��ا ق��دم��وه م��ن �أف �ك��ار وم�ع��رف��ة وح�ل��ول ملواجهة
والغاز والأكادمييني والباحثني لتبادل الأراء والتداول حول البحوث املتقدمة التحت �سطحية حت�سني ا�ستخال�ص النفط والغاز وحت�سني �ضخ املياه وحماكاة التحديات .و�أع��رب علي را�شد اجل��روان الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
وتقنيات التطوير من خالل �أوراق عمل فعالة وذات ت�أثري عال بهدف ر�سم املكامن وت�صنيف بياناتها وخوا�صها والتقنيات اجليوفيزيائية الكربونية العاملة يف املناطق البحرية �أدم��ا العاملة عن �أمله ب�أن ت�سهم نتائج امل�ؤمتر
واحلفر �إ�ضافة �إىل حم��اور العمليات ال�سطحية وتكامل املن�ش�آت والأنابيب يف تطوير ا�سرتاتيجية طويلة الأجل ت�ساعد بدورها يف حتديد التحديات يف
معامل الطريق فيما يتعلق بالبحوث يف هذا املجال.
ووف��ر امل�ؤمتر منربا لفهم وتطوير ومقارنة الطرق املتبعة يف عمل البحوث و�أمتتة احلقول الذكية وهند�سة نظم املعاجلة ومعاجلة الغاز وحتليته وكفاءة �صناعة النفط والغاز وايجاد حلول لها.
دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

االثنني  4مار�س  2013العدد 10731
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2013/1/27:م

بتاريخ 2013/1/30:م

املودعة حتت رقم 185957 :
با�سم:خمابز ال�سرور
وعنوان:ابوظبي  ،م�صفح ال�صناعية � ،ص.ب ، 5197:هاتف0501280727 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
حت�ضري احللوى واحللويات حت�ضري الفطائر واملعجنات وجتهيزها متوين املواد الغذائية.
الواقعة بالفئة 43:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن دائرة مزخرفة وبداخلها خمابز ال�سرور باللون االحمر من االعلى ومن
اال�سفل  ALsorour bakeriesباللون االحمر وبداخلها دائرة وبداخلها حريف  sباللون االحمر وحرف
 Bباللون اال�صفر بحدود باللون اال�سود وعلى ميني وي�سار ال�شكل غ�صنني من ال�سنابل ال�شكل على خلفية
بي�ضاء.
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731

بتاريخ 2013/2/4:م
املودعة حتت رقم 186216 :
با�سم:انفينتي خلدمات رجال االعمال
وعنوان:م�صفح ال�صناعية � ،ص.ب ، 6021 :هاتف ، 025550000 :فاك�س02555500 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات وا�ست�شارات ادارية.
الواقعة بالفئة 35:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن  infinityباللون اال�سود وحرفني ( )I Tباللونني الرمادي واال�سود
متداخلني مع بع�ضهما ب�شكل هند�سي متميز وحتت ال�شكل  BUSINESS SERVICESباللون الرمادي
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731

املودعة حتت رقم 185666 :
با�سم:ال�ساحل االخ�ضر لال�ستثمار
وعنوان:دبي � ،ص.ب ، 552:ت04/2570222:
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
اال�ستثمار يف امل�شروعات التجارية ت�أ�سي�سها وادارتها اال�ستثمار يف امل�شروعات ال�صناعية وت�أ�سي�سها وادارتها
اال�ستثمار يف امل�شروعات الزراعية وت�أ�سي�سها وادارتها.
الواقعة بالفئة 36:
و� �ص��ف ال �ع�ل�ام��ه :ع �ب ��ارة  Green Coastب��ال �ل �غ��ة االجن �ل �ي��زي��ة وب��ال �ل��ون االخ �� �ض��ر ا��س�ف�ل�ه��ا عبارة
 Investmentsباللغة االجنليزية وباللون الرمادي يحدها خط رفيع من الطرفني باللون الرمادي
ا�سفلها عبارة ال�ساحل االخ�ضر باللغة العربية وباللون االخ�ضر ا�سفلها عبارة لال�ستثمار باللغة العربية
وباللون الرمادي يحدها من الطرفني خط رفيع باللون الرمادي وحتتها خط باللون اال�سود وعلى الي�سار
�شعار على �شكل مربع باللون الرمادي وبداخله ر�سم ل�شكل �شجرة الغاف باللون االخ�ضر .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�ش.الفطيم ذ.م.م
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�ش.الفطيم ذ.م.م
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�ش.الفطيم ذ.م.م
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 51981 :
با�ســم� :ش.الفطيم ذ.م.م
وعنوانه :دبي � ،ص.ب ، 152:هاتف ، 04-7062222 :فاك�س04-7062050 :
وامل�سجلة حتت رقم  )41771 ( :بتاريخ2003/8/13:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/3/12:وحتى تاريخ 2023/3/12:
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 51979 :
با�ســم� :ش.الفطيم ذ.م.م
وعنوانه :دبي � ،ص.ب ، 152:هاتف ، 04-7062222 :فاك�س04-7062050 :
وامل�سجلة حتت رقم  )43111 ( :بتاريخ2003/10/28:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/3/12:وحتى تاريخ 2023/3/12:
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 51980 :
با�ســم� :ش.الفطيم ذ.م.م
وعنوانه :دبي � ،ص.ب ، 152:هاتف ، 04-7062222 :فاك�س04-7062050 :
وامل�سجلة حتت رقم  )45062 ( :بتاريخ2004/2/23:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/3/12:وحتى تاريخ 2023/3/12:
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2013/1/23:م

املودعة حتت رقم 185656 :
با�سم:نورث �ستار للطريان ذ.م.م
وعنوان:جزيرة ابوظبي � ،شارع الكورني�ش � ،ص.ب ، 62127 :هاتف ، 0506151732 :فاك�س026810690 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة
(وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) .
الواقعة بالفئة 35:
و��ص��ف ال�ع�لام��ه :ال�ع�لام��ة ع �ب��ارة ع��ن �شكل ن����ص ق��و���س ب��ال�ل��ون ال��رم��ادي وح ��دود ب��ال��داخ��ل ب��اال��س��ود ومن
ا�سفل يف منت�صف القو�س �شكل جنمة ذو ثالث ح��دود يف احلد االو�سط باعاله �شكل طائرة وا�سفل ال�شكل
 NORTHSTARبخط كبري وا�سفله  AVIATIONباللون الرمادي وال�شكل على خلفية بي�ضاء .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/7/31:م
املودعة حتت رقم 177363 :
با�سم�:شركة كونرتاكت ري�سور�سيز للمن�ش�آت النفطية ذ.م.م
وعنوان:م�صفح ال�صناعية  ،م  41ايكاد � ، 3ص.ب ، 9549 :هاتف02-5504355 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة متنوعة من (معدات واجهزة ابار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها) لغاية عر�ضها
و�شرائها من قبل امل�ستهلكني عند احلاجة وال ينطوي ذل��ك على خدمة النقل خدمات وك��االت اال�سرتاد
والت�صدير .
الواقعة بالفئة 35:
و�صف العالمه :حرفني  CRب�شكل مميز وكبري باللون االحمر وكلمة  CONTRACTبخط عري�ض
باللون اال�سود وحتتها كلمة  RESOURCESبخط كبري باللون اال�سود وحتتها مكتوب SETTING
 NEW STANDRADSبخط ا�صغر باللون االحمر.
اال�شرتاطات:ال يوجد.
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية
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العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/5232عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1002مدين جزئي
اىل املدعى عليه -1/فهد اف�ضل ح�سني يعقوب ها�شمي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /زاهد �شاه مزمل �شاه قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها امتام اجراءات عقد
بيع املركبة رق��م ( )C/76909خ�صو�صي دب��ي نو ع ( هوندا �سيفيك) ط��راز 1994
حمراء اللون رقم القاعدة مقابل مبلغ اجمايل ( 4.500درهم) ونقل ملكية املركبة اىل
ا�سمه لدى اجلهات الر�سمية املخت�صة او متكني املدعى من القيام بتلك االجراءات على
نفقته والزامه ب�سداد املخالفات املرت�صدة �ضد ال�سيارة املذكورة اعاله باجمايل مبلغ
( )800دره��م ثمامنائة دره��م ,والر�سوم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني
املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/391جتاري جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اىل املدعى عليه -1/احمد يا�سر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /نور
احلق عبدالها�شم قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى
عليه مببلغ وق��دره ( 16500دره��م) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة القانونية
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2013/3/11ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch1.A.1ل��ذا فانت مكلف
باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املنفذ �ضده -1/فراز امللك لنقل الربي العام (���ش.ذ.م.م) جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /نا�صر ح�سني خادم احمد قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )20497درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة
اىل مبلغ ( )1207دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املحكوم عليه -1/هوم ا�سن�شيالز ميدل ا�ست ليمتد جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/2/13يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح /حممد كوتي كوالكادان بالزام املدعى عليها ان ت�ؤدي
للمدعي مبلغ ( 62522درهم) اثنني و�ستني الفا وخم�سمائة واثنني وع�شرين
درهما ,والزمت املدعى عليها باملنا�سب من امل�صاريف واعفت املدعى من ن�صيبه
فيها .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 الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/2826تنفيذ عمايل

ق�سم اخلدمات املركزية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/4785عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/4518عمايل جزئي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/4523عمايل جزئي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/45تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/طاهرة الطاهري للتجارة العامة� -ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ /ك��ان ب��اك ميدل اي�ست (ذ.م.م)
وميثله :را�شد احمد را�شد بن �شبيب قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )1.359.409درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/مقهى ال اك���س�يرا جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/2/12يف ال��دع��وى املذكورة
اعاله ل�صالح /م�سعود حممد الب�سيوين احمد ح�سن بالزام املدعى عليها بان
ت ��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره (�) 6.963ستة �آالف وت�سعمائة وثالثة وثالثة
و�ستون درهم ,وبتذكرة العودة عينا او بقيمتها نقدا مبلغ ( 1.500درهم) درهم
مامل يلتحق بخدمة �صاحب عمل �آخر عند تنفيذ احلكم واملنا�سب من الر�سوم
وامل�صاريف .واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/املليونري للخدمات الفنية �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/1/28
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح /االم�ين حممد حبيب ت��ال��وك��دار بالزام
املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( 8577.33درهم) (ثمانية االف
وخم�سمائة و�سبعه و�سبعني درهم وثالثة وثالثون فل�س) وتذكرة عودة ملوطنه
على الدرجة ال�سياحية او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بعمل اخر والزمت
املدعى عليها املنا�سب من امل�صاريف واعفت املدعى من ن�صيبه منها ورف�ضت
م��اع��دا ذل��ك م��ن طلبات .حكما مبثابة احل���ض��وري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

اىل املحكوم عليه -1/مطعم وكافيه مر�سي جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/1/10يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /املهدي ابو طيب بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغا
وقدره  8900درهم ( ثمانية االف وت�سعمائة درهم ) وتذكرة عودة ملوطنه عينا
او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل �آخر وباملنا�سب من
امل�صاريف ,واعفت املدعى من ن�صيبه منها ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

ق�سم الق�ضايا العمالية

ق�سم الق�ضايا العمالية

ق�سم الق�ضايا العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3396عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2810عم جز -م ع -ب� -أظ

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

مدعي /حممد �سليم نور العامل اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :البحر
والنهر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/البحر والنهر للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/18

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/2725جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي� /شركة حديد االمارات للمقاوالت ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
�شركة التوريد واخلدمات الفنية ذ.م.م ميثلها املدير العام اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :تعوي�ض وقدره  5120566درهم  +الفائدة املطلوب اعالنه�/شركة التوريد
واخلدمات الفنية ذ.م.م ميثلها املدير العام اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/3/6
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/171مدين كلي
اىل املدعى عليه -1/فر�شاد عبدالرحمن حممد عبدالرحمن جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /علري�ضا عبا�سعلي �شم�س وميثله� :سمرية عبداهلل علي قرقا�ش نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/9/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /علري�ضا عبا�سعلي �شم�س ب��ال��زام امل��دع��ى عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعيني مبلغ
 805000دره��م ثمامنائة وخم�سة الف دره��م والفائدة على هذا املبلغ بواقع  %9من
تاريخ املطالبة احلا�صل يف  2012/2/28وحتى متام ال�سداد وعلى اال جتاوز ا�صل املبلغ
املق�ضي به والزمت املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة 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 الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/47عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3513عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3253عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3507عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /فرا�س �صبحي غنيم اجلن�سية :فل�سطني مدعى عليه :العامل الرقمي
لالجهزة االلكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات
مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/العامل الرقمي لالجهزة
االلكرتونية ميثلها عبداهلل ماجد ال�شام�سي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االثنني املوافق  2013/3/11موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة العمالية مزيد مول �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر
الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/10

مدعي /حممد �سليم اال�سالم حممد عدول ح�سني اجلن�سية :بنغالدي�ش
مدعى عليه :الرفاعه للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /حممد �سليم اال�سالم حممد
عدول ح�سني اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/26

مدعي /حممد بازلو مياه حممد ارزو مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى
عليه :م�ؤ�س�سة التاج الف�ضي لل�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة التاج الف�ضي لل�صيانة
العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر(كاخر اجل) حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/2/26

مدعي /حمبوب علم مريزا مق�صود احمد اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه:
جنم الرقيب للنقليات واملقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/جنم الرقيب للنقليات واملقاوالت العامة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19

قلم املحكمة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/701تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �ضدهما -1/م�ؤ�س�سة الزهراء العقارية ملالكها �سعيد احمد يحى علي
� -2سعيد احمد يحيى علي جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ي��وري دم�ير ترييف وميثله :حممد ح�سن حممد ال�ب�ح��ر نعلنكم باحلكم
ال�صادر يف الدعوى رقم  2010/236عقاري كلي يوم االحد بتاريخ 2012/3/25
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك  -1 :بالزامكم بالت�ضامن بان ت�ؤديان للمدعي
مبلغ وقدره ( 1608486درهم) وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
خ�لال  15ي��وم م��ن ت��اري��خ ن�شر ه��ذا االع�ل�ان .و عليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية
دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731

قلم املحكمة

اعالن حل

م�ؤ�س�سة برج بني يا�س العمال الديكور

قلم املحكمة

اعالن اجتماع خربة

اعالن
بحل وت�صفية �شركة وتعيني م�صفي

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

العدد  10731بتاريخ 2013/3/4

بنا ًء على احلكم التمهيدي ال�صادر من حمكمة ابوظبي االبتدائية الدائرة
الكلية التجارية الثالثة بتاريخ  2012/12/31يف الدعوى رقم 2012/1636
جت��اري كلي ابوظبي  :املقيدة يف  2012/7/30املرفوعة من �/سعد �سعيد
حممد �سامل املحرمي �ضد /حممد مادي والذي تقرر مبوجبه تعيني امل�صفي
الق�ضائي /حمد عبيد ال�شرياين امل�صفي الق�ضائي ل��دى دائ��رة الق�ضاء-
اب��وظ�ب��ي -م�صفيا ق�ضائيا بحل وت�صفية م�ؤ�س�سة ب��رج بني ي��ا���س لأعمال
الديكور .فعلى كل من له دي��ون ط��رف امل�ؤ�س�سة او عليه دي��ون لها مراجعة
امل�صفي الق�ضائي م�صطحبا معه امل�ستندات التي تثبيت �صحة الدين خالل
( )45خم�سة واربعون يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن وذلك على العنوان
التايل :ابوظبي �شارع املرور -بناية جابر بتال �سلطان املرر ميزان رقم 1
هاتف 02-4467770 :فاك�س 02-4467774 :متحرك 052-9935574 :
حمد عبيد ال�شرياين

