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 28صفحة -الثمن درهمان

قدم واجب العزاء لأ�سرة علي النمريي

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل ب�صفته حاكما لإمارة دبي الهيكل التنظيمي اجلديد
للمكتب الإع�ل�ام��ي حل�ك��وم��ة دب��ي وال ��ذي �شمل تعزيز
طاقم العمل مبجموعة من الكوادر الإعالمية القيادية
الإم��ارات �ي��ة ال�شابة ال�ت��ي �أث�ب�ت��ت ك�ف��اءة مهنية ر�شحتها
لالن�ضمام �إىل ال�ف��ري��ق للم�شاركة يف �إط�ل�اق مرحلة
ت�ط��وي��ري��ة ج��دي��دة مي��ار���س امل�ك�ت��ب م��ن خ�لال�ه��ا ال ��دور

املناط به يف اجتاه تعزيز روابط التعاون والتوا�صل بني
دوائ��ر وم�ؤ�س�سات حكومة دبي وجمتمع الإع�لام املحلي
وال��دويل .وقالت منى غ��امن امل��ري املدير العام للمكتب
الإع�لام��ي حلكومة دب��ي �إن الهيكل التنظيمي اجلديد
للمكتب ي�أتي كرتجمة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم املبا�شرة يف االهتمام بتعزيز
م�شاركة الكفاءات الوطنية.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ق ��دم ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د ال مكتوم رع��اه اهلل واج��ب ال�ع��زاء �إىل �أ�سرة
الفقيد املرحوم الدكتور على النمريي( .التفا�صيل

•• بغداد-وكاالت:

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء لأ�سرة النمريي (وام)

و�صول مراقبي الأمم املتحدة املحتجزين يف �سوريا اىل الأردن

تفجري �أنبوب نفط يف م�أرب

ا�ستمرار الق�صف وبان كي مون يدعم �إحالة الأ�سد للجنائية الدولية
•• عوا�صم-وكاالت:

ت��وا� �ص��ل ق� ��وات ال �ن �ظ��ام ال�سوري
ق�صفها ب��امل��دف�ع�ي��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة على
�أح � �ي ��اء ح �م ����ص ال� �ق ��دمي ��ة ،حيث
ت �ع��ر���ض ح ��ي اخل ��ال ��دي ��ة لق�صف
م �ك �ث��ف يف م �ن��اط �ق��ه التاريخية،
ك�م��ا جت��دد ال�ق���ص��ف ع�ل��ى مناطق
يف درع��ا ،بينما ت�شهد جبهة جوبر
يف دم�شق ا�شتباكات عنيفة و�سط
ق�صف عنيف.
وق��ال نا�شطون �إن ح��ي اخلالدية
ت�ع��ر���ض لق�صف ه��و الأع �ن��ف من
نوعه خالل الأيام الثالثة املا�ضية
مم ��ا ت���س�ب��ب ب �ت��دم�ير �أج� � ��زاء من
م�سجد خ��ال��د ب��ن الوليد الأثري
والأ�سواق املجاورة له ،بينما يحاول
اجلي�ش احلر منع قوات النظام من
اقتحام احلي من عدة حماور.
وقال نا�شطون �آخ��رون �إن اجلي�ش
ال� ��� �س ��وري احل � ��ر ق �ط��ع الطريق
ال� ��دويل ب�ي�ن دم���ش��ق ودرع� ��ا قرب
بلدة خربة غزالة.
وتعر�ضت مناطق يف درع��ا �صباح
ام�س �أي�ضا لق�صف عنيف بقذائف
ال� �ه ��اون ا� �س �ت �ه��دف ب �ل��دات �صيدا
وال �ن �ع �ي �م��ة وال� �غ ��اري ��ة ال�شرقية
وال�غ��رب�ي��ة ب��ري��ف امل��دي�ن��ة� ،إ�ضافة
لأحياء درعا البلد.

عنا�صر االمم املتحدة املفرج عنهم يف طريقهم اىل االردن (رويرتز)
وق��ال م��رك��ز ��ص��دى الإخ �ب��اري �إن  113للدفاع اجل��وي بريف دير ق � � ��وات ال� �ن� �ظ ��ام ب �ق �� �ص��ف جوبر
ا�شتباكات عنيفة جرت بني اجلي�ش ال� � ��زور ،و�إن اجل �ي ����ش احل ��ر جنح وم �ن��اط��ق جم � ��اورة ،وف ��ق مرا�سل
احل ��ر وق � ��وات ال �ن �ظ��ام يف حميط يف ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ح��ي ال�صناعة اجلزيرة.
اجل��ام��ع ال �ع �م��ري و� �س��ط املدينة ،ب��امل��دي �ن��ة ال �ت��ي ت �ع��ر� �ض��ت معظم م ��ن ج��ان �ب��ه اع �ل��ن االم �ي��ن العام
متكن خاللها الثوار من ال�سيطرة �أحيائها لق�صف عنيف براجمات ل�ل�امم امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون انه
ي ��دع ��م اج � � ��راء حم� ��ادث� ��ات ح ��ول
على حاجز اخلليلي ،كما جتددت ال�صواريخ واملدفعية الثقيلة.
اال� �ش �ت �ب��اك��ات يف حم �ي��ط ال� �ل ��واء ويف دم�شق ،قال اجلي�ش احلر �إنه اح� �ت� �م ��ال ت � �ق� ��دمي �� �ش� �ك ��وى �ضد
الثامن ع�شر يف بلدة �صيدا بريف قتل وج��رح ع�شرات من ال�شبيحة الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد امام
وع�ن��ا��ص��ر الأم� ��ن ب��ا��ش�ت�ب��اك��ات مع املحكمة اجلنائية الدولية ،ح�سب
املدينة.
وق��ال��ت �شبكة ��ش��ام �إن ا�شتباكات قوات النظام يف حي جوبر القريب ما جاء يف مقابلة له مع �صحيفة
عنيفة ان��دل�ع��ت يف حميط اللواء م��ن ��س��اح��ة العبا�سيني .ك�م��ا ردت من�ساوية.

وق��ال ب��ان كي م��ون ح�سب مقاطع
م��ن مقابلته التي تن�شرها جملة
بروفايل النم�ساوية كاملة االثنني
ان مفو�ضة االمم املتحدة حلقوق
االن �� �س��ان ن ��ايف ب �ي�ل�اي اع �ل �ن��ت ان
هذه احلالة يجب ان تعر�ض على
املحكمة اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة ،وانا
ادعم اي�ضا اجراء نقا�ش حول هذا
املو�ضوع.
وا�� �ض ��اف ان اخل ��روق ��ات الهائلة
حلقوق االن�سان يف �سوريا ميكن ان
تعترب جرائم ح��رب وج��رائ��م �ضد
االن�سانية.
ويف ع� �م ��ان اك � ��د وزي � � ��ر االع �ل��ام
واالت���ص��ال وزي��ر الثقافة الناطق
الر�سمي با�سم احلكومة االردنية
�سميح امل�ع��اي�ط��ة ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س ال�سبت و�صول مراقبي االمم
املتحدة الذين كانوا حمتجزين يف
�سوريا اىل االرا�ضي االردنية.
وق��ال املعايطة لفران�س ب��ر���س ان
مراقبي االمم املتحدة دخلوا الآن
اىل االرا�ضي االردنية.
وقالت �سفرية الفيليبني يف عمان
اول �ي �ف �ي��ا ب � ��االال ال �� �س �ب��ت لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س ان م��راق�ب��ي االمم
املتحدة الذين و�صلوا اىل االردن،
االم � ��ر ال � ��ذي اك ��دت ��ه ال�سلطات
االردنية.

ع�شرات القتلى واجلرحى
ب���ان���ف���ج���ار يف ب��ي�����ش��اور
•• بي�شاور-ا.ف.ب:

اهايل بور�سعيد الغا�ضبني من حكم االخوان يحملون احد �ضباط اجلي�ش على اعناقهم

الدخان يت�صاعد من مقر احتاد كرة القدم بالقاهرة بعد ان ا�شعله املحتجون (رويرتز)

طواريء يف �سيناء حت�سبا لهجوم على ال�شرطة

مقتل متظاهرين مبواجهات وحرق مقرات بعد �صدور �أحكام يف مذبحة بور�سعيد

•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�صادر طبية ان اثنني من املتظاهرين قتال ام�س يف ا�شتباكات مع
ال�شرطة على كورني�ش النيل قرب ميدان التحرير بو�سط القاهرة.
وقال م�صدر ان �أحدهما مات خمتنقا جراء ر�شق املتظاهرين بقنابل الغاز
امل�سيل للدموع وان الثاين قتل بطلق خرطو�ش.
يف حني احتدم الو�ضع من جديد يف القاهرة وبور�سعيد ،و�أث��ارت قرارات
ق�ضائية يف ما يعرف بق�ضية ملعب بور�سعيد التي �أكدت �إعدام  21متهما
وت�برئ��ة بع�ض رج��ال ال�شرطة ،احتجاجات يف �أو� �س��اط م�شجعي النادي
الأه�ل��ي الذين ح��اول��وا تعطيل املالحة يف قناة ال�سوي�س و�أ��ض��رم��وا النار
مببان يف القاهرة.
فقد �أوق��ف مئات املحتجني من مدينة بور�سعيد عمل العبارات يف قناة
ال�سوي�س ام�س ال�سبت ،وحاولوا تعطيل املالحة يف القناة بعد نحو �ساعتني
من �صدور الأحكامَّ .
وحطم جمهولون مبحافظة بور�سعيد ،ام�س ال�سبت،
ً
واجهة النادي امل�صري للألعاب الريا�ضية ،احتجاجا على �أحكام ب�إعدام
و�سجن مدانني بارتكاب جمزرة بور�سعيد.
وا�شعل م�شجعو النادي االهلي املعروفني بااللرتا�س االهالوي النريان يف
ن��ادي لل�شرطة يطل على النيل ويف مقر االحت��اد امل�صري لكرة القدم يف

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حمافظة نينوى تهدد بعدم
التعاون مع حكومة املالكي

حممد بن را�شد يعتمد الهيكل التنظيمي
اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي
•• دبي-وام:

الفجر الريا�ضي

القاهرة احتجاجا على االحكام التي يرون انها خمففة للغاية وخ�صو�صا
احكام الرباءة ال�صادرة بحق �سبعة من رجال ال�شرطة.
وا�شتعلت النريان يف مدر�سة تطل على ميدان �سيمون بوليفار القريب
ك��ذل��ك م ��ن م �ي ��دان ال �ت �ح��ري��ر وم ��ن م��وق��ع اال� �ش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن ال�شرطة
واملتظاهرين .وقال احد اع�ضاء االلرتا�س االهالوي لوكالة فران�س بر�س
يف البداية كنا �سعداء عندما �سمعنا  21حكما باالعدام واحتفلنا بذلك ومل
نكن قد انتبهنا اىل بقية احلكم وعندما عرفنا بقية احلكم غ�ضبنا ب�شدة.
ويف بور�سعيد ،املطلة على قناة ال�سوي�س ب�شمال �شرق م�صر ،اوقف مئات
املتظاهرين ح��رك��ة ال�ع�ب��ارات ال�صغرية ال�ت��ي تنقل ال�سكان اىل ال�ضفة
االخرى للقناة احتجاجا على ت�أكيد احكام االعدام.
واكدت حمكمة اجلنايات امل�صرية احكام االعدام �ضد � 21شخ�صا ومن بني
الـ  52متهما الباقني ،ق�ضت املحكمة بال�سجن ملدد تراوح بني �سنة و25
عاما على  24متهما من بينهم اثنان من رجال ال�شرطة.
اما املتهمني الـ  28االخرين ،ومن بينهم �سبعة من رجال ال�شرطة ،فق�ضت
املحكمة برباءتهم.
على �صعيد اخ��ر �أعلنت وزارة الداخلية امل�صرية حالة ال�ط��وارئ يف �شبه
ج��زي��رة �سيناء ،بعد ورود معلومات ع��ن ه�ج��وم حمتمل جل�ه��ادي�ين على
ال�شرطة ،بح�سب ما �أفادت وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط.

ان �ف �ج ��رت ق �ن �ب �ل��ة داخ � ��ل م�سجد
يف م��دي �ن��ة ب �ي �� �ش��اور � �ش �م��ال غرب
ب��اك �� �س �ت��ان ام ����س مم ��ا ا� �س �ف��ر عن
مقتل خم�سة ا��ش�خ��ا���ص وا�صابة
 28اخرين بجروح.
ووق��ع االنفجار بينما ك��ان النا�س
ي � ��ؤدون ��ص�لاة ال�ظ�ه��ر يف امل�سجد
ال ��واق ��ع يف م �ن �ط �ق��ة حم�ل�ا بكار
��ش��اه املكتظة بال�سكان يف مدينة
ب �ي �� �ش��اور.و� �ص��رح خ��ال��د حمداين
امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م ال���ش��رط��ة لوكالة
فران�س بر�س ان "ح�صيلة القتلى
ارتفعت اىل خم�سة بعد وفاة احد
�ضحايا االنفجار مت�أثرا بجروحه
يف امل�ست�شفى.
ويف وق � ��ت �� �س ��اب ��ق ،ق � ��ال �ضابط
ال�شرطة عمران �شهيد ان القنبلة
زرعت داخل امل�سجد.
وق��ال ان��ه ك��ان يف املبنى نحو 40
�شخ�صا وقت وقوع االنفجار.
ودان رئ�ي����س ال � ��وزراء رج��ا برويز
ا� �ش ��رف ال�ت�ف�ج�ير وق� ��ال ان مثل
ه��ذه االع�م��ال االره��اب�ي��ة ال ميكن
ان ت�ضعف ع��زم ال�ب�لاد لتخلي�ص
املجتمع من االرهاب.
وتقول ال�سلطات الباك�ستانية ان
 35ال ��ف �شخ�ص ق�ت�ل��وا ب�سبب
االره��اب منذ هجمات  11ايلول
� �س �ب �ت �م�بر  2001يف ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة وال� � �غ � ��زو ال � � ��ذي �شنته
الواليات املتحدة على افغان�ستان
يف اواخر .2001

•• �صنعاء-يو بي �أي:

ف��جّ ��ر م���س� ّل�ح��ون جمهولون،
�أن� � � �ب � � ��وب ال � �ن � �ف� ��ط اخل� ��ا�� ��ص
ب��ال�ت���ص��دي��ر مب�ح��اف�ظ��ة م ��أرب
�شمال �شرق اليمن ،يف تفجري
ه��و ال �ث��اين م��ن ن��وع��ه يف �أقل
من �أ�سبوع .وقال م�صدر �أمني
م�س�ؤول يف ت�صريح� ،إن م�س ّلحني
جمهولني قاموا يف وقت مبكر
ام�س بتفجري �أنبوب النفط يف
منطقة العرقني بوادي عبيده
مبحافظة م�أرب.

قرر جمل�س حمافظة نينوى يف العراق ام�س ال�سبت �إخ��راج ال�شرطة
االحتادية واجلي�ش من املحافظة مهددا بعدم التعاون مع احلكومة ،ويف
الأثناء ان�سحبت القوات الأمنية من حميط �ساحة االعت�صام مبحافظة
الأنبار ،كما �أعلنت وزارة الداخلية عن ت�شكيل جلنة للتحقيق يف �أحداث
املو�صل مبحافظة نينوى والتي �أ�سفرت �أم�س الأول عن مقتل ثالثة
متظاهرين ،م�شرية ب�أ�صابع االتهام �إىل مند�سني .ويف جل�سة طارئة
عقدها ام�س جمل�س حمافظة نينوى ،تقرر �إخراج ال�شرطة االحتادية
واجلي�ش من املحافظة وا�ستبدالها بال�شرطة املحلية ،كما هدد املجل�س
ب�أنه لن يتعاون �أمنيا مع احلكومة يف حال عدم تنفيذ قراره.
ج��اء ه��ذا الإع�ل�ان بعد مقتل متظاهرين اثنني و�إ�صابة �ستة �آخرين
بر�صا�ص ال�شرطة االحتادية قرب �ساحة الأحرار يف املو�صل ،حيث كان
املتظاهرون يطالبون ب�إطالق �سراح �شيخ ع�شرية اعتقلته ال�شرطة عند
دخوله �ساحة االعت�صام �أم�س ،ح�سب نا�شطني.
ومن جهته ،و�صف رئي�س الربملان العراقي �أ�سامة النجيفي ا�ستخدام
ال�سالح �ضد املتظاهرين العزل ب�أنه جرمية وحمرم �شرعا ود�ستوريا،
ودع ��ا �إىل حما�سبة ال�ف��اع�ل�ين .ك�م��ا ات�ه��م النجيفي رئ�ي����س احلكومة
نوري املالكي بالتدخل املبا�شر حلماية �ضباط �ضالعني يف عمليات قتل
وتعذيب يف ال�سجون.
من جهة �أخ��رى� ،شكلت وزارة الداخلية جلنة للتحقيق يف مالب�سات
�أح��داث املو�صل ،وق��ال��ت ال ��وزارة يف بيان �إن مند�سني ارتكبوا �أحداثا
جلر الأمور �إىل الت�صادم بني املتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية
اعتقال قوة من اجلي�ش لأحد املطلوبني بتهم �إرهابية.
وذك��رت ال��وزارة يف بيانها �أنه رغم ذلك �صدرت الأوام��ر بعدم التعر�ض
التام لأي متظاهر ،و�أن املظاهرة انتهت يف �أجواء �سلمية لكن املند�سني
ر�شقوا ال�ق��وات الأم�ن�ي��ة ب��احل�ج��ارة مم��ا �أدى �إىل ج��رح �ضابط و�أربعة
عنا�صر ،ثم �أطلقوا عيارات نارية ع�شوائيا.

مقتل  17افغانيا تزامن ًا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي

•• كابول-وكاالت:

قتل � 17أفغانياً على الأق��ل بينهم ثمانية �أط�ف��ال يف
هجومني انتحارين ام�س �أحدهما يف العا�صمة كابول
والآخر يف مدينة خو�ست �شرق �أفغان�ستان .
فقد قتل ت�سعة مدنيني �أفغان على الأق��ل بعدما فجر
مهاجم نف�سه �أمام �إحدى بوابات وزارة الدفاع الأفغانية
يف ك��اب��ل ،وت��زام��ن ه ��ذا االن �ف �ج��ار ال ��ذي تبنته حركة
طالبان ،مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي ت�شاك هاغل
للعا�صمة الأفغانية.
وق��ال حممد دواد �أم�ين نائب رئي�س �شرطة العا�صمة
�إن ال�ضحايا الت�سعة مدنيون ،كما �سقط ع�شرة جرحى
بينهم موظفون يف ال��وزارة .و�صرح الناطق با�سم وزارة

الدفاع اجلرنال عظيمي �أن االنتحاري كان راجال .
و�أعلن ناطق با�سم حلف �شمال الأطل�سي ك��ان تفجريا
انتحاريا تاله تبادل لإطالق النار عند املدخل اجلنوبي
ل��وزارة ال��دف��اع .ب��دوره �أك��د املتحدث با�سم ق��وة املعاونة
الأمنية الدولية �إي�ساف �أن هاغل مل يكن موجودا يف �أي
مكان قريب من موقع االنفجار.
ويف مدينة خو�ست اعلنت ال�سلطات االف�غ��ان�ي��ة مقتل
ثمانية اطفال و�شرطي يف هجوم انتحاري جديد .
وا�ستهدف االنتحاري دورية م�شرتكة للقوات االفغانية
وحلف �شمال االطل�سي  ،ح�سب بيان حكومي.
وقال م�س�ؤول يف �شرطة التدخل ال�سريع يف خو�ست ان
�شرطيا متكن من ك�شف االنتحاري وا�سره لكن ذلك مل
مينعه من تفجري نف�سه وقتل ال�شرطي.
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حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء لأ�سرة علي النمريي
•• دبي-وام:

قدم �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 واج��ب ال�ع��زاء �إىل �أ��س��رة الفقيد املرحوم
الدكتور على النمريي .وقد قام �سموه يرافقه �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي بزيارة منزل الفقيد يف منطقة الرب�شاء
يف دب��ي ع�صر ام�س حيث ق��دم �سموهما �صادق عزائهما وموا�ساتهما الجنال
املرحوم وا�شقائه وذوي��ه .رافق �سموهما يف تقدمي واجب العزاء �سعادة خليفة
�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة بدبي وعدد من املرافقني.
وتوجه اجنال واهل املرحوم الدكتور على النمريي بال�شكر والتقدير اىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم على موا�ساته لهم يف م�صابهم اجللل
راجني اهلل العلي القدير �أن يحفظ �سموه وقيادتنا من كل كرب ومكروه.

02

حممد بن را�شد يعتمد الهيكل التنظيمي اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي

•• دبي-وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل ب�صفته حاكما لإم ��ارة دبي
الهيكل التنظيمي اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي وال��ذي �شمل
تعزيز طاقم العمل مبجموعة من الكوادر الإعالمية القيادية الإماراتية
ال�شابة التي �أثبتت كفاءة مهنية ر�شحتها لالن�ضمام �إىل الفريق للم�شاركة
يف �إطالق مرحلة تطويرية جديدة ميار�س املكتب من خاللها الدور املناط
به يف اجتاه تعزيز روابط التعاون والتوا�صل بني دوائر وم�ؤ�س�سات حكومة
دبي وجمتمع الإعالم املحلي والدويل.
وقالت منى غ��امن امل��ري املدير العام للمكتب الإع�لام��ي حلكومة دب��ي �إن
الهيكل التنظيمي اجلديد للمكتب ي�أتي كرتجمة لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم املبا�شرة يف االهتمام بتعزيز م�شاركة
الكفاءات الوطنية واالجتهاد يف بناء كوادر قيادية �إماراتية متميزة وكذلك
توجيهات �سموه يف ناحية االبتعاد عن املركزية وتبني هذا النهج ك�أ�سا�س
من الأ�س�س الأ�صيلة ال�سرتاتيجية العمل و�أوجه تطبيقها املختلفة.
و�أو��ض�ح��ت امل��ري �أن��ه يف �ضوء توجيهات �سموه �سيعمل املكتب الإعالمي
بت�شكيله الإداري اجلديد على حتقيق الأهداف املكلف بها عرب فتح املجال
�أم ��ام العاملني ل�ل�إب��داع وامل���ش��ارك��ة ب��آرائ�ه��م و�أف �ك��اره��م يف تطوير الأداء
انطالقا من وعي كامل مب�س�ؤولية املكتب يف تو�سيع �أفق التعاون بني �أجهزة
احلكومة املحلية وخمتلف و�سائل الإعالم.
ودعت منى املري جميع العاملني �إىل ت�أ�صيل روح الفريق الواحد والتعاون
يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للمكتب ونا�شدتهم موا�صلة ال�سعي �إىل
االرتقاء بقدراتهم االحرتافية واالنفتاح على �أف�ضل التجارب واملمار�سات
الإعالمية ملواكبة �أحدث التطورات يف جمال العمل الإعالمي.
و�سي�شغل عبداهلل �أحمد املن�صوري من�صب مدير �إدارة الدعم امل�ؤ�س�سي
باملكتب الإع�لام��ي وه��و يحمل خ�برة متميزة يف جم��ال ال���ش��ؤون املالية
والإداري ��ة حيث �شغل منذ العام  2010من�صب مدير الإدارة املالية يف
�سلطة مركز دبي املايل العاملي ..كما �شغل يف الفرتة ذاتها من�صب املدير
الإداري التنفيذي ملركز التحكيم التابع ملركز دب��ي امل��ايل العاملي خالل
ال�ف�ترة م��ن � 2007إىل  .. 2011وت��وىل املن�صوري موقع مدير �إدارة
اال�ستثمار يف اجلناح اال�ستثماري ملركز دبي امل��ايل العاملي ..و�شغل مواقع
قيادية خمتلفة يف عدد من امل�ؤ�س�سات الكربى منها جممع دبي للتقنيات
احل�ي��وي��ة والأب �ح��اث دب�ي��وت��ك و تيكوم لال�ستثمارات يف ح�ين ب��د�أ حياته
العملية كمحلل لال�سرتاتيجيات واملالية يف مدينة دبي للإعالم 2001
.2003
و�سيتوىل �سعود حممد الدربي من�صب مدير �إدارة مركز الأخبار باملكتب
الإع�لام��ي وه��و من �أب��رز الوجوه الإعالمية الإم��ارات�ي��ة حيث ب��د�أ رحلته
مع الإعالم كمحرر �صحايف يف جريدة اخلليج �إىل �أن انتقل �إىل العمل يف
قطاع التلفزيون ال��ذي مار�س من خالله املهنة لفرتة ناهزت �أح��د ع�شر
عاما كاملة ق�ضاها يف تلفزيون دبي متدرجا بني م�س�ؤوليات عدة و�صوال

�سامل بطي باليوحة

�سعود حممد الدربي

عادل عمر حممد

عبد الرحمن ال علي

عبد اهلل املن�صوري

مرمي بن فهد

منى بو �سمرة

منى غامن املري

�إىل من�صب مدير �إدارة الأخبار املحلية  ..و�شارك الدربي يف تغطية العديد
من الأحداث الدولية وامل�ؤمترات العاملية داخل الدولة خارجها ..كما قام
بتقدمي و�إدارة العديد من املنتديات وامل�ؤمترات والفعاليات و�أعداد كذلك
جمموعة من الأفالم �ألوثائقية اخلا�صة.
ومت اختيار �سامل بطي باليوحة ملن�صب مدير �إدارة التطوير الإعالمي
والإب � ��داع باملكتب الإع�ل�ام��ي وه��و م��ن ال�ط��اق��ات الإم��ارات �ي��ة الإعالمية
والثقافية الن�شطة حيث بد�أ حياته املهنية قبل تخرجه من كلية التقنيات
العليا كم�ساعد خمرج يف تلفزيون دبي ثم ما لبث عقب تخرجه �أن التحق
بالعمل يف �صحيفة البيان كمحرر اقت�صادي قبل �أن ينتقل للعمل يف ق�سم
ال�ش�ؤون الثقافية بال�صحيفة ذاتها.
وحتول باليوحة �إىل العمل احلكومي يف العام  2003حيث التحق باملكتب
التنفيذي يف دبي قبل �أن يقرر العودة �إىل قطاع اخلا�ص بالتحاقه مب�ؤ�س�سة
املجموعة العربية للإعالم يف العام  .. 2007وان�ضم باليوحة �إىل هيئة

دبي للثقافة والفنون كمدير للم�شاريع والفعاليات فيما ظل على مدار 13
عاما مرتبطا ارتباطا وثيقا باحلركة الثقافية والإعالمية.
و�شمل الهيكل التنظيمي اجلديد للمكتب الإعالمي حلكومة دبي تعيني
مرمي بن فهد مبن�صب مدير �إدارة ال�ش�ؤون الإعالمية احلكومية يف املكتب
الإع�لام��ي حيث �شغلت قبل ذل��ك من�صب امل��دي��رة التنفيذية ل�ن��ادي دبي
لل�صحافة منذ العام  .. 2007و�أ�سهمت يف تعزيز مكانته كمركز �إعالمي
رائ��د على امل�ستويني الإقليمي وال ��دويل م��ن خ�لال اعتماد �إ�سرتاجتية
ق��ام��ت ع�ل��ى م �ب��د�أ تو�سيع ن�ط��اق �أع�م��ال��ه ون���ش��اط��ات��ه و�شبكة ��ش��رك��ائ��ه يف
املنطقة والعامل  ..و�شاركت بن فهد خالل رحلتها مع النادي بدور حيوي
يف تر�سيخ جناح عدد من املبادرات الهامة مثل منتدى الإع�لام العربي و
جائزة ال�صحافة العربية اللذين يعتربا من �أبرز الفعاليات ال�سنوية على
�أجندة الإع�لام العربي ع�لاوة على دوره��ا يف الإ��ش��راف على تقرير نظرة
على الإعالم العربي ال�سنوي والذي �أ�صبح من خالل ثالث �إ�صدارات ميثل