يف الدعوى رقم  2012/264ق�ضاء م�ستعجل
ال�سادة  :م�ؤ�س�سة جرين �سيتي للمقاوالت العامة وميثلها مزمل حق احمد-
ب�صفتكم مدعى عليكم من قبل م�ؤ�س�سة وان تو للمقاوالت وال�صيانة العامة
وميثلها حمد �سامل اجل�ه��وري كمدعية فانتم مكلفون او م��ن ينوب عنكم
قانونا حل�ضور معاينة م�شروع الفيال ال�سكنية مو�ضوع ال��دع��وى يف يوم
ال�سبت  2013/3/9وتقدمي ادلتكم وم�ستنداتكم ووثائق امل�شروع امام خبري
الدعوى ال�ساعة � 10.00صباحا مع العلم ان��ه ح��ال ع��دم التعاون مع مهمة
اخلبري فيعترب موافقة واقرار وتفوي�ض منكم ب�صحة النتائج -و�سيتم ال�سري
يف الدعوى بدونكم وتتحملون كافة العواقب.
اخلبري املنتدب يف الدعوى

يعلن اخلبري احل�سابي /ح�سن علي امل��رزوق��ي بنا ًء على احلكم ال�صادر عن
حمكمة ابوظبي االبتدائية يف الدعوى رقم  2012/1961جتاري كلي بتاريخ
 2012/11/28والكتاب ال�صادر عن عدالة املحكمة بتاريخ  2013/2/12بحل
وت�صفية �شركة /حممد داوود لالملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة
ذ.م.م -ابوظبي -وتعيينه م�صفي ق�ضائي للقيام باعمال الت�صفية ح�سب حكم
املحكمة فعلى من لديه اي عرتا�ضات او مطالبات على ال�شركة املذكورة اعاله
التقدم بامل�ستندات الثبوتية خالل خم�سة واربعون يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن اىل مكتب امل�صفي على العنوان التايل -امارة ابوظبي -اخلالدية-
خلف �شويرتام -بناية هادي املن�صوري -امليزان -مكتب رقم  -3ا�سفل البناية
بقالة املدينة الذهبية تليفون � 050-4445030ص ب 10441 :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  4مار�س  2013العدد 10731

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

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

بتاريخ 2013/1/23:م

بتاريخ 2013/1/23:م

املودعة حتت رقم 185655 :
با�سم:نورث �ستار للطريان ذ.م.م
وعنوان:جزيرة ابوظبي � ،شارع الكورني�ش � ،ص.ب ، 62127 :هاتف ، 0506151732 :فاك�س026810690 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
ا�صالح و�صيانة الطائرات .
الواقعة بالفئة 37:
و��ص��ف ال�ع�لام��ه :ال�ع�لام��ة ع �ب��ارة ع��ن �شكل ن����ص ق��و���س ب��ال�ل��ون ال��رم��ادي وح ��دود ب��ال��داخ��ل ب��اال��س��ود ومن
ا�سفل يف منت�صف القو�س �شكل جنمة ذو ثالث ح��دود يف احلد االو�سط باعاله �شكل طائرة وا�سفل ال�شكل
 NORTHSTARبخط كبري وا�سفله  AVIATIONباللون الرمادي وال�شكل على خلفية بي�ضاء .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

قلم املحكمة

املودعة حتت رقم 185657 :
با�سم:نورث �ستار للطريان ذ.م.م
وعنوان:جزيرة ابوظبي � ،شارع الكورني�ش � ،ص.ب ، 62127 :هاتف ، 0506151732 :فاك�س026810690 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
التدريب على الطريان .
الواقعة بالفئة 41:
و��ص��ف ال�ع�لام��ه :ال�ع�لام��ة ع �ب��ارة ع��ن �شكل ن����ص ق��و���س ب��ال�ل��ون ال��رم��ادي وح ��دود ب��ال��داخ��ل ب��اال��س��ود ومن
ا�سفل يف منت�صف القو�س �شكل جنمة ذو ثالث ح��دود يف احلد االو�سط باعاله �شكل طائرة وا�سفل ال�شكل
 NORTHSTARبخط كبري وا�سفله  AVIATIONباللون الرمادي وال�شكل على خلفية بي�ضاء .
اال�شرتاطات. :
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  ،او ار�ساله
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.
ادارة العالمات التجارية

�إعــــــــــــالن

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
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حل وت�صفية
تعلن بحر ال�صني العاملي لتجارة مواد البناء ذ م م
امل�سجلة برقم  cn1165950عن حل وت�صفية
ال�شركة املذكورة بناء على حكم حمكمة ابو ظبي
االبتدائية التجارية.
وعلى كل من له حق العرت�ض مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية �أبو ظبي خالل  45يوم من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن واال فان �سيتم الت�صفية
بعد انق�ضاء املدة املذكورة

اعالن عن ت�سجيل �سفينة
ت�ع�ل��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م��وا��ص�لات (ق �ط��اع النقل
البحري) بان  /مركز غوا�صني االمارات قد تقدموا
بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكوره بياناتها بعد وهي:
ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق العلم ال�سابق

مركز غوا�صني االمارات � 1سابقا مروان /AP8041/ 202065 5قارب نزهة �أبوظبي
مركز غوا�صني االمارات � 2سابقا مروان /AP5968/ 201464 3قارب نزهة ابوظبي

على كل من له اعرتا�ض على ت�سجيل ال�سفينة مراجعة
مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�صاها 60
يوما من تاريخ هذا االعالن.
قطاع النقل البحري
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الفجر الريا�ضي
حتت رعاية هزاع بن زايد

احتاد الكرة يحتفي ب�أبطال خليجي  21اليوم ب�أبوظبي
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ه��زاع ب��ن زاي��د �آل نهيان
م���س�ت���ش��ار الأم � ��ن ال��وط �ن��ي ن��ائ��ب رئ �ي ����س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي الرئي�س الفخري الحتاد
الإم ��ارات لكرة القدم يحتفي االحت��اد غ��دا يف نادي
�ضباط القوات امل�سلحة يف �أبوظبي ب�أبطال منتخبنا
الوطني لكرة القدم الفائز بلقب دورة ك�أ�س اخلليج
العربي خليجي  21التي �أقيمت خالل الفرتة من 5

وحتى  18يناير املا�ضي مبملكة البحرين ال�شقيقة.
وي��أت��ي ه��ذا التكرمي تقديرا ل�ل�إجن��از ال��ذي حققه
منتخبنا الوطني بتتويجه يف هذه البطولة املهمة
وعودته �إىل �أر�ض الوطن ظافرا باللقب الذهبي وهو
ما كان له �أكرب الأثر �شعبيا ور�سميا �إذ حظيت البعثة
التي كانت بحجم التحدي خالل فعاليات البطولة
بتكرمي قيادتنا احلكيمة وتقديرها.
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نتائج مميزة يف اجلولة الرابعة لدوري الفتيات والنا�شئات لكرة القدم
حققت ف��رق ابوظبي الريا�ضي ومركز تدريب ال�شارقة-
ال�شرقية والفجرية و�أم القيوين نتائج مميزة يف مناف�سات
اجل��ول��ة الرابعة ل��دوري الفتيات والنا�شئات لكرة القدم
ال��ذي تنظمه جلنة ك��رة ال�ق��دم لل�سيدات التابعة ملجل�س
ابوظبي الريا�ضي بالتعاون مع احتاد الكرة ووزارة الرتبية
والتعليم وبالتن�سيق مع احتاد الريا�ضة املدر�سية.
و�أ�سفرت نتائج اجلولة الرابعة يف دوري الفتيات عن فوز
ف��رق مركز ت��دري��ب ال�شارقة-ال�شرقية على فريق مركز
ت��دري��ب ر�أ� ��س اخليمة ب�ه��دف دون مقابل وم��رك��ز تدريب
عجمان على مركز تدريب ال�شارقة بهدفني مقابل هدف..

فيما حقق فريق مركز تدريب ام القيوين الفوز على فريق وجنح مركز تدريب �أم القيوين من الفوز على فريق مركز
تدريب ر�أ�س اخليمة بهدف دون رد  ..وا�ستطاع فريق مركز
مركز تدريب ابوظبي بثالثة �أهداف لهدف.
وجنح مركز تدريب الفجرية يف ت�سجيل انت�صار مميز على تدريب الفجرية حتقيق نتيجة مميزة بانت�صاره على مركز
ال�ن��ادي الأه�ل��ي بهدفني دون رد  ..وانتهت م�ب��اراة القمة تدريب ال�شارقة-ال�شرقية بثالثة �أه��داف نظيفة ..وفاز
بني مركز تدريب دبي ون��ادي ابوظبي الريا�ضي بالتعادل مركز تدريب دبي على النادي االهلي بثالثية نظيفة.
وت�صدر دوري الفتيات يف ختام اجلولة الرابعة فريق مركز
ال�سلبي.
ويف دوري النا�شئات حقق فريق ابوظبي الريا�ضي فوزا ت��دري��ب ال�شارقة-ال�شرقية بر�صيد  12نقطة فيما حل
كبريا على فريق مركز تدريب ال�شارقة بخم�سة �أهداف باملركز االول يف دوري النا�شئات فريق مركز تدريب دبي
دون رد  ..واكت�سح ف��ري��ق م��رك��ز ت��دري��ب �أب��وظ�ب��ي �شباك بالت�ساوي م��ع فريق ابوظبي الريا�ضي لكل منهما 10
فريق مركز تدريب عجمان بت�سعة �أهداف مقابل هدف  ..نقاط.
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حتت رعاية رئي�س الدولة

املهـــرجـــان اخلتـــامـــي ل�سباقـــات الهجــــن ينطلـــق يف الوثبــــة الأحــــد املقبــــــل
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ينطلق االحد
املقبل املهرجان اخلتامي ال�سنوي ل�سباقات الهجن
يف عا�صمة امليادين بالوثبة.
ويحفل امل�ه��رج��ان ال��ذي ي�ستمر حتى  19مار�س
اجل ��اري بالعديد م��ن امل�ف��اج��آت واجل��وائ��ز القيمة
املخ�ص�صة للم�شاركني يف �أ�شواط ال�سباق واجلماهري
التي حت�ضر.
وب��د�أت طالئع امل�شاركني من الدولة ودول جمل�س
التعاون يف الو�صول �إىل الوثبة وبدء اال�ستعدادات
اخلتامية قبل االنطالقة بينما لب�س ميدان الوثبة
حلة زاهية واكتملت التجهيزات ال�ست�ضافة ال�سباق
الكبري.
ومن املتوقع �أن ي�شهد ال�سباق العديد من املفاج�آت
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال �ف �ن��ي ل�ل�م�ط��اي��ا امل �� �ش��ارك��ة نظرا
للم�ستويات املميزة التي �شهدتها ال�سباقات املا�ضية
يف الوثبة.
ورف��ع معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل نهيان

م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س احتاد
�سباق الهجن �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل راعي الرتاث وثمن جهود
�سموه يف تعزيز مكانة ال�سباقات ال�تراث�ي��ة وحث
ال�شباب والأجيال القادمة على التم�سك بها م�شريا
�إىل �أن �أيادي �سموه بي�ضاء على ال�سباقات.
ولفت معاليه �إىل �أن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ي�سري على درب املغفور له ب ��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان يف حث الأجيال القادمة
على الريا�ضات الرتاثية وممار�ستها ما �أ�سهم يف
ات�ساع قاعدة امل�شاركني ب�سباقات الهجن عاما بعد
�آخر بف�ضل الدعم الكبري والتجهيزات املتميزة يف
جميع ميادين الدولة.
و�أكد معاليه �أن دعم �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ل�سباقات الهجن حولها �إىل ريا�ضة �شعبية يقبل
عليها �شبابنا ملمار�ستها واال�ستمتاع بها حيث �أحدث
اه�ت�م��ام ��س�م��وه ب��ري��ا��ض��ات ال�ه�ج��ن نقلة جوهرية

يف ال�سباقات ال�ت��ي ت�ط��ورت ك�ث�يرا وتخطت حدود
املحلية �إىل العربية واخلليجية.
و�أكد معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل نهيان �أن
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ي�ح��ر���ص ع�ل��ى دع ��م وت �ع��زي��ز الريا�ضات
الرتاثية كافة وعلى ر�أ�سها �سباقات الهجن م�شريا
�إىل �أن ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن حم�ظ��وظ��ة ب��دع��م �سموه
املتوا�صل.
و�أو�ضح �أن ريا�ضة �سباقات الهجن مدينة بالكثري
ل�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة حيث يتابع
�سموه كل كبرية و�صغرية يف ميدان الوثبة ويقدم
توجيهاته للقائمني على ه��ذه الريا�ضة من �أجل
تطورها وازدهارها حتى و�صولها �إىل العاملية.
ون��وه معاليه �إىل �أن توجيهات و�أفكار �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان مبثابة قوة دفع �إ�ضافية
للريا�ضات الرتاثية عموما و�سباقات الهجن على

وجه اخل�صو�ص الفتا �إىل �أنه بف�ضل دعم واهتمام
��س�م��وه جن�ح�ن��ا يف ت�ن�ف�ي��ذ اخل �ط��ة اال�سرتاتيجية
لريا�ضة الهجن بالإمارات وقدمنا منوذجا م�شرفا
يف خمتلف ال�سباقات باملو�سم التي حظيت مب�شاركة
خليجية وا�سعة .
وا�شار معاليه �إىل �أن دع��م واهتمام ومتابعة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان تخطت �سباقات
الهجن ح��دود املحلية لتحلق على �أجنحة الرتاث
وتعزز مبد�أ توا�صل الأجيال.
وقال معاليه �إن املهرجان اخلتامي ل�سباقات الهجن
يختلف ��ش�ك�لا وم���ض�م��ون��ا ع��ن امل��واع �ي��د ال�سابقة
ويحفل اخلتام بالإثارة لذلك قررت اللجنة العليا
املنظمة للمهرجان تقدمي �سيارات لكل الفائزين
يف الأ� �ش��واط ب��دال ع��ن ح�صول �أ��ص�ح��اب النامو�س
يف الأ�شواط الأوىل على �سيارات ثم الآخرين على
ج��وائ��ز نقدية و�سينال ال�ف��ائ��زون يف ك��ل الأ�شواط
�سيارات بالإ�ضافة �إىل جوائز نقدية قيمة للحائزين
على املراكز من الثاين وحتى العا�شر يف كل �شوط.

اختتام مناف�سات بطولة الإمارات للقوارب ال�شراعية احلديثة 2013
اختتمت م�ساء �أم�س االول مناف�سات بطولة الإمارات للقوارب
ال�شراعية احلديثة  2013التي نظمها نادي تراث الإمارات
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س ال �ن��ادي .وك��رم النادي
م�ساء �أم����س االول خ�لال حفل �أق�ي��م على م�سرح �أبوظبي يف
منطقة كا�سر الأم��واج يف �أبوظبي الفائزين يف خمتلف فئات
البطولة..حيث فاز �سعيد �سامل �سعيد الزيدي من نادي تراث
الإمارات باملركز الأول يف فئة الليزر راديل وحل جنتل هاين
مايجر م��ن ن��ادي �شواطئ زوارق دب��ي يف امل��رك��ز الأول يف فئة
الأوبتم�ست مبتدئني  .وف��از �إبراهيم �سمري جا�سم �شويطر
من االحت��اد البحريني للريا�ضات ال�شراعية باملركز الأول يف
فئة الليزر  4.7ويف فئة الليزر راديل نال �سعيد �سامل �سعيد
الزيدي من ن��ادي ت��راث الإم��ارات املركز الأول..بينما جاء يف
املركز الأول �ضمن فئة الليزر �ستاندارد ج��وون فولكوك من
ن��ادي �شواطئ زوارق دبي..فيما ح�صل �أح�م��د م��ال القبي�سي
من نادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت على املركز
الأول يف فئة الكامتاران  .وفال باملركز الأول يف فئة الكروز
�أيديفيك�س يف من جمعية �أبوظبي للكروزر..بينما ح�صل بيرت
تونكن من نادي �أبوظبي لل�شراع على املركز الأول يف فئة قارب
الزوجي � .أ�شرف على تنظيم البطولة مدر�سة الإمارات لل�شراع
يف ال�ن��ادي وا�ستمرت ثالثة �أي��ام مب�شاركة  75ق��ارب��ا مل�سافة
ثالثة �أميال بحرية ومب�شاركة كل �أندية ال�شراع واليخوت يف
الدولة �إ�ضافة �إىل امل�شاركة اخلليجية من مملكتي ال�سعودية
والبحرين .و�شارك يف البطولة �أندية ال�شراع احلديث املحلية
يف ال��دول��ة ومنها ن��وادي احلمرية يف ال�شارقة ودب��ي الدويل
للريا�ضات ال�شراعية و�أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت
و�شواطئ دبي و�أبوظبي لل�شراع بجانب نخبة من جنوم ال�شراع
احلديث يف الدولة و�آخرين ميثلون بع�ض اجلاليات الأجنبية
املقيمة يف ال��دول��ة..ف�ي�م��ا ت�ضمنت ال�ب�ط��ول��ة م���ش��ارك��ة فئات
ال�ق��وارب ال�شراعية احلديثة املتمثلة يف ك��ل م��ن الأوبتم�ست
مبتدئني والأوبتم�ست املعدل العام و الليزر  7ر 4و الليزر
ريديال والليزر �ستاندرد والقارب الزوجي املفتوح والكامتران
والكروزر .ح�ضر احلفل �سعيد علي املناعي مدير �إدارة الأن�شطة
بالإنابة يف النادي وعبداهلل العبيديل مدير مدر�سة الإمارات
لل�شراع وم�ع��ايل ال�شيخ خليفة ب��ن ع�ب��داهلل �آل خليفة رئي�س
االحت��اد العربي لل�شراع رئي�س االحت��اد البحريني للريا�ضات

ال���ش��راع�ي��ة وع�ب��دامل�ح���س��ن ال��دو� �س��ري الأم �ي�ن ال �ع��ام امل�ساعد
لهيئة ال�شباب والريا�ضة بالدولة ونا�صر النا�صر �أم�ين عام
االحتاد العربي ال�سعودي للريا�ضات البحرية وحكام البطولة
وامل�شاركون وجمهور غفري من ع�شاق هذه الريا�ضة احلديثة.
وت �ق��دم ع �ب��داهلل ال�ع�ب�ي��ديل يف كلمته خ�ل�ال احل �ف��ل بال�شكر
والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل جلهوده ودعمه املتوا�صل لن�شاطات
النادي بوجه عام وللريا�ضات الرتاثية البحرية بوجه خا�ص
وت��وج �ي �ه��ات ��س�م��وه ع�ل��ى تنمية ق� ��درات ال���ش�ب��اب وا�ستغالل
ط��اق��ات�ه��م و�أوق��ات �ه��م مب��ا ف�ي��ه اخل�ي�ر ملجتمعهم ومنفعتهم.
وق��ال العبيديل �إن امل�ستوى ال��ذي و�صلت �إليه هذه الريا�ضة
�إمن��ا هو ثمرة متابعة �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان
ولكل ما له عالقة بالريا�ضات البحرية يف الدولة والعمل على
تطويرها والو�صول بها �إىل امل�ستويات العاملية .من جانبه وجه
معايل ال�شيخ خليفة بن خالد �آل خليفة ال�شكر والتقدير �إىل
�سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان على جهوده امللمو�سة
وال�صادقة يف رعاية ريا�ضة ال�شراع وتطويرها على خمتلف
الأ� �ص �ع��دة..و�أ� �ش��اد بالتطور ال ��ذي ت�شهده بطولة الإم ��ارات
ل�ل�ق��وارب ال�شراعية احلديثة م��ن ناحية الإع ��داد والتنظيم
وزيادة عدد امل�شاركات فيها مما ي�ؤهلها لأن تكون بطولة دولية
يف امل�ستقبل .و�أ�ضاف �أن هذه الريا�ضة تربي الأجيال وال�شباب
على امل�ه��ارات وال�ق��درات العالية وعلى حتمل امل�س�ؤولية نحو
امل�ستقبل لي�صبحوا �شبابا يتحدون ال�صعاب  ..م�شريا �إىل �أن
البطولة قد حققت ما ي�صبو �إليه ال�شباب الريا�ضي يف الدولة
ويف منطقة اخلليج العربي من حيث تعزيز فكرة احلوار وتبادل
اخلربات والعمل امل�شرتك لتطوير ريا�ضة ال�شراع احلديث مما
ي�ؤكد ري��ادة �أبوظبي يف احت�ضان الأح��داث الريا�ضية الكبرية
خا�صة املتعلقة بريا�ضة ال�شراع احلديث التي تلقى اهتماما
متزايدا من �سمو رئي�س النادي .من جهته �أ�شاد نا�صر النا�صر
بالبطولة التي ت�ست�ضيفها دولة الإمارات التي �أ�صبحت حتتل
مكانة على خريطة �سباقات ال�شراع يف املنطقة ملا تتميز به من
ح�سن الإع ��داد والتنظيم والتحكيم م��ا يجعلها تتبو�أ مكانة
متفردة ت�سعى �أندية ال�شراع اخلليجية للم�شاركة فيها �سنويا
لتبادل اخلربات فيما بينهم ملوا�صلة اللقاءات كل عام يف دولة
خليجية �شقيقة .ك�م��ا �أ� �ش��اد ج�ين ب�ي�ير ك��رو��س�ك��وك��ت احلكم
الدويل الفرن�سي بتميز البطولة �إعدادا وتنظيما وم�شاركة..

م�شريا �إىل �أن م��در��س��ة الإم� ��ارات لل�شراع املنظمة للبطولة
قد اكت�سبت تطورا ملحوظا يف البطولة وو�صلت �إىل درجة
االحرتافية بالتنظيم مما يجعلها يف م�صاف مدار�س و�أندية
ال�شراع ذات ال�سمعة الطيبة �سواء كانت املحلية �أو اخلليجية
وحتى الدولية .و�أكد �سعيد �سامل �سعيد الزيدي الفائز باملركز
الأول يف فئة الليزر راديل من نادي تراث الإمارات �أن م�شاركة
�أندية الدولة كافة ومن دول جمل�س التعاون اخلليجي حفز
الالعبني مل�ضاعفة اجلهود للفوز باملراكز املتقدمة يف البطولة.
�أع��رب هاري بون نيل الفائز باملركز الأول يف فئة الأوبتم�ست
مبتدئني من نادي �شواطىء زوارق دبي ..عن �سعادته بالفوز
ال ��ذي ��س�ي�ح�ف��زه ل �ب��ذل اجل �ه��ود ل�ل�م���ش��ارك��ة امل�ق�ب�ل��ة وحتقيق
مراكز متقدمة يف البطولة ..فيما �أ�شاد �إبراهيم �سمري جا�سم
�شويطر الفائز باملركز الأول يف فئة الليزر 4.7من االحتاد
البحريني للريا�ضات ال�شراعية بتنظيم البطولة واملناف�سة
بني الأندية وذلك بف�ضل تنظيم نادي تراث الإمارات للبطولة
ال�سنوية وجهوده املبذولة لإجناحها .ومت �إدارة البطولة وفقا
ل�ل��وائ��ح االحت ��اد ال ��دويل لل�شراع واحت ��اد ال���ش��راع والتجديف
ول��وائ��ح الفئات واحت��اد الإم ��ارات لل�شراع والتجديف ولوائح
الفئات وب�إ�شراف عدد من احلكام الدوليني وه��م جني بيري
كرو�سكوكت �أوك زابي من فرن�سا ليو فيكام�س وجي �آر روبرت
ليكلريج جني ب��روت من بلجيكا باملر �آج��ي كيمر من الهند
�إمييلو �سريي فليو و �سكيليزي بيول باندل�س من اليونان..
وزار احل�ضور معر�ض ال�صور ال��ذي نظمته �إدارة الأن�شطة
وال�سباقات البحرية يف النادي يف القرية الرتاثية على هام�ش
البطولة ت�ضمن �صورا عك�ست اهتمامات النادي بالريا�ضات
البحرية والربية ف�ضال عن �صور الأن�شطة الرتاثية الأخرى
التي ينظمها النادي من خالل ملتقيات ال�سمالية وملتقيات
الرثيا والقوافل الرتاثية التي جت��وب �إم��ارات الدولة وذلك
لتعريف امل�شاركني يف البطولة من خ��ارج الدولة باهتمامات
ال�ن��ادي بالريا�ضات الرتاثية كافة .وك��رم عبداهلل العبيديل
بح�ضور ر�ؤ�ساء الوفود اخلليجية امل�شاركة ..الفائزين باملراكز
الثالثة الأوىل يف كل فئة من فئات البطولة بجانب تكرمي
رئي�سي الوفودين اخلليجيني و�أع�ضاء جلنة حتكيم البطولة..
وقدم العبيديل درعني الأول لأف�ضل فريق يف البطولة ح�صل
عليه االحت��اد البحريني للريا�ضات ال�شراعية و�آخ��ر تذكاري
لالحتاد العربي ال�سعودي للريا�ضات البحرية.

و�أ� �ض��اف معاليه م��ن ال��وث�ب��ة ن��ؤك��د م��ن ج��دي��د �أن
�سباقات الهجن ج��زء �أ�صيل م��ن تراثنا نعتز بها
كثريا ونحر�ص على تطويرها �سنويا بهدف �إعالء
�ش�أنها وتو�سيع قاعدة االهتمام بها .
و�أو��ض��ح �أن الإم��ارات انتهجت منذ قيامها �سيا�سة
حكيمة تقوم على التوفيق بني املا�ضي واحلا�ضر
واحل��داث��ة وامل ��وروث ��ات وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن التقدم
الكبري الذي �شهدته البالد يف خمتلف �أوجه احلياة
من بنية حتتية حديثة وخدمات تعليمية و�صحية
واجتماعية �إال �أن�ه��ا مل تتنكر لرتاثها وما�ضيها
وعاداتها وتقاليدها.
وذك��ر معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان �آل نهيان
�أن ريا�ضة �سباقات الهجن العربية الأ�صيلة مرت
بالعديد من املراحل والتطورات واكت�سبت الكثري
م��ن الإم�ك��ان��ات م��ن خ�لال ال��دع��م امل ��ادي واملعنوي
يف �سبيل �إحياء ال�تراث ال�شعبي وذل��ك عرب �إقامة
م �� �ض��ام�ير ال �� �س �ب��اق ال � ��ذي ��ص�م�م��ت ع �ل��ى �أح� ��دث
املوا�صفات وزودت ب��أح��دث الأج�ه��زة التقنية التي

�أ�سهمت يف تطوير هذه الريا�ضة العربية الأ�صيلة.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن��ه يوما بعد �آخ��ر ي��زداد ر�صيد
هذه الريا�ضة الرتاثية عرب احلوافز والدعم الذي
تلقاه تثبيتا للمبادئ العربية الأ�صيلة يف نفو�س
النا�شئة والأجيال اجلديدة ف��ازدادت �أع��داد حمبي
ريا�ضة �سباقات الهجن لي�س على امل�ستوى الوطني
فح�سب ب��ل ط��ال��ت الكثري م��ن اجل��ال�ي��ات العربية
والأجنبية املقيمة يف الدولة.
ولفت معاليه �إىل �أن امل�ه��رج��ان ال�تراث��ي ال�سنوي
يعترب عر�ضا تراثيا يلتقي فيه الإخوة من الدولة
ودول جمل�س ال�ت�ع��اون حيث ي��أخ��ذ ه��ذا املهرجان
اهتماما كبريا من امل�شاركني.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى �أك �م �ل��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
لل�سباق ا�ستعداداتها ل�ضربة ال�ب��داي��ة ي��وم الأحد
امل�ق�ب��ل ومت جتهيز امل �ي��دان وف��ق �أع �ل��ى املوا�صفات
ال�ست�ضافة م�سك ختام ال�سباقات وعقدت اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��دي��د م ��ن االج �ت �م��اع��ات م ��ع اللجان
الفرعية املخت�صة لرتتيب كافة الأوراق.