مرجعية علمية ومهنية هامة لر�صد واقع وم�ستقبل �صناعة الإع�لام يف
املنطقة العربية.
ومت تعيني منى بو�سمرة مديرا لنادي دب��ي لل�صحافة يف �أح��دث حمطة
�ضمن رحلة طويلة م��ع العمل الإع�لام��ي ام�ت��دت لأك�ثر م��ن  14عاما..
وكانت بو�سمرة التحقت بنادي دبي لل�صحافة يف العام  2008حيث كلفت
ب��الإ��ش��راف على جائزة ال�صحافة العربية وك��ان لإ�سهامها �أث��ر وا�ضح يف
تطويرها خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية عالوة على م�شاركتها يف تطوير
ع��دد من امل�شاريع الإعالمية الأخ��رى ومنها تقرير نظرة على الإعالم
العربي و منتدى الإع�لام العربي وهي حا�صلة على العديد من �شهادات
التقدير داخل الدولة وخارجها ومنها جائزة �أو�سكار ال�صحافة من معهد
التنمية املتكاملة برعاية جامعة الدول العربية يف العام  2007يف حني مت
تر�شيحها يف العام ذاته لنيل جائزة ال�صحافة العربية عن فئة ال�صحافة
البيئية.
و�سي�شغل عادل عمر حممد من�صب مدير �إدارة العمليات وامل�شاريع بخربة
مديدة يف جمال الإعالم تناهز  24عاما ق�ضاها يف العمل ما بني الإذاعة
والتلفزيون واملجال الإداري يف حيث تدرج خالل رحلته املهنية الطويلة
يف عدة منا�صب يف تلفزيون دبي من معد ومقدم برامج �إىل �أن و�صل �إىل
من�صب مدير �إدارة العالقات العامة مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم وهو ع�ضو يف
كل من اللجنة الإعالمية جلائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي وجلنة دبي
للإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي.
و�سيقوم املهند�س عبد الرحمن �آل علي بالإ�شراف على الإدارة الهند�سية
باملكتب الإعالمي تزامنا مع عمله كا�ست�شاري فني يف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم
مب��ا يحمله م��ن خ�برة طويلة يف جم��ال الهند�سة التقنية والتلفزيونية
تتجاوز الـ  24عاما  ..ب��د�أ حياته العملية كمهند�س بث يف تلفزيون دبي
يف العام  1984عقب تخرجه يف جامعة كنت باململكة املتحدة والتي ح�صل
منها على بكالوريو�س هند�سة االت�صاالت حيث تدرج يف املواقع و�صوال �إىل
من�صب مدير الإدارة الهند�سية يف العام  .. 1993وخالل فرتة عمله يف
تلفزيون دبي وحتى العام  2004قام بالإ�شراف على �إع��داد وتنفيذ عدد
من برامج التدريب للكوادر الهند�سية الإماراتية يف تلفزيون دبي بالتعاون
مع كربيات �شركات البث الف�ضائي وموفري �أنظمة البث وكذلك مركز
بي بي �سي للتدريب يف اململكة املتحدة  ..وحت��ت �إ�شرافه متكن تلفزيون
دبي من حتقيق اجناز الفت يف جمال البث الف�ضائي بامتالك �أول وحدة
بث متعددة املحطات الأر�ضية للبث متعدد القنوات لتغطية �أمريكا و�آ�سيا
و�أوروب��ا وا�سرتاليا عالوة على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ..
و�أ�شرف على ت�أ�سي�س البنية التحتية التقنية للمكتب الإعالمي مبا يف ذلك
خمتلف تقنيات �شبكات املعلومات وجتهيزات الت�صوير والبث التلفزيوين
واملونتاج وت�سجيل ومعاجلة ال�صوت وال�صورة وغريها من جتهيزات هي
الأحدث من نوعها يف العامل  ..وتوىل �آل علي يف العام  2011الإ�شراف
على بناء �أحدث �أ�ستوديو للإنتاج التلفزيوين بنظام ات�ش دي  3جي فائق
اجلودة وكذلك بناء �أحدث نظام للأخبار بالدقة العالية �أي�ضا وذلك لأول
مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

وزارة البيئة ت�ؤكد على �أهمية من�صور وعبداهلل بن زايد يح�ضران
حفل زفاف �أحمد الدبو�س ال�سويدي
رفع معدل الوعي البيئي
•• دبي-وام:

توا�صل وزارة البيئة وامل�ي��اه  -متمثلة ب� ��إدارة التثقيف والتوعية  -يف
حتقيق املزيد من االجنازات بتحفيز كافة �شرائح املجتمع على االهتمام
بواقع البيئة املحلية حيث تعمل �إدارة التثقيف والتوعية بالتعريف
ب��الأب�ع��اد البيئية للممار�سات اخلاطئة التي م��ن �ش�أنها الت�أثري �سلبا
على البيئة وذل��ك كونها تهدف �إىل تعزيز وتطوير اخلدمات البيئية
واال�ستفادة منها على نحو �صحيح بالإ�ضافة �إىل اك�ساب جيل النا�شئة
املعارف البيئية املختلفة من خالل تر�سيخ املفاهيم البيئية با�ستخدام
الو�سائل التعليمية املنا�سبة وت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف الأعمال
البيئية.
ي�أتي ذلك حر�صا من �إدارة التثقيف والتوعية يف توحيد اجلهود للحفاظ
على بيئة الإمارات العربية املتحدة حيث ترتكز الإدارة على التن�سيق بني
اجلهود التوعية يف جمال البيئة لدي جميع بلديات وهيئات البيئة يف
الدولة فهي تعد املظلة الرئي�سية لعملية التثقيف البيئي يف الدولة.
ويف �ضوء �سعي �إدارة التثقيف والتوعية لرفع معدل الوعي البيئي قامت
الإدارة ب�إقامة املعار�ض وتنظيم ور�ش العمل يف خمتلف �إمارات الدولة
والتي من �ش�أنها حتقيق الر�سالة التثقيفية والتي تعتمد على تزويد
النا�س باملعرفة الالزمة حول البيئة وال�سعي لتعزيز املواقف الإيجابية
جتاه البيئة وال�سلوكيات البيئية ال�سليمة.
ومن �أهم املعار�ض التي نظمتها الإدارة معر�ض بيئتي م�س�ؤوليتي الوطنية
الذي �أقيم لل�سنة الرابعة على التوايل وي�ستهدف املعر�ض طلبة املدار�س
من كافة �أنحاء الدولة حيث ح�ضر املعر�ض العام املا�ضي ما يفوق 18
�ألف طالبة وطالبة ..و�سلط ال�ضوء على �أحد امل�شكالت البيئية واملبادرات
و�أحدث احللول واخلطط من �أجل بيئة نظيفة وم�ستدامة كما نظمت
�إدارة التثقيف والتوعية معر�ض مبنا�سبة يوم البيئة العاملي حتت �شعار
االقت�صاد الأخ�ضر ..هل �أنت م�شارك بالتعاون مع واحة دبي لل�سيليكون
يف دبي مول مب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية واملحلية واخلا�صة
املعنية ب�ش�ؤون البيئة حيث ا�ستقطب املعر�ض �آالف الزوار.
كما نظمت الإدارة العام املا�ضي ما يقارب  15ور�شة العمل وركنا تثقيفيا
يف املدار�س واملراكز التجارية واجلهات احلكومية واخلا�صة وامل�ست�شفيات
املنت�شرة يف ال��دول��ة حيث تعد ور��ش�ت��ي بيئتي م�س�ؤوليتي الوطنية و
ال�صحراء تنب�ض باحلياة من �أهم ور�ش العمل التي نظمتها الإدارة العام
املا�ضي والتي �أحدثت نقلة نوعية يف م�سرية �إجنازات الإدارة.
وع�ل�اوة ع�ل��ى ذل��ك فيعد ي��وم البيئة ال��وط�ن��ي م��ن امل�ن��ا��س�ب��ات البيئية
الرئي�سية التي ت�صب ال ��وزارة متمثلة ب� ��إدارة التثقيف والتوعية جل
اهتمامها فيها فقد حظيت ه��ذه املنا�سبة برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل لثالث
�سنوات على التوايل الأم��ر ال��ذي ي�ؤكد على �أهمية احلفاظ على بيئة
الدولة والذي يعترب دافع للإدارة للم�ضي قدما يف عملية تكامل اجلهود
بني جميع اجلهات.

ابوظبي-وام:
ح���ض��ر ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة و�سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان
وزي��ر اخلارجية م�ساء ام�س احلفل ايل �أقامه حممد الدبو�س ال�سويدي
مبنا�سبة زف��اف جنله �أح�م��د على كرمية عي�سى بو�شهاب وذل��ك يف نادي
�ضباط القوات امل�سلحة ب�أبوظبي .كما ح�ضر احلفل معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي ومعايل ال�شيخ
حمدان بن مبارك �آل نهيان وزير الأ�شغال العامة وال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان ومعايل �أحمد جمعة
الزعابي نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة وعدد من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي
وكبار امل�س�ؤولني وح�شد من املدعوين .وتخلل احلفل م�أدبة غداء وعرو�ض
متنوعة قدمتها الفرق الرتاثية.

�شمل  13دولة حول العامل

مدر�سة دملا امل�شرتكة تنفذ م�شروع ( مدر�ستي يف رحلة حول العامل)
•• املنطقة الغربية  -الفجر :

نظمت مدر�سة دمل��ا امل�شرتكة اول
م���ش��روع م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م�ستوى
م��دار���س امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة لن�شر
الوعي والثقافة بني الطالب عن
مواقع الدول يف العامل وعوا�صمها
وت�أتي فكرة امل�شروع انطالقاً من
ر�ؤي � ��ة جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي للتعليم
وح��ر��ص�اً م��ن �إدارة امل��در��س��ة على

ت�ن�ف�ي��ذ ��س�ي��ا��س��ة جم�ل����س �أبوظبي
ب��ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع �أول � �ي� ��اء االم� ��ور
ليكونوا عن�صراً ف�ع��ا ًال يف خدمة
العملية التعليمية.
مت ا��ص�ط�ح��اب الأط �ف��ال يف رحلة
اىل �أم��ري�ك��ا وذل��ك �ضمن برنامج
امل�شروع واطلع الأطفال اىل مناذج
من عادات وتقاليد وثقافة ال�شعب
الأمريكي و�سحناته ومكوناته من
خالل الإذاعة ال�صباحية واحل�صة

ال�سابعة .
وق��ال��ت فاطمة احلو�سني مديرة
امل��در��س��ة ان ه��ذه ال�ف�ك��رة تبلورت
ب �ه��دف ت��و��س�ي��ع م� ��دارك الأطفال
خ� �ل��ال ا� �ص �ط �ح��اب �ه��م يف رحلة
ح� ��ول ال� �ع ��امل ل ��زي ��ادة معرفتهم
بالعامل لزيارة �صديق من الدول
امل�خ�ت��ارة لكي نطلع االط �ف��ال عن
ثقافة وع��ادات �شعوب ه��ذه الدول
بالتعاون مع �سفارات ه��ذه الدول

ب��اب��وظ�ب��ي وج��ال �ي��ات ه ��ذه ال ��دول
ب ��ال ��دول ��ة ومت ت �ط �ب �ي��ق امل�شروع
اب �ت��داء م��ن م��ن الأول م��ن يناير
وي�ستمر حتى نهاية ابريل املقبل
وحتى نهاية العام الدرا�سي.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت احل ��و� �س �ن ��ى حر�صاً
م�ن��ا ع�ل��ى ف�ت��ح ه��ذا امل �ج��ال ليكون
التوا�صل فعاال ومثمراً ارت�أت �إدارة
املدر�سة تكوين فريق العمل لتنفيذ
م�شروع ( مدر�ستي والذي يت�ضمن

ت�ق���س�ي��م �أع �� �ض��اء ال �ه �ي��ة االداري � ��ة
والتدري�سية اىلجمموعات بحيث
مت �ث ��ل ك� ��ل جم �م ��وع ��ة دول� � ��ة من
الدول التي مت اختيارها �ضمن هذا
امل�شروع ومت االتفاق على �أن يكون
ي��وم الأح��د من كل �أ�سبوع موعدا
لرحلتنا للدولة امل�ستهدفة.
وب �ل��غ ع ��دد ال � ��دول امل �خ �ت��ارة 13
دول��ة ح��ول العامل قد مت زي��ارة 7
دول عربية بالإ�ضافة اىل جنوب

�إفريقيا واليابان و�أمريكا والهند
وا�سبانيا واملك�سيك.
وقالت ان هذا امل�شروع وجد �صدى
وا�سعاً بني �أولياء الأمور حيث كان
التفاعل مثمراً وقد جنح امل�شروع
يف ا��س�ت�ق�ط��اب اجل��ال �ي��ات العربية
امل� ��وج� ��ودة و�أول� � �ي � ��اء الأم � � ��ور اىل
املدر�سة حيث كانت لهم ب�صمة يف
طرح الأفكار وتنفيذها مع �أبنائهم
واملعلمات.
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هيئة املعرفة بدبي تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع اجلامعات والكليات الإ�سكتلندية
•• دندي � -إ�سكتلندا-وام:

�أ�شاد �سعادة الدكتور عبداهلل الكرم رئي�س جمل�س املديرين مدير عام
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي بالدعم الكبري الذي يوليه �سمو
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية لربنامج
التعددية الثقافية والقيادة ال��ذي تنظمه كلية �آل مكتوم للدرا�سات
العليا يف مدينة دندي الإ�سكتلندية.
و�أك��د الكرم على هام�ش حفل تخريج  45طالبة م�شاركة يف الدورة
ال�ـ  15للربنامج جن��اح الربنامج على م��دى اك�ثر من � 10سنوات يف
تعزيز التوا�صل احل�ضاري بني طلبة اجلامعات الإماراتية احلكومية
واخلا�صة يف الدولة وبني �أقرانهم من طلبة التعليم العايل وامل�ؤ�س�سات

وبع�ض اجلامعات يف �إ�سكتلندا ب�شكل دوري مما يعك�س املكانة املتميزة
لكلية �آل مكتوم للدرا�سات العليا.
وقال �أنه �إنطالقا من اخلربات الأكادميية والبحثية ف�إن الربنامج جاء
ليعك�س الر�ؤية الثاقبة ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم بت�أ�سي�س
الكلية ورعاية الربنامج.
و�أ�ضاف ان كلية �آل مكتوم العليا ا�ستطاعت �أن تقدم منوذجا يف التوا�صل
واحلوار الثقايف بني خمتلف الثقافات من الدار�سني فيها و�أن ت�ضيف
�إىل الر�صيد املعريف والقيادي للطلبة الإم��ارات�ي�ين الذين �شاركوا يف
برنامج التعددية الثقافية والقيادة على مدى �أكرث من � 10سنوات ..
مثمنا املبادرة الكرمية ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب
حاكم دبي وزير املالية يف هذا ال�سياق والتي �أثمرت عن مكانة مرموقة

للكلية التي باتت ب�شهادة الهيئات الأكادميية الدولية وب�شهادة املجتمع
الإ�سكتلندي �سفريا ح�ضاريا لالمارات حول العامل.
وقال مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي ان الهيئة اهدت
على هام�ش حفل التخريج كلية �آل مكتوم العليا الإ�صدارات الرتاثية
لهيئة املعرفة على مدى خم�س �سنوات متوا�صلة عن احلياة البحرية
يف الإم��ارات لتكون �إ�ضافة �إىل مكتبة الكلية ..م�شريا يف الوقت ذاته
�إىل �أن الربنامج كان مبثابة فر�صة متميزة لعقد عدد من االجتماعات
واللقاءات املثمرة مع عدد من اجلامعات والكليات الإ�سكتلندية.
ولفت اىل �إجتماع م�شرتك م��ع م�س�ؤويل مديرية التعليم يف مدينة
دندي الإ�سكتلندية بالتن�سيق مع كلية �آل مكتوم للدرا�سات العليا مت فيه
بحث �سبل حتقيق التعاون التعليمي امل�شرتك بني هيئة املعرفة والتنمية

الب�شرية يف دبي وبني قطاع التعليم العايل يف �إ�سكتلندا.
و�أو�ضح الكرم �أنه مت خالل هذه اللقاءات والإجتماعات تبادل الر�ؤى
والت�شاور ح��ول �سبل حتقيق التعاون امل�شرتك وقدمنا ملحة عن واقع
ال�ن�ظ��ام التعليمي امل��در��س��ي واجل��ام�ع��ي يف دب��ي ..م���ش�يرا �إىل �أن دبي
ا�ستطاعت خ�لال ال�سنوات الع�شر الأخ�ي�رة كونها من��وذج��ا ح�ضاريا
�إن�سانيا فريدا يف تنوع الثقافات املقيمة على �أر�ضها �أن جتد لنف�سها
مكانة متميزة كمركز �إقليمي للتعليم املدر�سي عرب حوايل  13منهاجا
تعليميا متنوعا يف قطاع امل��دار���س اخلا�صة �إ�ضافة �إىل قطاع التعليم
العايل ال��ذي يلبي �أي�ضا �إحتياجات وتطلعات الدار�سني من منطقة
اخلليج العربي و�آ�سيا عرب توفري تخ�ص�صات متنوعة وجديدة تتواكب
مع متطلبات �سوق العمل مبختلف �أ�شكاله ال�سيما القطاع اخلا�ص.

حمدان بن زايد يرعى مهرجان �أبوظبي الدويل لأفالم البيئة
•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم
يف امل�ن�ط�ق��ة ال �غ��رب �ي��ة ت�ست�ضيف
�أب��وظ �ب��ي خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن 20
وح�ت��ى � 25أب��ري��ل امل�ق�ب��ل ال ��دورة
الأوىل ملهرجان �أب��وظ�ب��ي الدويل
لأفالم البيئة والذي تنظمه �شركة
الإن �ت��اج والإ��س�ت���ش��ارات الإعالمية
العاملية ميديا الب .
ويهدف املهرجان �إىل توعية �أفراد
امل�ج�ت�م��ع ب��أه�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة على
البيئة من �أج��ل �أن ت�صبح الأر�ض
مكانا �أف���ض��ل للحياة وا�ستطالع
ومواكبة كل ما هو حديث وجديد
يف جماالت التوعية واحلفاظ على
البيئة.
وق� � � ��ال حم� �م ��د م� �ن�ي�ر الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل� �ه ��رج ��ان �أب ��وظ �ب ��ي
الدويل لأفالم البيئة �أن املهرجان
ي�ع��د احل ��دث الأول م��ن ن��وع��ه يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط وت�شارك
ف�ي��ه ح�ت��ى الآن  158فيلما من
 42دول� ��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل م�شاركة
�أه � ��م امل �ن �ظ �م��ات ال �ع��امل �ي��ة املعنية
بالبيئة يف ال�ع��امل ومنها برنامج

ال�ب�ي�ئ��ة مب�ن�ظ�م��ة الأمم املتحدة
والإحتاد الدويل حلماية الطبيعة
وال�صندوق الدويل للحياة الربية
ودي ��زين نيت�شر ال�ع��امل�ي��ة وغريها
من املنظمات والهيئات.
و�أ� �ض��اف �أن ف�ك��رة امل�ه��رج��ان تنبع
من م�س�ؤولية كل فرد جتاه الكون
الذي نعي�ش فيه �إ�ضافة �إىل توفري
من ��ط غ�ي�ر ت�ق�ل�ي��دي يف مواجهة
الأخ�ط��ار املحدقة بكوكب الأر�ض

عرب توعيته من خ�لال ا�ستخدام
قوة ال�صورة املتحركة.
وق� � ��ال ي � ��أت ��ي احل� � ��دث كتج�سيد
ل�ل�أه�م�ي��ة امل �ت��زاي��دة ال �ت��ي توليها
القيادة الر�شيدة واجلهات املعنية
ب ��دول ��ة الإم� � � � ��ارات ب��ال �ب �ي �ئ��ة وما
ي��واج �ه �ه��ا م ��ن خم��اط��ر و�إمي ��ان ��ا
منها ب�أهمية املحافظة على املوارد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وامل �� �س��اه �م��ة يف تنمية
�أمناط احلياة فيها حيث تت�ضافر

ج �ه��ود �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع واجلهات
احل�ك��وم�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة واخلا�صة
حل� �م ��اي ��ة ال �ط �ب �ي �ع��ة يف ال ��دول ��ة
والدعوة للم�ساهمة يف عملية رفع
م�ستوى الوعي البيئي وغر�س روح
امل�س�ؤولية االجتماعية بيئيا .
و�أ��ش��ار اىل �أن رع��اي��ة �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ت�أتي
جت �� �س �ي��دا حل ��ر� ��ص � �س �م ��وه على
ت �ط �ب �ي��ق ك ��ل امل �ع ��اي�ي�ر والآل � �ي� ��ات

االم�ت�ن��اع ع��ن الإب�ل�اغ ع��ن جرائم
االجت��ار بالب�شر وامل��ادة  8تناولت
حكم الفاعل وال�شريك يف جرمية
االجت��ار بالب�شر وامل��ادة  9تناولت
م��و� �ض��وع ال �ع �ق��وب��ات التكميلية
الإج� �ب ��اري ��ة وامل� ��ادت� ��ان  12و13
ت�ن��اول�ت��ا �إن �� �ش��اء ال�ل�ج�ن��ة الوطنية
ملكافحة االجت��ار بالب�شر وحتديد
اخت�صا�صاتها وامل��ادة  14تناولت
مو�ضوع ال�سرية.
وت�ضمنت املادة الثانية �إ�ضافة مواد
ج��دي��دة حت��ت الأرق� ��ام  1م�ك��رر 1
خ��ا��ص��ة ب�ت�ع��ري��ف ج��رائ��م االجت ��ار
ب��ال �ب �� �ش��ر و  1م� �ك ��رر  2تناولت
الإج � ��راءات ال�ت��ي تتخذ يف جميع
م ��راح ��ل اال�� �س� �ت ��دالل والتحقيق
وامل� �ح ��اك� �م ��ة يف ج� ��رائ� ��م االجت � ��ار
بالب�شر و  6مكرر تناولت عقوبة
م��ن ن�شر ب ��إح��دى ط��رق العالنية
�أ�سماء و�صور ال�ضحايا يف جرائم
االجت� ��ار ب��ال�ب���ش��ر و  11م �ك��رر 1
ت �ن��اول��ت ح�ك��م م���س��اءل��ة ال�ضحية
جنائيا �أو مدنيا ع��ن �أي��ة جرمية
م��ن اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف
ال �ق��ان��ون م�ت��ى ن���ش��أت �أو ارتبطت
ارتباطا مبا�شرا بكونه جمنيا عليه
و  11م�ك��رر  2ت�ن��اول��ت افرتا�ض
ع �ل��م اجل � ��اين ب �� �س��ن ال �� �ض �ح �ي��ة و
 13م �ك��رر متعلقة ب�ح�ك��م �إعفاء
ال�ضحية يف جرائم االجتار بالب�شر
م��ن ر� �س��وم ال��دع��وى امل��دن�ي��ة التي
يرفعها للمطالبة بالتعوي�ض.
وتناولت امل��ادة الثالثة حكم �إلغاء
ك��ل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع
القانون فيما تناولت املادة الرابعة
حكم الن�شر يف اجلريدة الر�سمية .
 املادة الأوىل  ..ي�ستبدل بن�صو�صامل ��واد �أرق ��ام  1و  2و  3و  8و 9
و  12و  13و  14م��ن القانون
االحت��ادي رق��م  51ل�سنة 2006
امل�شار �إليه الن�صو�ص الآتية :املادة
 .. 1يق�صد بالكلمات والعبارات
ال�ت��ال�ي��ة امل �ع��اين املبينة ق��ري��ن كل
م�ن�ه��ا م��ا مل ي�ق����ض ��س�ي��اق الن�ص
بغري ذلك :الدولة
 :الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة.
الوزارة
 :وزارة العدل .الوزير

 :وزير العدل .ال�سلطات املخت�صة
 :ال �� �س �ل �ط��ات االحت� ��ادي� ��ة املعنية
ب�ش�ؤون الطفل .اجلهات املعنية
 :ال�سلطات املحلية املعنية ب�ش�ؤون
الطفل .جماعة �إجرامية منظمة :
جماعة م�ؤلفة من ثالثة �أ�شخا�ص
ف��أك�ثر تهدف �إىل ارت�ك��اب �أي من
ج��رائ��م االجت ��ار بالب�شر .جرمية
ذات ط ��اب ��ع ع �ب�ر وط� �ن ��ي :تكون
اجل��رمي��ة ذات ط��اب��ع ع�ب�ر وطني
�إذا:
- 1ارت �ك �ب��ت يف �أك�ث��ر م ��ن دول ��ة
واحدة.
- 2ارتكبت يف دول��ة واح��دة ولكن
مت الإع��داد والتخطيط والتوجيه
والإ�شراف عليها من دولة �أخرى.
- 3ارتكبت يف دولة واح��دة ولكن
ع� ��ن ط ��ري ��ق ج� �م ��اع ��ة �إج ��رام� �ي ��ة
منظمة متار�س �أن�شطة �إجرامية
يف �أكرث من دولة.
- 4ارتكبت يف دول��ة واح��دة ولكن
ام �ت��دت �آث��اره��ا �إىل دول ��ة �أخ ��رى.
الأموال
 :املمتلكات �أي��ا ك��ان نوعها مادية
كانت �أو معنوية منقولة �أو ثابتة
وامل�ستندات وال�صكوك التي تثبت
مت �ل��ك ه ��ذه الأم � � ��وال �أو �أي حق
متعلق بها .املتح�صالت
�:أية �أموال ناجتة بطريقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة من ارتكاب جرمية
م��ن اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون .الطفل
 :كل �إن�سان مل يتم ثماين ع�شرة
�سنة ميالدية .اللجنة
 :اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار
ب��ال�ب���ش��ر  .امل� ��ادة  .. 2ي�ع��اق��ب كل
من ارتكب �أي��ا من جرائم االجتار
بالب�شر املن�صو�ص عليها يف املادة
 1م �ك ��رر  1م ��ن ه� ��ذا القانون.
بال�سجن امل�ؤقت الذي ال تقل مدته
عن خم�س �سنوات .وتكون العقوبة
ال�سجن امل�ؤبد يف الأحوال الآتية:
� - 1إذا ك��ان ال�ضحية ط�ف�لا �أو
معاقا.
�- 2إذا وق ��ع ال�ف�ع��ل م��ن �شخ�ص
يحمل �سالحا.
� - 3إذا ارت �ك��ب ال �ف �ع��ل بطريق
التهديد بالقتل �أو بالأذى اجل�سيم

�أو �أعمال تعذيب بدنية �أو نف�سية.
� - 4إذا كان مرتكب اجلرمية �أحد
�أع�ضاء جماعة �إج��رام�ي��ة منظمة
�أو ك��ان ق��د � �ش��ارك يف �أف �ع��ال هذه
اجلماعة مع علمه ب�أغرا�ضها.
� - 5إذا كان مرتكب اجلرمية زوجا
لل�ضحية �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه
�أو وليه �أو كانت له �سلطة عليه.
� - 6إذا كان موظفا عاما �أو مكلفا
بخدمة عامة ا�ستغل وظيفته �أو ما
كلف به يف ارتكاب اجلرمية.
� - 7إذا ك ��ان ��ت اجل� ��رمي� ��ة ذات
طابع عرب وطني� - 8 .إذا �أ�صيب
ال�ضحية مبر�ض ال يرجي ال�شفاء
منه �أو �إعاقة دائمة .
امل� ��ادة  - 1 : 3ي�ع��اق��ب باحلب�س
م ��دة ال ت �ق��ل ع��ن ��س�ن��ة وال تزيد
على خم�س �سنوات والغرامة التي
ال ت �ق��ل ع ��ن خ�م���س��ة �آالف دره ��م
�أو ب ��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني كل
من علم بارتكاب �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف ه��ذا القانون
ومل يبلغ ال�سلطات املخت�صة.
 - 2يجوز الإعفاء من هذه العقوبة
�إذا كان من امتنع عن الإبالغ زوجا
للجاين �أو من �أ�صوله �أو فروعه �أو
�إخوته �أو �أخواته  .املادة : 8
 - 1يعاقب على ال�شروع يف ارتكاب
اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون بعقوبة اجلرمية التامة.
 - 2يعد فاعال للجرائم املن�صو�ص
عليها يف املواد  1مكررا  1و  2و 4
و  5و  6من هذا القانون كل من
ا�شرتك يف ارتكابها بو�صفه �شريكا
مبا�شرا �أو مت�سببا  .امل��ادة  : 9مع
عدم الإخالل بحقوق الغري ح�سن
النية يحكم يف جميع الأحوال مبا
يلي:
 - 1م �� �ص��ادرة �أدوات اجلرمية
واملتح�صالت.
� - 2إب �ع��اد الأج�ن�ب��ي ال��ذي يحكم
ب� � ��إدان� � �ت � ��ه يف �إح� � � � ��دى اجل� ��رائ� ��م
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
 - 3غلق املحل ال��ذي وقعت فيه
جرمية االجتار بالب�شر وال ي�صرح
بفتحه �إال �إذا �أعد لغر�ض م�شروع
وب �ع��د م��واف �ق��ة ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة .
امل � ��ادة  : 12ت�ن���ش��أ مب��وج��ب هذا

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة

املبتكرة التي ت�ضمن جناح املبادرات
املعنية باحلفاظ على البيئة من
خ �ل�ال حت��دي��د �أه� � ��داف وا�ضحة
مل�ع��اي�ير ال�ع�م��ل وال�ت�ق�ي�ي��م البيئي
وا�ستخدام كل الو�سائل والتي منها
ال�سينما من �أجل تقييم ومناق�شة
ق�ضايا البيئة وال��ذي يفتح �آفاقا
جديدة يف خماطبة �شرائح كبرية
ومتنوعة من املجتمع حيث الكل
معني بخطورة التحديات البيئية
ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ال �ب �� �ش��ري��ة اليوم
وم�ستقبال.
وي�ساهم مهرجان �أبوظبي الدويل
لأف �ل ��ام ال �ب �ي �ئ��ة ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف
توعية اجلمهور بالأخطار البيئية
م ��ن ح��ول �ن��ا ع�ب�ر ب ��رام ��ج عر�ض
الأف �ل��ام وال �ف �ع��ال �ي��ات التدريبية
وور� ��ش العمل جلمهور املهرجان
ولزائريه.
ك �م��ا ي� �ه ��دف �إىل ت ��وف�ي�ر ثقافة
ج��دي��دة ت�ع�ن��ى ب�ت��وث�ي��ق الكامريا
ال �� �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة ل� �ك ��ل م � ��ا يتعلق
باجلوانب البيئية يف الدولة عرب
جمع ك��اف��ة اخل�ب�رات ال�سينمائية
مبختلف جماالتها وتخ�ص�صاتها
يف جمال البيئة حتت �سقف واحد
يف �أب��وظ�ب��ي م��ن �أج��ل تطويع لغة

الفن على التوا�صل مع كافة �أفراد
املجتمع باختالف لغاته وثقافاته
وكذلك لت�أثريها يف تغيري �سلوك
الفرد �إىل الأف�ضل.
وت�سري �أه��داف مهرجان �أبوظبي
ال ��دويل لأف�ل�ام البيئة جنبا �إىل
ج�ن��ب م��ع اجل �ه��ود ال �ت��ي تتبناها
�إمارة �أبوظبي للحفاظ على البيئة
ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر

خطة �أبوظبي  2030والتي تويل
اه�ت�م��ام��ا ك �ب�يرا ل�ل�ج��ان��ب البيئي
يف العا�صمة م��ن خ�ل�ال احلفاظ
على التنوع الأحيائي كما يحر�ص
امل �ه��رج��ان ع �ل��ى دع ��م م�شروعات
الأف�ل�ام ال�سينمائية والوثائقية
امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ب �ي �ئ��ة ب� �ه ��دف زي � ��ادة
تفاعل الإن�سان مع البيئة ب�صورة
�إيجابية.

ال� �ق ��ان ��ون جل �ن��ة ت �� �س �م��ى اللجنة
الوطنية ملكافحة االجت��ار بالب�شر
ي�صدر بت�شكيلها وحتديد رئا�ستها
ق � ��رار م ��ن جم �ل ����س ال � � ��وزراء بناء
على اق�ت�راح ال��وزي��ر  .امل��ادة : 13
تخت�ص اللجنة املن�صو�ص عليها
يف امل��ادة  12من هذا القانون مبا
ي�أتي:
- 1و� �ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وطنية
��ش��ام�ل��ة مل�ك��اف�ح��ة االجت ��ار بالب�شر
و�إعداد اخلطط والربامج والآليات
املنفذة لها بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية بالدولة.
- 2درا� �س��ة وحت��دي��ث الت�شريعات
وال� � �ن� � �ظ � ��م امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة مب �� �س ��ائ ��ل
االجت� � � � ��ار ب ��ال� �ب� ��� �ش ��ر مب � ��ا يحقق
احلماية املطلوبة لل�ضحايا وفقا
للمقت�ضيات الدولية.
�- 3إع ��داد التقارير عن التدابري
ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال ��دول ��ة ملكافحة
االجت � ��ار ب��ال�ب���ش��ر ب��ال�ت�ن���س�ي��ق مع
اجلهات املعنية بالدولة.
- 4درا� � �س ��ة ال �ت �ق��اري��ر مبو�ضوع
االجت� ��ار ب��ال�ب���ش��ر وات �خ ��اذ ال�ل�ازم
ب�ش�أنها.
- 5التن�سيق بني خمتلف اجلهات
املعنية بالدولة من وزارات ودوائر
وم��ؤ��س���س��ات وه�ي�ئ��ات فيما يتعلق
مبكافحة االجتار بالب�شر ومتابعة
ما يتم يف هذا ال�ش�أن.
- 6ن�شر الوعي بامل�سائل املتعلقة
بالإجتار بالب�شر.
�- 7إق��ام��ة امل ��ؤمت ��رات والندوات
والن�شرات والتدريب وغريها مبا
يحقق �أهداف اللجنة.
- 8امل���ش��ارك��ة م��ع اجل�ه��ات املعنية
يف الدولة يف امل�ؤمترات واملنتديات
الدولية املتعلقة مبكافحة االجتار
بالب�شر ونقل وجهة نظر الدولة يف
هذه املحافل الدولية.
 - 9و�ضع الآليات املنا�سبة للتعرف
علي ال�ضحايا يف ق�ضايا االجتار
بالب�شر - 10 .القيام ب�أية �أعمال
تكلف بها اللجنة يف هذا املجال .
املادة  : 14يلتزم جميع الأ�شخا�ص
الطبيعيني واالعتباريني املخت�صني
بتطبيق �أحكام هذا القانون ب�سرية
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ح �� �ص �ل��وا عليها

تنفيذا لأحكامه وال تك�شف �سريتها
�إال ب��ال�ق��در ال ��ذي ي�ك��ون �ضروريا
لذلك  .املادة الثانية ..ت�ضاف �إىل
القانون االحت��ادي رقم  51ل�سنة
 2006امل�شار �إل�ي��ه م��واد جديدة
ب��أرق��ام  1م�ك��ررا  1و  1م�ك��ررا 2
و  6مكررا و  11مكررا  1و 11
م�ك��ررا  2و  13م�ك��ررا ن�صو�صها
الآتية :املادة  1مكررا : 1
 - 1يعد مرتكبا جرمية االجتار
بالب�شر كل من� :أ -باع �أ�شخا�صا �أو
عر�ضهم للبيع �أو ال�شراء �أو الوعد
بهما.
ب  -ا�� �س� �ت� �خ ��دم �أ�� �ش� �خ ��ا�� �ص ��ا �أو
ج�ن��ده��م �أو ن�ق�ل�ه��م �أو رح�ل�ه��م �أو
�آواه� � ��م �أو ا��س�ت�ق�ب��ال�ه��م بو�ساطة
ال�ت�ه��دي��د ب��ال�ق��وة �أو با�ستعمالها
�أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو
االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو �إ�ساءة
ا� �س �ت �غ�لال ح��ال��ة ال �� �ض �ع��ف وذل ��ك
بغر�ض اال�ستغالل .ج � -أعطى �أو
تلقى مبالغ مالية �أو م��زاي��ا لنيل
م��واف�ق��ة �شخ�ص ل��ه �سيطرة على
�شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل.
 - 2ي�ع�ت�بر اجت� ��ارا ب��ال�ب���ش��ر ولو
مل ي�ن�ط��و ع�ل��ى ا��س�ت�ع�م��ال �أي من
الو�سائل املبينة يف الفقرة ال�سابقة
ما يلي� :أ -ا�ستخدام طفل �أو نقله
�أو ترحيله �أو �إي��واءه �أو ا�ستقباله
ب� �غ ��ر� ��ض اال�� �س� �ت� �غ�ل�ال .ب -بيع
الأط� �ف ��ال �أو ع��ر��ض�ه��م ل�ل�ب�ي��ع �أو
ال�شراء.
 - 3ي�شمل اال��س�ت�غ�لال يف حكم
هذه املادة جميع �أ�شكال اال�ستغالل
اجلن�سي �أو ا�ستغالل دع��ارة الغري
�أو ال���س�خ��رة �أو ن ��زع الأع �� �ض��اء �أو
اخل ��دم ��ة ق �� �س��را �أو اال� �س�ت�رق ��اق
�أو امل�م��ار��س��ات ال�شبيهة ب��ال��رق �أو
اال��س�ت�ع�ب��اد  .امل� ��ادة  1م �ك��ررا : 2
تتخذ يف جميع مراحل اال�ستدالل
وال�ت�ح�ق�ي��ق وامل�ح��اك�م��ة يف جرائم
االجت��ار بالب�شر الإج��راءات الآتية
:
- 1ت �ع��ري��ف ال���ض�ح�ي��ة بحقوقه
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �ل �غ��ه ي �ف �ه �م �ه��ا مع
�إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة ل��ه للتعبري عن
احتياجاته القانونية واجل�سدية

واالجتماعية.
- 2ع��ر���ض ال���ض�ح�ي��ة ب �ن��اء على
ط�ل�ب��ه �أو �إذا ت�ب�ين �أن ��ه يف حاجه
لذلك على �أي جهة طبية لتلقي
العالج النف�سي �أو الع�ضوي ويودع
�أح ��د م��راك��ز ال �ت ��أه �ي��ل ال�ط�ب��ي �أو
النف�سي �إذا لزم الأمر.
�- 3إي� ��داع ال�ضحية �أح ��د مراكز
الإيواء �أو �أية جهة معتمدة �أخرى
�إذا تبني �أنه يف حاجه لذلك.
- 4ت ��وف�ي�ر احل �م ��اي ��ة الأمنية
الالزمة لل�ضحية �أو ال�شاهد متى
كان يف حاجه �إليها.
- 5ال�سماح لل�ضحية �أو ال�شاهد
ب��ال �ب �ق��اء يف ال ��دول ��ة �إذا اقت�ضى
التحقيق �أو املحاكمة ذل��ك وبناء
ع�ل��ى �أم ��ر م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة �أو
املحكمة ح�سب احلال.
- 6جواز قيام املحكمة بندب حمام
لل�ضحية ب�ن��اء ع�ل��ى طلبه وتقدر
املحكمة �أت�ع��اب��ه وي�ك��ون ق��راره��ا يف
ه ��ذا ال �� �ش ��أن ن�ه��ائ�ي��ا وي �ت��م �صرف
الأت� �ع ��اب مب��وج��ب � �ش �ه��ادة تعطى
ل ��ه م ��ن امل �ح �ك �م��ة ال� �ت ��ي ت�صرف
الأت�ع��اب  .امل��ادة  6م�ك��ررا :يعاقب
ب��احل�ب����س وال �غ��رام��ة ال �ت��ي ال تقل
عن � 1000ألف درهم �أو ب�إحدى
ه��ات�ي�ن ال�ع�ق��وب�ت�ين ك��ل م��ن ن�شر
ب� ��إح ��دى ط ��رق ال �ع�لان �ي��ة �أ�سماء
و�صور ال�ضحايا يف جرائم االجتار
بالب�شر  .املادة  11مكررا
 : 1ال ي�ج��وز م���س��اءل��ة ال�ضحية
جنائيا �أو مدنيا ع��ن �أي��ة جرمية
م��ن اجل��رائ��م املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون متى ن�ش�أت �أو ارتبطت
ارتباطا مبا�شرا بكونه جمنيا عليه
 .املادة  11مكررا
 : 2ي�ف�تر���ض ع�ل��م اجل ��اين ب�سن
ال�ضحية يف اجل��رائ��م املن�صو�ص
عليها يف ه��ذا القانون  .امل��ادة 13
مكررا :يعفى ال�ضحية يف جرائم
االجتار بالب�شر من ر�سوم الدعوى
امل��دن �ي��ة ال �ت��ي ي��رف�ع�ه��ا للمطالبة
ب��ال�ت�ع��وي����ض ع��ن ال �� �ض��رر الناجم
ع��ن ا�ستغالله يف جرمية االجتار
بالب�شر  .امل��ادة الثالثة ..يلغى كل
حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام
هذا القانون.

امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

واف��ق املجل�س ال��وط�ن��ي االحت��ادي
خ�ل�ال ج�ل���س�ت��ه ال���س��اب�ع��ة  -التي
عقدها على مدى �أربعة �أيام  12و
 13و  19و  20فرباير املا�ضي -
على �إحالة م�شروع قانون احتادي
ل�سنة  2013بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحت��ادي رقم  51ل�سنة
 2006يف ��ش��أن مكافحة جرائم
االجتار بالب�شر �إىل جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية وفقا للمادة
 89من الد�ستور التي تن�ص على
م��ع ع ��دم الإخ �ل��ال ب ��أح �ك��ام امل ��ادة
  - 110ت �ع��ر���ض م�شروعاتال �ق��وان�ين االحت��ادي��ة مب��ا يف ذلك
م���ش��روع��ات ال�ق��وان�ين امل��ال�ي��ة على
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي قبل
رفعها �إىل رئي�س االحتاد لعر�ضها
ع�ل��ى امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى للت�صديق
عليها وي�ن��اق����ش املجل�س الوطني
االحت��ادي ه��ذه امل�شروعات ول��ه �أن
يوافق عليها �أو يعدلها �أو يرف�ضها
 .و�أك � � ��دت امل� ��ذك� ��رة الإي�ضاحية
مل���ش��روع ال�ق��ان��ون  -ال��ذي ورد �إىل
املجل�س من احلكومة بتاريخ 18
ف�براي��ر 2013م  -ان الأو�ضاع
يف الآون��ة الأخ�يرة اقت�ضت �إدخال
ب �ع ����ض ال �ت �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى بع�ض
م��واد القانون االحت��ادي رق��م 51
ل �� �س �ن��ة  2006ب �� �ش ��أن مكافحة
ج��رائ��م االجت � ��ار ب��ال�ب���ش��ر بق�صد
ت�أمني احلماية الق�صوى ل�ضحايا
االجتار بالب�شر وو�ضع ال�ضمانات
ال �ك��اف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ك �ف��ل احلماية
الكاملة ل�ضحايا االجت��ار بالب�شر
وحتقيق االن�سجام مع االتفاقيات
واملعاهدات الدولية التي ان�ضمت
�إليها الدولة والوفاء بالتزاماتها
نحوها.
وح �� �س��ب امل � � ��ادة الأوىل ف �ق��د مت
ا�ستبدال امل��واد  1و 2و 3و 8و9
و  12و  13و  14مب��واد جديدة
تعلقت امل��ادة  1بالتعاريف واملادة
 2و� �ض �ع��ت ع �ق��وب��ة ع �ل��ى ك ��ل من
ي��رت �ك��ب �أي م��ن ج��رائ��م االجت ��ار
بالب�شر املن�صو�ص عليها يف م�شروع
ال �ق��ان��ون وامل � ��ادة  3ت �ن��اول��ت حكم

البنك الدويل ين�شر مقاال على موقعه االلكرتوين حول �سعي دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي لتطبيق الإطار الدويل للتميز الق�ضائي
•• �أبوظبي-وام:

ن�شر ال�ب�ن��ك ال ��دويل ع�ل��ى موقعه
االل � �ك �ت�روين م �ق��اال ح� ��ول جهود
دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي لتحقيق
ط�م��وح�ه��ا ب � ��أن ت �ك��ون واح � ��دة من
�أك�ثر املحاكم متيزا يف الأداء على
م�ستوى العامل .و�أك��د كاتب املقال
�أن ال��دائ��رة ورغ��م ن�ش�أتها الفتية

ف�إنها خطت خ�ط��وات حثيثة نحو
التميز الق�ضائي من خالل حتقيق
املعايري الدولية واخلدمات العاملية
ويف ه��ذا الإط ��ار ات�خ��ذت خطوتها
املنطقية ب�أن قررت �أن تدخل الإطار
الدويل للتميز الق�ضائي يف الدائرة
وت�ط�ب�ي�ق��ه ع �ل��ى ا�سرتاتيجياتها
وع�م�ل�ي��ات�ه��ا و�إج ��راءات� �ه ��ا النافذة
وم � ��وارده � ��ا احل ��ال� �ي ��ة .ك �م��ا �أ� �ش ��ار

ال�ك��ات��ب �أن ت��رج�م��ة ه��ذه اخلطوة
عمليا ك��ان��ت بعقد ور� �ش��ة ع�م��ل يف
 18و 19من �شهر �سبتمرب املا�ضي
� �ش �م �ل��ت  43ق��ا� �ض �ي��ا وع� � ��ددا من
وك�لاء النيابة وم��دراء ومب�ساعدة
م ��ن ال �ب �ن��ك ال� � ��دويل مت خاللها
الرتكيز العمل على خمزون اجناز
دائ ��رة الق�ضاء يف �سبعة قطاعات
من التميز الق�ضائي وعلى فهم ما

يجب �أن يطبق وطموحات الدائرة
يف هذا الإطار ..مو�ضحا �أن الإطار
الدويل للتميز الق�ضائي هو عبارة
ع��ن �أداة ق�ي��ا���س ل �ل ��أداء يتلخ�ص
عملها يف الك�شف عن فجوات الأداء
بالإ�ضافة �إىل ت�شخي�صه للمجاالت
الكامنة للتطوير من خالل تقييم
ذاتي لكل من �إدارة املحاكم وقيادتها
و� �س �ي��ا� �س��ات امل �ح��اك��م وتخطيطها

وع �م �ل �ي��ات امل �ح��اك��م و�إج ��راءات� �ه ��ا
وثقة اجلمهور باملحاكم وحاجات
امل ��راج� �ع�ي�ن ور�� �ض ��اه ��م و�سهولة
الو�صول اىل اخلدمات الق�ضائية
ور�سومها املعقولة امل��وارد الب�شرية
وامل� ��ادي� ��ة وامل ��ال� �ي ��ة وذل � ��ك بهدف
حتقيق غ��ر��ض�ين� :أول�ه�م��ا معرفة
امل� ��دراء يف ال��دائ��رة ع�ل��ى املجاالت
ال� �ت ��ي ه� ��ي ب �ح��اج��ة �إىل تطوير

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

دبى

الوطني االحتادي يحيل م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون مكافحة جرائم االجتار بالب�شر ل�سنة � 2006إىل اللجنة القانونية
•• �أبوظبي-وام:

03

لتحقيق الأه ��داف الإ�سرتاتيجية
وث��ان �ي �ه �م��ا و� �ض��ع �أ� �س��ا���س لعملية
امل�شاركة يف تطوير فهم م�شرتك
ل�ل�م���س��ائ��ل ال �ت��ي ي �ج��ب �أن ت�ؤخذ
باحل�سبان وال�ت��ي ميكن �أن تكون
م��دخ�لات للخطة الإ�سرتاتيجية
لدائرة الق�ضاء .2018- 2013
وق � ��ال ال �ك��ات��ب يف خ �ت ��ام مقالته
�أن ��ه ي ��رى �أن ه ��ذه ��س�ت�ك��ون نقطة

االن � �ط �ل�اق مل �ن��اق �� �ش��ات �ست�ستمر
ب�ين �إدارات ال��دائ��رة بهدف قيا�س
الأداء واالجن��ازات وك�شف جماالت
التطوير مم��ا يوفر �أر��ض��ا خ�صبة
مل�ن��اق���ش��ة اخل �ط��ة الإ�سرتاتيجية
اجل� ��دي� ��دة ل �ل �م �� �ض��ي ق ��دم ��ا نحو
الأه ��داف ال�شاملة وال��و��ص��ول �إىل
م���س�ت��وى �أف �� �ض��ل امل �ح��اك��م �أداء يف
العامل .

ال�شارقة

5386444
5242111

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى
عجمان

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

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

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

2242999

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

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

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

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

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

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

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

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999
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�أخبـار الإمـارات

Sunday 10

اختتام فعاليات احلملة املرورية �سالمة امل�شاة م�س�ؤوليتنا
•• الفجرية-الفجر:

04

اختتمت �إدارة امل��رور والدوريات ب�شرطة الفجرية فعاليات احلملة
امل��روري��ة الف�صلية الأوىل التي ب��د�أت م��ن مطلع ال�ع��ام اجل��اري يف
�إطار ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة الفجرية
ال��رام�ي��ة �إىل ن�شر الثقافه وال��وع��ي امل ��روري والتعريف ب�إر�شادات
ال�سالمة والأمان مل�ستخدمي الطريق من امل�شاة
وق��ال العقيد علي را��ش��د ب��ن ع��وا���ش مدير �إدارة امل��رور والدوريات
ب�شرطة الفجرية �إن فعاليات احلملة �أ�سهمت يف تو�صيل الثقافة
امل��روري��ه ملختلف �شرائح املجتمع من م�ستخدمي الطريق وركزت
على تعريف ال�سائقني بحقوق م�ستخدمي الطريق  ،واحرتام معابر

امل�شاة ،وعدم الوقوف عليها  ،كما حثت امل�شاة وم�ستخدمي الطريق
على االنتباه جيداً �إىل حركة املركبات  ،وع��دم الت�سرع وتعري�ض
حياتهم للخطر .
ومن جانبه �أو�ضح املالزم حممد ح�سن الب�صري مدير فرع التوعية
والإع�لام امل��روري �أن احل��دث الرئي�س يف احلملة كان توزيع كتيب
ت��وع��وي  ،ون�شرة �إر��ش��ادي��ة لل�سائقني و للم�شاة ،املطبوع باللغتني
العربية والإجنليزية وتناول بال�شرح تعليمات و�إر�شادات عبور امل�شاة
واملخالفة مثل عبور امل�شاة للطريق م��ن غ�ير الأم��اك��ن املخ�ص�ص
لعبورهم ( �إن وجدت) التي تعر�ض مرتكبها ملخالفة مرورية بقيمة
 200درهم  .بالإ�ضافة للمحا�ضرات وور�ش التوعية املروريه لطلبة
املدار�س.

جامعة ال�شارقة تعقد م�ؤمترا علميا دوليا وندوة حول التقنيات الكهرومغناطي�سية احلديثة
•• ال�شارقة-الفجر:

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال�شارقة رئي�س وم�ؤ�س�س اجلامعة تعقد جامعة
ال�شارقة وبالتعاون مع جامعة باري�س �ساد امل�ؤمتر العاملي الرابع يف تو�صيف
املواد الفوتوبلورية والفوتوبالزمية واملعروفة مبواد امليتا ،وذلك بالتزامن
م��ع عقدها للندوة الثانية يف التقنيات الكهرومغناطي�سية احلديثة يف
الفرتة ما بني  18و 22من �شهر مار�س �آذار اجلاري.
�أعلن ذلك �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي نائب مدير جامعة
ال�شارقة لل�ش�ؤون الأكادميية رئي�س اللجنة العليا امل�شرفة على امل�ؤمتر الذي
�أكد ب�أن هذا امل�ؤمتر الدويل والقوي �أكادمييا وعلميا ي�أتي يف �إطار اهتمام
جامعة ال�شارقة بالعلوم والتكنولوجيا وحر�صها على دفع عجلة البحث

العلمي فيها .و�أ�شار نائب املدير �إىل �أن �أكرث من  500ورقة بحثية علمية
�سيتم طرحها يف �إط��ار جل�سات امل�ؤمتر العديدة بعد �أن مت اعتمادها بعد
حتكيمها من قبل جلنة علمية خمت�صة مكونة من عدد من املخت�صني ،و�أن
علماء ومتخ�ص�صني م�شهورين عامليا �سي�أتون من �أكرث من  35دولة حول
العامل للم�شاركة يف فعاليات هذا امل�ؤمتر.
من جانبه ذك��ر الدكتور ح�سني حممد املهدي رئي�س اللجنة التنظيمية
للم�ؤمتر ب�أنه قد مت توزيع الأوراق البحثية العلمية على �ست جل�سات عمل
متوازية تبد�أ يوميا من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحا وحتى ال�ساعة
اخلام�سة م�ساء يف مبنى كلية العلوم للطالب يف جامعة ال�شارقة ،و�أن
اللجنة املنظمة �أع��دت برناجما ثقافيا و�سياحيا يتم من خالله تعريف
امل�شاركني على املعامل الرتاثية وال�سياحية لإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات
العربية املتحدة.

�سعود بن �صقر ي�ستقبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
��س�ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
يف ق�صر ال�ظ�ي��ت رئ�ي����س و�أع�ضاء
جم �ل ����س �إدارة ال �غ��رف��ة برئا�سة
� �س �ع��ادة ي��و� �س��ف ع �ب �ي��د النعيمى
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ي��راف�ق�ه��م �سعادة
ع �ب��د ال �ن��ا� �ص��ر ال �ق �� �ص�ي�ر مدير
ع��ام غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ر�أ�س
اخل�ي�م��ة وال��ذي��ن ق��دم��وا لل�سالم
على �سموه مبنا�سبة تعيينهم يف
جم�ل����س �إدارة ال �غ��رف��ة اجلديد.
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
االع �ل��ى ح��اك��م را� ��س اخل�ي�م��ة قدر
ا� �ص��در م��ر� �س��وم��ا ام�ي�ري��ا رق ��م 1
ل���س�ن��ة  2013بت�شكيل جمل�س
�إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة ر�أ�س

اخليمة برئا�سة�سعادة يو�سف عبيد
النعيمي وع�ضوية ال���س��ادة �أحمد
ع�ب��داهلل الأع�م��ا���ش وحممد �أحمد
رقيط وول�ي��د حممد عبدالكرمي
و��س�ع�ي��د حم �م��د ال �� �ص �ي��اح ورا�شد
ع� �ب ��داهلل �أح� �م ��د را�� �ش ��د النعيمي
وعارف خليفة املزكي وحممد علي
ع �ب��داهلل ال���ش��ره��ان و��س�ي��ف �أحمد
ب ��و ال ��روغ ��ة وال ��دك� �ت ��ورة عائ�شة
القطامي ويو�سف حممد ا�سماعيل
وعارفة �صالح الفالحي وفاطمة
ح���ض��روم الغفلي ور��ض��ا �صديقي
وروبريتو �سانتيني .واختار جمل�س
�إدارة ال�غ��رف��ة يف اج�ت�م��اع��ه الأول
ال�سادة �سعيد حممد ال�صياح نائبا
اول لرئي�س جمل�س �إدارة الغرفة
وول�ي��د حممد عبد ال�ك��رمي نائبا
ثانيا لرئي�س جمل�س �إدارة الغرفة
وحم�م��د ع�ل��ي ع�ب��د اهلل ال�شرهان
الع�ضو املايل للغرفة وت�ضم هيئة

امل �ك �ت��ب ك�ل�ا م ��ن رئ �ي ����س جمل�س
الإدارة وال �ن��ائ��ب الأول والثاين
والع�ضو املايل للغرفة .وقد رحب
�سموه خ�لال اللقاء ال��ذي ح�ضره
�سعادة �سامل علي عبداهلل ال�شرهان
م�ست�شار �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخليمة برئي�س و�أع���ض��اء جمل�س
�إدارة الغرفة يف ت�شكيلهم اجلديد
متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف
م�ه��ام عملهم وق ��ال ن�ح��ن �سعداء
ب �ه��ذا ال�ت���ش�ك�ي��ل وت �ن��وع اخل�ب�رات
ال� �ت ��ي ي �� �ض �م �ه��ا �أع� ��� �ض ��اء جمل�س
الإدارة م��ن خم�ت�ل��ف القطاعات
ليقوم كل منكم بدور ريادي ي�صب
يف دع ��م م���ص��ال��ح الإم� � ��ارة ونحن
م�ستعدون لتقدمي الدعم الالزم
للو�صول �إىل النجاح احلقيقي يف
خمتلف قطاعات الأعمال  .و�أ�شاد
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
بالنتائج الإيجابية التي متخ�ضت

عنها اج�ت�م��اع��ات املجل�س م�شريا
�إىل ت�ط�ل�ع��ات��ه ن�ح��و ت�ع��زي��ز ودعم
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي ومواكبة
ال �ت �ط��ور يف خم �ت �ل��ف القطاعات
االقت�صادية على كافة امل�ستويات
ال�ع��امل�ي��ة  .ووج ��ه ��س�م��وه ب�ضرورة
االط�لاع على املمار�سات الناجحة
ل�غ��رف ال�ت�ج��ارة واال��س�ت�ف��ادة منها
مب��ا يتنا�سب وي�ت��واك��ب م��ع مكانة
االقت�صاد الوطني كما دعا �سموه
�إىل ��ض��رورة العمل ب��روح الفريق
وتوجيه اجلهود نحو بناء م�ستقبل
م� �ع ��ريف ي �� �ص��ب يف � �ص �ق��ل هوية
الإمارة وت�سهيل اخلدمات املقدمة
للأع�ضاء وامل�ستثمرين وا�ستقطاب
الوفود التجارية .من جانبه وجه
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و� �ص �ن��اع��ة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة ال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر ل���ص��اح��ب ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة ع�ل��ى متابعته املتوا�صلة

مل �خ �ت �ل ��ف اخل � �ط� ��ط وامل� ��� �ش ��اري ��ع
للغرفة م ��ؤك��دا �أن الغرفة قامت
ب�ت��أ��س�ي����س ق��اع��دة ��ص�ل�ب��ة لتمكني
قطاع الأعمال يف الإم��ارة من �أداء
م�ه��ام��ه يف تنفيذ خ�ط��ط وبرامج
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ال�شاملة

وت�ع��اون��ت ب�شكل ب�ن��اء م��ع اجلهات
والهيئات احلكومية لتهيئة البيئة
اخل���ص�ب��ة �أم � ��ام ال �ق �ط��اع اخلا�ص
للإ�سهام الفاعل يف م�سرية العمل
االق �ت �� �ص��ادي  .ك�م��ا �أ� �ش��اد بجهود
�أع���ض��اء جمل�س �إدارة ال�غ��رف��ة يف

ت��ر��س�ي��خ دور ال �غ��رف��ة ودف� ��ع �أطر
ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة م��ع الدوائر
امل �ح �ل �ي��ة وجم �ت �م �ع��ات الأع � �م ��ال .
وب ��دوره ��م �أك� ��د �أع �� �ض��اء جمل�س
�إدارة الغرفة �أن توجيهات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ � �س �ع��ود ب��ن �صقر

ال�ق��ا��س�م��ي مت�ث��ل دع��ام��ة �أ�سا�سية
ل�ك��اف��ة امل� �ب ��ادرات ال��رئ�ي���س�ي��ة التي
تبنتها ال �غ��رف��ة م ��ؤك��دي��ن ب�أنهم
�سيبذلون ك��ل اجلهد لتقدمي كل
م��ا ل��دي �ه��م م��ن �إم �ك��ان �ي��ات لدعم
البنية االقت�صادية يف الإمارة.