مناف�سة قوية ونتاج طيب للجولة الرابعة لبطولة
�أوتوكرو�س الإمارات على حلبة جبل علي
�أ� �س �ف��رت ن �ت��ائ��ج اجل ��ول ��ة ال��راب �ع��ة ل �ب �ط��ول��ة الإم � � ��ارات ايفوليو�شن و�أحمد عرفات على منت �سيارة ون ثاوزند
ل�ل�أوت��وك��رو���س م��و��س��م  2013-2012ال �ت��ي �أقيمت ديونز� -سام بريفورمن�س ايفوليو�شن بتبادل الأدوار كرا
م�ؤخرا ب�إ�شراف وتنظيم احتاد الإمارات لريا�ضة ال�سيارات وفرا اىل �أن انهوا ال�سباق بفارق ع�شرة �أجزاء من الثانية
وال��دراج��ات ال�ن��اري��ة  ،ع��ن ف��وز املت�سابق الأردين فادي مل�صلحة املت�سابق فادي بيكاوي بزمن قدره 1:05:60
بيكاوي باملركز الأول  ،وحل ثانيا املت�سابق الأردين �أحمد بينما �أنهى املت�سابق �أحمد عرفات جولته الأخرية بزمن
عرفات فيما جاء ثالثا املت�سابق امل�صري دانييل حنا ،فئة .1:05:70
�سيارات الدفع الرباعي الكامل املعدلة واملجهزة خ�صي�صا ويف ختام فعاليات ال�سباق قام حممد الفال�سي مديرعام
لل�سباقات  ،بينما فاز املت�سابق الإماراتي مبارك املن�صوري موتور �سبورت �سوليو�شنز  ،وعلي ح�سني مدير ال�سباق
يف فئة �سيارات الدفع الرباعي  ،ب��دون تعديل على منت وم�سعود علي بت�سليم الك�ؤو�س للمراكز الأوىل يف كافة
�سيارة ني�سان جي تي �أر  ،وقد �شارك يف اجلولة الرابعة الفئات امل�شاركة  ،وحظي املت�سابقني اجلدد بهدايا تذكارية
لل�سباق  ،ح�سب ما ذكر حممد الفال�سي مدير عام موتور  ،و�شهادات تقدير لكافة امل�شاركني يف اجلولة الرابعة ،
�سبورت �سوليو�شنز  ،نخبة من الأبطال القدامى جنبا �إىل م�ؤكدا على اجلميع �أن يحر�صوا دائما على املواظبة على
جنب املواهب اجلديدة  ،من �شباب املواطنني املتحم�س هذه ال�سباقات  ،مهيبا ب�أ�صحاب اخلربة من املت�سابقني
للمناف�سة والفوز  ،الكل ي�سعى لتحقيق �أف�ضل زمن بدون القدامى  ،وال غنى عنهم ب�إثراء هذه ال�سباقات بوجوه
جديدة من املت�سابقني اجل��دد حديثي ال�ساحة  ،يف تلك
�أية �أخطاء وب�أكرب قدر من ال�سالمة والأمان.
وفيما يخ�ص فئة �سيارات الدفع اخللفي الكامل واملجهزة ال�سباقات ينقلوا �إليهم خربتهم الطويلة  ،و�أن حتظى
لل�سباقات  ،حل املت�سابق �أحمد ط��ارق من م�صر باملركز ه��ذه ال�سباقات باهتمام زائ��د م��ن اجلمهور حمبي هذا
الأول ب�سياراته مبدبليو  ،كما حل �أحمد العايدي باملركز النوع من ال�سباقات  ،وكذا كافة اجلهات املعنية .
الأول يف فئة �سيارات الدفع اخللفي املعدلة مبدبليو �إي و�أ� �ض��اف الفال�سي �أن��ه وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ت�شهد اجلولة
 ،36بينما قام الإماراتي �أحمد املال بالفوز باملركز الأول اخلام�سة اجلمعة  15مار�س و التي �ستقام يف معر�ض
يف ف�ئ��ة ��س�ي��ارات ال��دف��ع اخل�ل�ف��ي ب ��دون ت�ع��دي��ل ب�سيارته ال�شرق الأو� �س��ط لل�سيارات املعدلة يف �أك�سبو ال�شارقة،
مبدبليو �إي  ،92فيما �أح��رز املت�سابق راوي تايه املركز التحدي الأك�بر للبطولة للح�صول على �أك�بر ع��دد من
الأول يف ف�ئ��ة � �س �ي��ارات ال��دف��ع الأم��ام��ي ب ��دون تعديل ،النقاط بعد عودة املت�سابقني الذين مل يحالفهم احلظ
للم�شاركة يف اجلولة الرابعة ،هذا �إىل جانب الوقت الكايف
ب�سيارته الرينولت كليو.
و�شهد ال�سباق مناف�سة ��ش��دي��دة يف فئة ��س�ي��ارات الدفع لتجهيز ال�سيارات على �أكمل وجه والإعداد اجليد خلو�ض
الرباعي الكامل واملجهزة خ�صي�صا لل�سباقات  ،حيث قام املناف�سة .للت�سجيل ميكن الت�سجيل م��ن خ�لال موقع
املت�سابقان الأردنيان فادي بيكاوي على منت �سيارة تن�ساي البطولة . www.uaeautox.com

احتاد اجلولف يكرم الفائزين يف البطولة اخلليجية الـ 17
كرم احتاد الإمارات للجولف العبي املنتخب الوطني
للنا�شئني لفوزهم باملركز الأول وامليدالية الذهبية
على م�ستوى الفرق خالل م�شاركتهم يف مناف�سات
البطولة اخلليجية ال�سابعة ع�شرة ل��دول جمل�س
ال�ت�ع��اون ل��دول اخلليج العربية التي ا�ست�ضافتها
�سلطنة ع �م��ان .وح���ص��ل ال�ل�اع��ب ال�ن��ا��ش��ئ �أحمد
�سكيك على ذهبية املجموع ال�ع��ام مبجموع 148
نقطة كما ح�صل عبد اهلل دروي����ش القبي�سي على
برونزية الفردي �إ�ضافة �إىل فوز املنتخب الوطني
للرجال بربونزية .نظم االحت��اد حفل التكرمي يف
نادي العني للفرو�سية وال�سباق والرماية واجلولف
بح�ضور خالد م�ب��ارك ال�شام�سي �أم�ين ع��ام احتاد
اجلولف ودروي�ش القبي�سي ورا�شد اجلروان ع�ضوا
االحتاد بجانب عدد من �أقطاب اللعبة منهم حممد
امل�شرخ وع�صام املحرمي و�سعد املحرمي و�صالح
العامري ومدربي املنتخبني كري�س فلندر وجي�سي

فروغات والعديد من املهتمني باللعبة وبع�ض من
�أول�ي��اء �أم��ور الالعبني .و�أع��رب دروي����ش القبي�سي
خ�ل�ال احل �ف��ل ع��ن اع �ت��زاز االحت� ��اد ب �ه��ذا االجن ��از
وت �ق��دي��ره ل�ل�ج�ه��ود املخل�صة ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا �أع�ضاء
امل�ن�ت�خ��ب..ف�ي�م��ا ن�ق��ل للح�ضور ت�ه��اين وتربيكات
م�ع��ايل ال�شيخ ف��اه��م ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س
االحت��اد و�أخ��وان��ه �أع�ضاء جمل�س الإدارة على هذا
االجناز املتميز خا�صة منتخبنا النا�شئ الذي فاجئ
اجل�م�ي��ع وت �ف��وق ع�ل��ى م�ستوى ال ��دول والالعبني
ب �خ�برات �ه��م واجن ��ازات� �ه ��م م �ق��ارن��ة ب �� �س��ن العبني
الأ��ص�غ��ر م��ن ب�ين امل���ش��ارك�ين يف ال�ب�ط��ول��ة .وك�شف
القبي�سي عن اعتزام االحتاد �إقامة مع�سكر خارجي
للفائزين تثمينا وتقديرا لهم ومنحهم مزيد من
فر�ص التدريب واالحتكاك للإرتقاء مب�ستوياتهم.
من جانبه �أ�شاد حممد امل�شرخ ع�ضو جمل�س �إدارة
احت� ��اد اجل��ول��ف ل �ث�لاث دورات ��س��اب�ق��ة بالإجناز

ال�ك�ب�ير وت �ق��دي��ره مل�ج�ل����س �إدارة االحت� ��اد احلايل
على الرعاية واالهتمام وال��ذي اعتربه الأول من
نوعه وف��ق اال�سرتاتيجية التي ينتهجها يف �إعداد
وت�ط��وي��ر ال�لاع�ب�ين وخ��ا��ص��ة اه�ت�م��ام��ه ب�لا حدود
بقواعد اللعبة وت�ط��رق امل�شرخ وال��د �أح�م��د وعبد
اهلل وح�سن جن��وم املنتخب �إىل م�سرية �أبنائه مع
اللعبة خا�صة �أنهم �أ�صحاب �إجن��ازات متميزة على
خمتلف امل�ستويات املحلية واخلليجية والعربية
م��ؤك��دا ت�شجيعه لهم على اال�ستمرار يف ممار�سة
ال�ل�ع�ب��ة  .وع ��ن ان�ت�ق��ال جن�ل��ه �أح �م��د امل���ش��رخ لفئة
امل�ح�ترف�ين�..أك��د �أنها خطوة مهمة الحت��اد اللعبة
الذي �أ�سهم بالو�صول به لهذه املرتبة العالية من
االداء والت�ألق ا�ستثمرها جنله �أحمد لتمثيل الدولة
حمليا وخارجيا يف هذه الفئة اجلديدة بني جنوم
اللعبة ال�ع��امل�ين بطموحات امل���ش��ارك��ة يف مونديال
اللعبة يف ال�برازي��ل ع��ام  .2016من جهته �أعرب

خالد ال�شام�سي عن �سعادته ب�إجناز �أبنائه الالعبني
مبختلف فئاتهم ال�سنية ..م�شريا �إىل �أن الالعبني
النا�شئني ميثلون اللبنة الأوىل التي يعول عليها
احت��اد اللعبة يف بناء منتخبات للم�ستقبل و�سيتم
االع �ت �م��اد عليها يف ج�م�ي��ع اال��س�ت�ح�ق��اق��ات املقبلة
خا�صة بعد �أن و�ضع العبونا �أقدامهم على من�صات
ال�ت�ت��وي��ج  ..م��وج�ه��ا ال���ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر لأ�صحاب
اجل�ه��ود املخل�صة م��ن الالعبني ولأول �ي��اء الأمور
ال��ذي��ن يقفون خلف ه��ذا ال�ت�ف��وق..م��ؤك��دا حر�ص
االحت ��اد ع�ل��ى ت�ق��دمي م��زي��د م��ن ال��رع��اي��ة والدعم
لأب �ن��اء ال�ل�ع�ب��ة .وح���ص��د املنتخب خ�ل�ال البطولة
�أرب��ع ميداليات منها ذهبيتان وبرونزيتان و�شملت
ق��ائ�م��ة ال���ش��رف ال �ت��ي مت ت�ك��رمي�ه��ا اجل �ه��از الفني
للمنتخب..املدربني كري�س فلندر وجي�سي غروفات
�أما الالعبني فهم �أحمد �سكيك وعبد اهلل القبي�سي
و�أح �م��د ع�ب��د اهلل ال �ب��دور م��ن منتخب النا�شئني

احلا�صل على ذهب النا�شئني بجانب �أحمد �سكيك
احلا�صل على ذهبية املجموع العام وزميله عبد اهلل
القبي�سي احلا�صل على برونزية ف��ردي النا�شئني

ومنتخب الرجال احلا�صل على برونزية العمومي
واملكون من الالعبني �سعيد مالك وعبد اهلل امل�شرخ
وخالد يو�سف و�سهيل املرزوقي.

الفجر الريا�ضي
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تقام اليوم االثنني مباراتني يف مناف�سات دور ال 16يف الن�سخة
الثانية لبطولة العني للأحياء ال�سكنية ل�سباعيات كرة القدم
والتي تنظم بهدف تفعيل الريا�ضة املجتمعية وتنمية الدور
ال�شبابي على م�ستوى القطاعات ال�سكنية وال�سعي لن�شر الوعي
والثقافة الريا�ضية جلميع فئات املجتمع  ،وذلك حتت ا�شراف
جمل�س ابوظبي الريا�ضي بالتعاون وال�شراكة مع بلدية العني
قطاع و�سط املدينة ونادي العني الريا�ضي.
وي�ست�ضيف ملعب حديقة ال��وادي مواجهات ال��دور الثاين ،
حيث يخو�ض اليوم فريق ال�شيخ زايد بن طحنون مباراته يف

هذا الدور امام فريق املقام يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء  ،وتعقبها اثنني و�أربعاء يف اال�سبوع على ملعب حديقة الوادي يف مدينة
ب�ساعة ون�صف مباراة فريقي ا�سود اليحر ونعمة  ،وت�ستكمل العني .
املواجهات حتى  12مار�س اجل��اري ليت�أهل ثمانية فرق اىل علما بان البطولة �سجلت منذ انطالقها وحتى و�صولها للدور
الثاين جناحات الفتة ومهمة للفرق ال�شبابية التي �شاركت
دور الربع النهائي من البطولة بنظام خروج املغلوب .
وكانت قرعة ال��دور الثاين لبطولة العني للأحياء ال�سكنية و�أث��رت احل��دث ملا فيها من فوائد ومكت�سبات كبرية �أ�سهمت
ل���س�ب��اع�ي��ات ك ��رة ال �ق��دم ق��د �أ� �س �ف��رت ع��ن م��واج �ه��ات �ساخنة بتعزيز ال��رواب��ط والأوا� �ص��ر بني الفرق امل�شاركة يف التجمع
وحمتدمة بني الفرق املر�شحة لنيل لقب البطولة بن�سختها الريا�ضي الهادف والذي عمق الروح الريا�ضية وحقق �أف�ضل
ال�ث��ان�ي��ة ،ح�ي��ث ��س�ت�ق��ام م �ب��اري��ات دور ال  16م��ن مناف�سات املمار�سات يف �أوقات الفراغ بعيدا عن اخلطوات ال�سلبية التي
البطولة ابتداء من اليوم وعلى مدى �أ�سبوعني بواقع كل يوم ت�ؤدي بال�شباب اىل �إتباع �أ�ساليب خاطئة.

يف اليوم الرابع من مهرجان �سلطان بن زايد للفرو�سية

م�شاركـــة وا�سعــــة وبطــــوالت متميــــزة �شهـــدتهـــا قــريــــة بـــوذيــــب
�شهدت قرية بوذيب الدولية للقدرة لليوم الرابع علي التوايل
فعاليات مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان
الدويل للفرو�سية  2013الذي ينظمه نادي تراث الإمارات
حت��ت رع��اي��ة � �س �م��وه اع �ت �ب��ارا م��ن  2013-2-28وحتى
ال�ساد�س ع�شر من مار�س اجل��اري ،يف قرية بوذيب الدولية
للقدرة مبنطقة اخلتم  .وا�شتملت فعاليات ام�س الأحد علي
م�سابقة تروي�ض اخليول حيث تبارى املتناف�سون يف عر�ض
م�ه��ارات�ه��م وم�ق��درت�ه��م يف ت��روي����ض اخل�ي��ل مب�شاركة كبرية
كل من �إ�سطبالت ور�سان ،و�إ�سطبالت نادي تراث الإمارات،
والعديد من اال�سطبالت من خارج الدولة وبخا�صة من كبار
مالك ومربي اخليول من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ح�ضر م�سابقة تروي�ض اخليول �سعادة علي عبد اهلل الرميثي
املدير التنفيذي للأن�شطة يف نادي تراث االم��ارات ،وعدنان
عبد احلميد احلو�سني ،من�سق عام ال�سباقات ،وحممد مهري
امل��زروع��ي مدير ادارة قرية ب��وذي��ب ال��دول�ي��ة ل�ل�ق��درة ،وعدد
م��ن ك�ب��ار م�لاك وم��رب��ي اخل�ي��ول م��ن دول جمل�س التعاون
اخلليجية وجمهور كبري.
و�شارك يف امل�سابقة التي �أقيمت يف �صالة �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زاي��د �آل نهيان الكربى للفرو�سية  110متناف�سني من
جميع الأعمار ،وا�شتملت على �أحد ع�شر �شوطا ،ح�صل فيها
الفائزون باملراكز الأول والثاين والثالث على درع وو�شاح لكل
فائز ،بينما ح�صل الفائزان الرابع واخلام�س على درع فقط
لكل منهما ،وخ�ص�ص ال�شوط الأول من امل�سابقة للم�شاركني
حتت �سن  18عاما وفازت باملركز الأول فيه الفار�سة جا�سمني
هان�سون على �صهوة جوادها نازك وح�صلت على  478نقطة،
وحلت يف املركز الثاين هيلينا ترو�سلني على �صهوة اجلواد

االع��داد والتنظيم �أو على م�ستوى توزيع برنامج املناف�سات لي�س على م�ستوى االمارات فح�سب بل على امل�ستويني العربي
املجال�س ور�سان وح�صلت على  470نقطة.
وت� ��وج � �س �ع��ادة ع �ل��ي ع �ب��د اهلل ال��رم �ي �ث��ي امل ��دي ��ر التنفيذي و�شفافية التحكيم وف��ق ال�ق��وان�ين املحلية وال��دول�ي��ة .وعن والعاملي  ،م�شريا يف هذا ال�صدد اىل ان مربط ور�سان التابع
لالن�شطة  ،الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل م��ن ال�شوط م�شاركتها يف املهرجان قالت العبار :هذه م�شاركتي الثانية ل�سموه ،يعترب �أحد اف�ضل املرابط عامليا من حيث االهتمام
الثالث املخ�ص�ص للخيول العربية ،حيث ح��ازت على املركز علي امل�ستوي املحلي يف قرية بوذيب الدولية للقدرة ،غري باخليول ورعايتها وانتاجها املميز لل�سالالت النادرة.
الأول الفار�سة ك��اري��ن ا�ستيوارد على �صهوة الفر�س �ضوء �أن التنظيم هذه ال�سنة خمتلف وال�صالة جوها غري  .وعن وقال ان هذا االهتمام يجعل من �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
القمر وح�صلت على  68نقطة ،وج ��اءت يف امل��رك��ز الثاين تطلعاتها امل�ستقبلية �أ�ضافت العبار � :أن��ا مواطنة �أرغ��ب يف  ،رقما مهما ومميزا ،وا�ضافة قيمة ،ملنظومة حفظ �سالالت
الفار�سة ليتيتيا ا�ستول ونالت  64نقطة ،ويف املركز الثالث متثيل االم��ارات بلدي ،بال�سعي لالحرتاف والتفرغ الكامل اخليول العربية الأ�صلية  ،وبالتايل حفظ تراثنا اال�صيل.
نيني هيلوفك�ست على ظهر اجل��واد مطيع ور�سان  ،كما فاز للخيل وامل�شاركة يف املحافل الدولية و�س�أ�شارك يف مهرجان و�شدد عبد ال��رازق على ان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د ال
احل�صان وب�سرت ملالكته رمي العبار ،يف فئة ال�سباق اخلا�صة �أل�ع��اب �آ�سيا يف كوريا اجلنوبية يف  ، 2014ويف دول��ة قطر نهيان وجه ب�ضرورة االهتمام مبربي اخليول خالل املهرجان
برتوي�ض اخليول .وقال حممد مهري املزروعي ،مدير قرية يف مهرجان بان �آراب  ، 2015و�أ�سعي الآن الختيار وانتقاء احل��ايل ،وب��أن تكون هذه بطولة موجهه ومعنية باملربيني ،
بوذيب الدولية للقدرة ،ان مهرجان هذا العام اكت�سب �أهمية ثالث مواطنات �أخريات لنكون فريقاً ميثل دولة االمارات يف حر�صا من �سموه على اهمية انتاج اخليول الأ�صيلة  ،وان
ي�ك��ون التناف�س م��ن خ�لال امل��راب��ط امل�شاركة م��ن ك��اف��ة دول
خا�صة مب�شاركة ع��دد كبري م��ن املهتمني م��ن خ��ارج الدولة هذه الريا�ضة املحببة .
وباحلما�س منقطع النظري من املواطنني� ،سواء يف املناف�سات و�أ�ضافت العبار :نحن ف�خ��ورون ب�شيوخنا الذين ي�شجعون اخلليج العربية  ،مو�ضحا ان م��ن ��ش��ان ذل��ك ات��اح��ة املجال
�أو الت�شجيع� ،أو متابعة الفعاليات املختلفة ،كما �أ�ضفت املتابعة الريا�ضات التي جتذب ال�شباب وحتببهم يف تراثهم ،ونحن للمربيني للتناف�س على جودة انتاجهم ومتيز مرابطهم.
امل�ستمرة لراعي املهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل ن�سري خلفهم ونتبع خطاهم ،ونحر�ص جميعاً على �سمعة واو�ضح رئي�س جمعية مربي اخليول امل�صرية� ،أن �سمو ال�شيخ
ن�ه�ي��ان ،مم�ث��ل ��ص��اح��ب ال�سمو رئ�ي����س ال��دول��ة ،رئ�ي����س نادي دول �ت �ن��ا ،ون �ق��در اجل �ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا ح�ك��ام�ن��ا� ،أط� ��ال اهلل �سلطان بن زايد ال نهيان ،و�سمو االمري عبد العزيز بن احمد
ال �سعود رئي�س منظمة اجلواد العربي ،اتفقا خالل لقائهما
تراث الإمارات ،وح�ضور �سموه لكافة فعاليات املهرجان �ألقا �أعمارهم ،لرفع ا�سمها عاليا يف جميع امليادين واملحافل .
يف بطولة جمال اخل�ي��ول يف قرية ب��و ذي��ب الدولية للقدرة
وبهجة ،و�أك ��دت ح��ب �سموه للخيول وحر�صه على ت�شجيع
على تعاون م�شرتك وتوا�صل بني مهرجان �سموه ،ومنظمة
املهتمني بهذه الريا�ضة ون�شرها بني �أكرب عدد من املواطنني ،رئي�س جمعية مربي اخليول امل�صرية
وبخا�صة ال�شباب الذين �شكلوا ن�سبة كبرية من املتناف�سني �سلطان ب��ن زاي��د رق��م مهم ومم�ي��ز يف رع��اي��ة ودع��م الرتاث اجل� ��واد ال �ع��رب��ي يف الإع � ��داد لإق��ام��ة ب�ط��ول��ة ل �ك ��أ���س خا�ص
باملربيني العرب ،تكون على م�ستوى الوطن العربي لت�شكل
هذا العام .
وحفظ �سالالت اخليول العربية الأ�صلية
من جانبها ع�برت رمي ح�سن العبار مالكة ا�صطبالت رمي �أ�شاد �سعادة احمد عبد ال��رازق رئي�س جمعية مربي اخليول احدى اكرب بطوالت الفرو�سية  ،وجمال اخليول ،وت�شرتك
العبار و�إح ��دى امل���ش��ارك��ات ف��ى ه��ذه البطولة ،ع��ن �سعادتها العربية امل�صرية  ،باالهتمام الكبري الذي يوليه �سمو ال�شيخ فيها جميع املرابط العربية ،ويتم ،من خالل التناف�س بينها،
بالفوز ال��ذي حققته �إ�سطبالت ور��س��ان ،م�شيدة بتميز هذه �سلطان بن زايد �آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،اختيار اف�ضل مربط ومنتج عربي ،للخيول العربية اال�صيلة،
البطولة وتنظيمها الدقيق� ،إ�ضافة �إيل جوائزها القيمة ،رئي�س ن��ادي ت��راث الإم� ��ارات  ،حلفظ ال�ت�راث ال�ع��رب��ي ،من ت�أكيدا من �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد ،على �ضرورة االهتمام
ما ي�ضعها يف م�صاف البطوالت الدولية �سواء على م�ستوى خالل دعم ورعاية �سموه املتميزة للخيول العربية اال�صيلة ،بالعن�صر العربي  ،يف هذه املجال حفظا للرتاث  ،الأمر الذي

يرتتب عليه اثر كبري وايجابي يف امل�ستقبل  ،لدفع املربيني
وحتفيزهم للتناف�س على اجود ما تنتجه مرابطهم.
برنامج اليوم اخلام�س
ت�ست�أنف ال�ي��وم االث�ن�ين مناف�سات م�سابقة ع��رو���ض ريا�ضة
الفرو�سية (م�ه��ارات ال��رك��وب) �ضمن اربعة ا��ش��واط برعاية
مربط فورتي فت�ستاد ،ويلي ذلك م�سابقة �ألعاب الفرو�سية
املخ�ص�صة للفر�سان ال�صغار.
كما يت�ضمن برنامج املهرجان يومي اجلمعة وال�سبت املقبلني
ب�ط��ول��ة ق�ف��ز احل ��واج ��ز ،وم���س��اب�ق��ة �إل �ت �ق��اط االوت � ��اد �ضمن
�شوطني ت�أهيلي ونهائي فيما يت�صدر امل�ه��رج��ان مناف�سات
ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ال��دويل للقدرة
مل�سافة 240كم على ث�لاث مراحل ،وامل�صنف دوليا بثالث
جن��وم .وه��و خم�ص�ص للخيول م��ن �أع�م��ار �سبع �سنوات فما
فوق ،ويبد�أ املتناف�سون م�شاركتهم باملرحلة االوىل ذات اللون
اال�صفر التي �ستنطلق فجر يوم اخلمي�س املقبل  14مار�س
مل�سافة  80كم  ،ومن ثم ي�ستكملون بقية اجلوالت والأ�شواط
على مدار يومني �آخرين لإمتام امل�سافة كاملة .
كما يت�ضمن برنامج املناف�سات �سباق ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان
بن زايد �آل نهيان الدويل للقدرة للخيول ذات امللكية اخلا�صة
مل�سافة  120كم  ،و�سباق القدرة الدويل لل�شباب والنا�شئني
مل�سافة  120كم  ،امل�صنف دوليا بنجمتني ،و�سباق القدرة
الن�سائي املحلي املفتوح مل�سافة  120كم �ضمن خم�س مراحل
 ،ويقام ال�سباق لأول مرة بهذه امل�سافة الطويلة ،اىل جانب
جملة من ال�سباقات الت�أهيلية مل�سافات ما بني  40كم و 80
كم.

وزير الإعالم وال�شباب الكويتي ا�ستقبل فريق منطاد الإمارات

�سلمان ال�صباح  :جناحات منطاد الإمارات نتاج لغر�س خليفة
ا�� �ش ��اد م �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �م��ان احل� �م ��ود ال�صباح
وزي��راالع�لام ووزيرالدولة لل�شباب بدولة الكويت
ال�شقيقة بالعمل واالجنازات الكبرية لفريق منطاد
االم��ارات على ال�ساحة اخلليجية والدولية خا�صة
مل��ا ق��دم��ه ف��ري��ق م�ن�ط��اد االم� ��ارات م��ن مت�ي��ز خالل
م���ش��ارك�ت��ه ب��االح�ت�ف��االت ال��وط�ن�ي��ة ل��دول��ة الكويت
ال�شقيقة يف ذكرى اليوم الوطني الثانية واخلم�سني
وذكرى التحرير الثانية والع�شرون .
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال معاليه مبكتبه يف وزارة
االع�ل�ام ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ي��وم ام����س االول الع�ضاء
ال �ف��رق ال��دول �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة ب��االح �ت �ف��االت برئا�سة
الكابنت طيار عبدالعزيز نا�صر املن�صوري رئي�س
فريق منطاد االمارات.
واكد ال�شيخ �سلمان احلمود ال�صباح على دور االعالم

الهادف يف جت�سيد ر�ؤي��ة ق��ادة دول جمل�س التعاون
اخلليجي على ال�ساحة الدولية من خالل ا�ستثمار
ج�م�ي��ع امل �ح��اف��ل وال��ري��ا� �ض �ي��ة خ��ا��ص��ة يف التعريف
ب��االجن��ازات احل�ضارية ل��دول املجل�س وذل��ك ملا لها
من ايجابية يف ا�ستمرارية م�سرية النه�ضة والتقدم
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي واكد ال�صباح على
اهمية ال ��دور ال��ذي يلعبه ف��ري��ق منطاد االم ��ارات
من خالل م�شاركاته الدولية والتي تكللت بالنجاح
الكبري بف�ضل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ورعاه اميان من �سموه بالدور الفعال والكبري
مل�شاركة �شباب االمارات يف م�سرية التنمية والتقدم
م��ن خ�ل�ال غ��ر���س ��س�م��وه ال�ث�ق��ة واالمي� ��ان بالعمل
ال �ن��اج��ح يف ق �ل��وب ��ش�ب��اب االم � ��ارات وال �ت��ي اثمرت

بالتميز وال�ن�ج��اح ال�ك�ب�ير بجميع ال�صعد لفريق
منطاد االمارات.
ح�ضر اللقاء كل من الكابنت ح�سن نا�صر املن�صوري
امني عام منطاد االمارات واحمد احمد ال�سهالوي
وعبداهلل ح�سن �شنا�صي ال�شام�سي اع�ضاء الفريق
و� �س �ع��ادة م��و��س��ى ت��رك��ي م ��ال اهلل م��دي��ر العالقات
العامة بوزارة االعالم الكويتية.
وتقدم ب��دوره ال�شيخ احمد بن نا�صر املعال رئي�س
اللجنة العليا ملهرجان االم��ارات ال��دويل للمناطيد
ب�شكره العميق حل�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
االحمد اجلابر ال�صباح امري دولة الكويت ال�شقيقة
حفظه اهلل مل��ا قدمه �سمو م��ن ثقة كبرية وتقدير
ع��ايل البناء االم��ارات يف اط�لاق منطاد ام�ير دولة
الكويت املتوج ب�صورة �سموه ومنطاد ال�شكر املتوج

ب��اع�لام دول التحالف امل�شاركة يف حترير الكويت
م�ؤكدا ب��دوره على العمل اخلليج املوحد يف جميع
املحافل املحلية والدولية .
واك ��د امل�ع�لا ع�ل��ى االه �ت �م��ام وال��دع��م ال�ك�ب�ير الذي
يالقيه �شباب االم��ارات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د ال ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه
اهلل ورع��اه واخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف ايجاد �شتى ال�سبل
الجناح م�سرية ابناء االمارات وباالخ�ص بامل�شاركات
اخلليجية والتي متثل التوجه واالهتمام العميق بن زاي��د ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد ال�ع��امل�ي��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ك�م��ا ان ا� �ص��رار ال�ف��ري��ق يف
لقيادة و�شعب االم��ارات يف وح��دة ال�صف اخلليجي االعلى للقوات امل�سلحة التي كانت وراء النجاحات مواكبتة التقدم التقني الذي ي�شهده هذا النوع من
ورق�ي��ه يف �شتى امل�ج��االت وم�شيدا بف�ضل الرعاية الدولية ومتكن الفريق من امتالك عدد كبري من الريا�ضات الدولية كان وراء متثيل منطاد االمارات
ال�ك��رمي��ة ل�سمو ال�ف��ري��ق اول �سمو ال�شيخ حممد التقنية عالية اجلودة اهلته ليكون من امهر الفرق لعدد من الدول على ال�ساحة الدولية.