جمعية الإمارات لل�سالمة املرورية :ا�سبوع املرور اخلليجي فر�صة لرفع الوعي حول �آثار �إ�صابات الطرق
•• �أبوظبي-وام:

حاكم ر�أ�س اخليمة يح�ضر افراح ال�سويدي
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة م�ساء �أم�س االول حفل الع�شاء الذي �أقامه رجل
الأعمال را�شد حممد عبد اهلل ال�سويدي مبنا�سبة زفاف جنله حممد �إىل
كرمية ال�سيد حميد �سامل حميد بن ب��در ال�سويدي  .كما ح�ضر احلفل
الذي �أقيم يف �صالة الأفراح الكربى يف فندق ر�أ�س اخليمة ال�شيخ �سامل بن

�سلطان القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين وال�شيخ حميد بن عبداهلل
القا�سمي وال�شيخ عمر بن عبداهلل القا�سمي و ال�شيخ �صقر بن خالد بن
حميد القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي
وال�شيخ حممد بن كايد القا�سمي رئي�س دائرة التنمية الإقت�صادية وعدد
من ال�شيوخ و مفتاح بن علي بن عبيد اخلاطري واعيان ووجهاء البالد
وامل�سئولون و�أبناء القبائل واملدعوون  .وقدمت فرقة عيالة العني خالل
احلفل الأهازيج والفنون الإماراتية الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�سبة.

�أك � � ��د حم� �م ��د �� �ص ��ال ��ح ب� ��ن ب� ��دوة
ال��درم �ك��ي رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
ج �م �ع �ي��ة الإم� � � � � ��ارات لل�سالمة
امل ��روري ��ة �أن االح �ت �ف��ال ب�أ�سبوع
املرور اخلليجي التا�سع والع�شرين
ي�ع�ك����س االه �ت �م��ام امل �ت��زاي��د على
م �� �س �ت��وى دول اخل� �ل� �ي ��ج عامة
وعلى م�ستوى ال��دول��ة مبو�ضوع
ال�سالمة على ال�ط��رق واجلهود
ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ال��دول��ة للت�صدي
مل���ش�ك�ل��ة ح � ��وادث امل � ��رور و�آث ��اره ��ا
حيث يعد هذا االحتفال منا�سبة
ت�ضع م��و��ض��وع �إ� �ص��اب��ات حوادث
امل��رور من �ضمن الأول��وي��ات التي
حتظى باهتمام متخذي القرار
والهيئات وال��دوائ��ر واجلمعيات
املعنية التخاذ املبادرات من �أجل
تعزيز ال�سالمة على الطرق.
وقال الدرمكي يف ت�صريح ام�س ان
االحتفال با�سبوع املرور اخلليجي
ف��ر��ص��ة ل��رف��ع ال��وع��ي ح��ول �آثار
�إ�صابات املرور على الطرق خا�صة
بني فئة ال�شباب من م�ستخدمي

ل �ط��ري��ق وت �ع��زي��ز �آل� �ي ��ات العمل
ح ��ول ال �ع��وام��ل ال��رئ�ي���س�ي��ة ذات
الأث ��ر الكبري يف جتنب �إ�صابات
احل � � ��وادث ..الف � �ت� ��ا �إىل �أهمية
امل� �ح ��اور ال��رئ�ي���س�ي��ة للمنظومة
امل ��روري ��ة و�إع � ��داد خ�ط��ط العمل
وفقا لها.
و�أ� � �ش� ��اد ب��اجل �ه��ود ال �ت��ي تبذلها
اجلهات احلكومية املعنية وعلى
ر�أ�سها وزارة الداخلية ومديريات
و�إدارات املرور يف الدولة والتي نتج
عنها انخفا�ض ملمو�س يف اعداد

الوفيات والإ�صابات الناجمة عن
احل ��وادث امل��روري��ة ل�ع��ام 2012
مقارنة بعام  2011والذي يعترب
م�ؤ�شرا �إيجابيا ي�ؤكد �صحة امل�سار
وال �ت��وج��ه ..الف �ت��ا �إىل �أن �شعار
�أ� �س �ب��وع امل� ��رور غ��اي�ن�ت��ا �سالمتك
يعك�س ب�لا �شك اه�ت�م��ام القيادة
الر�شيدة ب�أمن و�سالمة الإن�سان
ووق��اي �ت��ه م��ن خم��اط��ر احل ��وادث
املرورية والتي تعترب من الق�ضايا
امللحة التي ت�ستدعي ايجاد طريق
متعددة لتوفري احللول املنا�سبة

لتفادي ما تخلفه حوادث الطرق
من تداعيات وم�شاكل اجتماعية
واق �ت �� �ص��ادي��ة و� �ص �ح �ي��ة وبيئية
وغريها من امل�شاكل.
وقال ان من �أبرز �أ�سباب احلوادث
امل ��روري ��ة وف ��ق م ��ا �أ�� �ش ��ارت �إليه
الإح���ص��ائ�ي��ات امل��روري��ة ه��ي عدم
ت��رك م�سافة كافية بني املركبات
وال �ت��ي �أج �م��ع اخل �ب��راء ع �ل��ى �أن
تكون ما يقارب  35م يف الظروف
ال�ع��ادي��ة يف ح�ين ي�ج��ب �أن تكون
امل�سافة م�ضاعفة وال�سرعة اقل
بكثري م��ن �سرعة الطريق حالة
� �س��وء الأح � � ��وال اجل ��وي ��ة وت ��دين
مدى الر�ؤية .
واك � � ��د اب� � ��ن ب � � ��دوة �أن التقيد
بال�سرعة وعدم الطي�ش واالنتباه
وت��رك م�سافة �آم��ان بني املركبات
ه��ي مفتاح ال�سالمة مل�ستخدمي
ال�ط��ري��ق وم�ه�م��ا ك��ان��ت الأ�سباب
امل�ؤدية لعدم ترك م�سافة �آمان �أو
التجاوز وال�سرعة فيه ال ت�ساوى
تعر�ض ال�سائق ومن معه وغريه
م��ن م�ستخدمي الطريق خلطر
احلوادث املرورية .

رقابة الأغذية يف بلدية ال�شارقة تنفذ � 59ألف زيارة وحملة تفتي�شية عام 2012
•• ال�شارقة-وام:

ك�شف التقرير ال�سنوي لعام 2012
ال�صادر عن بلدية مدينة ال�شارقة �أن
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عدد الزيارات التي قام بها ق�سم رقابة
الأغ ��ذي ��ة �إىل امل��ؤ��س���س��ات وحمالت
بيع و�إن�ت��اج امل��واد الغذائية ب�أنواعها
املختلفة بلغت  59الفا و 843زيارة

 .و�أو� �ض �ح��ت ال��دك �ت��ورة ر� �ش��ا �أحمد
القا�سمي م�ساعد مدير عام البلدية
ل�ش�ؤون ال�صحة والبيئة واجلودة ان
ق�سم رقابة الأغذية ا�صدر يف العام
امل��ا��ض��ي اوام ��ر ب ��إغ�لاق  50من�ش�أة
غذائية ب�شكل م�ؤقت حلني التزامها
بال�شروط ال�صحية وذل��ك يف �إطار
حر�ص بلدية ال�شارقة على احلفاظ
ع �ل��ى ��ص�ح��ة و� �س�ل�ام��ة امل�ستهلكني
وال � �ت � ��أك� ��د م� ��ن ج � � ��ودة و�صالحية
املنتجات الغذائية املوجودة بالأ�سواق
 .كما مت �سحب  323عينة لفح�صها
خمربيا بالإ�ضافة �إىل  197عينة
�أخ � ��رى ب �ن��اء ع �ل��ى � �ش �ك��اوي و�صلت
�إىل ق�سم رقابة الأغ��ذي��ة من بع�ض
امل�ستهلكني .و�أك��دت ان ه��ذه الأرقام
تعك�س حجم اجل�ه��ود الكبرية التي
ب��ذل �ه��ا ق���س��م رق��اب��ة الأغ ��ذي ��ة على
م ��دار ع��ام ك��ام��ل م��ن �أج ��ل احلفاظ
على �صحة و�سالمة امل�ستهلكني يف
كافة �إنحاء املدينة حيث يقوم الق�سم
ب �ج��والت وزي � � ��ارات ت�ف�ق��دي��ة ب�شكل
م�ستمر جل�م�ي��ع امل�ن���ش��آت الغذائية
وامل � �ح �ل�ات وامل� �ط ��اع ��م وم� ��ن بينها
املقا�صف املدر�سية منوهة اىل �أخذ
 105ع�ي�ن��ات خ�ل�ال ال �ع��ام املا�ضي
م��ن امل �ي��اه امل���س�ت�خ��دم��ة يف املدار�س
احلكومية للت�أكد من جودتها حفاظا
على �صحة وح�ي��اة الأب �ن��اء الطلبة.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة ر��ش��ا القا�سمي �أن
ق�سم رقابة الأغذية يقوم بالتفتي�ش
ع �ل ��ى ك ��اف ��ة امل� ��واق� ��ع ال� �ت ��ي ت�شمل
امل �ط��اع��م وال �ك��اف �ي�تري��ات وال�سوبر
ماركت والبقاالت واملطابخ ال�شعبية
وحم �ل��ات جت � ��ارة امل� � ��واد الغذائية
وجت � � ��ارة الأ�� �س� �م ��اك واخل� ��� �ض ��روات
والفاكهة والتمور وخدمات التموين
وحم�لات بيع وجت��ارة االي����س كرمي
وجت� ��ارة ال �ب �ه��ارات وال�ع���س��ل وطهي
وتقدمي الأ�سماك وجتهيز وتقدمي
املعجنات .

معر�ض للم�شاريع الطالبية املبتكرة يف �أبريل

جائزة ر�أ�س اخليمة للإبداع والتميز التعليمي حتكم م�سابقة قراءتي هوايتي
حددت جائزة ر�أ�س اخليمة للإبداع
وال�ت�م�ي��ز ال�ت�ع�ل�ي�م��ي اب��ري��ل املقبل
م��وع��دا الق��ام��ة م�ع��ر���ض امل�شاريع
املبتكرة الثاين جاء ذلك يف ت�صريح
للأ�ستاذة م��وزة �سيف مطر ع�ضو
ة جم�ل����س ام �ن��اء اجل ��ائ ��زة رئي�سة
اجل�م�ع�ي��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة الإماراتية
خ�ل�ال اف�ت�ت��اح�ه��ا ي��وم ام ����س االول
لفعاليات حتكيم م�سابقة «قراءتي
ه��واي �ت��ي» ال �ت��ي ط��رح�ت�ه��ا اجلائزة
على امليدان الرتبوي بداية الف�صل
ال��درا� �س��ي ال �ث��اين ��ض�م��ن مبادرات
اجلائزة.
وق ��ال اال� �س �ت��اذة م ��وزة �سيف مطر
 :ك��ان��ت �إدارة اجل ��ائ ��زة اعتمدت
ه��ذه امل�سابقة يف ال��دورات ال�سابقة
لت�شجيع العادات التعليمية احلميدة
ك ��ال � �ق ��راءة ب �ي�ن ط �ل �ب��ة وطالبات
امل��دار���س وت��أك�ي��دا على ا�ستمرارية
االرت �ب��اط ب��امل�ي��دان ال�ترب��وي  ،هذا
وك��ان��ت ق��د �� ُ�ش�ك�ل��ت جل�ن��ة لتحكيم
م�سابقة قراءتي هوايتي بالتعاون
مع منطقة ر�أ�س اخليمة التعليمية
والتي �ضمت عدد من موجهي اللغة
العربية على ان تعلن نتائج حتكيم

امل�سابقة خالل ال�شهر احلايل .
ويف جانب اخر و�ضمن حملة ثقافة
الإب � � ��داع ال �ت��ي ت�ب�ن�ت�ه��ا و�أطلقتها
اجل ��ائ ��زة  ،ت���س�ت�ع��د �إدارة اجلائزة
لإق��ام��ة معر�ض امل���ش��اري��ع املبتكرة
ال �ث ��اين وامل ��زم ��ع اق��ام �ت��ه يف �شهر
ابريل القادم ،والذي يهدف لتعزيز
وت���ش�ج�ي��ع ال �ط �ل �ب��ة ع �ل��ى االبتكار
والتفكري وح�ف��زه��م على امل�شاركة
بفعالية يف امل�ع��ر���ض لإع��داده��م يف
جم��ال االب�ح��اث وال��درا��س��ات  ،وقد
ك��ان��ت �إدارة اجل ��ائ ��زة ق��د طرحت
م �ب��ادرة م�ع��ر���ض امل���ش��اري��ع املبتكرة
ع�ل��ى امل �ي��دان ال�ت�رب��وي يف الف�صل
ال��درا� �س��ي االول  ،ه��ذا وق��د قامت
جل �ن��ة ت �ق �ي �ي��م امل �� �ش��اري��ع العلمية
املبتكرة يف اجل��ائ��زة خ�لال الفرتة
امل��ا��ض�ي��ة ب ��زي ��ارة م ��دار� ��س منطقة
را���س اخليمة التعليمية لالطالع
على الأفكار العامة وح�صر املكونات
واخل ��ام ��ات امل���س�ت�خ��دم��ة ومراحل
اجناز امل�شاريع والدعم املطلوب من
قبل �إدارة اجلائزة .
وق��د ع�ق��دت ادارة اجل��ائ��زة اجتماع
برئا�سة اال�ستاذة م��وزة �سيف مطر

ع�ضو جمل�س �أمناء اجلائزة رئي�سة
اجل�م�ع�ي��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة الإماراتية
م��ع ج�م�ي��ع ال�ط�ل�ب��ة امل �� �ش��ارك�ين يف
املعر�ض واال��س��ات��ذة امل�شرفني على
امل �� �ش ��اري ��ع ب �ح �� �ض��ور مم �ث �ل�ين عن
م��در��س��ة ال��رم����س ال�ث��ان��وي��ة ب�ن�ين ،
م��در� �س��ة ��ش�م��ل للتعليم اال�سا�سي
بنني  ،مدر�سة جلفار الثانوية بنات
 ،م��در��س��ة اجل�ير للتعليم الثانوي
 ،ثانوية التكنولوجيا التطبيقية
،ومدر�سة الر�ؤية للتعليم التانوي
بنات .
وحتدث اال�ستاذة موزة �سيف مطر
ع��ن جن��اح��ات م �ب ��ادرة اجل ��ائ ��زة يف
اط�ل�اق حا�ضنة الإب� ��داع الطالبي
ك� ��واح� ��دة م ��ن م � �ب� ��ادرات اجل ��ائ ��زة
الت�شجيعية والتي ت�ساهم يف حتفيز
م�ؤ�س�ساتنا التعليمية نحو حتقيق
�أع �ل��ى م�ع��اي�ير اجل ��ودة  ،وع�ل�ي��ه مت
اختيار عدة مدار�س حا�ضنة للإبداع
ال �ط�لاب��ي ط�ب�ق�اً مل�ع�ي��ار ال�ت�م�ي��ز يف
املدر�سة وهو ن�سبة احلا�صلني على
 90%وما فوق ن�سب ًة لعدد طالب
املدر�سة الإجمايل.
وق��ال��ت  :ان ج��ائ��زة را� ��س اخليمة

لالبداع والتميز م�ؤ�س�سة حكومية
غري ربحية تعنى بالتعليم يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة وذلك من خالل رعاية
امل�ب��دع�ين وامل�ت�م�ي��زي��ن م��ن الطلبة
واخل��ري �ج�ي�ن وال �ه �ي �ئ��ات الإداري� � ��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات التي لها
�إ�سهامات يف احلقل الرتبوي �سعياً
لتحقيق منو متوازن بني املوارد .
وا� � �ض ��اف ��ت  :ان ر�ؤي� � � ��ة اجل ��ائ ��زة
ه ��ي حت �ف �ي��ز ل �ل �م �ت �م �ي��زي��ن ،رعاية
للمبدعني ،نتاجات جمتمعية واعدة
ور�سالة اجلائزة ال�سعي من خاللها
�إىل ت�شجيع امل�ت�ف��وق�ين واملبدعني
وحت �ف �ي��زه��م وت�ن�م�ي�ت�ه��م م ��ن �أج ��ل
تعميق ق�ي�م��ة ال�ت�م�ي��ز واجل � ��ودة يف
العمل ورف��ع كفاءة القوى العاملة
لتحقيق �أهداف املجتمع ،وذلك من
خالل ال�شراكة الفاعلة بني اجلائزة
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية.
واك � � ��دت ان اجل� ��ائ� ��زة ت� �ه ��دف اىل
رعاية الطلبة املتفوقني واملتميزين
واملبدعني ل�ضمان ا�ستثمار �أف�ضل
للكفاءات املواطنة و حتفيز وتنمية
الطلبة والأ��س��ات��ذة واخلرجني من

اج��ل تعميق قيمة التميز واجلودة
يف العمل .وامل�ساهمة يف التطوير
ال �ن��وع��ي ل� �ل� �م ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة مبا
يلبي متطلبات التنمية امل�ستدامة
 ،كما ت�ه��دف اجل��ائ��زة اىل ت�شجيع
املتفوقني واملتميزين واملبدعني من
الطلبة والأ�ساتذة واخلريجني واىل
حتقيق �شراكة حقيقية وفاعلة بني
اجلائزة وامل�ؤ�س�سات املجتمعية.
وح �� �س��ب ال �ن �ظ��ام اال� �س��ا� �س��ي متنح
ج� ��ائ� ��زة ر�أ� � � ��س اخل �ي �م ��ة ل�ل�اب ��داع
والتميز التعليمي للهيئات الإدارية
والتعليمية والفنية من املواطنني
العاملني يف منطقة ر�أ���س اخليمة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وذل� � ��ك ب��ال �ن �ظ��ر �إىل
�أقدميتهم �أو متيزهم والتزامهم
ب�أخالقيات املهنة وللهيئات الإدارية
والتعليمية والفنية من العاملني
يف منطقة ر�أ���س اخليمة التعليمية
الذين قدموا بحوثا تربوية متميزة
تخدم العملية التعليمية كما متنح
اجلائزة للطلبة املواطنني املتفوقني
واملبدعني من منطقة ر�أ�س اخليمة
التعليمية .واخلريجني املتفوقني
من الكليات واجلامعات.
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اتفاقية تعاون م�شرتك بني جامعة العني وجامعة �شمال ميت�شيجان
•• العني-الفجر:

وقعت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون م�شرتك مع
جامعة �شمال ميت�شيجان الأمريكية ،وذلك بهدف تعزيز التبادل املعريف
والبحثي مبا ي�ؤدي اىل تو�سيع �آفاق املعرفة وتوطيد �أوا�صر التعاون
الثقايف .جاء ذلك خالل زيارة وفد من جامعة �شمال ميت�شيجان �إىل
جامعة العني مبقرها يف مدينة العني ،حيث �ضم الوفد يف ع�ضويته
الدكتور ديفيد هاينز رئي�س جامعة �شمال ميت�شيجان والدكتور بول
النغ نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية والدكتور جمال را�شد
عميد كلية العلوم واالقت�صاد فيجامعة �شمال ميت�شيجان ،حيث كان
يف ا�ستقبال الوفد الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س جامعة العني

واال�ستاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي نائب رئي�س اجلامعة.
وقال �أ.د .غالب الرفاعي �إن التعاون امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سات التعليمية،
ي�سهم يف �إث� ��راء ال �ق��درات العلمية وال�ث�ق��اف�ي��ة مب��ا ي��دع��م اخلربات
الأكادميية والتعليمية من خالل مبادرات م�شرتكة تعود بالنفع العام
على الطلبة واال�ساتذة يف املجال العلمي والبحثي.
و�أ� �ض��اف �أن االتفاقية امل�شرتكة ب�ين جامعة ال�ع�ين وجامعة �شمال
ميت�شيجان  ،ت�أتي يف �إطار م�ساعي الطرفني لتفعيل التبادل والتوا�صل
بينهما ،مبا ينعك�س �إيجابياً على اجلامعتني ،ويغني جتاربهما ،ويثمن
الروابط التي جتمعهما ،وبناء على ذلك ت�ضمنت االتفاقية التعاون يف
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،و�إعداد برنامج لتقوية املجال العلمي
واملعريف والثقايف وذلك عرب تبادل زي��ارات امل�س�ؤولني ،و�أع�ضاء هيئة

التدري�س لإلقاء املحا�ضرات وتبادل اخلربات لإجراء البحوث العلمية
امل�شرتكة يف خمتلف التخ�ص�صات ،بالإ�ضافة لعقد امل�ؤمترات العلمية
والثقافية التي تتناول ق�ضايا م�شرتكة� ،إىل جانب العمل على ن�شر
البحوث بح�سب ما يتفق عليه اجلانبان وما ت�سمح به الأنظمة املطبقة
لكل منا.
وتابع الرفاعي �أن��ه �سيتم مبوجب االتفاقية املوقعة تبادل للوثائق
واملعلومات ذات االهتمام امل�شرتك بيننا وبني جامعة �شمال ميت�شيجان،
بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع التعاون يف جم��ال تطوير املناهج التعليمية،
والتخطيط ال�ترب��وي وال��درا��س��ات املتعلقة بالتعليم ال�ع��ايل ،وكذلك
ت�شجيع الت�أليف امل�شرتك والرتجمة امل�شرتكة للكتب واملراجع التي
ت�صدر عنهما ون�شر وتوزيع هذه الكتب لدى اجلانبني.

ً
اجتماعا اليوم لتنظيم االحتفال باليوم العاملي بدبي مول
متطوعو متالزمة داون يعقدون
تنظم جمعية الإم� ��ارات ملتالزمة
داون اح � �ت � �ف� ��ال � �ه� ��ا ال� ��� �س� �ن ��وي
اجل� �م ��اه�ي�ري ال �ك �ب�ي�ر مبنا�سبة
ال�ي��وم ال�ع��امل��ي مل�ت�لازم��ة داون يوم
الثالث والع�شرين م��ن ال�شهر يف
دبي مول.
� �ص��رح��ت ب��ذل��ك � �س �ع��ادة ال�سيدة
��س��ون�ي��ا ال���س�ي��د �أح �م��د الها�شمي
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية .
وق��ال��ت ال �ه��ا� �ش �م��ي�� :س�ي���ش��ارك يف
ه ��ذا ال �ي��وم ذوي م �ت�لازم��ة داون
من اجلن�سني مبراكز و�أندية ذوي
الإع��اق��ة ب��ال��دول��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات وجمعيات
النفع العام واملهتمني ب�شئون ذوي
م �ت�لازم��ة داون وع� ��دد ك �ب�ير من
ال�شخ�صيات الهامة يف املجتمع.
وي�ع�ق��د ف��ري��ق م�ت�ط��وع��ي جمعية
االم ��ارات ملتالزمة داون اجتماعا
ع�صر االح ��د  10م��ار���س يف مقر
اجل �م �ع �ي��ة يف ج� �م�ي�ره لتن�سيق
االع� � � ��داد ل �ل �ف �ع��ال �ي��ة وتنظيمها
ب�أف�ضل وجه .
ووج �ه��ت ادارة اجل�م�ع�ي��ة الدعوة

لنجوم املجتمع وافراده للم�شاركة
ب� �ه ��ذا االح� �ت� �ف ��ال ال� �ه ��ام للأخذ
ب ��أي��دي ذوي م�ت�لازم��ة داون نحو
ال��رق��ي وال �ب �ن��اء وت�خ�ط��ي حواجز
الإعاقة وللم�شاركة �سويا يف ر�سم
االبت�سامة على �شفاههم وذلك من
خالل امل�شاركة مع ذوي متالزمة
داون يف فعالية امل�شي االحتفالية
امل�ق��ام��ة ب��ال��راب�ع��ة م��ن ع���ص��ر يوم
ال�سبت  23مار�س يف دبي مول.
واث� �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
لفعاليات االحتفال باليوم العاملي
ل � ��ذوي م �ت�ل�ازم��ة داون امل�شكلة
يف ج �م �ع �ي��ة االم � � � ��ارات ملتالزمة
داون ع �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة الكرمية
ال�ت��ي توليها احل�ك��وم��ة الر�شيدة
بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة
واجلهات املعنية يف االعتناء بذوي
م�ت�لازم��ة داون وت��وف�ير وت�سهيل
ك��اف��ة م �ق��وم��ات احل �ي��اة ال�سعيدة
لهم .
واع��رب��ت الها�شمي ع��ن تقديرها
وجمل�س ادارة اجلمعية لداعمي
الفعالية والرعاة وم�شيدا بدعمهم

االن �� �س��اين ال �ك �ب�ير ال� ��ذي يك�شف
عمق اهتمامهم الالحمدود بذوي
متالزمة داون وحر�صهم على دعم
كل ما ي�سعد ابناء الوطن يف �شتى
املجاالت وباالخ�ص ذوي متالزمة
داون .
وق ��ال ��ت ال �ه��ا� �ش �م��ي  :ان اقامة
احلدث �سنويا يف دبي مول اعطى
ث �ق��ل ك �ب�ير ل �ل �ح��دث ن�ف���س��ه وكان
اكرث من رائع مع ح�ضوراالطفال
وال�شخ�صيات البارزة التي كان لها

دور ك�ب�ير يف زي� ��ادة ال�ت��وع�ي��ة من
خالل تواجدها ما اعطى احلدث
اهميته ما جعل احلدث يتكررهذا
العام بنف�س املكان.
و�أ�ضافت الها�شمي :ان هيئة االمم
امل�ت�ح��دة ق��د اع�ت�م��دت واق ��رت يوم
احل � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن م��ن مار�س
م��ن ك��ل ع ��ام ي ��وم ع��امل��ي ملتالزمة
داون  ،م�شريا اىل حر�ص اجلمعية
ال� ��� �س� �ن ��وي وم� �ن ��ذ ت ��أ� �س �ي �� �س �ه��ا يف
الإح�ت�ف��ال بهذا ال�ي��وم وا�ستثماره
لتوعية اجلمهور الكرمي مبفهوم
وم �ع �ن��ى م �ت�ل�ازم��ة داون وج ��ذب
امل� ��� �س ��ان ��دة وال� ��دع� ��م والتوا�صل
اجلماهريي ويعد ه��ذا االحتفال
ه��و االح �ت �ف��ال ال �ث��ام��ن للجمعية
منذ اعالنه من املنظمة الدولية
مل� �ت�ل�ازم ��ة داون دي ا� � ��س �آي يف
. 2005
واو� �ض �ح��ت رئ�ي���س��ة جم�ل����س ادارة
جمعية االمارات ملتالزمة داون ان
االمم املتحدة اعتمدت يف نوفمرب
 2011وهذا ثاين عام نحتفل به
مب�شاركة ك��ل دول ال�ع��امل بتوقيع

 78دول ��ة وم��واف�ق�ت�ه��ا باال�ضافة
اىل ال� �ف ��ي ط �ل ��ب � �ش �خ �� �ص��ي من
العامل �شارك فيه اع�ضاء اجلمعية
يف ال�ت��وق�ي��ع ع�ل�ي��ه مل�ط��ال�ب��ة االمم
امل�ت�ح��دة ب��اع�ت�م��اد ه��ذا ال �ي��وم وان
م��ا حتقق يعد الجن��از عاملي كبري
ي�سعدنا ان نحتفل به اليوم ولثاين
مرة باالمارات مع  77قطرا عربيا
و�صديقا ي�شاركون يف حتمل امانة
توفري الرعاية والرفاهية لذوي
م�ت�لازم��ة داون اخ��وان�ن��ا وابنا�ؤنا
فلذات اكبادنا .
وا��ش��اد من جهته املهند�س ا�سامة
ال �� �ص��ايف ام�ي�ن ��س��ر ع ��ام اجلمعية
ب � �ج � �ه� ��ود امل � �ت � �ط� ��وع�ي��ن ال� ��ذي� ��ن
�سي�شاركون يف تنظيم احلفل من
داخ � ��ل اجل �م �ع �ي��ة وخ ��ارج� �ه ��ا كما
جرى عليه العرف كل عام ليظلوا
ه ��م ال �ن �ج��وم ال �� �س��ام �ق��ة للعطاء
والتطوع االن�ساين النبيل م�شرية
اىل ت���ش�ك�ي��ل جل �ن��ة ع�ل�ي��ا منظمة
للفعالية .
واك��د ال�صايف ان اح��د اه��داف هذا
العام العمل على م�شاركة وتعاون

ع ��دد م��ن ف ��رق ال�ت�ط��وع املوجودة
ب��ال��دول��ة امل� �ب ��ادرة يف دع ��م العمل
االجتماعي حيث تعودنا م�شاركة
�سنوية من عدة فرق ومنها فريق
خ �ط��وات ال �� �ش��اب ال �ط �م��وح بدبي
وف ��ري ��ق ف �ك��ر ب � ��ادر ت �ط ��وع بدبي
وف ��ري ��ق م �ت �ط��وع��ي ه �ي �ئ��ة تنمية
املجتمع ب��دب��ي وف��ري��ق خ��ا���ص من
متطوعي اجلمعية .
وا��ض��اف هدفنا ان تكون امل�شاركة

م��ن ال�ط��رف�ين ن��و��س��ع فيها حملة
ال �ت��وع �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ال�شبكات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ل� � �ه � ��ذه ال � �ف� ��رق
واع���ض��ائ�ه��ا ث��م نعطي م��ن خالل
هذه الفعاليات جليل اليوم فر�صة
للفرق ال�شبابية التطوعية املزيد
م��ن احل���ض��ور ال�ف��اع��ل للم�شاركة
يف ه � ��ذا احل� � ��دث ال� �ع ��امل ��ي واخ� ��ذ
خ�برات ج��دي��دة وم�ه��اات ميدانية
يف التنظيم مل�ث��ل ه��ذه الفعاليات
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الكربى معتمدة �ساعات التطوع.
وا� �ش��ار ال �� �ص��ايف اىل ان اجلمعية
بدات اال�ستعداد للحدث منذ �شهر
م��ن ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
ثم بدانا توزيع املهام على الفرق
ل�ت�ت�ب�ع�ه��ا اج �ت �م��اع��ات اداري� � � ��ة يف
املقر واجتماعات باملوقع وم�شيدا
ب��ال �ت �ع��اون ال �ك �ب�ي�ر م ��ن اجلهات
املتعاونة ويف مقدمتها ادارة مول
دبي.