الن�صر والأهلي �إىل نهائي دوري الكرة ال�شاطئية يف تكرار ملواجهة ك�أ�س ال�سوبر
�أختتم ال��دور ن�صف النهائي مل�سابقة دوري كرة
ال �ق ��دم ال���ش��اط�ئ�ي��ة لأن ��دي ��ة الإم� � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة مو�سم  ،2013-2012وذل��ك بعدما
حقق الأهلي الفوز على الو�صل بنتيجة 5-10
يف املباراة التي �أقيمت على ملعب حديقة �شاطئ
املمزر بدبي ليلحق بالن�صرالذي تغلب بدوره على
عجمان بنتيجة .3-10
وبذلك �سيتواجه الن�صر واالهلي للمرة الثانية
على التوايل بعد �أن تواجها يف نهائي ك�أ�س ال�سوبر
يف املو�سم املا�ضي  ،فيما �سيواجه الو�صل عجمان
لتحديد امل��رك��زي��ن ال�ث��ال��ث وال��راب��ع ي��وم ال�سبت
املقبل ( 9مار�س) على ملعب حديقة �شاطئ املمزر
بدبي يف ال�ساعة الثالثة م�ساء  ،علما ب�أن اللجنة
املنظمة مل�سابقات دوري ك��رة ال �ق��دم ال�شاطئية
مبجل�س دب��ي الريا�ضي ك��ان��ت ق��د ق��ام��ت بتوزيع
ال�ف��رق امل�شاركة �إىل جمموعتني� ،ضمت الأوىل
كل من :الأهلي ،ال�شباب ،عجمان ودب��ا احل�صن،
فيما �ضمت الثانية :الن�صر ،الو�صل ،احتاد كلباء
والفجرية ،وبح�سب نظام امل�سابقة تواجهت فرق
كل جمموعة بنظام ال��دوري من مرحلتني ذهاب
و�إي ��اب ،على �أن يت�أهل �صاحبي امل��رك��زي��ن الأول
والثاين من كل جمموعة �إىل الدور ن�صف النهائي

الذي يقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة و  5-10رغم �صمود الو�صل خالل ال�شوط الأول
ال��ذي انتهى بالتعادل  2-2ورغ��م بداية الو�صل
يت�أهل الفائزان �إىل املباراة النهائية.
يف الت�سجيل حيث افتتح حيدر عبا�س الت�سجيل
للو�صل يف الدقيقة الثالثة  ،فيما جاء رد االهلي
الأهلي يهزم الو�صل.
وجن ��ح الأه �ل ��ي يف ك���س��ب ن�ت�ي�ج��ة امل��واج �ه��ة �أم ��ام �سريعا يف الدقيقة الرابعه �سجلها ج��واو فيتور ،
الو�صل وبلوغ املباراة النهائية للم�سابقة بنتيجة وج��اء تقدم الو�صل يف الدقيقة الثامنه على يد

عادل �شامبيه  ،فيما ادرك االهلي التعادل بعدها
بدقيقه احرزها مادجر ،لتنتهي اح��داث ال�شوط
االول بتعادلهما ب�ه��دف�ين ،فيما �شهد ال�شوط
الثاين تقدم الو�صل بت�سجيله � 3أه��داف �سجلها
كل من بطي �أحمد وع��ادل �أحمد وع��ادل �شامبيه
 ،م�ق��اب��ل ه��دف�ين ل�لاه�ل��ي ل�ك��ل م��ن ج ��واو فيتور
ورام��ي امل�صعبي لينتهي ال�شوط الثاين بنتيجة
 4-5ل�صالح الو�صل  ،لكن الأهلي مل ي�ست�سلم يف
ال�شوط الثالث ف�أمطر �شباك الو�صل ب � 6أهداف
احرزها كل من مادجز الدقيقة الثانية  ،و�شهدت
الدقيقة ال�سابعة هدفني بنف�س الدقيقة جلواو
فيتور ومن ثم وكمال علي ورامي امل�صعبي  ،فيما
اختتم الت�سجيل احمد حممد يف الدقيقة العا�شرة
 ،لتنتهي املباراة بفوز االهلي بنتيجة .5-10
لي�سجل ع��دن��ان ع�ب��دال��رح�م��ن ه ��دف ال �ت �ع��ادل ،
لينتهي ال�شوط االول بنتيجة  1-1و�شهد ال�شوط
الن�صر ي�ؤكد تواجده على ح�ساب عجمان
الثاين تفوق الن�صر حيث افتتح علي ح�سن كرمي
حجز الن�صر مكانا يف امل �ب��اراة النهائية ملواجهة الت�سجل يف الدقيقة ال�سابعة  ،واخ�ت�ت��م حممد
الأهلي وذلك بفوزه على عجمان بنتيجة  3-10عقيل ال�شوط بهدف يف الثواين االخريه من زمن
يف م �ب ��اراة ام �ت��ع ف�ي�ه��ا ج �م��اه�يره ب ��ادائ ��ه طوال ال�شوط الثاين لينتهي بنتيجة . 1-3
�أ�شواطها الثالثة  ،حيث افتتح الن�صر الت�سجيل وا� �ص��ل ال�ن���ص��رت�ف��وق��ه يف ال �� �ش��وط ال �ث��ال��ث حيث
يف ال�شوط االول �سجلها عادل الراهي يف الدقيقة �سجل علي ح�سن كرمي يف الدقيقة الرابعة ليتبعه
االوىل اال ان رد عجمان ج��اء بعدها بعدة ثواين بالت�سجيل ح�سن �أحمد يف الدقيقة ال�ساد�سة وزاد

هيثم فتال الفارق بت�سجيله هدفني يف الدقيقة
ال�سابعة  ،ويف الوقت ذاته حاول عجمان تقلي�ص
ال �ف��ارق يف ال��دق�ي�ق��ة ال�ث��ام�ن��ه �سجلها ول�ي��د ب�شر
لي�أتي رد الن�صر بعدها بدقيقة �سجلها حممد
عقيل  ،و�شهدت الدقيقة االخ�ي�ره هدفني لكال
ال�ف��ري�ق�ين ف���س�ج��ل �أح �م��د ب���ش��ر ال �ه��دف االخري
لعجمان واخ�ت�ت��م هيثم ف�ت��ال ال���ش��وط بت�سجيله
الهدف االخ�ير للن�صر وامل�ب��اراة لتنتهي بنتيجة
 3-10بفوز الن�صر.
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ه�شام الطاهر ي�شيد بدعم برنامج الرعاية الريا�ضية مبجل�س �أبوظبي الريا�ضي

االحتـــاد الدولــــي لل�شطرنــــج مينـــح �ألقـــاب ًا دوليــــة معتمـــــدة للمدربـــــــني
اعتمد االحتاد الدويل لل�شطرجن نتائج دورتي �إعداد مدربي
ال���ش�ط��رجن ال�ل�ت��ان نظمتهما �أك��ادمي �ي��ة االحت ��اد الأ�سيوي
لل�شطرجن مبدينة ال�ع�ين حت��ت رع��اي��ة ودع��م م��ن برنامج
الرعاية الريا�ضية مبجل�س �أبوظبي الريا�ضي مب�شاركة 60
دار�سا من  35دول��ة  ،وقد ح�صل  43دار���س من  17دولة
على �شهادة ولقب مدرب معتمد من االحتاد الدويل وهذه
ال��دول ه��ي فرن�سا ورو��س�ي��ا و�أوك��ران�ي��ا و�صربيا والإم ��ارات
وال�سعودية والفلبني والهند وباك�ستان و�إيران وبنجالدي�ش

و�سوريا والعراق والبحرين وم�صر واملغرب و�أوغندا.
م��ن جانبه ت��وج��ه ه�شام ال�ط��اه��ر الأم�ي�ن ال�ع��ام لأكادميية
االحت ��اد الأ� �س �ي��وي لل�شطرجن  ،بال�شكر �إىل ع ��ارف حمد
العواين مدير برنامج الرعاية الريا�ضية مبجل�س �أبوظبي
الريا�ضي مثمنا الرعاية املتميز لهاتني الدورتني العامليتني
خل�براء جمال التدريب على م�ستوى العامل مما �ساهم يف
ت�أهيل  43مدربا من  17دولة �أ�سيوية وعربية و�أوروبية .
ح��ا��ض��ر يف ال ��دورة الأويل امل�ح��ا��ض��ر ال ��دويل ب�ط��ل االحتاد

ال�سوفيتي وامل ��درب ال�ع��امل��ي �ألك�سندر بلياف�سكي و�أر�شاك اجلدير بالذكر �أن جلنة املدربني باالحتاد ال��دويل ت�صنف
برتو�سيان �أحد �أف�ضل مدربي العامل واملدير الفني ملنتخب درج ��ات امل��درب�ي�ن امل�ع�ت�م��دي��ن �إىل خ�م����س ف�ئ��ات ه��ي مدرب
�أرمينيا الفائز بذهبية الأوملبياد العاملي لل�شطرجن  3مرات احتادي كبري -مدرب احتادي -مُعلم احتادي – مُعلم حملي
وبطولة العامل للفرق يف ن�سختها الأخرية بينما حا�ضر يف – مُعلم مبتدئني .
الدورة الثانية اخلبري العاملي �أدريان ميخائيل�شي�شن رئي�س وق��د �أ��ش��اد ميخائيل�شي�شن رئي�س جلنة امل��درب�ين باالحتاد
جلنة املدربني باالحتاد الدويل واملحا�ضر الدويل اليوناين ال� ��دويل ب�ج�ه��ود �أك��ادمي �ي��ة االحت� ��اد الأ� �س �ي��وي لل�شطرجن
�إيف�سرتاتيو�س جريفا�س �سكرتري جلنة املدربني باالحتاد وبرنامج الرعاية الريا�ضية مبجل�س �أبوظبي الريا�ضي ،
الدويل.
و�أو�ضح �أن هذه الدورة العاملية �شهدت ح�ضورا قيا�سيا لعدد

ال��دار��س�ين منهم  16دار��س��ا م��ن �أ��س��ات��ذة اللعبة الراغبني
يف خو�ض غمار التدريب وتو�صيل خرباتهم �إىل الأجيال
اجلديدة من النا�شئني  ،مثمنا م�شاركة �ستة �أ�ساتذة كبار
و�ستة �أ�ساتذة دوليني يف دورة واح��دة وهو ما مل يحدث يف
تاريخ الدورات التي نظمها االحتاد الدويل وجلنة املدربني
على مدار ال�سنوات ال�سابقة .
وق��د جن��ح يف ال��دورت�ين ع��دد  30م��درب ع��رب��ي م��ن م�صر
وال�سعودية والإمارات و�سوريا والبحرين والعراق واملغرب .
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مـحـمــــد بــــن را�شـــد يـ�شـهـــد �سبــــاق تـحــــدي العمــالقـــة للــقـــدرة بالـوثبــــة
علي اجلهوري يتوج بط ً
ال لل�سباق ويو�سف البلو�شي يحل ثاني ًا ودييجو �سانتو يف املركز الثالث

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل �سباق اجل��ول��ة الأوىل
ل �ت �ح��دي ال�ع�م��ال�ق��ة ل �ل �ق��درة مل�سافة
 120كم ال��ذي �أقيم ام�س يف قرية
الإم � ��ارات ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ق��درة بالوثبة
بتوجيهات من �سمو ال�شيخ من�صور
ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ن ��ائ ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �شئون الرئا�سة
وب�إ�شراف ودعم من مهرجان �سموه
ال�ع��امل��ي ل�ل�خ�ي��ول ال�ع��رب�ي��ة الأ�صيلة
وبتنظيم من هيئة ابوظبي لل�سياحة
والثقافة ودع��م من جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ورع��اي��ة ط�ي�ران الإم ��ارات
و �شركة ابوظبي لال�ستثمار و�سا�س
لال�ستثمار وم�ؤ�س�سة العواين.
ح�ضر فعاليات ال�سباق �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي و �سمو ال�شيخ حمدان
بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي
وزي��ر املالية و�سمو ال�شيخ ه��زاع بن
زايد �آل نهيان م�ست�شار االمن الوطني
و��س�م��و ال�شيخ ط�ح�ن��ون ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س هيئة طريان الرئا�سة.
و�شارك يف ال�سباق  84فار�سا وفار�سة
تقدمهم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �شئون الرئا�سة  .وبلغ �إجمايل
اجلوائز املالية للفائزين � 500ألف
درهم �سيتم توزيعها على جميع من
�أكملوا ال�سباق و�سيارة بنتلي للفائز
ب��امل��رك��ز الأول يف ال �� �س��اب��ق �إ�ضافة
لثالث �سيارات ني�سان برتول.
وت ��وج ب�ط�لا ل�ل���س�ب��اق ال �ف��ار���س علي
اجلهوري على �صهوة اجل��واد جي �إم
نافيداد من �إ�سطبالت الوثبة وقطع
امل���س��اف��ة االج�م��ال�ي��ة يف زم��ن وقدره
� � 4.37.29س��اع��ة مب �ع��دل �سرعة
�إجمايل  25.94كم يف ال�ساعة.
وج� � ��اء يف امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين الفار�س
يو�سف البلو�شي على �صهوة اجلواد

ري �في��رج��م دراف �ت��ر م ��ن ا�سطبالت
الريف وحل يف املركز الثالث الفار�س
الأ�سباين دييجو �سانتو على �صهوة
اجل � � ��واد ال �ق �ي �� �ص��ر م ��ن ا�سطبالت
الإم ��ارات  .وعقب ختام ال�سباق قام
عدنان �سلطان النعيمي مدير نادي
اب��وظ �ب��ي ل�ل�ف��رو��س�ي��ة والرا �صوايا
مديرة مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي��د �آل نهيان ال�ع��امل��ي للخيول
العربية رئي�س ال�سباقات الن�سائية
ب��االحت��اد ال ��دويل ل�سباقات اخليول
ال �ع��رب �ي��ة و� �س �ي��ف ال � �ع� ��واين ممثل
م�ؤ�س�سة ال�ع��واين بتتويج الفائزين
الثالثة.
وق��رر �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل نهيان االن�سحاب من ال�سباق بعد
امل��رح�ل��ة االوىل ر�أف ��ة ب��اجل��واد كواد
فوللي م��ن ا�سطبالت ال��وث�ب��ة وكان
ترتيب �سموه يف نهاية ه��ذه اجلولة
يف املركز الثاين.
و�أكد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س

�إدارة ن � ��ادي �أب ��وظ� �ب ��ي للفرو�سية
خ�ل�ال ت�ف�ق��ده للقرية ق�ب��ل �أن يبد�أ
�سباق ام�س �أن االوزان املختلفة بني
الفر�سان يف مهرجان ال�شيخ را�شد بن
ح�م��دان ب��ن را��ش��د �أل مكتوم و�سباق
حتدي العمالقة التي تعترب خفيفة
�إىل حد كبري يف ال�سباق الأول ت�سهم
بالت�أكيد يف تراجع معدالت ال�سرعة
فكلما كان وزن الفار�س خفيفا كلما
كان معدل �سرعة اجلواد �أعلى بدليل
�أن معدل ال�سرعة يف مهرجان ال�شيخ
را�� �ش ��د ب ��ن ح� �م ��دان ب ��ن را�� �ش ��د كان
 26كلم م�تر يف ال�ساعة وبالت�أكيد
يرتاجع يف �سباق حتدي العمالقة.
وعن �أهمية اختيار اخليل املنا�سب يف
ال�سباق قال �سموه ان اختيار اخليل
م �ه��م وجت��ري �ب��ه ق �ب��ل ال �� �س �ب��اق �أه ��م
لأن ��ه م��ن ال �ل�ازم �أن ت�ك��ون العالقة
ودية بني الفار�س وج��واده و�أن يكون
التفاهم موجودا بينهما و�أه��م �شيء
بالن�سبة ل�ن��ا جميعا ه��و جت�م��ع كل
ه ��ؤالء الفر�سان يف ح��دث واح��د بعد
�أن ت��درب��وا مل��دة اربعة �أ�شهر متتالية

ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م �ث��ل ه ��ذه االح� ��داث
و�أن � ��ا م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ري �أن اجلمع
ه ��ذا وامل �� �ش��ارك��ة ال �ك �ب�ي�رة ت �ل��ك هي
االجن � ��از احل�ق�ي�ق��ي ف�ل�ا ن�ه�ت��م مبن
يك�سب لأن كل من ي�شارك يف ال�سباق
راب��ح وبالن�سيبة يل ف�أنا راب��ح ملجرد
امل�شاركة ��س��واء كنت يف امل��رك��ز الأول
�أو يف الو�سط �أو حتى عندما �أن�سحب
ر�أفة باحل�صان.
وع� ��ن � �س �ب��اق��ات ال �ع �م��ال �ق��ة مل�سافة
 120ك �ل��م وم �ع��اي�ي�ر ال� �ف ��وز فيها
ق��ال �سموه �أع�ت�ق��د �أن ك��ل ف��ار���س له
تكنيكه اخل��ا���ص ب��ه فالبع�ض يبد�أ
ه��ادئ��ا وي���س��رع يف امل��راح��ل النهائية
والبع�ض الأخ��ر ي�سري مبعدل ثابت
تقريبا من البداية للنهاية والبع�ض
االخ��ر يبد�أ قويا وينهي هادئا ومن
ه �ن��ا ف��اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ت�خ�ت�ل��ف من
فار�س الخر كل ح�سب اجل��واد الذي
ميتطيه .
من جهتها �أك��دت الرا �صوايا مديرة
م�ه��رج��ان ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن
زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ال �ع��امل��ي للخيول