مبادرات جديدة ل�شرطة �أبوظبي �ضمن �أ�سبوع املرور اخلليجي  2013انخفا�ض وفيات احلوادث بالدولة عام  2012بن�سبة  12.9باملائة مقارنة بعام 2011
�سجلت حوادث املرور على م�ستوى الدولة خالل  2012انخفا�ضا بن�سبة 3.7
باملائة مع تراجع عددها من  6700يف � 2011إىل  6454حادثا خالل عام
 2012ما �أدى �إىل انخفا�ض الوفيات الناجتة عن ح��وادث امل��رور من 720
حالة وف��اة ع��ام � 2012إىل  628حالة وف��اة ع��ام  2011بن�سبة انخفا�ض
بلغت  12.7باملائة مقابل انخفا�ض عدد الإ�صابات البالغة � 7808إ�صابة �إىل
� 7586إ�صابة وبن�سبة انخفا�ض بلغت  2.8باملائة خالل الفرتة نف�سها.
وذكرت وزارة الداخلية �أن ا�سرتاتيجيتها خلف�ض �أعداد وفيات احلوادث املرورية
�أثمرت عن حت�سن م�ؤ�شرات ال�سالمة املرورية على م�ستوى الدولة خالل العام
 2012وحتقيقها معدل  6.53وفاة لكل � 100ألف من ال�سكان مما جعلها
حتتل مركزا متقدما بني دول العامل� .أعلن ذلك العميد غيث ح�سن الزعابي
مدير عام الإدارة العامة للتن�سيق املروري بوزارة الداخلية يف م�ؤمتر �صحفي
عقده �أخ�يرا يف مقر الإدارة العامة للتن�سيق امل��روري ك�شف فيه عن احلالة
املرورية على م�ستوى الدولة لعام  2012والتي �شهدت انخفا�ضا ملحوظا يف
جميع امل�ؤ�شرات املرورية بف�ضل توجيهات القيادة ال�شرطية ومتابعتها امل�ستمرة
الفتا �إىل �أن ال��وزارة والقيادات العامة لل�شرطة بالدولة تبذل جهودا كبرية
للو�صول �إىل ن�سبة  5.5وفاة لكل � 100ألف من ال�سكان .وجاء امل�ؤمتر تزامنا
مع اال�ستعدادات اجلارية لأ�سبوع امل��رور اخلليجي الذي تبد�أ فعالياته �صباح
غد الأح��د على م�ستوى الدولة ودول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية
ويجري تنظيمه هذا العام حتت �شعار غايتنا �سالمتك وي�ستمر هذا ال�شعار
مل��دة عامني  2013و  .2014وق��ال الزعابي �إن ال��وزارة تعمل جاهدة من
�أجل رفع م�ستوى ال�سالمة املرورية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بال�سالمة
املرورية بالدولة من خالل ا�سرتاتيجيتها التي تركز على عدة حماور منها
التوعية وتعديل الثقافة املرورية والهند�سة وال�سالمة على الطرق وحتديث
الت�شريعات ورف��ع م�ستوى اخل��دم��ات الطبية وتطوير الإ��س�ع��اف �إىل جانب
زيادة معدالت ال�ضبط املروري على الطرق من �أجل حتقيق ال�سالمة جلميع
م�ستخدمي ال�ط��ري��ق .وذك��ر �أن ح��وادث امل��رور ال ت��زال ت�شكل هاج�سا مقلقا
للأجهزة الأمنية يف الدولة وللجمهور على الرغم من انخفا�ضها عام 2012
مقارنة بعام  2011ب�سبب ما تخلفه من �آثار �ضارة تتمثل يف �أعداد الوفيات

والإ�صابات والآثار االجتماعية الأخرى �إ�ضافة �إىل اخل�سائر املادية يف املمتلكات
والتي تكلف االقت�صاد �أمواال طائلة الفتا �إىل �أن الإح�صاءات ت�شري �إىل وقـوع
6454حادثا نتج عنها وق��وع � 758إ�صابة ووف��اة � 628شخ�صا خ�لال عام
.2012
و�أو�ضح �أن احتفاالت الدولة ب�أ�سبوع املرور اخلليجي حتت �شعار غايتنا �سالمتك
تركز على زي��ادة الوعي امل��روري جلميع �أف��راد املجتمع وتكاتف جميع اجلهود
للحد من احلوادث املرورية مو�ضحا �أن الهدف الرئي�سي لوزارة الداخلية هو
توفري الأمن وال�سالمة من خالل حماية الأرواح واملمتلكات لكل م�ستخدمي
الطريق فغايتنا �سالمتك.
و�أك��د حر�ص الإدارة العامة للتن�سيق امل ��روري ب ��وزارة الداخلية على تعزيز
تكاتف اجلهات و�شرائح املجتمع كافة لتوفري الأم��ن وال�سالمة ل��دى جميع
م�ستخدمي الطريق من خالل حملة التوعية ملرورية الثانية لهذا العام التي
يجري تنظيمها �ضمن االحتفال ب�أ�سبوع امل��رور والتي ت�أتي �ضمن مبادرات
قطاع املرور ويف �إطار اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة الداخلية التي تهدف �إىل
حت�سني ال�سالمة املرورية على الطرق بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف �إدارات
املرور والدوريات بالدولة.
وذكر �أن احلملة ي�شارك فيها ما يقارب من  40جهة معنية بال�سالمة املرورية
وال�ت��ي ت��دع��م ه��ذه امل �ب��ادرات لإي �ج��اد �أج ��واء وب�ي�ئ��ات �آم�ن��ة وط��رق خالية من
احلوادث عرب �إطالق العديد من املبادرات املرورية التي تهدف �إىل بث التوعية
ب�ين جميع م�ستخدمي الطريق الف�ت��ا �إىل �أن��ه �سيتم تنفيذها ع�بر العديد
من و�سائل الإع�لام منها الإذاع��ة وال�صحف واملجالت والقنوات التلفزيونية
والإنرتنت للو�صول �إىل اكرب �شريحة من مرتاديها وو�ضع �شعار احلملة يف
ع��دد م��ن امل��واق��ع واملنتديات االجتماعية وك��ذل��ك الإح���ص��اءات املتعلقة بعدد
احلوادث املرورية واملواد القانونية اخلا�صة باملو�ضوع �إ�ضافة �إىل معلومات عن
تفا�صيل احلملة الإعالمية يف الو�سائل الأخرى كافة.
كما �سيتم �إجراء حلقات نقا�شية يف الإذاعة تت�ضمن ا�ست�ضافة عدد من امل�س�ؤولني
من رجال املرور املخت�صني للرد على �أي ا�ستف�سارات من قبل اجلمهور ب�ش�أن
�شعار احلملة وتو�ضيح جميع القوانني اخلا�صة به ودعم اجلهود الإعالمية
املبذولة من قبل خمتلف اجلهات املعنية و�إبراز دور وزارة الداخلية وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات العالقة واملعنية مبو�ضوع احلملة.

حماكم دبي

حماكم دبي

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

تك�شف �شرطة �أبوظبي ممثلة يف
م��دي��ري��ة امل� ��رور وال� ��دوري� ��ات عن
مبادرات جمتمعية جديدة �ضمن
�أ��س�ب��وع امل��رور التا�سع والع�شرين
ل� � ��دول جم �ل ����س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة وال� ��ذي تنطلق
فعالياته يف الإم ��ارة اليوم الأحد
حت ��ت � �ش �ع��ار غ��اي �ت �ن��ا � �س�لام �ت��ك .
وق � ��ال ال �ع �م �ي��د م �ه �ن��د���س ح�سني
�أح �م��د احل ��ارث ��ي م��دي��ر مديرية
امل ��رور وال ��دوري ��ات ب��ال���ش��رط��ة �إن
برنامج الإح�ت�ف��ال ب�أ�سبوع املرور
ب � ��الإم � ��ارة مت �إع� � � ��داده بطريقة
م �ب �ت �ك��رة ل �ل �ت �ع��ري��ف ب ��امل� �ب ��ادرات

ف�ضال عن عر�ض �أف�لام وثائقية
والعديد من الفقرات التي تربز
اخل �ط��ط الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة و�آلية
عمل �شاملة م��ن �ش�أنها الإرتقاء
بامل�شهد امل ��روري يف �أب��وظ�ب��ي مبا
يدعم النتائج الإيجابية لربنامج
معا للحد م��ن احل��وادث املرورية
ال � ��ذي �أ� �س �ه��م ب �� �ص��ورة ف��اع �ل��ة يف
رف ��ع ن���س�ب��ة ال��وع��ي امل � ��روري مما
�أدى �إىل خف�ض وف�ي��ات احلوادث
املرورية بن�سبة  19باملائة خالل
العام  2012املا�ضي مقارنة بعام
 .2011و�أ�� �ض ��اف �إن فعاليات

اعالن اجتماع خربة
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

يف الدعوى رقم  2012/1356جتاري كلي

ال�سادة /امواج البحر ملقاوالت ت�شييد االن�شاءات املعدنية �ش.ذ.م.م ب�صفتكم املدعى
عليه  -نود االفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي االبتدائية املوقرة للقيام
مبهمة اخلربة احل�سابية يف الدعوى املذكورة اعاله ,وبناء عليه فاننا نرغب يف
االجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة ( 2دبي) �شارع بغداد مقابل
مدر�سة االلفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات -بناية مركز بالتينيوم
للأعمال -الطابق الرابع -مكتب رقم ( )406هاتف رقم  04-2344403فاك�س رقم
 04-2344330يف يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/14يف متام ال�ساعة � 11.30صباحا
وذلك ملناق�شة مو�ضوع الدعوى املذكورة اعاله ,لذا يرجى ا�صطحاب كافة امل�ستندات
واالوراق الثبوتية التى حتقق دفاعكم يف ح�ضور موكلكم او من ينوب عنكم.

النظم للمحا�سبة والتدقيق
حما�سبون قانونيون

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2010/1417تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضدها /جزيرة النخلة للمقاوالت العامة عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم  2007/940ل�صالح/عماد م�صطفى عبدالفتاح الباي�ض
حكمت املحكمة يف م��و��ض��وع اال�ستئناف رق��م  2010/30برف�ضه وال ��زام امل�ست�أنف بالر�سوم
وامل�صاريف وثالثمائة دره��م اتعاب حماماة ويف مو�ضوع اال�ستئناف رق��م  2010/37بتعديل
املبلغ املحكوم به يف الدعوى اال�صلية وجعله  250000درهم بدال من  254211.36درهم ورف�ض
اال�ستئناف فيما ع��دا ذل��ك وب��ال��زام امل�ست�أنف بالر�سوم وامل�صاريف وثالثمائة دره��م اتعاب
حماماة ,ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك,
ل��ذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خ�لال خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع�لان .كما
نخطرك بانه حتديد جل�سة  2013/4/3حل�ضورك بادارة التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف
التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/27
القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

�أ�� �س� �ب ��وع امل� � ��رور اخل �ل �ي �ج��ي لهذا
ال�ع��ام ت��رك��ز على �إع �ط��اء املجتمع
زمام املبادرة و�أخ��ذ دوره يف حتمل
امل�س�ؤولية جت��اه ق�ضايا ال�سالمة
املرورية ف�ضال عن تعزيز معايري
ال�سالمة ف��ى امل��دار���س وم�ستوى
ال� ��وع� ��ي امل � � � ��روري ب �ي�ن ال �ط�ل�اب
ورف ��ع م�ستوى ال�ث�ق��اف��ة املرورية
بني العمال .و�أك��د مدير مديرية
املرور والدوريات ب�شرطة �أبوظبي
ا�أن الإه�ت�م��ام ال��ذي توليه مرور
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل��و� �ص��ول �إىل جميع
�شرائح املجتمع لتوعيتهم مروريا

وخ�صو�صا ع��ن ط��ري��ق الإنرتنت
وال � �ت� ��ي �أ� �ص �ب �ح��ت م� ��ن امل �� �ص��ادر
ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ا��س�ت�ق��اء املعلومات
وتغيري ال�سلوكيات نحو الإلتزام
بقانون املرور وخف�ض ال�سرعات..
الف�ت��ا �إىل �أن ال���س�لام��ة املرورية
مبفهومها ال�شمويل ت�ه��دف �إىل
تبني اخلطط والربامج واللوائح
والإج��راءات الوقائية كافة للحد
وم �ن��ع وق� ��وع احل� � ��وادث امل ��روري ��ة
ل�ضمان �سالمة الإن�سان واملمتلكات
حفاظا على �أمن البالد ومقوماتها
الب�شرية والإقت�صادية.

حماكم دبي
حماكمدبياالبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/514جتاري جزئي
اىل املدعى عليه� -1/شركة تاركت وجيما لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي� /شركة م�صر التجارية �ش ذ.م.م قد اق��ام الدعوى املذكورة اع�لاه وعليه
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2013/1/21بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص �صاحب
الدور باجلدول ما مل يتفق االطراف على ت�سمية غريه خالل ا�سبوع من تاريخه وذلك
لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما قد يقدمه اليه اخل�صوم منها
واالن�ت�ق��ال اىل مقر ال�شركة املدعية وال�شركة امل��دع��ى عليها ل�لاط�لاع على الدفاتر
التجارية والفواتري لبيان التعامل الذي مت بينهما من عدمه ,وعلى املدعية ايداع مبلغ
 3000دره��م خزينة املحكمة على ذمة اتعاب اخل�برة .وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم
االثنني املوافق  2013/3/11ال�ساعة � 8.30صباحا يف القاعة ch1.A.1

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2011/475عقاري كلي

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1122ا�ستئناف جتاري
اىل امل�ست�أنف �ضدهم � - 1 /شركة ب�ست هوم االم��ارات العقارية � -2شركة ب�ست هوم
االم��ارات العقارية ذ.م.م  -3ع��ارف حممد �صالح الزرعوين  -4كمران اقبال ب�صفته
ال�شخ�صية وب�صفته مدير اخل�صم املدخل الثاين  -5باي فيو انف�ستمنت�س ليمتد bay
 -6 view investments limitedكلف دولينجز انرتبريزز ال تي دي
 clif dwelling enterprises ltdجمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة
انرتنا�شيونال فاوندي�شن جروب ذ.م.م وميثله :حممد ح�سن حممد البحر قد ا�ست�أنف
ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2010/762جت��اري كلي بتاريخ 2012/7/30
وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2013/3/13ال�ساعة � 10.00صباحابالقاعة
 ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/192عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/احمد حممد عبداجلواد يون�س اجلن�سية :م�صر مدعى عليه :الطائر
ال�سعيد لل�سرياميك والبال�سرت اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/الطائر ال�سعيد لل�سرياميك والبال�سرت
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/4
قلم املحكمة

اىل املدعى عليه -1/برج العامل هولدينجز ليمتد جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان املدعي � /شركة �سريج ليمتد نعلنكم ب��ان املحكمة
ق��ررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/2/13يف الدعوى املذكورة
اع�لاه .اخطاركم ب��ورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى
وقد حتددت جل�سة يوم االربعاء املوافق  2012/3/13ال�ساعة 11.00
�صباحا بالقاعة  ch1B.8للتعقيب على التقرير.
ق�سم الدعاوي العقارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2230ت عمل -م ع -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /حممد م�سكني قامي دين اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
�شركة فل�سطني للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
�شركة فل�سطني للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/1210عم جز -م ع-ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/18موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

ق�سم الطعون

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2662ت عمل -م ع -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /عبداالحد جنات علي �سردار اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ
�ضده  :دملون ملقاوالت اال�صباغ وتركيب اال�سقف املعلقة اجلن�سية :االمارات
املطلوب اعالنه :دملون ملقاوالت اال�صباغ وتركيب اال�سقف املعلقة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1489عم جز -م ع-ب� -أظ وحدد
لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا لنظر طلب التنفيذ.
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ
اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل
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افتتاح م�ؤمتر ومعر�ض دوفات الدويل لل�صيدلة يف دبي اليوم
•• دبي-وام:

06

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير
املالية رئي�س هيئة ال�صحة بدبي تفتتح اليوم فعاليات الدورة التا�سعة ع�شر
من م�ؤمتر ومعر�ض دب��ي ال��دويل لل�صيدلة دوف��ات يف مركز دب��ي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض .ويعترب دوفات �أكرب حدث يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وال��ذي انطلق ع��ام  1995حيث يحظى مب�شاركة وا�سعة من املخت�صني
وال�صيادلة وتنظمه �شركة اندك�س لتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض بدعم من
هيئة ال�صحة بدبي وي�ستهدف خدمة قطاع ال�صيدلة يف املنطقة.
ويعد قطاع ال�صيدلة يف دبي �أح��د �أب��رز القطاعات التنموية والتي ت�شهد
تطورا كبريا نظرا ملا يتوفر يف امارة دبي ودولة االمارات ب�شكل عام من بنى
حتتية متميزة خم�ص�صة للقطاع الطبي ف�ضال عن التطورات والنجاحات

التي حققتها هيئة ال�صحة بدبي يف قطاع ال�صيدلة عرب تطبيقها لنظام
ال�صيديل الآيل الذي كان له الأثر االيجابي على م�ستوى ونوعية اخلدمات
املقدمة يف هذا املجال من خالل التقليل من الأخطاء الطبية ووقت انتظار
املر�ضى وتزويد الأطباء باملعلومات ال�شاملة وتكوين قاعدة بيانات للمر�ضى
والتحذيرات الدوائية ب�شكل عام �إ�ضافة �إىل حت�سني �أداء و�إنتاجية ال�صيادلة
مع �إمكانية ت�سعري الأدوية وت�سجيلها و�صرفها الكرتونيا.
واتخذ دوف��ات مركزا مرموقا يف املنطقة حيث يلعب دورا ب��ارزا يف تعزيز
اال�ستثمار يف امارة دبي وجذب اال�ستثمارات الأجنبية فيما ي�ستقطب احلدث
اخل�براء واملتخ�ص�صني العامليني يف قطاع ال�صيدلة للم�شاركة بخرباتهم
واال��س�ت�ف��ادة م��ن جتاربهم وي�ع��د م�ن�برا للتعلم واحل���ص��ول على ال�ساعات
العلمية املعتمدة .ويت�ضمن م�ؤمتر ومعر�ض دوفات هذا العام  20جل�سة
علمية و 30ور�شة عمل يلقيها نحو  70حما�ضرا من عمداء كليات و�أ�ساتذة

جامعات وا�ست�شاريني ور�ؤ�ساء جمعيات �صيدالنية حيث �ستتطرق جل�ساته
�إىل عدد من املو�ضوعات �أهمها تقدم و تطور نطاق املمار�سة ال�صيدالنية و
الآثار احلديثة للممار�سة ال�صيدالنية و االلتزام بالنظام الدوائي و تثقيف
املر�ضى و املمار�سة ال�صيدالنية و التعليم ال�صيدالين وال�سالمة الدوائية
ودور ال�صيادلة يف ال�صحة العامة و العالجات و التكنولوجيا الدوائية
احلديثة و الآف ��اق و الأدوات احلديثة للممار�سة ال�صيدالنية و الإدارة
الدوائية ال�سيا�سات ال�صيدالنية و انعكا�ساتها و ت�أثرياتها.
ويعقد دوف��ات  2013حت��ت رع��اي��ة  12م�ؤ�س�سة عاملية مرموقة ومنها
اجلمعية الأمريكية ل�صيادلة القطاع ال�صحي واالحت��اد الأوروب��ي للعلوم
ال�صيدالنية واجلمعية الأوروبية لل�صيدلة ال�سريرية واجلمعية الأوروبية
ل�صيدلة علم الأورام واحت��اد ال�صيادلة الكنديني واالحت��اد العاملي ملراقبة
العالج الدوائي وجمعية �صيادلة امل�ست�شفيات اال�سرتالية وجامعة يوتريت�ش

يف هولندا واجلمعية ال�سعودية لل�صناعات الدوائية وكلية الريا�ض واندك�س
لالدارة ال�صحية.
وي�صنف ه��ذا احل��دث ب�ين �أك�بر امل�ع��ار���ض املتخ�ص�صة يف قطاع ال�صيدلة
وت�ق�ن�ي��ات�ه��ا و�أه �م �ه��ا ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين الإق�ل�ي�م��ي وال �ع��امل��ي حل���ص��ول��ه على
االع�تراف والدعم من هيئة ال�صحة بدبي ومن اجلهات العلمية بالدولة
�إىل جانب عدد من الهيئات واملنظمات العلمية العاملية العاملة يف جمال
ال�صيدلة وتكنولوجيتها .وبلغ عدد ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض هذ العام
�إىل �أك�ثر من � 300شركة من  73دول��ة حيث �ستقوم ال�شركات بعر�ض
�آخر املنتجات والتقنيات واملفاهيم احلديثة يف قطاع ال�صيدلة بهدف جذب
ال��زوار واملهتمني وامل�ستثمرين من منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شبة القارة
الهندية و�شمال �أفريقيا ..يف حني يتوقع املنظمون ان يتجاوز احل�ضور يف
هذا احلدث � 15ألف زائر وم�شارك.

نهيان بن مبارك ي�شهد حفل الع�شاء اخلريي ملركز امل�ستقبل

•• �أبوظبي-وام:

��ش�ه��د م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر التعليم
العايل والبحث العلمي الرئي�س
الفخري ملركز امل�ستقبل للرعاية
اخل��ا��ص��ة ح�ف��ل ال�ع���ش��اء اخلريي
ال�سنوي احلادي ع�شر الذي �أقامه
امل��رك��ز يف حديقة منزل ال�سفري
ال�ب�ري� �ط ��اين ال� �ت ��اب ��ع لل�سفارة
الربيطانية حتت رعايته .ح�ضر
ح�ف��ل ال�ع���ش��اء ��س�ع��ادة دومينيك
ج�يرم��ي ��س�ف�ير امل�م�ل�ك��ة املتحدة
ل��دى ال��دول��ة بح�ضور ع��دد من
�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء و �سعادة
حممد عبد اجلليل الفهيم رئي�س
جم�ل����س �إدارة م��رك��ز امل�ستقبل
وممثلو ال�شركات الداعمة  .وقد
�أق �ي��م االح�ت�ف��ال حت��ت ��ش�ع��ار من
الإجن � ��ازات �إىل ال�ت�ف��وق ليعك�س
�� �ص ��ورة ت� �ق ��دم اخل� ��دم� ��ات التي
يقدمها املركز بدعم وثقة جميع
امل�ساندين والرعاة  .وقال معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك ال نهيان
يف ك�ل�م��ة �أل �ق��اه��ا ب �ه��ذه املنا�سبة
ان الع�شاء ال�سنوي ه��و احتفال
ب��ال �ع �م��ل ال � ��ذي ي �ق��وم ب ��ه مركز
امل�ستقبل للرعاية اخلا�صة على
م��دار � 13سنة  .وتقدم بال�شكر
ل�ل���س�ف�ير ال�ب�ري �ط��اين وعقيلته
على �إ�ست�ضافتهما لهذا احلدث
الف �ت��ا اىل �أن ه��ذه الإ�ست�ضافة
املمتدة على مدى هذه ال�سنوات
تدل على تقديرهم للعمل الذي
يقدمه مركز امل�ستقبل  .كما �شكر
جميع موظفي م��رك��ز امل�ستقبل
على دعمهم وتعاونهم مل�ساعدة
الأف � ��راد م��ن ذوي الإحتياجات
اخلا�صة يف �أبوظبي على تطوير
م�ه��ارات�ه��م واك�ت���ش��اف مواهبهم
وق ��درات� �ه ��م  .و�أك � � ��د �أن مركز
امل�ستقبل يحمل ر�سالة تهدف �إىل
خلق املكان املنا�سب والبيئة التي

ت�ساند هذه الفئة على �إعطائهم
ال�ف��ر��ص��ة لإك�ت���ش��اف ج�م��ال هذه
احل �ي��اة  .و �أ� �ش��اد ب�ج�ه��ود مركز
امل�ستقبل مو�ضحا �أن املركز منذ
ال �ب��داي��ات ب ��د�أ ب�ت�ق��دمي خدماته
ب�أ�سلوب �إ�ستثنائي متميز عندما
كان عدد طالبه  60طالبا حتى
و� �ص��ل ع ��دد ال �ط�ل�اب امل�سجلني
ال�ي��وم �إىل  185طالبا وطالبة
منهم  30مت قبولهم هذا العام
 .و متنى �أن يحقق امل��رك��ز زيادة
يف ع��دد ط�لاب��ه ت�صل اىل 200
ط��ال��ب وزي ��ادة ع��دد امل�ستفيدين
م��ن اخل��دم��ات امل�سائية للطالب
غ �ي�ر امل �� �س �ج �ل�ين الف� �ت ��ا اىل �أن
امل��رك��ز �سيفتتح ف�صلني حلاالت
ال �ت��دخ��ل امل�ب�ك��ر م��ن ع�م��ر ثالث
�سنوات و �أن ه��ذا التو�سع الذي
ي �ه��دف �إل �ي ��ه ه ��و ب�ف���ض��ل املبنى
املجهز الذي جعل هذه الأهداف
م��ن امل�م�ك��ن حت�ق�ي�ق�ه��ا .وق ��ال ان
�أحد جماالت التفوق التي يتمتع
ب �ه��ا امل ��رك ��ز ه ��ي ال �� �ش��راك��ة التي
يعمل عليها جنبا اىل جنب مع
العديد من امل�ؤ�س�سات واجلامعات
وامل�ع��اه��د و ه��ذه اجل�ه��ود �أثمرت

ن �ت��ائ��ج م �ل �م��و� �س��ة الف �ت��ا اىل �أن
هناك ف�صلني من ف�صول مركز
امل���س�ت�ق�ب��ل م��ن ��ض�م��ن خططهم
للدمج مت جدولتهم على الذهاب
�إىل املدر�سة الإ�سرتالية ومدر�سة
الهورايزن مرة يف الأ�سبوع لغايات
ال��دم��ج اجل��زئ��ي .و �أ� �ش��ار اىل �أن
هناك ن�شاطات �إ�ستثنائية للمركز
ي�سعى م��ن خ�لال�ه��ا �إىل تو�سيع
�أفق الطالب وتعد عالمة جديدة
من عالمات التفوق منها ايفاد
خم�سة من طالب مركز امل�ستقبل
برفقة خم�سة من موظفي املركز
لآداء العمرة برعاية كرمية من
جم �م��وع��ة ال �ف �ه �ي��م وموا�صلة
ف �� �ص �ل�ي�ن م � ��ن ف� ��� �ص ��ول امل ��رك ��ز
تدريباتهم على ريا�ضة اجلولف
يف ن ��ادي ال���س�ع��دي��ات للجولف و
م �� �ش��ارك��ة ع ��دد م ��ن ال �ط�ل�اب يف
م���س��اب�ق��ة ال �ب �ط��ل يف رح �ل��ة �إىل
ال �ع�ين ال �ت��ي ��س�ي�ع��ر���ض ت�سجيل
ع�ن�ه��ا ع �ل��ى � �ش��ا� �ش��ات ال �ت �ل �ف��زة يف
ابريل القادم م�ؤكدا �أن كل هذه
الإجن � ��ازات ت�ساعد ع�ل��ى حتقيق
الأه� � � ��داف ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف دول ��ة
الإم��ارت العربية املتحدة برعاية

حكيمة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل حيث تطمح
دولة الإمارات اىل توفري التعليم
امل�ن��ا��س��ب ل�ك��ل ف��رد م��ن �أفرادها
و ان��ا ع�ل��ى ث�ق��ة �أن اهلل م��ن على
كل ف��رد مبجموعة من القدرات
التي جتعله ق��ادرا على امل�ساهمة
ال�ف�ع��ال��ة يف ال�ب�ي�ئ��ة م��ن ح��ول��ه و
حتى لو كان هذا ال�شخ�ص يعاين
م��ن ط�ي��ف ال�ت��وح��د �أو متالزمة
داون �أو ال �� �ش �ل��ل ال ��دم ��اغ ��ي �أو
الإع��اق��ة اجل�سمية �أو ال�سمعية
�أو غريها كما �أن دول��ة الإمارات
تعمل على تطوير ق ��درات ذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ليدركوا
قدراتهم وي�ستمتعون يف حياتهم
ب�أق�صى قدر من الإ�ستقاللية.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أن م��رك��ز امل�ستقبل
ي� ��� �س� �ل ��ط ال � �� � �ض � ��وء ع � �ل� ��ى ذوي
االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ب�أ�سلوب
متميز من خالل تنظيم م�سابقة
امل�ه��ارات  2013مبوافقة ودعم
من وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية و
لغاية الآن مت �ضم  13مركزا من
مراكز الدولة للم�شاركة يف هذه

امل���س��اب�ق��ة و�أن ال �ط�ل�اب يف هذه
املراكز املختلفة �سيتناف�سون على
مهارات مثل مهارات الكومبيوتر
وه� � ��ي م� �ع ��اجل ��ة ال� �ن� ��� �ص ��و� ��ص و
البوربوينت و ت�صميم مل�صق و
ت�صميم �صفحة الويب و مهارات
الفن والر�سم مثل الر�سم باحلناء
و التطريز و الر�سم على اخلزف
و ال��ر��س��م ب��الأك��ري �ل��ك و تن�سيق
الزهور و مهارات حياتية �أخرى
مثل حياكة ال�سالل و الطباعة
و �إع��ادة تدوير النفايات النحت
ع �ل��ى اخل� ��� �ش ��ب .وت� �ق ��دم معايل
ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان ب ��ن م� �ب ��ارك ال
نهيان يف ختام كلمته بال�شكر �إىل
عقيالت ال���س�ف��راء ل��دى الدولة
و ع�ق�ي�لات ال�سلك الدبلوم�سي
ال��ذي��ن ي�ن�ظ�م��ون يف وق ��ت الحق
م��ن ه ��ذا ال���ش�ه��ر ي��وم��ا مفتوحا
جلمع التربعات يف منزل ال�سفري
الأردين م�شريا اىل �أن لفتتهم
ه��ذه ت�ساعد مركز امل�ستقبل من
الإنتقال �إىل تفوق جديد .و�أكد
�أن االلتزام برعاية من يحتاجون
�إىل دع� ��م خ��ا���ص ك ��ي ي�صبحوا
متعلمني ناجحني وم�ساهمني يف
جمتمعهم يعطي احلياة له�ؤالء
الأف � ��راد م��ن ذوي الإحتياجات
اخلا�صة .وي�ضم مركز امل�ستقبل
ح��ال �ي��ا  185ط��ال �ب��ا وطالبة
م��ن ذوي الإح�ت�ي��اج��ات اخلا�صة
ومت ق�ب��ول �أك�ث�ر م��ن  35طالبا
كطالب جدد لهذا العام ليتلقوا
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ع�ل�اج امل�ن��ا��س��ب لهم
 ..وي�ع��د ع��دد ال�ط�لاب يف املركز
من �أعلى الن�سب مقارنة باملراكز
الأخ��رى التي تعنى بهذه الفئة.
ويتم تنظيم ه��ذا احل��دث �سنويا
حتت رعاية معايل ال�شيخ نهيان
ب� ��ن م � �ب� ��ارك ال ن �ه �ي��ان بهدف
ج�م��ع ال�ت�برع��ات و زي ��ادة الوعي
ب��الإجن��ازات التي يحققها املركز
ع��ام��ا ب�ع��د ع ��ام  ..وي �ع��د احلفل

ح �� �ص �ي �ل��ة م �� �س��اه �م��ة ال�شركات
وال �� �س �ف��ارات امل�خ�ت�ل�ف��ة والأف � ��راد
وامل��ؤ��س���س��ات املجتمعية لتقدمي
ال��دع��م امل ��ادي وامل�ع�ن��وي للمركز
�إم � ��ا ب��ال �ت�ب�رع امل �ب��ا� �ش��ر لرعاية
ه��ذا الع�شاء �أو ع��ن ط��رق �شراء
ال�ط��اوالت م��ن قبل ال�شركات �أو
الأف � ��راد .و ح�ظ��ي ح�ف��ل الع�شاء
ب ��رع ��اي ��ة ال � ��رع � ��اة الرئي�سيني
ال��ذي��ن مي�ث�ل��ون ف �ن��دق �أبوظبي
�إنرتكونتننتال و ظفري للتنيمة
وامل� �ق ��اوالت و جم�ل����س �أب ��و ظبي
للتطوير الإق�ت���ص��ادي و اجلابر
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذي الي��ت هاو�س
ك �ل��وب �أب ��وظ� �ب ��ي و دروي� �� ��ش بن
�أحمد و�أوالده و ط�يران الإحتاد
و م�ست�شفى النور و �شيل و بنك
�أبوظبي الوطني و ال�سيد ريا�ض
ال�صايغ و �شركة ك��ود و غريهم
م��ن ال ��رع ��اة ال��ذي��ن ��س��اه�م��وا يف
ت �ق��دمي ال �ه��داي��ا ل��دع��م امل��رك��ز و
عر�ضها ل�ل�م��زاد خ�ل�ال الع�شاء.
و ت�ضمن ب��رن��ام��ج حفل الع�شاء
عر�ض فيديو و مو�سيقي لطالب
امل��رك��ز مت ت�سجيله ع�ل��ى م�سرح
م��در� �س��ة جيم�س الأم��ري �ك �ي��ة .و
�سينظم مركز امل�ستقبل �سينظم
�أول م���س��اب�ق��ة م ��ن ن��وع �ه��ا على
م �� �س �ت��وى دول� ��ة الإم� � � ��ارات وهي
م�سابفة املهارات  2013بهدف
�إع � �ط� ��اء ف��ر� �ص��ة ل �ل ��أف � ��راد من
ذوي الإح �ت �ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة يف
خمتلف مراكز الدولة للتناف�س
يف خمتلف املهارات املهنية وذلك

ي��وم��ي  8و  9م��اي��و ال� �ق ��ادم .و
ي�ت�ن��اف����س امل�ت���س��اب�ق��ون م��ن ذوي
الإح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل��ا� �ص��ة �ضمن
م �ه��ارات خم�ت�ل�ف��ة م�ث��ل مهارات
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر و ال �ف��ن واحل� ��رف و
مهارات حياتية �أخرى ..وي�شارك
�ضمن هذه امل�سابقة �أكرث من 14
مركزا  130م�شاركا بهدف فتح
فر�ص له�ؤالء الأف��راد للح�صول
على وظائف تتنا�سب وقدراتهم
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�سليط ال�ضوء
على قدراتهم مواهبهم .و يتطلع
جم�ل����س ادارة امل��رك��ز اىل زي ��ادة
ع��دد ال �ط�لاب اىل  200طالبا
ح �ي ��ث ي �خ �ط��ط ل �ف �ت��ح ف�صلني
�إ�ضافيني لف�صول التدخل املبكر
من عمر � 3سنوات لدمج املزيد
من الطلبة يف امل��دار���س العامة .
و حقق الع�شاء اخل�يري تربعات
و��ص�ل��ت قيمتها اىل � 620ألف
درهم مل�ساعدة املركز على حتقيق
�أه ��داف ��ه وخ�ط�ط��ه وال���س�ع��ي �إىل
ت��و��س�ي��ع خ��دم��ات��ه ال �ت��ي يقدمها
لفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة
م��ن خ��دم��ات تعليمية وعالجية
و�إر�شاد نف�سي و�أ�سري بالإ�ضافة
ل �ل �ع�ل�اج��ات ال� �ف ��ردي ��ة وغريها
م��ن اخل��دم��ات .ي��ذك��ر �أن مركز
امل�ستقبل للرعاية اخلا�صة يهدف
�إىل تعليم وت�أهيل و�إع��ادة ت�أهيل
الأط �ف��ال م��ن ذوي الإحتياجات
اخل��ا��ص��ة وذل ��ك ب�ن��اء ع�ل��ى خطة
ف��ردي��ة خ��ا��ص��ة ب�ك��ل ط��ال��ب على
ح ��دة ..وي�ستقبل امل��رك��ز حاالت

م � �ت �ل�ازم� ��ة داون و ال�ضعف
ال���س�م�ع��ي و ال���ش�ل��ل ال��دم��اغ��ي و
الدي�سرباك�سيا و التوحد و ت�شتت
الإن� �ت� �ب ��اه م ��ع احل ��رك ��ة ال ��زائ ��دة
و ال��دي���س�ل�ك���س�ي��ا ع���س��ر ال �ق ��راءة
وغ�ي�ره��ا م��ن احل� ��االت  .ويقدم
خ��دم��ات ت�شمل ب��رام��ج التدريب
ال�ف��ردي��ة و اجل�ل���س��ات العالجية
امل �خ �ت �ل �ف��ة م �ث��ل ج �ل �� �س��ات عالج
النطق و جل�سات العالج الطبيعي
وال��وظ �ي �ف��ي وج �ل �� �س��ات العالج
بالفن وال��ر��س��م وجل�سات ركوب
اخل �ي��ل وج�ل���س��ات ال �ع�ل�اج املائي
و التقييم ال���ش��ام��ل و التدريب
املهني للطالب و توعية املجتمع.
ومت يف عام  2000ت�أ�سي�س املركز
وه��و ي�ضم الآن ما يقارب 170
طالبا ترتاوح �أعمارهم ما بني 3
�سنوات اىل � 20سنة من خمتلف
اجلن�سيات والثقافات ..وقد حقق
امل��رك��ز ال �ع��دي��د م��ن الإجن� � ��ازات
خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة فقد
ح�صل املركز على جائزة خليفة
الرتبوية للعام  2010بالإ�ضافة
�إىل الإعتماد الأمريكي لربنامج
�سي ال ام بالإ�ضافة �إىل ترخي�ص
هيئة ال�صحة و�إىل ج��ان��ب هذه
اجل��وائ��ز ق��ام امل��رك��ز ب��دم��ج �أكرث
من  75طالبا وطالبة باملدار�س
ال �ع ��ادي ��ة �إىل ج��ان��ب احل�صول
ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن امل �ي��دال �ي��ات يف
امل���س��اب�ق��ات املختلفة �أك��ان��ت على
م�ستوى الدولة �أو على امل�ستوى
العاملي.

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حتتفي بيوم املر�أة العاملي الرومي :املر�أة يف االمارات ما�ضية وبخطى ثابتة للم�شاركة يف حتقيق ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية
•• دبي-وام:

نظمت وزارة ال���ش��ؤون االجتماعية
مب�ن��ا��س�ب��ة ي ��وم امل� ��ر�أة ال�ع��امل��ي الذي
ي�صادف الثامن من مار�س من كل
�سنة ندوة حوارية مع �سيدة الأعمال
االماراتية حمدة حريز امللقبة مبلكة
الكافيار حتدثت فيها عن م�سريتها
وت�ألقها يف عامل املال والأعمال.
وق� ��ال� ��ت ح ��ري ��ز يف ال� � �ن � ��دوة التي

ح�ضرتها موظفات وزارة ال�ش�ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة �أن ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة يف
حياتها العملية ال�ت��ي انطلقت من
ال�صفر �أتت من خطوة اال�صرار على
�أن يكون يل ك��إم��راة اماراتية مكانا
�أثبت فيه ب�أنني اماراتية ..م�شرية
اىل ان االمارات منحتها كافة فر�ص
ال�ت�م�ي��ز وال��و� �ص��ول اىل ماو�صلت
اليه.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ف��وزي��ة طار�ش

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االبتدائية االحتادية
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/5072جتاري جزئي

اىل املدعى عليه/:حممد �صبحي عبدالرحمن مراد الكردي -اماراتي اجلن�سية
حيث ان املدعية  :م�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت قامت عليك لدى هذه املحكمة
الدعوى املذكورة اعاله ,يطالبك فيها مببلغ وقدره ( 32261.98درهم) اثنان
وثالثون الفا ومائتان وواحد و�ستون درهما وثمانية وت�سعون فل�سا) والفائدة
القانونية  %9باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه يقت�ضي
ح�ضورك امام هذه املحكمة( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة الثامنة
والن�صف من يوم  2013/3/12وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد
فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2013/2/25م
قلم الكتاب

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

اعـــــــالن

املرجع 2013/175:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
ابراهيم مو�سى ابراهيم احمد املازم اجلن�سية :االمارات وطلب الت�صديق على
التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (�سكور بيون ملقاوالت
ال�صيانة العامة ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت
رقم ملف ( )51068وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل :اخرت
بانو ف�ضل كرمي اجلن�سية :االمارات  /ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل
بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال���ش��أن يف امل�ح��رر امل��ذك��ور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

مديرة ادارة التنمية اال�سرية بوزارة
ال�ش�ؤون االجتمياعة �أن الهدف من
ال �ن ��دوة ه��و حت�ف�ي��ز امل� ��راة وخا�صة
ال�شابات يف الت�ألق يف جمال الأعمال
و�أن يك�سرن حاجز اخلوف والتغلب
على امل�صاعب م��ن خطوة اال�صرار
وال�ت�ح��دي والثقة بقدراتهن ودعم
دول�ت�ن��ا ل�ه��ن يف ك��اف��ة امل �ج��االت و�أن
يحققن التميز يف كافة املجاالت.
و�أ� � �ض � ��اف � ��ت �أن وزارة ال � �� � �ش � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن خ�ل�ال مبادراتها
امل� �ت� �ن ��وع ��ة ال � �ت ��ي ت �ط �ل �ق �ه��ا ب�شكل
�سنوي ��س��واء يف امل�ج��ال ال�صحي او
االجتماعي او الثقايف وغريها من
املجاالت تهدف اىل دعم املر�أة و�صقل
�شخ�صيتها لت�ؤ�س�س �أ�سرة �إماراتية يف
جو �أ�سري �صحي و�سليم و�أن ت�شارك
الرجل يف حتقيق اال�ستقرار املادي
للأ�سرة .و�أو�ضحت �أن الوزارة توفر
فر�ص �صقل مهارات املر�أة من خالل
التدريب والتعلم لبدء حياة عملية
خا�صة ملن ميتلكن املواهب ولديهن
ال�ق��درة على دخ��ول جم��ال االعمال
وذل��ك م��ن خ�لال م �ب��ادرات ال ��وزارة
ك� �م� �ب ��ادرة ال �ع �م��ل ح �ي ��اة وبرنامج
فر�صتي وم �ب��ادرة ح��رف��ة وجميعها
ت �ه��دف اىل ��ص�ق��ل �شخ�صية امل ��ر�أة
وب�شكل خا�ص ذوات الدخل املحدود
من اجل رفع م�ستوى دخل اال�سرة
املادي لها وال�سرتها.
و�أ��ش��ارت طار�ش اىل وج��ود ع��دد من
الفتيات الالتي انتقلن من الرعاية
اىل ال�ت�ن�م�ي��ة ح�ي��ث ك��ن ��ض�م��ن فئة
متلقي امل�ساعدة االجتماعية وقمن
بت�سليم ب�ط��اق��ات امل���س��اع��دة املالية
ل �ي �ن �خ��رط��ن يف جم� � ��ال االع � �م� ��ال
مبثابرة وا�صرار منهن يف دخول هذا
املجال.
وقالت �أننا يف ادارة التنمية اال�سرية
ن�سعى من خالل مبادرة جت��وري يف
توعية املراة يف كيفية االدخار املادي
ول��دي�ن��ا ب��رام��ج ار� �ش��ادي��ة لطالبات
امل��دار���س واجلامعات باال�ضافة اىل
ملتقى ال�ف��رج��ان وكلها ت�ه��دف اىل
ب �ن��اء �أ�� �س ��رة وب���ش�ك��ل خ��ا���ص �إم � ��ر�أة
ت��رت�ق��ي ب��أ��س��رت�ه��ا وبنف�سها وتدعم
م�سرية التميز والنجاح يف دولتها.

•• دبي-وام:

�أك ��دت م�ع��ايل م��رمي حممد خلفان
الرومي وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
ان امل ��ر�أة يف دول��ة االم ��ارات ما�ضية
وبخطى ثابتة للم�شاركة يف حتقيق
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة احل�ك��وم��ة االحتادية
ل �ل �� �س �ن��وات امل �ق �ب �ل��ة والجن� � ��از ر�ؤي� ��ة
االمارات  2021التي تهدف اىل ان
تكون االمارات هي االوىل.
وت �ق��دم��ت م�ع��ال�ي�ه��ا  -يف ك�ل�م��ة لها
مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل �ل �م��ر�أة -
خال�ص التهاين اىل �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام ال��رئ�ي���س��ة الأعلى
مل��ؤ��س���س��ة التنمية الأ� �س��ري��ة رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
واىل ج�م�ي��ع ال �ع��ام�ل�ات يف احلقل
الن�سائي واىل جميع االمهات الالتي
يعملن على تن�شئة �أبنائهن على حب
الوطن وال��والء له واىل كل الن�ساء
باالمارات باليوم العاملي للمر�أة.
وق� ��ال� ��ت حت �ت �ف��ل دول � � ��ة االم� � � ��ارات
العربية املتحدة ومعها العديد من
دول ال �ع��امل يف ال�ث��ام��ن م��ن مار�س
م ��ن ك ��ل ع ��ام مب�ن��ا��س�ب��ة ي ��وم امل� ��ر�أة
العاملي للتذكري ب�أهمية الدور الذي
ت�ضطلع به املر�أة يف الأ�سرة والتنمية
ول��رف��ع امل�ع��ان��اة ع��ن امل ��ر�أة يف الدول
التي ما زال��ت امل��ر�أة فيها تعاين من
اال�ضطهاد والعنف والتمييز .
و�أك ��دت ان امل ��ر�أة يف دول��ة االم ��ارات
حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام خ��ا���ص م�ن��ذ قيام
ال��دول��ة ف�ل�ق��د ق���ض��ت امل� ��ادة ال �ـ 14
م ��ن ال��د� �س �ت��ور ع �ل��ى �أن امل �� �س ��اواة
والعدالة االجتماعية وتوفري الأمن
والطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع
املواطنني من دعامات املجتمع كما
ق�ضت املادة الـ  16ب�أن ي�شمل املجتمع
برعايته الطفولة واالمومة.
وق��ال��ت م�ع��ال�ي�ه��ا ان امل � ��ر�أة وجدت
دع �م��ا خ��ا��ص��ا ل ��دى ب ��اين االم� ��ارات
وق ��ائ ��د ن�ه���ض�ت�ه��ا امل �غ �ف��ور ل ��ه ب ��اذن
اهلل ت�ع��اىل ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
ال نهيان رح�م��ه اهلل ال��ذي ق��ال ان
املر�أة لي�ست فقط ن�صف املجتمع من
الناحية العددية بل هي كذلك من
حيث م�شاركتها يف تهيئة االجيال

ال���ص��اع��دة وتربيتها ت��رب�ي��ة �سليمة
..كما قال طيب اهلل ثراه �أنا ن�صري
املر�أة يف كل ما ي�صيبها  ..م�شرية اىل
ان م�سرية امل��ر�أة �شهدت نقلة نوعية
�سنة  1973عندما ت�أ�س�ست جمعية
نه�ضة امل� ��ر�أة ال�ظ�ب�ي��ان�ي��ة واالحت ��اد
الن�سائي العام بقيادة �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام ال��رئ�ي���س��ة الأعلى
مل��ؤ��س���س��ة التنمية الأ� �س��ري��ة رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
التي ك��ان ل�سموها دور ب��ارز يف بناء
نه�ضة امل��ر�أة وت�أهيلها والعمل على
مت�ك�ي�ن�ه��ا ل�ت���ص�ب��ح � �ش��ري �ك��ة فعلية
يف ب�ن��اء املجتمع ..ف�ل�ق��د ر�أت �سمو
ال�شيخة ف��اط�م��ة ان امل� ��ر�أة تخطت
يف االم � � ��ارات م��رح �ل��ة ط��وي �ل��ة من
تاريخها البعيد و�أ�صبحت تعاي�ش
ع�صرها وتن�سج بفكرها وجهدها
و�إمي��ان �ه��ا ث��وب احل�ي��وي��ة والن�شاط
واالجنازات يف جمتمعها حتى رفعت
راية النه�ضة الن�سائية عاليا يف �سماء
وطنها .و�أك��دت ان امل��ر�أة االماراتية

م�ضت بقيادة �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك قدما يف االرتقاء بعد �أن
حظيت بتعليم متميز حيث قاربت
الأمية يف �صفوفها على االنتهاء بعد
�أن كانت  67ر 34باملائة حيث بلغت
ن�سبة الإن��اث �إىل الذكور يف املرحلة
اجل��ام �ع �ي��ة  1ر 144ب��امل��ائ��ة كما
بلغت ن�سبتهن اىل الذكور يف املرحلة
الثانوية  9ر 104باملائة.
و�أ� �ش��ارت معاليها اىل ان �سيا�سات
التنمية يف الدولة عمدت على تعزيز
م���ش��ارك��ة امل � ��ر�أة يف عملية التنمية
وزيادة �إ�سهامها ب�شكل �أكرب يف �سوق
ال�ع�م��ل اذ ارت�ف�ع��ت ن�سبة م�ساهمة
امل��ر�أة يف جملة العاملني يف الدولة
م��ن  6ر 11ب��امل��ائ��ة ��س�ن��ة 1995
�إىل  25باملائة �سنة .. 2010كما
ارت �ف �ع��ت م���س��اه�م��ة امل � ��ر�أة يف جمال
اال�ستثمارات التي تديرها ومتلكها
اذ ق � ��در ح �ج ��م اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات يف
االعمال التي تديرها كوادر ن�سائية
ب �ح��وايل 14مليار دره ��م تديرها
� 12ألف �سيدة �أعمال على م�ستوى
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اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة بان ال�سادة/
الهناء لل�سفر والعطالت ذ.م.م رخ�صة �سياحية رقم
( )TL08348ابدوا رغبتهم يف يف تغري اال�سم
التجاري اىل /تقاليد لل�سفر ذ.م.م .
وعلى كل من له احلق يف االعرتا�ض على هذا االجراء
التقدم ومراجعة الهيئة خالل ا�سبوع ميالدي من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الهيئة غري م�س�ؤولة
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�ضاء هذه املده حيث
�ست�ستكمل االجراءات املذكورة اعاله .
�إدارة املعايري ال�سياحية

الدولة.
وقالت ومل يعد هنالك حاجز �أمام
امل��ر�أة لالرتقاء يف العمل الوظيفي
اىل �أع �ل��ى ال��درج��ات �إذ ب��ات��ت امل ��ر�أة
تتبو�أ نحو  30باملائة من الوظائف
ال�ق�ي��ادي��ة ال�ع�ل�ي��ا امل��رت�ب�ط��ة باتخاذ
القرار يف الدولة حيث �شغلت املر�أة
نحو  15باملائة من اع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي كما ت���ش��ارك بفعالية
يف املجال�س اال�ست�شارية يف االمارات
ويف املجل�س الوطني االحتادي حيث
تبلغ ن�سبة االناث يف ع�ضوية املجل�س
 5ر 17باملائة بينما ي�ضم جمل�س
ال� ��وزراء �أرب ��ع وزي ��رات  .و�أو�ضحت
ان اجل�م�ع�ي��ات ال�ن���س��ائ�ي��ة واالحت ��اد
الن�سائي العام برئا�سة �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك تلعب دورا كبريا
يف مت �ك�ين امل � ��ر�أة وت �ع��زي��ز مكانتها
واال�ستفادة من القدرات التطوعية
لها وتوجيهها نحو خدمة املجتمع
..م �� �شي��رة اىل ان ت�ل��ك االجن � ��ازات
توجت ب�إ�صدار �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي رع��اه اهلل ق��رار ب�إلزامية
التمثيل الن�سائي يف جمل�س �إدارة
ال���ش��رك��ات وال�ه�ي�ئ��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
الدولة.
وقالت ولقد كان للمر�أة مكانا مهما
يف برامج وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
حيث ان هناك دائرتني تعنيان باملر�أة
وهي �إدارة برامج الأ�سر املنتجة التي
تقدم الدعم ملا يزيد عن � 800أ�سرة
منتجة وت��وف��ر الأ� �س��واق واملعار�ض
ل �ل �ت �ع��ري��ف مب �ن �ت �ج��ات ت �ل��ك الأ�سر
و�إدارة التنمية اال�سرية والتي تعنى
باال�سرة واحلفاظ على ا�ستقرارها
كما بلغت ن�سبة االن��اث امل�ستفيدات
م��ن ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي  8ر68
باملائة من جمموعة امل�ستفيدين .
و�أك��دت معاليها يف ختام كلمتها ان
احتفالنا هذه ال�سنة باليوم العاملي
ل�ل�م��ر�أة �سيكون ح��اف��زا لها لتعزيز
ج�ه��وده��ا للم�ضي ق��دم��ا يف تكثيف
ال� ��دور ال ��ذي ت�ضطلع ب��ه للم�ضي
قدما يف بناء م�ستقبل االمارات.
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طلبة مركز ال�شارقة للتوحد ي�شيدون بدور نادي ال�سيدات
يف دعم وم�ساندة ق�ضايا الإعاقة
•• ال�شارقة -وام:

ا��ش��اد طلبة مركز ال�شارقة للتوحد التابع ملدينة ال�شارقة للخدمات
الإن�سانية بالدور املجتمعي لنادي �سيدات ال�شارقة يف دع��م وم�ساندة
ق�ضايا الإعاقة وقدموا التهنئة للقائمني على النادي مبنا�سبة مرور
� 30سنة على ت�أ�سي�سه وذلك خالل زيارة وفد املركز للنادي للم�شاركة
الإحتفال باملنا�سبة .وقدم وفد مركز ال�شارقة للتوحد هدية تذكارية
للنادي باملنا�سبة ت�سلمتها منى ال�سفاري رئي�س ق�سم التطوير الإداري
وامل��وارد الب�شرية وهي عبارة عن لوحة فنية حتمل �شعار نادي �سيدات

ال�شارقة �صنعها طلبة املركز  .وا�شادت منى باغ مدير مركز ال�شارقة
للتوحد م�ساعد مدير عام مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ل�ش�ؤون
الربامج الرتبوية والتاهيلية ورئي�س اللجنة الفنية باملدينة مبا يقوم
به النادي من �أدوار �سامية وما حققه من �إجن��ازات هامة  .من جهتها
�أكدت منى ال�سفاري �أن نادي �سيدات ال�شارقة ي�سعى دائما �إىل تطوير
اخلدمات التي يقدمها للمر�أة املعاقة و�أي�ضا للأطفال املعاقني وتهيئة
البيئة املنا�سبة لهم لإ�ستقبالهم يف النادي وتوفري الإمكانيات واخلدمات
املتكاملة التي يتطلبونها لق�ضاء �أوق��ات ترويحية مميزة والإ�ستمتاع
مبرافق النادي كافة كغريهم من �أفراد املجتمع غري املعاقني.