ال�ع��رب�ي��ة اال��ص�ي�ل��ة رئ�ي���س��ة �سباقات
ال�سيدات يف االحتاد الدويل ل�سباقات
اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة اف �ه��ار �أن االقبال
الكبري يف امل�شاركة يعك�س قوة وقيمة
ال�سباق ال��ذي �أ�صبحت تنتظره كل
اال�سطبالت م��ن �أج��ل اختبار حجم
تطورها .وذك��رت �أن احل�ضور املميز
ال��ذي حظي به ال�سباق �أك�سبه �إثارة
وح�م��ا��س��ا ك�ب�يري��ن و�أع �ط��ى للجميع
م�ؤ�شرا وا�ضحا على االهتمام الكبري
ال� ��ذي �أ� �ص �ب �ح��ت حت �ظ��ى ب��ه ريا�ضة
الفرو�سية ب�شكل ع��ام وال �ق��درة على
وج ��ه ال �ت �ح��دي��د ون �ح��ن م ��ن جهتنا
كادارة مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي��د �آل نهيان ال�ع��امل��ي للخيول
ال �ع��رب �ي��ة اال� �ص �ي �ل��ة ن �ت �ق��دم بال�شكر
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
و� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م ��دان ب ��ن حممد
ب��ن را� �ش��د ال م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دبي
و�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب حاكم دب��ي وزي��ر املالية

و�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان
م�ست�شار الأمن الوطني و�سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �أل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
الذي اكمل فرحتنا جميعا.
وعن ال�سباق قالت كان احلدث قويا
ل �ل �غ��اي��ة وال� �ف ��روق ��ات ال��زم �ن �ي��ة بني
املتناف�سني ق��ري�ب��ة ج��دا وه��و االمر
ال��ذي يعك�س ق��وة اال�ستعدادات التي
قاموا بها ونحن على ثقة ب�أن متثيل
مثل هذه ال�سباقات القوية هو الذي
ي�ن�ع�ك����س ب ��االي �ج ��اب ع �ل��ى م�ستوى
ف ��ر�� �س ��ان ال� ��دول� ��ة يف م�شاركاتهم
الدولية مبختلف املحافل .
و�أك � ��د ط��ال��ب امل �ه�ي�رى �أم�ي��ن ال�سر
العام الحت��اد الفرو�سية وال�سباق �أن
ت�شريف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم رع��اه اهلل و�سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
ال مكتوم و�سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
را��ش��د �آل مكتوم و�سمو ال�شيخ هزاع
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان �أع �ط��ى ال�سباق
قيمة معنوية.

وقال �أن م�شاركة �سمو ال�شيخ من�صور
بن زاي��د �آل نهيان يف ال�سابق �أعطاه
ق��وة وك��ان ح��اف��زا للفر�سان لتقدمي
�أف �� �ض��ل م���س�ت��وي��ات�ه��م ت�ط�ل�ع��ا للفوز
واال�ستمرار يف املناف�سة على لقب هذه
البطولة و�أكد �أن ال�سباق متيز بقوة
املناف�سة بني الفر�سان وب�صورة عامة
ج ��اء ب���ص��ورة رائ �ع��ة م��ن الناحيتني
التنظيمية والفنية لي�ؤكد ذلك قدرة
�أب �ن��اء االم ��ارت على تنظيم خمتلف
االح� ��داث م���ش��ددا ع�ل��ى �أن م�شاركة
ه ��ذا ال �ع��دد ال�ك�ب�ير م��ن اخل �ي��ول يف
ال�سباق ي�ؤكد ات�ساع قاعدة الفر�سان
وجاهزية اخليول يف جميع �إ�سطبالت
الدولة  .ويف ال�سياق نف�سه �أكد عدنان
��س�ل�ط��ان م��دي��ر ع ��ام ن� ��ادى ابوظبي
للفرو�سية �أن ت�شريف �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
رعاه اهلل وح�ضوره ال�سباق ومتابعته
ملجرياته واالطمئنان على الفر�سان
وت�شجيعهم ي�ؤكد حر�ص �سموه على
ابنائه بهدف ت�شجيعهم على ممار�سة
تلك الريا�ضة النبيلة واالرتقاء فيها

ملوا�صل احلفاظ على االجنازات التي
حققها فر�سان االمارات يف البطوالت
ال�ع��امل�ي��ة ك�م��ا �أك ��د �أن ح���ض��ور �سمو
ال�شيوخ �أعطى ال�سباق رونقا وروعة
وكانت م�شاركة �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد ال نهيان فيه ر�سالة لل�شباب
ب��امل���ش��ارك��ة يف ال���س��اب�ق��ات والتم�سك
برتاث الآباء واالجداد.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل���س�ب��اق �أك� ��د النعيمي
�أن��ه خ��رج ب�صورة رائ�ع��ة رغ��م حرارة
ال�ط�ق����س ال �ي��وم و� �س��اع��د ع �ل��ى ذلك
ال �ت��زام ال�ف��ر��س��ان ب��ال�ن�ظ��م واللوائح
و�أكد ان املناف�سة كانت قوية وجنحت
اخليول الأك�ثر جاهزية يف ال�صمود
وحت �ق �ي��ق ال �ف��وز ووج� ��ه ال���ش�ك��ر �إىل
ال�شركات الراعية والتهنئة للفائزين
متمنيا حظا اوفر للذين مل يحالفهم
احلظ يف ال�سباقات املقبلة.
و�أه��دى علي اجلهوري بطل ال�سابق
اجنازه ل�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان عرفانا وتقديرا بدعم �سموه
ل��ري��ا��ض��ة ال�ف��رو��س�ي��ة ع��ام��ة وحر�ص
�سموه على توفري كافة الإمكانيات
ال�سطبالت الوثبة.
و�أك ��د �أن م�شاركة �سموه يف ال�سباق
�أعطي الفر�سان حافزا قويا ودافعا
معنيويا م�شريا اىل �أن �سموه ف�ضل
االن�سحاب من ال�سباق ر�أف��ة باخليل
الفتا اىل �أن ال�سباق كان قويا ومثريا
ل �ن��وع �ي �ت��ه وث �ق ��ل �أوزان الفر�سان
امل�شاركني فيه مما كان لذلك تاثريه
ع�ل��ى اخل �ي��ول واي���ض��ا ارت �ف��اع درجة
ح ��رارة الطق�س ك��ان��ت م��ن العوامل
التي �صعبت ال�سابق.
ولفت اىل ت�أخره يف املرحلة الثالثة
ب�ف��ارق  7دق��ائ��ق ل��ذل��ك ح��ر���ص على
تقليل ذلك الفارق يف املرحلة الرابعة
وجنح يف تعوي�ض ذلك الفارق لينهي
ال�سباق يف توقيت منا�سب و�أك��د �أن
�أ�صعب املراحل كانت املرحلة الرابعة
الرتفاع درجة احلرارة وزيادة املناف�سة
بني الفر�سان.
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كائنات ف�ضائية فجرت نيزك رو�سيا!

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

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

زعمت بع�ض التقارير الرو�سية �أن النيزك الذي �ضرب مدينة ت�شيليابين�سك يف جبال الأورال مت تفجريه بوا�سطة
كائنات ف�ضائية جمهولة ،قبل �أن ي�صطدم بالأر�ض ،وهو ما جعل الرو�س يقولون �إن هذه الكائنات �أنقذت الرو�س
من كارثة .
وح�سب �صحيفة �سيبرييان تاميز الرو�سية ،ف�إنه مت بث فيديو على موقع يوتيوب  ،يك�شف حلظة انفجار النيزك،
ويقول املتحم�سون للكائنات الف�ضائية �إن الفيديو يظهر ج�سماً �صغرياً ي�صطدم بالنيزك ،وي�سري يف م�ساره ،رغم
�أنه ال توجد تقارير عن �إطالق رو�سيا �صواريخ لتفجري النيزك.
وذك��رت الأنباء بح�سب �صحيفة �سيبرييان تاميز الرو�سية :فقد ثار جدل يف رو�سيا ،خا�صة بعد �إع�لان البع�ض
�أن الكائنات الف�ضائية هي من �أنقذتنا من النيزك  .ونقلت ال�صحيفة عن من�سق اجلمعية الرو�سية للكائنات
الف�ضائية� ،ألك�سندر كومانيف ،قوله� :إن ا�صطدام اجل�سم الطائر بالنيزك وتفجريه ظهر يف ثالثة �أفالم ال ُتقطت
من زوايا خمتلفة ،وجميعها �سجلت تلك اللحظة .
و�أ�ضاف هناك تقارير عن طبقني طائرين �شوهدا يف ال�سماء فوق قرية ت�شابري يف الليلة ال�سابقة ل�سقوط النيزك ،
ويقول كومانيف :كل هذا يدعونا للقول �إن كائناً ف�ضائياً هو من �أنقذ رو�سيا بتفجري هذا النيزك .
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يهرب من ال�سجن داخل حقيبة

كامريا تك�شف عن املحا�صرين بالنريان

�أح�ب�ط��ت �شرطة ف�ن��زوي�لا حم ��اوالت ق��ات��ل ل�ل�ه��روب من
ال�سجن يف حقيبة �سفر �صديقته ،وه��ي �سابقة فريدة
من نوعها تعد الأوىل يف تاريخ الطرق املبتكرة للهروب
من ال�سجون .والحظت قوات الأمن داخل ال�سجن فتاة
جتر حقيبة �سفر ب�صعوبة وهي يف حالة ارتباك �شديد،
ما �أثار ال�شبهات حولها ودفع قوات الأمن لطلب تفتي�ش
احلقيبة ،ليكت�شفوا �أن ال�سجني الذي يبلغ طوله � 5أقدام
و 3بو�صات قد متكن من طي نف�سه داخل احلقيبة.
ومت الك�شف خ�لال التحقيق ب ��أن �صديقة ال�سجني قد
خططت ل�ه��روب��ه م��ن ال�سجن ب��ال�ت�ع��اون م��ع بع�ض من
زمالئه ال�سجناء مقابل مبلغ مايل قدره  4000دوالر،
غ�ي�ر �أن ��ه ق��د مت ال�ق�ب����ض ع�ل�ي�ه��ا وه ��ي الآن يف انتظار
املحاكمة لتلحق ب�صديقها خلف الأ�سوار.

طور باحثون �إيطاليون ،كامريا خا�صة مت ّكن رج��ال الإطفاء
من ر�ؤية الأج�سام احلية املحا�صرة يف احلرائق بو�ضوح ،وهو ما
�سي�سمح ب�سرعة الو�صول �إليها و�إنقاذها قبل فوات الأوان.
والكامريا اجلديدة تعمل با�ستخدام عد�سة خا�صة للت�صوير
ثالثي الأب �ع��اد ،وتلتقط امل��وج��ات غ�ير املرئية وترجمتها �إىل
�صورة  3Dثالثية الأبعاد ميكن ر�ؤيتها بو�ضوح عرب الدخان
�أو الغبار �أو النار ،وذلك بعك�س الكامريات القدمية والتي كانت
تعتمد على الت�صوير احلراري فقط ،الذي ي�ست�شعر الأج�سام
احلارة والتي ي�صعب ر�ؤيتها.
وهذه التكنولوجيا اجلديدة� ،ستم ّكن رجال الإطفاء من حتديد
مكان احلادث ور�ؤية هوية ال�ضحية �سريعاً من دون عوائق.
وي��أم��ل امل�صممون �أن ت��درج وتثبت ال�ك��ام�يرات داخ��ل الأنفاق
وامل�ب��اين والأم��اك��ن املغلقة ،كخطوة ت�ضمن ت�ف��ادي �أك�بر عدد
من الأرواح .كامريا مت ّكن رج��ال الإطفاء من ر�ؤي��ة ال�ضحايا
العالقني خلف النريان.

ينتحر ب�سبب عالمته يف املدر�سة

ً
ف�ستانا ي�ؤكل
طفلة ت�صمم

ا�ستيقظ اللبنانيون على رواية حزينة لي�ست مقتل م�س�ؤول
�سيا�سي �أو انفجاراً �أوحادث �سيارة� ،إنها حكاية الطفل جان
بيار حداد ،ابن الثالثة ع�شرة عاماً الذي انتحر يف ظروف
غام�ضة مبنطقة كفر زبد يف البقاع.
يقول املقربون من عائلة بيار و�أ�صدقائه يف املدر�سة �إن
الطفل عاد �إىل املنزل قبل ثالثة �أيام ومعه عالمة متدنية
يف �إحدى املواد الدرا�سية ومل يكن يعلم �أنها �ستكون امل�سابقة
اخلتامية يف حياته ،غ�ضب وال��ده من النتيجة ال�ضعيفة
ووبخه ،فما كان منه �إال تهديد والده ب�أنه �سيقتل نف�سه،
ومل ي�صدقه �أحد ،ومل يتوقعوا �أن طف ً
ال يف عمره قادر على
تنفيذ تهديده� ،إال �أن جان فاج�أ اجلميع ،حيث دخلت �أمه
�إىل غرفته بعد توبيخ �أبيه بقليل لتجده م�شنوقاً بحزامه.
الرواية الثانية التي تناقلها البع�ض حتدثت عن �أن وفاة
جان مل تكن انتحاراً� ،إذ قالوا �إن ال�صبي كان يلعب باحلزام
فخنقه ب��دون ق�صد وم��ات� ،إال �أن هذه الرواية بعيدة عن
املنطق ،فطفل يف �سنه ميتلك من الإدراك ما يكفي حتى
ال يختنق بحزام ،وو�سط هذا الغمو�ض والروايات الكثرية،
غاب الطفل ال�صغري عن هذه الدنيا باكراً.

جنحت طفلة بريطانية يف الـ 6م��ن العمر يف ت�صميم قالب
حلوى على �شكل ف�ستان الزفاف الذي ارتدته والدتها يف العام
.2004
و�أف��ادت �صحيفة �صن الربيطانية ان هانا ميلينغتون داي 6
�سنوات �صممت قالب حلوى مميز م�ستندة �إىل ف�ستان ارتدته
والدتها يوم زفافها.
و�أ� �ش��ارت �إىل ان الف�ستان ال��ذي ي��ؤك��ل ميكن �أن يطعم �ألفي
�شخ�ص� ،إذ يزيد ارتفاعه عن� 182سنتمرتاً فيما قطر قاعدته
�أكرث من � 72سنتمرتاً.
وق��ال��ت ال��وال��دة دون ��ا ،ال�ت��ي ت��دي��ر م�ت�ج��راً لبيع احللوى،انها
ح���ض��رت ق��ال��ب احل �ل��وى ،ال ��ذي ي�ب��اع ب �ح��وايل � 9آالف دوالر،
م�ستخدمة  22كيلوغراماً من ال�سكر و�آالف حبوب ال�سكر على
�شكل ل�ؤل�ؤة.
و�أ� �ض��اف��ت �أردن ��ا �أن نح�ضر �شيئاً مم �ي��زاً لنقدمه يف معر�ض
خم�ص�ص للزفاف ،و�إذ بهانا تقرتح عند االط�لاع على �صور
زفايف �أن ن�صنع قالباً على �شكل الف�ستان الذي ارتديته .
وتابعت وجدت ان الفكرة جيدة ،وقد جنحنا يف ت�صميم قالب
احللوى لكنه لي�س ن�سخة طبق الأ�صل عن الف�ستان الأ�صلي بل
�أحدثنا عدة تغيريات بناء على اقرتاحات الفتاة ال�صغرية.