وفد من دائرة الق�ضاء
ي�شارك يف مهرجان احل�صن
•• �أبوظبي -وام:

� � �ش� ��ارك وف � ��د م� ��ن �أع � �� � �ض ��اء ال�سلطة
الق�ضائية وموظفي دائ��رة الق�ضاء يف
فعاليات مهرجان ق�صر احل�صن �ضمن
احتفاالت �إمارة �أبوظبي مبنا�سبة مرور
 250عاما على ان�شاء الق�صر .و�أو�ضح
ال��وف��د �أن ه��ذه امل���ش��ارك��ة ت��أت��ي يف اطار
حتقيق مبادئ ال��دائ��رة التي ت�ؤكد على
�أهمية التفاعل مع املجتمع.
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اجتماع تن�سيقي حول فعالية �ساعة الأر�ض  2013يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

نظمت هيئة البيئة وامل�ح�م�ي��ات الطبيعية يف ال�شارقة
اج�ت�م��اع��ا تن�سيقيا ملمثلي ال�ه�ي�ئ��ات وال��دوائ��ر امل�شاركة
ج��رى خ�لال��ه مناق�شة ب��رن��ام��ج ف�ع��ال�ي��ة ��س��اع��ة الأر� ��ض
ال��ذي تنظمه الهيئة بالتعاون م��ع هيئة كهرباء ومياه
ال���ش��ارق��ة يف واج�ه��ة امل�ج��از امل��ائ�ي��ة بال�شارقة م�ساء يوم
ال�سبت املوافق  23مار�س اجلاري  .و�شارك يف الإجتماع
ممثلون عن هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة
وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وبلدية ال�شارقة وجمل�س
ال�شارقة للتعليم وجمل�س ال�شارقة الريا�ضي والقيادة
العامة ل�شرطة ال�شارقة ال�شرطة املجتمعية ومدينة

ال�شارقة للخدمات الإن�سانية واملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ��س��رة و�إدارة متاحف ال�شارقة املتحف البحري مربى
ال�شارقة للأحياء املائية  .واك��دت �شم�سة حممد الكتبي
�أمني متحف التاريخ الطبيعي والنباتي يف ال�شارقة التي
ترا�ست الإجتماع بالنيابة عن �سعادة هنا �سيف ال�سويدي
رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة على
اهمية فعالية �ساعة االر�ض التي ت�ساهم يف التقليل من
االنبعاثات ال�ضارة يف تلك ال�ساعة حيث يغلق فيها العامل
االنوار والأجهزة الكهربائية مما ي�ساعد يف حماية االر�ض
م��ن ه��ذه االن�ب�ع��اث��ات وال �ت��ي ت��ؤث��ر ع�ل��ى طبقة االوزون
م�ؤكدة ان م�شاركة الهيئة يف فعاليات �ساعة الأر�ض ت�أتي
يف اطار اهتمامها يف الق�ضايا البيئية .

ديوان �سلطان بن زايد يبحث التعاون التعليمي مع كلية الإمارات للتكنولوجيا
ب�ح��ث دي� ��وان ��س�م��و ال���ش�ي��خ �سلطان
ب��ن زاي ��د �آن ن�ه�ي��ان مم�ث��ل �صاحب
ال �� �س �م ��و رئ� �ي� �� ��س ال � ��دول � ��ة وكلية
الإم � � � � ��ارت ل �ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا تعزيز
ال�ت�ع��اون التعليمي وال�ت��دري�ب��ي بني
ال��دي��وان والكلية  .حيث ا�ستقبلت
كلية الإم � ��ارات للتكنولوجيا وفدا
م��ن ال��دي��وان برئا�سة �سعادة نا�صر
خمي�س املحريبي مدير �إدارة وال�سيد
�أحمد ال�سخني �إداري ق�سم التدريب
ومت عقد اجتماع ح�ضره من جانب
الكلية �سعادة رئي�س جمل�س الأمناء
الأ�ستاذ وائل �إبراهيم الأنقر و�سعادة
ال��دك �ت��ور ع�ل�اء ج ��راد رئ�ي����س كلية
الإم � ��ارات للتكنولوجيا والدكتور
حممد �أبو الفرج �صادق رئي�س ق�سم

العالقات العامة والبعثات.
ومت االت �ف ��اق ع�ل��ى ت�ع��زي��ز التعاون
و تن�شيط ال ��زي ��ارات امل�ت�ب��ادل��ة بني
ال�ط��رف�ين لتحقيق ال �ه��دف املرجو
م��ن امل �ن��ح ال��درا� �س �ي��ة ال �ت��ي يقدمها
دي��وان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س
ال��دول��ة وق��ام ال�سيد رئي�س جمل�س
الأم� � �ن � ��اء ب��ال�ت�رح �ي��ب بال�ضيوف
ال�ك��رام وا�ستعرا�ض م�سرية الكلية
والتغريات اجل��دي��دة و�أه��داف�ه��ا كما
حت ��دث ال���س�ي��د رئ �ي ����س ال�ك�ل�ي��ة عن
اخلطوات والآليات املتبعة للو�صول
بالكلية �إىل �أن ت�صبح واح ��دة من
�أف �� �ض��ل اجل��ام �ع��ات اخل��ا� �ص��ة على
م���س�ت��وى دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة وحتقق ر�سالتها يف �أن تقدم

خدمات عالية يف التدري�س والبحث
العلمي وخدمة املجتمع لكل املعنيني
ذوي ال�ع�لاق��ة وذل ��ك ب��امل��واءم��ة مع
�أف�ضل املمار�سات العاملية التي تركز
على االقت�صاد املعريف واال�ستثمار يف
املوارد الب�شرية والتكنولوجيا.
واثنى �سعادة رئي�س جمل�س الأمناء
الأ�� �س� �ت ��اذ وائ � ��ل �إب ��راه� �ي ��م الأن� �ق ��ر
ع �ل��ى ح��ر���ص واه �ت �م��ام وتوجيهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ب��ال��دول��ة بقيادة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة بن
زاي��د ال نهيان رئي�س ال��دول��ة حفه
اهلل ب�ت��وف�ير اف���ض��ل ��س�ب��ل الرعاية
التعليمية العليا لطلبة وطالبات
ال��دول��ة وت��وج�ي�ه��ات ��س�م��وه يف دعم
التعليم العايل وم�ؤ�س�ساته م�شيدا

مببادرة ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
ال نهيان ودي ��وان �سموه يف تقدمي
املنح الدرا�سية اجلامعية التي من
�ش�أنها من حتفيز وت�شجيع الطلبة
وال �ط��ال �ب��ات ع�ل��ى ال��زي��د م��ن اجلد
واالج�ت�ه��اد م��ا يعك�س حر�ص �سموه
على دعم افاق التعليم العايل ودعم
م�سرية البحث العلمي يف الدولة .
ورح ��ب م��ن ج��ان�ب��ه ��س�ع��ادة الدكتور
ع�ل�اء ج ��راد رئ�ي����س ك�ل�ي��ة الإم� ��ارات
للتكنولوجيا مب�ب��ادرة �سمو ال�شيخ
��س�ل�ط��ان ب��ن زاي ��د ال ن�ه�ي��ان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة وحر�ص
�سموه الكبري على رفد املجتمع و�سوق
العمل االماراتي بالكوادر امل�ؤهلة ما

يعك�س ر�ؤية �سموه الثاقبة يف اهمية
التعليم العايل يف االرتقاء بامكانات
وم �ه��ارات ال�ع��ام�ل�ين م ��ؤك��دا تقدمي
الكلية كافة الت�سهيالت الالزمة من
خالل براجمها االكادميية املعتمدة
م��ن وزارة التعليم ال�ع��ايل والبحث
ال �ع �ل �م��ي ل�ت���ش�ج�ي��ع وت �ط �ب �ي��ق هذه
املبادرة ال�سامية .
ث��م حت��دث��ت ال���س�ي��دة ��س�ل��وى حماد
امل�سجل العام عن الإج��راءات املتبعة
م��ع ال�ط�ل�ب��ة م��ن ب��داي��ة التحاقهم
وحتى تخرجهم وخا�صة املبتعثني
منهم كما �أنها �أح��اب��ت على العديد
م ��ن اال� �س �ت �ف �� �س��ارات امل �ق ��دم ��ة من
قبل ال��وف��د وق��د ق��دم ال�سيد رئي�س �إب��راه�ي��م الأن�ق��ر درع الكلية لل�سيد
جم �ل ����س الأم� � �ن � ��اء الأ� � �س � �ت� ��اذ وائ� ��ل ن��ا��ص��ر خمي�س امل�ح�يرب��ي ويف ختام
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ال �ل �ق��اء ق� ��ام ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د �أب ��و العامة والبعثات بوداع �أع�ضاء الوفد
الفرج �صادق رئي�س ق�سم العالقات باحلفاوة والتكرمي.

يف بيان �صحفي �أ�صدره املركز الوطني للإح�صاء مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي :

 % 144.1ن�سبة الإناث اىل الذكور يف التعليم اجلامعي حمققة واحدة من �أعلى الن�سب يف العامل
ال�سويدي :الدور املتكامل بني املر�أة والرجل يف خمتلف امليادين من �أ�س�س التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف الدولة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�صدر املركز الوطني بياناً �صحفياً
اح�صائياً ح��ول او� �ض��اع امل ��ر�أة على
م���س�ت��وى دول ��ة االم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي ��وم العاملي
للمر�أة ال��ذي ي�صادف ي��وم الثامن
م��ن م��ار���س يف ك��ل ع��ام ،حيث ا�شار
ب� �ي ��ان امل ��رك ��ز ان دول � ��ة االم � � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ق��د �أول� ��ت ومنذ
ت�أ�سي�سها يف  2دي���س�م�بر 1971
وعلى امتداد الأربعة عقود املا�ضية
اه �ت �م��ام �اً خ��ا� �ص �اً ب� ��أو�� �ض ��اع امل � ��ر�أة
ومتطلبات النهو�ض بها ومتكينها
وزي � � � ��ادة م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف خمتلف
امل�ج��االت يف املجتمع ،انطالقاً من
ق�ن��اع�ت�ه��ا ب� ��أن امل� ��ر�أة م�ت���س��اوي��ة مع
الرجل يف كافة احلقوق والواجبات
و��ش��ري��ك ف��اع��ل يف عملية التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ل �ل ��دول ��ة ،وه� ��و الأم� ��ر
ال��ذي �أك��دت عليه ت�شريعات د�ستور
ال ��دول ��ة يف ك��اف��ة امل� �ج ��االت مب��ا يف
ذل��ك العمل وال�ضمان االجتماعي
وال�ت�م�ل��ك و��ض�م��ان ت�ك��اف��ؤ الفر�ص
يف ك��اف��ة امل �ي��ادي��ن وال�ت�م�ت��ع بكافة
خدمات التعليم والرعاية ال�صحية
واالجتماعية ،وفق �سيا�سات را�سخة
لدولة االمارات العربية املتحدة.
وب �ه��ذه املنا�سبة �أك ��د ��س�ع��ادة را�شد
خ�م�ي����س ال �� �س��وي��دي امل ��دي ��ر العام
ل �ل �م��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�اح �� �ص��اء ان
امل�ؤ�شرات االح�صائية ت�برز بو�ضح
نتائج ال�سيا�سات العامة يف الدولة يف
جمال امل�ساواة بني اجلن�سني ،والتي
و�ضعت �أ�س�س را�سخة حول امل�ساواة
ل�ضمان ت�ك��اف��ؤ ال�ف��ر���ص واحلقوق
ب�ين ال��ذك��ور والإن � ��اث يف املجتمع،
م�شرياً اىل �أنه ال توجد ت�شريعات �أو
ن�صو�ص يف الت�شريعات املعمول بها
يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
مت �ي��ز ع �ل��ى �أ�� �س ��ا� ��س اجل �ن ����س بني
الذكور واالن��اث� ،سواء على �صعيد
ال��و� �ص��ول �إىل اخل ��دم ��ات العامة
واال� �س��ا� �س �ي��ة يف ال ��دول ��ة وخا�صة
ال�ت�ع�ل�ي��م �أو ال���ص�ح��ة �أو الرعاية
االجتماعية �أو غريها من جوانب
احل �ي��اة ،ب��ل ه�ن��اك �سيا�سة لتعزيز
ومت�ك�ين و� �ص��ول امل� ��ر�أة �إىل امل ��وارد
يف خمتلف امل �ج��االت ،وق��د انعك�س
ذلك ب�شكل وا�ضح يف اال�سرتاتيجية
االمن��ائ �ي��ة ل �ل��دول��ة ال �ت��ي تقت�ضي
ال���ش��راك��ة ال�ك��ام�ل��ة ل�ك��اف��ة مكونات
جمتمع الدولة يف عملية البناء يف
ك��اف��ة مراحلها على �أ��س��ا���س الدور
امل �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن امل � � ��ر�أة وال ��رج ��ل يف
خمتلف امليادين باعتبار ذل��ك من
�أ�س�س التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.
وا�شار �سعادة ال�سويدي اىل ان هذا
اجل��ان��ب وغ�ي�ره م��ن امل��وا��ض�ي��ع قد
وث�ق�ه��ا امل��رك��ز م��ن خ�ل�ال ا�صداره
لتقرير االه��داف االمنائية الثالث
ل��دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة،
والذي �أو�ضح امل�ستوى املتقدم الذي

حققته ال��دول��ة يف جم��ال التنمية
و�أو� � �ض ��اع ت�ع�ل�ي��م ال ��ذك ��ور واالن� ��اث
وال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��ر�أة ،ووفقاً
للبيانات االح�صائية ل��دى املركز
مت�ث��ل ال�ن���س��اء ن�ح��و  32.4%من
اجمايل عدد ال�سكان على م�ستوى
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف
ح�ي�ن ت���ش�ك��ل ال�ن���س��اء االماراتيات
ح� ��وايل  49%م��ن اج �م��ايل عدد
املواطنني يف الدولة وتت�أثر الن�سبة
ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإج� �م ��ايل للدولة
ب�ط�ب�ي�ع��ة ت��رك�ي�ب��ة ال �� �س �ك��ان والتي
ت�أثرت ب�شكل كبري باحلجم املتزايد
لن�سبة الذكور الوافدين لأغرا�ض
العمل خا�صة يف ال�سنوات الأخرية،
حيث ارت�ف��ع ع��دد ال�سكان وخا�صة
ال��ذك��ور يف ال�ف�ئ��ة ال�ع�م��ري��ة – 18
 45ع��ام �اً ب���ش�ك��ل م�ل�ح��وظ خالل
ال �� �س �ن��وات امل��ا� �ض �ي��ة مم��ا � �س��اه��م يف
تغيريات كبرية على تركيبة ال�سكان
وامل�ؤ�شرات الإح�صائية ذات ال�صلة.
على م�ستوى التعليم:
ح�ق�ق��ت امل � ��ر�أة يف دول� ��ة االم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ت �ق��دم �اً نوعياً
على �صعيد م�شاركتها يف العملية
التعليمية يف ظل ا�سرتاتيجية دولة
الإم��ارات العربية املتحدة الرامية
�إىل خلق جمتمع املعرفة ،وما توليه
حكومة الإمارات من اهتمام بتنمية
مواردها الب�شرية ،ويف مقدمة ذلك
توفري فر�ص تعليم للإناث والذكور
دون متييز ،مما انعك�س �إيجاباً على
م�ع��دالت تعليم امل��ر�أة وو�صولها يف
اغ �ل��ب امل ��راح ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة لن�سب
تفوق م�شاركة.
ويف اط��ار م��ا حققته امل��ر�أة يف دولة
االم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
امل ��ؤ� �ش��رات التعليمية  ،ا� �ش��ار بيان
املركز الوطني لالح�صاء اىل ن�سبة
الإناث يف التعليم اجلامعي يف دولة
ق��د و�صلت �إىل نحو ،144.1%
ل�ل�ع��ام ال��درا� �س��ي  2010مقارنة
مب ��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه ل �ل �ع��ام الدرا�سي
 ،1990وه ��ي م��ن �أع �ل��ى الن�سب
يف ال �ع��امل ،وي �ع��ود ال�سبب يف ذلك
�إىل ت�شجيع ال��دول��ة والأ� �س��ر على
تعليم الفتيات ،اىل جانب ذلك فقد
ا� �ش��ارت االح �� �ص��اءات اىل �أن دولة
الإمارات العربية املتحدة تعترب من
الدول القليلة على م�ستوى العامل

ال �ت��ي ف��اق��ت ف �ي �ه��ا ن���س�ب��ة الن�ساء
(غري الأم�ي��ات) ن�سبة الذكور غري
الأم �ي�ين وذل ��ك يف ال�ف�ئ��ة العمرية
(� )24-15سنة ،حيث و�صلت هذه
الن�سبة �إىل ح��وايل  103.6%يف
العام الدرا�سي .2011- 2010
ح�صة الن�ساء م��ن الوظائف
مدفوعة الأجر يف القطاع غري
الزراعي :
ات�خ��ذت �سيا�سات التنمية يف دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ك�أحد
الأول��وي��ات �إ�سهام امل��ر�أة ب�شكل �أكرب
يف ��س��وق ال�ع�م��ل لتخفف االعتماد
على العمالة ال��واف��دة ال�ت��ي تعترب
يف قمة التحديات الراهنة للدولة.
ح �ي��ث ت �� �ش�ير ال �ب �ي ��ان ��ات املتوفرة
ح � ��ول �� �س ��وق ال �ع �م��ل �إىل حت�سن
م �ل �ح ��وظ يف م �� �ش ��ارك ��ة امل � � � ��ر�أة يف
ال�ن���ش��اط االق �ت �� �ص��ادي� ،إذ ارتفعت
ن�سبة م�ساهمة امل ��ر�أة م��ن اجمايل
امل�شتغلني يف الدولة من 11.6%
عام � 1995إىل حوايل  25%عام
 ،2010ك�م��ا بلغت ن�سبة الإن ��اث
ح��وايل  4%من جمموع �أ�صحاب
املهن يف كافة القطاعات.
وي � �ع � ��ود ه� � ��ذا ال � �ت � �ط ��ور يف ن�سب
م�شاركة املراة اىل النتائج الناجمة
ع��ن �إط�ل�اق ال��دول��ة مل�ج�م��وع��ة من
امل �ب��ادرات ال�ه��ادف��ة �إىل تفعيل دور
امل��ر�أة يف قطاع الأع�م��ال من خالل
تنمية وت��أه�ي��ل ال �ك��وادر الن�سائية،
و�إن���ش��اء جمال�س �سيدات الأعمال،
و�إط�لاق جائزة �سيدات الأعمال يف
الإمارات و ُي َقدَّر حجم اال�ستثمارات
يف الأع� �م ��ال ال �ت��ي ت��دي��ره��ا ك ��وادر
ن�سائية ب�ح��وايل  14مليار درهم
�إماراتي تديرها ما يزيد على 12
�أل ��ف ��س�ي��دة �أع �م ��ال ع�ل��ى م�ستوى
الدولة.
وم � � ��ع حت� �ق� �ي ��ق ه � � ��ذه االجن� � � � ��ازات
والتح�سن ال ��ذي ط ��ر�أ ع�ل��ى تعليم
امل ��ر�أة� ،إال ان ه��ذا املو�ضوع ال يزال
ي �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام واول� ��وي� ��ة لدى
احلكومة وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة
ل�ت���ش�ج�ي��ع امل� � ��ر�أة ع �ل��ى االن �خ ��راط
يف �� �س ��وق ال �ع �م��ل وب �� �ش �ك��ل يعك�س
ال �ت �ط��ور ال � ��ذي � �ش �ه��دت��ه امل � � ��ر�أة يف
جم � ��االت ال �ت �ع �ل �ي��م .وم� ��ن املتوقع
�أن ترتفع م�شاركة امل ��ر�أة يف �سوق
ال�ع�م��ل وب���ش�ك��ل ت��دري �ج��ي م��ع بدء

اجل� ��ام � �ع� ��ات وال� �ك� �ل� �ي ��ات ال � �ت ��ي مت
�إن�شا�ؤها حديثا بتخريج �أف��واج من
الفتيات امل�ؤهالت وعلى نطاق وا�سع
ل�ل�ان �خ��راط يف � �س��وق ال �ع �م��ل ،اىل
جانب برامج تدريب وت�أهيل املر�أة
التي تطرحها هيئة تنمية وتوظيف
املوارد الب�شرية املواطنة وامل�ؤ�س�سات
ذات ال �ع�ل�اق��ة �إىل زي � ��ادة ج ��دوى
م�شاركة املر�أة يف كافة املهن خا�صة
و�أن دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة قد
د�شنت ا�سرتاتيجية وطنية لتقدم
املر�أة تهدف �إىل �إزالة كافة املعوقات
التي حت��ول دون امل�شاركة الفاعلة
للمر�أة يف ثمانية حماور من بينها
امل�شاركة االقت�صادية.
ن�سبة امل��ق��اع��د ال��ت��ي ت�شغلها
الن�ساء يف الربملانات الوطنية
ت�ستند م�شاركة امل��ر�أة يف امل�ؤ�س�سات
العامة وبخا�صة املجل�س الوطني
االحت��ادي اىل قرار املجل�س الأعلى
ل�ل�احت ��اد رق� ��م  4ل �� �س �ن��ة 2006
يف �� �ش� ��أن حت��دي��د ط��ري �ق��ة اختيار
ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني
االحت��ادي ،حيث �شكل هذا القانون
نقلة د�ستورية يف ال��دول��ة ،ومتكني
الإم ��ارات� �ي�ي�ن م��ن اخ �ت �ي��ار �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحت��ادي ب�أ�سلوب
ي �ج �م��ع ب�ي�ن االن �ت �خ ��اب والتعيني
ك�م��رح�ل��ة �أوىل ،ح�ي��ث مت�ث��ل امل ��ر�أة
نحو  47%من الهيئة االنتخابية
اىل جانب تويل امر�أة من�صب نائب
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي:
�إىل جانب ذل��ك ت�شري الإح�صاءات
امل�ت��وف��رة �إىل �أن امل� ��ر�أة ت�ت�ب��و�أ نحو
 30%م ��ن ال��وظ��ائ��ف القيادية
العليا املرتبطة ب��ات�خ��اذ ال �ق��رار يف
دولة الإمارات  ،وت�شكل  15%من
�أع�ضاء جمال�س �إدارة غرف التجارة
وال �� �ص �ن��اع��ة ،ك �م��ا ت���ش�ك��ل الن�ساء
ح��وايل  10%من �أع�ضاء ال�سلك
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ،اىل ج��ان��ب متثيلها
ل� �ل ��دول ��ة يف امل �ن �ظ �م ��ات ال ��دول �ي ��ة
وح �� �ص��ول ع ��دد ك �ب�ير م��ن الن�ساء
ع�ل��ى ال���ش�ه��ادات اجل��ام�ع�ي��ة العليا،
والبدء ب�إ�شغال الوظائف الإدارية
امل �ت��و� �س �ط��ة ،وان �خ��راط �ه��ن ب�شكل
م �ل �ح��وظ يف ال �ع �م��ل االجتماعي
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
على م�ستوى االرت��ق��اء ب�صحة
الأمهات واملر�أة
ت �ت �ب �ن��ى دول � ��ة االم� � � ��ارات العربية
املتحدة �سيا�سات وبرامج تهدف �إىل
النهو�ض بالأ�سرة على وجه العموم
واملر�أة والطفل على وجه اخل�صو�ص
ومت اع � �ت � �م� ��اد م� �ف� �ه ��وم ال�صحة
الإجن��اب�ي��ة ال�شمويل على م�ستوى
ال��دول��ة بحيث ال تقت�صر خدمات
الأم��وم��ة والطفولة على الأمهات
يف مرحلة احلمل والإجن ��اب فقط
بل لت�شمل الأمهات وامل��ر�أة يف كافة
املراحل العمرية املختلفة من خالل

تطبيق الربامج وامل�شاريع ال�صحية
التي تهدف �إيل تعزيز �صحة املر�أة
وال� �ط� �ف ��ل ه � ��ذا ب �ج ��ان ��ب خ ��دم ��ات
الأم��وم��ة والطفولة ،وال�ت��ي مكنت
الدولة من خف�ض معدل الوفيات
ب�ين االم �ه��ات يف �سن االجن ��اب اىل
ال�صفر .حيث كان للخدمات التي
تقدمها ال��دول��ة م��ن خ�ل�ال �شبكة
مراكز ووحدات الأمومة والطفولة
امل�ج�ه��زة ب ��أح��دث التقنيات ويعمل
ب �ه��ا �أط� �ب ��اء وه �ي �ئ��ة مت��ري ����ض على
�أعلى م�ستوى وتنت�شر هذه املراكز
وال��وح��دات يف ك��اف��ة ان�ح��اء الدولة
وت�ق��دم لكافة ال�سيدات والأطفال
املقيمني بالدولة من خالل مراكز
م �� �س �ت �ق �ل��ة ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
ووحدات الأمومة والطفولة باملراكز
ال���ص�ح�ي��ة الأول� �ي ��ة وم�ست�شفيات
الوالدة .ويف هذا ال�صدد تعترب دولة
الإمارات العربية املتحدة من �أوائل
ال� ��دول ال ��رائ ��دة يف جم ��ال تطبيق
برامج االكت�شاف املبكر ل�صحة املر�أة
وال�ط�ف��ل وت �ق��دمي ال �ع�لاج الفوري
والفعال واملتابعة الدورية للحاالت
املر�ضية من �أجل حماية هذه الفئة
ال �ه��ام��ة يف امل�ج�ت�م��ع م��ن الوفيات
والإعاقات الذهنية واجل�سدية.
�أدى انت�شار هذه املراكز والوحدات
اىل تطوير �آل�ي��ات تقدمي الرعاية
ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة ل� � �ل� � �م � ��ر�أة وال� �ط� �ف ��ل
وباالعتماد على امل�ستجدات العلمية
وحت� ��دي� ��ث ال �ب��روت � ��وك � ��والت التي
ت�خ����ص امل � ��ر�أة �أث �ن ��اء احل �م��ل وبعد
ال � ��والدة وان �ت �ه��اج حم ��ور التدريب
امل �� �س �ت �م��ر مل� �ق ��دم ��ي اخل� ��دم� ��ة من
خالل و�ضع اخلطط التدريبية يف
جميع جماالت الأمومة والطفولة
ل�صقل م��واه��ب ال �ك��وادر ال�صحية
العاملة يف مراكز ووحدات الأمومة
والطفولة واملراكز ال�صحية الأولية
وامل�ست�شفيات والعاملني بالربامج
ال��وط �ن �ي��ة ل���ص�ح��ة امل � ��ر�أة والطفل
و�إك �� �س��اب �ه��م اخل �ب ��رات وامل � �ه� ��ارات
وتعريفهم بامل�ستجدات والتقنيات
احل��دي �ث��ة يف جم ��ال � �ص �ح��ة امل � ��ر�أة
والطفل.
اىل ج ��ان ��ب ذل� ��ك ال �ق �ي��ام بتنفيذ
ال�ب�رام ��ج ال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف
ك��اف��ة امل �ج��االت ال���ص�ح�ي��ة املتعلقة
باملر�أة والطفل باملدار�س واجلامعات
والتجمعات الن�سائية لرفع درجة
ال��وع��ي ب�ي�ن ك��اف��ة �أف � ��راد املجتمع
والعاملني يف جم��ال الأم��وم��ة ،كل
ذلك �ساهم يف خف�ض وفيات الأمهات
ب�سبب احلمل والوالدة �إىل ال�صفر،
�سجل
حيث تفيد التقارير �أنه مل ُت َّ
ح��ال��ة وف� ��اة واح � ��دة ب�ي�ن الأمهات
م �ن��ذ ع� ��ام  2004وع� �ل ��او ًة على
ذلك ،جرت جميع الوالدات وبن�سبة
 99.9%داخ��ل امل�ست�شفيات حتت
�إ� �ش��راف ط�ب��ي متخ�ص�ص ويعترب
هذا املعدل واحداً من �أعلى املعدالت
يف العامل.

لبنى القا�سمي ت�ستقبل وفدا من جمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��دت م �ع��ايل ال���ش�ي�خ��ة ل�ب�ن��ى بنت
خ��ال��د ال �ق��ا� �س �م��ي وزي� � ��رة التجارة
اخلارجية على �أهمية وخ�صو�صية
ال�ع�لاق��ات التجارية واال�ستثمارية
بني الإم��ارات وفرن�سا وانعكا�ساتها
االي �ج��اب �ي��ة وال� �ب� �ن ��اءة ع �ل��ى تعزيز
التعاون يف عدد من امليادين احليوية
ال��س�ي�م��ا يف ال �ق �ط��اع��ات ال�سياحية
وال�ت�راث �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ..م�شيدة
بخطوة ت�أ�سي�س فرع ملتحف اللوفر
يف اب ��وظ �ب ��ي ك � � ��أول م �ت �ح��ف خ ��ارج
فرن�سا يف العامل ف�ضال على التعاون
يف جماالت التعليم الأكادميي.
وقالت معاليها  -خ�لال ا�ستقبالها
وف ��دا م��ن �أع���ض��اء جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي برئا�سة ال�سانتور ناتلي
غ��ول �ي��ه ع �� �ض��وة امل �ج �ل ����س ونائبة
رئي�س جمموعة ال�صداقة مع دول
اخل�ل�ي��ج يف م�ق��ر ال � ��وزراة ب�أبوظبي
 ان ال�ع�لاق��ات امل��زده��رة على كافةال�صعد بني الإمارات وفرن�سا تنطلق
من ر�ؤي��ة م�شرتكة من قيادتي كال
البلدين لتفعيل خطى التعاون بني
االمارات وفرت�سا.
ول �ف �ت��ت ال � � ��وزارة يف ب �ي��ان �صحفي
ام����س اىل �أن اللقاء ت�ن��اول اجلهود
امل�شرتكة يف كال البلدين لالرتقاء
ب�آفاق ال�شراكة وتطوير �آليات تبادل
اال� �س �ت �ث �م��ارات وت��أ��س�ي����س امل�شاريع
ذات ال �ق �ي �م��ة امل �� �ض��اف��ة القت�صاد
البلدين ف�ضال عن ا�ستعرا�ض عدد
م��ن الق�ضايا ذات ال�صلة بامل�شهد
التجاري العاملي.
وا�� �ض ��اف ��ت م �ع ��ايل ال �� �ش �ي �خ��ة لبنى
ال �ق��ا� �س �م��ي ان م� ��ؤ�� �ش ��رات التبادل
ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ف��رن���س��ا والإم � � ��ارات
ت�شهد تطورا ملمو�سا داعية لتطوير
جم � ��االت اال� �س �ت �ث �م��ار امل �� �ش�ت�رك يف
جماالت التقنيات املتقدمة والطاقة
املتجددة واملجاالت الأخرى ..منوهة
لبلوغ قيمة ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بني
ال �ب �ل��دي��ن خ�ل��ال ال �ث �م ��اين �أ�شهر
الأوىل من العام املا�ضي ما يربو عن
 10مليارات درهم فيما بلغت جتارة
املناطق احل��رة ب��ال��دول��ة م��ع فرن�سا
نحو  4.8مليار درهم.