دودة تتحول �إىل ثعبان

ن�سي مفتاح �شقته فت�سلق ً 14
طابقا

دفع �شاب يف �أملانيا ثمن ن�سيانه مفتاح �شقته ،وثمن (رومان�سيته)
ال��زائ��دة ،وا�ضطر لت�سلق  14طابقاً من ال�برج املرتفع ،الذي
ي�سكن فيه.
غري �أن ال�شاب �أخط�أ على ما يبدو يف عد �أرقام الطوابق ،لينتهي
به احلال يف �شرفة جاره .الذي الحظ هذه (املغامرة املجنونة)،
و�أبلغ قوات الإطفاء .لكن ال�شاب الذي كان خمموراً قال لرجال
الإطفاء �إن لديه �سبباً وجيهاً لت�سلق املبنى ،وهو �أنه مل يرغب
يف �إيقاظ زوجته ،التي كانت نائمة يف ال�شقة.

املريا عبدرازاكوفوا تهبط �سلم خ�شبة امل�سرح خالل االحتفال ال�سنوي الختيار ملكة جمال رو�سيا بقرية بارفيكا خارج مو�سكو ..وبعد تتويجها �سوف متثل
املريا رو�سيا يف م�سابقة ملكة جمال العامل وملكة جمال الكون ( .2013رويرتز)

فتاة ت�شبه مادلني ماكني �شوهدت يف قرب�ص

ريهانا تريد ال�سعادة وال�صحة
قالت النجمة ريهانا ان كل ما تريده
ه��و ال�سعادة وال�صحة ،وع�ب�رت عن
اقتناعها بعالقتها باملغني الأمريكي
كري�س براون وعن رغبتها بالإجناب
بعد ع��دة ��س�ن��وات .ورداً على �س�ؤال
عما تتوقعه بعد � 5سنوات من الآن،
ق��ال��ت ري�ه��ان��ا يف م�ق��اب�ل��ة م��ع جملة
�إيل الربيطانية �أود �أن �أجنب طف ً
ال
على الأرج��ح ،و�أ�صلي كي �أمتكن من
الذهاب يف �إجازة ملدة �شهر كامل ،و�أن
�أ�ؤمن كل ما �أحتاجه حتى ال �أ�ضطر
ل�ل�ق�ي��ام ب �ج��والت ط ��وال ح�ي��ات��ي مع
�أنني �أحب ذلك  .و�أ�ضافت ريهانا 25
�سنة �أري��د ال�صحة وال�سعادة خالل
� � 5س �ن��وات� ،أري � ��د ان �أك � ��ون �سعيدة
وب�صحة جيدة .وعربت عن اقتناعها
ب �ع�ل�اق �ت �ه��ا ب � �ب� ��راون ،ال � � ��ذي �سبق
وانف�صلت عنه بعدما اعتدى عليها
بال�ضرب ،م�شددة على انه ال�شخ�ص
امل �ن��ا� �س��ب ل �ه��ا .وت��وق �ع��ت �أن ت�سري
الأمور بينهما هذه املرة على ما يرام،
عازية �سبب قدرتهما على �إعادة بناء
ع�لاق�ت�ه�م��ا �إىل ك��ون�ه�م��ا �صديقني
جيدين ،معربة عن امتنانها ال�شديد
لأنهما حظيا بفر�صة احل�صول على
بداية جديدة .

بعد اكرث من خم�س �سنوات على اختفاء الطفلة الربيطانية مادلني ماكني
يف الربتغال ،قالت ال�شرطة القرب�صية االحد انها اخطرت االنرتبول بان
رجال قال انه �شاهد الفتاة يف منتجع ايا نابا ال�سياحي ال�شهري يف جنوب
اجلزيرة .وقال املتحدث با�سم ال�شرطة اندريا�س انغيليد�س لفران�س بر�س
ان بريطانيا ابلغ ال�شرطة يف � 20شباط فرباير املا�ضي انه �شاهد مع زوجني
بريطانيني فتاة ت�شبه مادلني بني ثالثة اطفال قاال انهم ابنا�ؤهم.
واخطرت ال�شرطة القرب�صية ال�سلطات االوروبية وطلبت من االنرتبول
مالحقة امل�سالة ،مو�ضحة يف ال��وق��ت نف�سه ان اال��س��رة امل��ذك��ورة غادرت
قرب�ص على االرجح .وقد تلقت ال�شرطة يف وقت �سابق من ال�شهر املا�ضي
�شكوى �ضد هذه اال�سرة نف�سها تتهمها ب�سرقة ا�شياء من ال�شقة التي كانت
ت�ستاجرها .وكانت مادلني يف الرابعة من العمر عندما فقدت العام 2007
م��ن �شقة يف منتج ب��راي��ا دا ل��وز (ج�ن��وب ال�برت�غ��ال) حيث كانت يف عطلة
مع ا�سرتها .وي�ؤكد والداها انها خطفت .ون�شر املحققون �صورة للطفلة
الربيطانية معدلة بوا�سطة الكومبيوتر لتبدو وهي يف �سن التا�سعة.

خطط ملنع التدخني يف �سجون انكلرتا وويلز

تخطط ال�سلطات الربيطانية ملنع التدخني يف �سجون انكلرتا وويلز ،يف
�إطار خطوة تهدف �إىل منع موظفيها من املطالبة بتعوي�ضات مالية جرّاء
تعر�ضهم ملخاطر التدخني ال�سلبي .وقالت �صحيفة (�صندي بيبول) ام�س
الأح��د� ،إن ال�سجائر �سيتم حظرها من جميع ال�سجون يف انكلرتا وويلز
البالغ ع��دده��ا � 132سجناً خ�لال العامني املقبلني ،م��ا �أث��ار خم��اوف من
احتمال وق��وع ا�ضطرابات داخ��ل ه��ذه ال�سجون نتيجة ذل��ك .و�أ�ضافت �أن
م�صلحة ال�سجون الربيطانية تريد حظر التدخني يف ال�سجون رداً على
احلملة الطويلة ال�ت��ي نظمها امل��وظ�ف��ون احتجاجاً على التدخني كونه
يع ّر�ض حياتهم للخطر ،ويجعلهم يتنف�سون دخان �سجائر ال�سجناء.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن م�صلحة ال�سجون �ستعر�ض على ال�سجناء �سجائر
�إلكرتونية �أو ل�صقات نيكوتني بد ًال من التبغ لإر�ضاء �شهواتهم ،لكن هناك
خماوف من �أن ذلك قد ال يكون كافياً و�سيدفع بع�ض ال�سجناء للرد بعنف
على حظر التدخني .و�أو�ضحت �أن  8من كل  10من ن��زالء ال�سجون يف
انكلرتا وويلز يدخنون ،ما يثري املخاوف من �أن ال�سجائر امله ّربة �ست�صبح
عملة ق ّيمة وراء الق�ضبان .ون�سبت ال�صحيفة �إىل م�صدر يف م�صلحة
ال�سجون الربيطانية قوله �إن احلظر �سيحدث ،و�سيتم تطبيق م�شروع
جتريبي �أو ًال قبل تنفيذه يف جميع �سجون انكلرتا وويلز ،لأن هذه اخلطوة
كانت دائماً هدف احلكومة منذ �أن �أدخلت ت�شريع حظر التدخني �إىل ح ّيز
التنفيذ عام .2007

�شوارزينغر يعود
�إىل كمال الأج�سام
ي� �ع ��ود احل� ��اك� ��م ال�سابق
ل� � ��والي� � ��ة ك ��ال� �ي� �ف ��ورن� �ي ��ا
وال � �ن � �ج� ��م ال � �ه� ��ول � �ي� ��ودي
�أرن ��ول ��د � �ش��وارزي �ن �غ��ر �إىل
نقطة انطالقته� ،أي �إىل
ريا�ضة كمال الأج�سام بعد
�أن ت���س�ل��م م�ن���ص��ب مدير
ال �ت �ح��ري��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف
جملتي الع�ضالت واللياقة و فليك�س  .ونقل موقع
ّ
(�إي) عن �شوارزينغر ( 65عاماً) قوله لطاملا كان
كمال الأج�سام جزءاً من حياتي  ،م�شرياً �إىل ثقته
ب�أن املجلتني �ست�ستمران يف حتفيز الريا�ضيني كما
حفزتاه .يذكر �أن املمثل ظهر على غالف املجلتني
 60م��ر ّة خ�لال م�سريته املهنية .وبالإ�ضافة �إىل
و� �ض��ع �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل�ج�ل�ت�ين واق �ت��راح الأفكار،
�سي�ساهم �شوارزينغر من خالل مقاالت �شهرية يف
الن�سختني الورقية وااللكرتونية.

�سبحان اخلالق ..يهب ملن ي�شاء الإمكانيات التي جتعله
يتخفى من الأعداء تارة ،ويهرب تارة ،ويتحول من �شكل
لآخر خالل �صراع البقاء يف غابة ال تعرتف �إال بالبقاء
للأقوى .الدودة املقنعة �أو امل�سماه بـ Hemeroplanes
 triptolemusت�ت�ح��ول �إىل ��ش�ك��ل ث�ع�ب��ان م��ن خالل
يرقاتها التي تتفتح من الأم��ام لتظهر ر�أ�سها الثعبانية
ال �ت��ي ت�خ�ي��ف م��ن ي�ه��اج�م�ه��ا ،وجت �ع �ل��ه ي �ه��رول بعيداً.
وتتغذى الهيموريبالن�س على جزيئات نبات الـ Trifida
 Massechutesوتعد كو�ستاريكا ،واملك�سيك ،وغواتيماال
هما امل��وط��ن الأ��ص�ل��ي للهيموريبالن�س ،بالإ�ضافة �إىل
ان�ت���ش��اره��ا يف �أن �ح��اء �أم�يرك��ا ال��و��س�ط��ى مثل:كولومبيا
والإكوادور وبوليفيا والأرجنتني وفنزويال.

عيوب الأطفال الب�صرية ت�ستلزم العالج املبكر
�أك��دت الرابطة الأملانية لأطباء العيون �أن��ه ال
يمُ كن عالج العيوب الب�صرية لدى الأطفال �إال
خ�لال ال�سنوات الأوىل من عمرهم ,ل��ذا جند
الكثري من الأطفال يف الوقت احلايل يرتدون
نظارات وهم يف مرحلة عمرية �صغرية للغاية.
و�أو��ض�ح��ت ال��راب�ط��ة الأمل��ان�ي��ة ال�ت��ي تتخذ من
مدينة دو��س�ل��دورف م�ق��راً لها �أن ه�ن��اك فرتة
حم��ددة الكتمال تطور ال�ق��درة على الإب�صار
لدى الأطفال ,لذا ال بد من ت�صحيح العيوب
الب�صرية لديهم م��ن خ�لال ارت ��داء ن�ظ��ارة يف
املرحلة العمرية املرتاوحة بني عامني وثالثة
�أع ��وام على �أق���ص��ى ت�ق��دي��ر ،جتنباً لإ�صابتهم
بعيوب ب�صرية ت�ستمر معهم طوال حياتهم وال
ي�ستطيعون عالجها فيما بعد.
والكت�شاف الإ��ص��اب��ة بالعيوب الب�صرية لدى
الأطفال ب�شكل مبكر� ،أو�صت الرابطة الأملانية

الآب ��اء ب���ض��رورة ع��ر���ض �أطفالهم على طبيب
عيون خمت�ص يف املرحلة العمرية ،التي ترتاوح
بني ثالثني و� 42شهراً.
و�أ� �ش ��ارت ال��راب �ط��ة الأمل��ان �ي��ة �إىل �أن الإ�صابة
ب�ع�ي��وب االن�ك���س��ار ال���ض��وئ��ي ع�ل��ى ال�ع�ين تمُ ثل
�أك�ث��ر الأ� �س �ب��اب ال���ش��ائ�ع��ة الرت� � ��داء الأطفال
ال�صغار النظارات .ونظراً لأن هذا اخللل يتغري
مع تطور ق��درة الطفل على الإب���ص��ار� ،شددت
ال��راب �ط��ة ع�ل��ى � �ض��رورة �أن يخ�ضع الأطفال
لفحو�صات دورية على العني.
وعن موا�صفات النظارة املنا�سبة للطفل� ،أكدت
ال��راب �ط��ة الأمل��ان �ي��ة ع�ل��ى � �ض��رورة �أن يتنا�سب
�إطار النظارة مع الطفل ،بحيث يكون �صغرياً
وم�ستقراً على وجه الطفل ولي�س �أعر�ض منه،
الفت ًة �إىل �ضرورة �أن تقع ب��ؤرة العد�سات �أمام
ب�ؤرة حدقة العني مبا�شرة.

�ستيوارت تتم�سك ب�صداقتها بباتين�سون
بالرغم من كل ما �شهدته عالقتهما من م�شاكل ،ال تزال النجمة الأمريكية كري�سنت �ستيوارت حتر�ص على
�أن تربط بينها وبني املمثل الربيطاين روبرت باتين�سون عالقة �صداقة قوية.
و�أفاد موقع هوليوود اليف الأمريكي ان �ستيوارت تبذل كل ما يف و�سعها لتبقى بينها وبني باتين�سون
عالقة �صداقة متينة.
و�أ�ضاف ان �ستيوارت حتاول �أن ت�شغل نف�سها فيما ي�صور حبيبها ال�سابق فيلماً يف �أ�سرتاليا ،لكن
عالقتها به ما زالت �أولوية �أوىل لديها ،وهي م�ستعدة لالنتظار طوي ً
ال حتى تعود الأمور بينهما
�إىل جماريها.
ً
ونقل املوقع عن �صديق مقرب من �ستيوارت قوله ان كري�سنت تفتقد روبرت فعال ،وبغ�ض النظر
عن عالقتهما العاطفية فهما ال يزاالن �صديقني مقربني ،وهذا �أمر لن يتغري وكري�سنت م�ستعدة
لبذل كل جهد ممكن حتى تنجح الأمور بينهما .
ي�شار �إىل ان �ستيوارت وباتين�سون انف�صال بعد اكت�شاف خيانتها له مع خمرج فيلم كانت ت�صوره.

مالب�س جنيفر تباع
بـــ � 12ألف دوالر
بيعت جمموعة من املالب�س التي
ارتدتها املمثلة الأمريكية جنيفر
ل��وران ����س ،يف ال�ف�ي�ل��م ال ��ذي فازت
فيه بجائزة �أو�سكار �أف�ضل ممثلة
 ،يف م� ��زاد ع�ل�ن��ي ب �ل��و���س �أجنل�س
ب �ـ � 12أل� ��ف دوالر .وذك� ��ر موقع
�إنرتتينمنت واي��ز الأم�يرك��ي انه
بعد �أيام فقط على فوزها ب�أو�سكار
�أف �� �ض��ل مم�ث�ل��ة ع��ن دور الأرملة
ت �ي �ف��اين ال� ��ذي ج���س��دت��ه يف فيلم
، Silver Linings Playbook

عر�ضت دار نايت �ساندرز للمزادات
يف لو�س �أجنل�س بع�ض الأزياء التي
ارتدتها فيه للبيع يف م��زاد علني
وقد جمعت � 12ألف دوالر .و�أ�شار
�إىل ان املالب�س بيعت ب��أك�ثر مما
كان متوقعاً ،و�أبرزها معطف �أ�سود
كتب على �أزراره ا�سم تيفاين الذي
بيع بـ 4652دوالر .وبد�أ املزاد على
كل قطعة معرو�ضة بـ 100دوالر
وا��س�ت�م��ر � 3أي� ��ام وك ��ان ي�ت��وق��ع �أن
يجني ما بني  500و 1500دوالر.