ون��وه��ت معاليها ب��زخ��م ال�ت�ط��ور يف
ع�لاق��ات البلدين م��ن خ�لال تزايد
الزيارات املتبادلة والوفود امل�شرتكة
ف���ض�لا ع ��ن امل �� �ش��ارك��ة يف املعار�ض
ال �ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام يف كال
البلدين ..داعية ال�شركات الفرن�سية
لتطوير م�شاركتها يف املعار�ض التي
تقام يف دولة الإمارات واال�ستفادة من
الت�سهيالت املمنوحة لال�ستثمارات
الأج�ن�ب�ي��ة وت�أ�سي�س م�ق��ار �إقليمية
لتلبية الطلب املت�صاعد على العديد
من املنتجات واملخرجات ال�صناعية
يف دول املنطقة .بدورها �أكدت رئي�سة

الوفد الفرن�سي بالغ تقدير فرن�سا
ل�ع�لاق��ات�ه��ا امل �ح��وري��ة م��ع الإم� ��ارات
وال� �س �ي �م��ا ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال�شراكة
االق �ت �� �ص��ادي��ة وم� �ي ��ادي ��ن التبادل
ال�ت�ج��اري ف�ضال ع��ن ال�ت�ق��ارب على
كافة جماالت ال�شراكة والتعاون.
و�أ�شادت بنجاح الإم��ارات يف التحول
لنموذج اقت�صادي تنموي ريادي على
م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط اىل
ج��ان��ب ح�صد االق�ت���ص��اد الإماراتي
مل��رات��ب وم ��ؤ� �ش��رات م�ت�ق��دم��ة عامليا
وهو ما جعل الإمارات بوتقة ومالذ
ا�ستثماري عاملي.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/783جتاري جزئي
اىل املدعى عليه -1/اميغا للمالحة وال�شحن ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /ن�شوان للنقل الربي وميثله :عوين عبدالهادي ح�سني حممد قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره
( 38920دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ
االدعاء وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1591جتاري كلي
اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه� -1/شركة ال�ه��دى للمقاوالت ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي � /صناعة البال�ستيك احلديثة �ش.ذ.م.م وميثله :علي ا�سماعيل حممد عبداهلل
الزرعوين قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره
( 143423.22درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا التجارية
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املمثل الأممي بالعراق يدعو �إىل �ضبط النف�س
•• بغداد-يو بي �أي:

08

دع��ا املمثل اخلا�ص للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة
يف العراق مارتن كوبلر ،ام�س اىل �ضبط النف�س
بعد مقتل و�إ�صابة عدد من املتظاهرين يف املو�صل
�شمال العراق.
وا�ستنكر كوبلر يف بيان ،اال�شتباكات التي وقعت
�أم�س الأول يف املو�صل و�أ�سفرت عن مقتل �شخ�ص
واحد و�إ�صابة � 4آخرين بجروح.
ودع� ��ا اىل جت � ّن��ب ا� �س �ت �خ��دام ال �ق��وة امل�م�ي�ت��ة �ضد
املتظاهرين ،و�إج��راء حتقيقٍ م�ستقلٍ يف احلادث،

�سوريا تتودد لدول بريك�س

كما دع��ا ال�سلطات العراقية اىل ممار�سة �أق�صى
درجات �ضبط النف�س يف تعاملها مع املظاهرات.
وحثّ البيان املتظاهرين �إىل اللجوء �إىل الإحتجاج
ال�سلمي فقط �أثناء ممار�ستهم حقهم يف التظاهر.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا احل ��ادث امل ��أ� �س��اوي ت��ذك�ير قوي
ب�أن احل��وار الب ّناء ب�ش�أن مطالب املتظاهرين ،هو
الطريق الذي يقود �إىل نزع فتيل التو ّتر .
وكان �شخ�ص واحد قتل و�أ�صيب � 4آخرون بجروح،
ب��ا��ش�ت�ب��اك��ات ب�ي�ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن وق � ��وات ال�شرطة
مبدينة املو�صل� ،أعقب ذلك فر�ض حظر للتجوال
على اجلانب الأمين من املدينة ،مت �إزالته اليوم.

•• وا�شنطن-وكاالت:

رمبا تكون كتلة االقت�صادات اخلم�سة ال�صاعدة التي ُتطلق على نف�سها
ا�سم دول بريك�س قد فقدت بع�ض �ألقها م�ؤخرا ،لكن احلكومة ال�سورية
املحا�صرة دولياً ب��د�أت تخطب ودها لعلها ُتعينها يف حمنتها كمجموعة
�ضغط لوبي هامة .فقد طلبت امل�ست�شارة ال�سيا�سية والإعالمية يف رئا�سة
اجلمهورية ال�سورية بثينة �شعبان� ،أثناء زيارتها للهند التي ت�ستغرق
ثالثة �أيام ،من نيودلهي �أخذ زمام املبادرة يف �صياغة بيان �شديد اللهجة
دعماً لدم�شق عندما جتتمع دول بريك�س اخلم�س الربازيل ورو�سيا والهند
وال�صني وجنوب �أفريقيا يف وق��ت الح��ق من ه��ذا ال�شهر .وقالت بثينة
�شعبان �إنها �سلمت امل�س�ؤولني الهنود ر�سالة لرئي�س ال��وزراء مامنوهان
�سينغ من الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد .و�أ�ضافت �أن الر�سالة طلبت من

الهند املناداة بحل �سلمي للأزمة ال�سورية دون امل�سا�س ب�سيادتها .و�أبلغت
امل�س�ؤولة ال�سورية م�ؤمترا �صحفيا يف نيودلهي �أن بالدها تريد من الهند
والربازيل ورو�سيا وال�صني وجنوب �أفريقيا اتخاذ قرار قوي للغاية يدعم
احلل ال�سيا�سي يف �سوريا ،وي�ؤيد حق ال�شعب ال�سوري يف تقرير م�ستقبله
بنف�سه  .وو�صفت امل�سلحني املناوئني للحكومة ب�أنهم مت�شددون دينيون
وانتقدت الدول الغربية لدعمها املقاتلني .وتابعت قائلة حمداً هلل فهناك
دول مثل جمموعة بريك�س تقارع املجتمع الدويل باحلجة واملنطق ،و�إال
كنا �سنواجه ما تواجهه ليبيا اليوم .وقد ظلت دول بريك�س تتبنى موقفا
�أمينا ومتوازنا للغاية  .وت�شهد �سوريا منذ عامني انتفا�ضة دموية �أودت
بحياة ع�شرات الآالف من ال�سوريني .ولطاملا اعرت�ضت ال�صني ورو�سيا
على مبادرات الواليات املتحدة والدول الغربية الأخرى لفر�ض عقوبات
كنوع من ال�ضغط على احلكومة ال�سورية.

تعزيزات �أمنية على خميم الزعرتي لالجئني

من�شقون �سوريون يدعون لت�شكيل حكومة م�ؤقتة
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سنغال قلقة من ت�سلل مت�شددين من مايل
•• كامربيدج-رويرتز:

ق��ال الرئي�س ال�سنغايل ماكي �سال ان ال�سنغال تعزز
م��راق�ب�ت�ه��ا حل��دوده��ا وت �ق��وم بحملة تعليم ع��ام��ة يف
حم��اول��ة ل�ضمان ع��دم تعطيل مت�شددين ا�سالميني
من مايل املجاورة احلياة يف ذلك البلد الواقع يف غرب
افريقيا.
وحت��ر���ص ال�سنغال على البقاء بعيدة ع��ن العنف يف
��ش�م��ال م��ايل ح�ي��ث ا��س�ت�ع��اد ه�ج��وم ع���س�ك��ري فرن�سي
ال���س�ي��ادة ع�ل��ى معظم االرا� �ض��ي ال�ت��ي ا��س�ت��وىل عليها
املت�شددون قبل عام.
وق��ال ��س��ال ال��ذي ت��وىل ال�سلطة قبل ع��ام تقريبا يف
مقابلة يف ج��ام�ع��ة ه��ارف��ارد ب��والي��ة ما�سات�شو�ست�س
االمريكية هناك خطر من اخلاليا النائمة مثل اي
مكان اخر اذا �شئت فخريطة الوجود االرهابي خريطة
عاملية.
ك��ون ال�سنغال بلدا جم��اورا مل��ايل فانها ت��ويل بالطبع
اهتماما وثيقا ج��دا لهذه التطورات وا��ش��ار �سال اىل
•• �صنعاء-وكاالت:

�أث��ارت ر�ؤي��ة الرئي�س اليمني عبد
رب��ه م�ن���ص��ور ه ��ادي ال �ت��ي �أعلنها
م ��ؤخ��را ب���ش��أن �شكل ن�ظ��ام احلكم
القادم يف اليمن ال��ذي يتكون من
خم�سة �أقاليم ،جدال يف الأو�ساط
ال���س�ي��ا��س�ي��ة م ��ا ب�ي�ن م ��ؤي ��د يرى
فيها خمرجا للم�شكالت القائمة
ومنها الق�ضية اجلنوبية ،وراف�ض
لكونها ال تقدم جديدا �إن مل تزيد
الأو�ضاع �سوء.
وك��ان الرئي�س ه��ادي �أع�ل��ن لأول
مرة ر�ؤيته مل�ستقبل اليمن خالل
لقائه بعدد من القيادات اجلنوبية
�أثناء زيارته لعدن �أواخر نوفمرب-
ت�شرين الثاين املا�ضي ،وت�ضمنت
تق�سيم البالد �إىل خم�سة �أقاليم
مبا فيها �إقليم عدن االقت�صادي.
وي � ��رى حم �ل �ل��ون � �س �ي��ا� �س �ي��ون �إن
ال �ف��درال �ي��ة ه ��ي ال���ص�ي�غ��ة املثلى
املر�ضية جلميع الأط ��راف �سواء
امل� ��ؤي ��دة ل �ل��وح��دة �أو االنف�صال،
لأن �ه��ا حت�ق��ق م�ط��ال��ب ك��ل طرف،
ل�ك��ن االخ �ت�ل�اف ي ��دور ح ��ول نوع
ه��ذه الفدرالية وم��ا �إذا كانت من
�إقليمني �أو �أكرث.
و�أياً تكن هذه الر�ؤية التي يتبناها

ان دك ��ار ت��رك��ز ع�ل��ى م�ن��ع امل�ت���ش��ددي��ن م��ن ال�ع�ب��ور اىل
ال�سنغال .وقدمت ال�سنغال عدة مئات من اجلنود لقوة
افريقية ار�سلت اىل مايل وهدد متمردون ا�سالميون
مبهاجمة اي بلد يدعم هذه املهمة.
و�شنت فرن�سا عملية برية وبحرية يف  11يناير كانون
ال �ث��اين الن �ه��اء ��س�ي�ط��رة امل�ت�م��ردي��ن ع�ل��ى ث�ل�ث��ي مايل
ال�شمايل قائلة ان املت�شددين ميثلون خطرا على امن
غ��رب افريقيا واوروب ��ا .ودع��ا �سال زع�م��اء ال�ع��امل اىل
موا�صلة ال�ضغط على املتمردين.
وقال �سال 51عاما يف كلمة امام طالب هارفارد بعد
املقابلة ال ميكننا ال�سماح جلماعات ارهابية باحتالل
دول��ة ذات �سيادة وا�ستخدامها كمالذ امن الن�شطتها
االج��رام�ي��ة .علينا اال نتخلى عن القتال حتى اجناز
املهمة.
وق��ال زي��ر ال��دف��اع الفرن�سي ان ال�ق��وات الفرن�سية يف
م��ايل اكت�شفت اط�ن��ان��ا م��ن ال���س�لاح خزنها مقاتلون
مرتبطون بالقاعدة كانوا يخططون ال�ستخدام �شمال
البالد كقاعدة ل�شن هجمات دولية.

دع��ا امل���ش��ارك��ون يف امل ��ؤمت��ر الأول
للتجمع الوطني احل��ر للعاملني
يف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ال�سورية يف
الدوحة يف ختام �أ�شغالهم لت�شكيل
ح �ك��وم��ة م ��ؤق �ت��ة لإدارة املناطق
املحررة و�ش�ؤون الدولة يف الداخل
واخلارج  .كما �صادقوا على وثيقة
ال��ر�ؤي��ة ال�سيا�سية للتجمع التي
تعد �إ�سقاط النظام يف �سوريا هدفا
رئي�سيا .و��ش��دد ال�ب�ي��ان اخلتامي
لأعمال ه��ذا التجمع ال��ذي ي�ضم
موظفني يف ال��دوائ��ر احلكومية
ال �� �س��وري��ة ان �� �ش �ق��وا ع ��ن النظام،
على �أن ت�ب��د�أ املرحلة االنتقالية
بعد �سقوط النظام بعقد م�ؤمتر
وطني وت�شكيل حكومة انتقالية
ت ��دع ��و �إىل ان �ت �خ��اب��ات برملانية
ورئا�سية وت�شرع يف �إعادة الإعمار.
و�أك��د �أع�ضاء التجمع �أن الدولة
امل�ن���ش��ودة ه��ي دول ��ة دميقراطية
تعددية تعتمد املواطنة وامل�ساواة
�أمام القانون دون �أي متييز.
و�أو��ض��ح البيان �أن ه��دف التجمع
ه��و احل �ف��اظ ع�ل��ى ك �ي��ان الدولة
ال �� �س��وري��ة م ��ن االن �ه �ي��ار وو�ضع
الأ�س�س القانونية لإع��ادة هيكلة
�إدارة ال � ��دول � ��ة وم�ؤ�س�ساتها
واحلفاظ على وحدة �سوريا �أر�ضا
و�شعبا.
واعترب �أن احلل ال�سيا�سي املمكن
هو ال��ذي يت�ضمن انتقاال كامال

ت�ضارب ب�ش�أن ر�ؤية هادي مل�ستقبل اليمن
ه ��ذا ال�ف��ري��ق �أو ذاك ،ف� ��إن كلمة
احل�سم تبقى مل�ؤمتر احلوار املقرر
ان �ط�ل�اق��ه يف  18م � ��ار� � ��س�-آذار
اجل��اري ،وال��ذي �سيناق�ش ق�ضية
نظام احلكم ب�شكل تف�صيلي قبل

�أن يقرر �أع�ضائه م�ستقبل اليمن
اجل��دي��د .واالن�ق���س��ام ب���ش��أن ر�ؤية
ه��ادي يتجلى ب���ص��ورة �أك�ب�ر لدى
اجل �ن��وب �ي�ي�ن� ،إذ ي��رف ����ض التيار
امل �ن��ادي ب��االن�ف���ص��ال �أي خ �ي��ار ال

يحقق ل��ه ذل ��ك ،وي�ع�ت�بر �أن هذه
الر�ؤية ال تخدم احلل ال��ذي يراه
بل �إنها �ستزيد الطني بلة .
وم��ن �أ�صحاب ه��ذا ال��ر�أي الأمني
ال�ع��ام ل�ل�ح��راك اجل�ن��وب��ي مبدينة

لل�سلطة بقرار دويل ملزم بوقف
ا�ستخدام جميع �أن ��واع الأ�سلحة
وعودة اجلي�ش �إىل ثكناته و�إطالق
جميع املعتقلني وعودة املهجرين.
وك� ��ان رئ �ي ����س ال �ت �ج �م��ع الوطني
احل ��ر امل �ع��ار���ض ال �� �س��وري ريا�ض
حجاب دعا جمل�س الأمن الدويل
�إىل التدخل ب�سرعة يف �سوريا ،كما
�شدد على �ضرورة ت�سليح اجلي�ش
احل��ر ،يف افتتاح م��ؤمت��ر التجمع
�صباح اجلمعة يف الدوحة.
وق� ��ال ح �ج��اب �إن �ن��ا ن��دع��و جميع
ال � � ��دول وع� �ل ��ى الأخ � ��� ��ص ال� ��دول

ع � ��دن ال �ع �م �ي��د ن��ا� �ص��ر الطويل
ال� ��ذي �أك� ��د �أن م�ط�ل�ب�ه��م وا�ضح،
وهو فدرالية من �إقليمني جنوبي
و�شمايل .وقال �إن هذا احلل ي�ضمن
ح�ق��وق ال�شعبني جنوبا و�شماال،
وال ي�سمح لطرف بتهمي�ش �آخر،
م�شريا �إىل �أن ر�ؤيتهم يف اجلنوب
�إقامة �إقليم يتكون من فدراليات
داخلية للمحافظات ،بحيث تعطى
ا�ستقاللية كاملة لإدارة �ش�ؤونها
ماليا و�إداريا .
وخ�ل�اف ��ا ل ��ذل ��ك ،ي ��رى املهند�س
علي قا�سم الناطق با�سم جمل�س
تن�سيق القوى الثورية اجلنوبية
امل� ��ؤي ��دة ل �ل��وح��دة� ،أن الفدرالية
ذات الأق��ال�ي��م امل�ت�ع��ددة ه��ي احلل
الأم�ث��ل ،ب�شرط �أن يتم تق�سيمها
وفق درا�سة علمية حديثة ،ولي�س
جمرد حتليل �سيا�سي فقط ،مبا يف
ذل��ك م��راع��اة الأمن��اط املجتمعية
واجلغرافيا عند التق�سيم.
و�أو�� �ض ��ح �أن ت�ط�ب�ي��ق الفدرالية
��س�ي�ل�غ��ي امل ��رك ��زي ��ة ال �ت��ي �أ�ضرت
بال�شعب خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية،
و�أن ر�ؤي � ��ة ه� ��ادي ت���ص��ب يف هذا
االجت� � ��اه ،وه ��ي ن��اب �ع��ة م��ن رغبة
جادة يف ا�ستقرار البالد وطي عهد
الإق�صاء والتهمي�ش.

التجمع الوطني احل��ر للعاملني
يف م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة ال�سورية
م� � ��ن امل� �ن� ��� �ش� �ق�ي�ن ع� � ��ن ال� �ن� �ظ ��ام
ال�سوري من موظفني حكوميني
وب��رمل��ان�ي�ين ودب�ل��وم��ا��س�ي�ين .وقد
�أ� �س �� �س��وا جت�م�ع�ه��م يف  15يناير
ك��ان��ون ال �ث��اين امل��ا��ض��ي يف ع ّمان،
ثم ان�ضموا �إىل ائتالف املعار�ضة
وقوى الثورة.
وي�شرتط التجمع الوطني احلر
ع �ل��ى �أي ح ��ل � �س �ي��ا� �س��ي للأزمة
ال �� �س��وري��ة �أن ي� ��أخ ��ذ باالعتبار
�إ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام ورم � ��وزه كافة،

وحماكمة ك��ل م��ن ارت�ك��ب جرائم
ب�ح��ق ال���ش�ع��ب ال �� �س��وري ،ح�سبما
ج� ��اء يف وث �ي �ق��ة �إع� �ل��ان ال ��ر�ؤي ��ة
ال�سيا�سية للتجمع ال�ت��ي وزعت
ع �ل ��ى ال �� �ص �ح �ف �ي�ين يف اجلل�سة
االف �ت �ت��اح �ي��ة ل� �ل� �م� ��ؤمت ��ر .وق ��ال
ري��ا���ض ح�ج��اب �إن التجمع يعمل
ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال�ع��ام�ل�ين يف
م�ؤ�س�سات الدولة بالداخل لبحث
�سبل احلفاظ على امل�ؤ�س�سات التي
يعمل النظام على تدمريها.
م ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى ،ق� ��ال م�صدر
�أم� �ن ��ي �أردين ،ام ����س �إن� ��ه �سيتم
خ�ل�ال ال���س��اع��ات القليلة املقبلة
�إر�سال تعزيزات �أمنية �إىل حميط
خم � �ي� ��م ال � � ��زع� �ت ��ري ل�ل�اج� �ئ�ي�ن
ال���س��وري�ين ��ش�م��ال ��ش��رق اململكة،
لتعزيز ال�سيطرة الأمنية عليه،
م�شرياً �إىل �أن الأج �ه��زة الأمنية
ع��ازم��ة ع�ل��ى �إن �ه��اء ك��اف��ة �أ�شكال
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �ع �ن �ي �ف��ة التي
ي�شهدها املخيم.
وق� ��ال امل �� �ص��در ال� ��ذي ط �ل��ب عدم
ذك � ��ر ا�� �س� �م ��ه ،ل �ي��ون��ات �ي��د بر�س
�إن�ت�رن��ا� �ش��ون��ال�� ،ض�ب�ط�ن��ا �أخ�ي �راً
كم ّيات من احلبوب املخدّرة داخل
املخ ّيم بق�صد الرتويج ،ما ا�ستدعى
زي ��ادة �أع ��داد �أف ��راد ال�شرطة من
�إدارة مكافحة املخدرات ملزيد من
املراقبة واملتابعة ،وكذلك �ضبطنا
عدداً من الأ�سلحة البي�ضاء كانت
بحوزة بع�ض مثريي ال�شغب من
الالجئني.

كاتب :غزو العراق ك�شف عن �ضعف �أمريكا

مادورو يطلب انتخابات
رئا�سية مبكرة

دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن
الدويل لال�ضطالع مب�س�ؤولياتها
ح �ي��ال ح �م��اي��ة ال���ش�ع��ب ال�سوري
وخ�ي��ارات��ه كما ��ش��دد ح�ج��اب على
�أن دعم اجلي�ش احلر هو ال�سبيل
الوحيد لتغيري الواقع واخلروج
م��ن احل��ال��ة ال �ت��ي �أو��ص�ل�ن��ا �إليها
ال�سفاح  ،يف �إ� �ش��ارة �إىل الرئي�س
ب�شار الأ�سد.
و�أك��د وق��وف التجمع مع اجلي�ش
احل��ر يف خ�ن��دق واح ��د ،ودع��ا �إىل
دع� �م ��ه ب ��ال �� �س�ل�اح وامل � � ��ال وعلى
امل� �ن ��اب ��ر الإع �ل��ام � �ي � ��ة .ويتكون

•• لندن-وكاالت:

ق��ال ال�ك��ات��ب ال�بري�ط��اين دي�ف��د غ��اردن��ر �إن ن�ف��وذ ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �آخذ
باال�ضمحالل يف ال�ع��راق ،و�إن امل�ستفيدين الوحيدين بعد ع�شر �سنوات
من غزو العراق ،هم من �سعت قوات التحالف �إىل هزميتهم عام ،2003
ممثلني يف العراقيني �أنف�سهم ،ويف قوى ومظاهر وتداعيات �أخرى.
و�أو�ضح الكاتب يف مقال ن�شرته �صحيفة فاينن�شال تاميز الربيطانية �أن
العراق يبقى املو�ضوع الذي يثري جدال عميقا بعد ع�شر �سنوات من قيام
الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش ورئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق
توين بلري ب�شن حربهما عليه غري ال�شرعية وب�شكل كاذب.
و�أ�ضاف �أن هدف حربهما على العراق كان من �أجل الإطاحة بالرئي�س العراقي
الراحل �صدام ح�سني ،و�إعادة ت�شكيل ال�شرق الأو�سط وفق ترويجهما خليار
احلرب يف تلك الفرتة .وقال �إنه ما من �شك �أن الواليات املتحدة متتلك
قوة ع�سكرية عظيمة وفريدة ،ولكن غزوها العراق �أظهر �شكوكا حقيقية يف
الداخل الأمريكي ويف العامل كذلك ،يف �أن الواليات املتحدة ميكنها توظيف
هذه القوة بكفاءة لإعادة ت�شكيل الأحداث امل�ستع�صية .و�أو�ضح �أن �أكرب دليل
على عدم قدرة �أمريكا على توظيف القوة التي متتلكها بكفاءة يتمثل يف
احلرية الأمريكية �إزاء ت�سليح الثوار ال�سوريني ،م�ضيفا �أنه عندما يبد�أ
امل�ؤرخون بكتابة تاريخ فرتة ما بعد احلرب الباردة ،وبقاء القطب الواحد
يف العامل ،ف�إنهم بالت�أكيد �سي�شريون �إىل العراق على وجه التحديد و�إىل
غرق امل�ستعمرين يف امل�ستنقع العراقي.
وقال �إن التحالف باحتالله العراق يكون قد قلب موازين القوى يف املنطقة
الأكرث قبوال لال�شتعال يف العامل ،م�ضيفا �أن التحالف فكك �سلطة عراق
�صدام  .وقال غاردنر �إن الغزو �أدى �أي�ضا �إىل حمام دم طائفي يف العراق،
و�أنذر بتجدد ال�صراع الطائفي .

•• كراكا�س-ا ف ب:

اع�ل��ن الرئي�س الفنزويلي امل�ؤقت
نيكوال�س م ��ادورو يف خ�ط��اب امام
اجلمعية الوطنية اثر ادائه اليمني
الد�ستورية ان��ه طلب من املجل�س
الوطني لالنتخابات الدعوة فورا
اىل انتخابات رئا�سية مبكرة .وقال
م� � ��ادورو ل �ق��د ط�ل�ب��ت ر� �س �م �ي��ا من
رئي�سة املجل�س الوطني لالنتخابات
ال� ��دع� ��وة ف� � ��ورا اىل االنتخابات
الرئا�سية التي ين�ص الد�ستور على
وج� ��وب اج��رائ �ه��ا يف غ �� �ض��ون 30
يوما من �شغور �سدة الرئا�سة التي
��ش�غ��رت ال �ث�لاث��اء ب��وف��اة الرئي�س
ه��وغ��و ت �� �ش��اف�ير .وا�� �ض ��اف ان ��ه يف
اليوم الذي �سيدعوننا فيه �سنكون
جاهزين للذهاب اىل االنتخابات،
نحن واثقون من انف�سنا ،واثقون
م��ن ال��دمي��وق��راط�ي��ة الفنزويلية.
وادىل م� ��ادورو ب�خ�ط��اب��ه ه��ذا اثر
ادائ� � ��ه ام � ��ام اجل �م �ع �ي��ة الوطنية
اليمني الد�ستورية كرئي�س م�ؤقت
للبالد اىل ح�ين اج��راء انتخابات
رئا�سية مبكرة .

النجيفي يتهم املالكي بحماية �ضباط �ضالعني بالقتل

قوات خا�صة تط ّوق �ساحة االعت�صام بالرمادي

•• بغداد-وكاالت:

قالت اللجان ال�شعبية يف مدينة
الرمادي �إن جمموعة كبرية من
�أفراد القوات اخلا�صة قدمت من
بغداد وطوقت �ساحة االعت�صام،
يف ح�ي�ن ات� �ه ��م رئ �ي ����س ال�ب�رمل ��ان
رئ�ي����س ال � ��وزراء ب�ح�م��اي��ة �ضباط
��ض��ال�ع�ين يف ال �ق �ت��ل والتعذيب،
ودعا رجل الدين ال�شيعي مقتدى
ال�صدر �إىل فتح حتقيق يف مقتل
متظاهرين مبدينة املو�صل �أعلن
على �أثره وزير ثان ا�ستقالته من
احلكومة.
وق� ��ال� ��ت ال� �ل� �ج ��ان ال �� �ش �ع �ب �ي��ة يف
الرمادي ،مركز حمافظة الأنبار
(غ � ��رب ال � �ع� ��راق) ال� �ت ��ي �شهدت
بداية انطالق املظاهرات املناوئة
ل�سيا�سات رئ�ي����س ال� ��وزراء نوري

املالكي� ،إن جماميع من القوات
اخلا�صة طوقت �ساحة االعت�صام
التي يرابط فيها �آالف املعت�صمني
منذ نحو ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ،لكن مل
يبلغ عن حدوث م�صادمات.
و�أ�ضافت هذه اللجان التي �شكلها
امل�ع�ت���ص�م��ون �أن دع� ��وات خرجت
م ��ن م �� �س��اج��د م��دي �ن��ة ال ��رم ��ادي
ت �ن��ا� �ش��د الأه� � � ��ايل ال� �ت ��وج ��ه �إىل
��س��اح��ة االع�ت���ص��ام م��ن �أج ��ل منع
�أي حم ��اول ��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ق ��وات
احلكومية لف�ض االعت�صام.
وج ��اء ه��ذا ال�ت�ط��ور ب�ع��د �ساعات
م� ��ن ح � � ��ادث م �ق �ت��ل اث � �ن �ي�ن من
املتظاهرين و�إ�صابة �ستة �آخرين
يف مدينة املو�صل (�شمال العراق)
بر�صا�ص القوات احلكومية التي
�أطلقت النار على احل�شود �أم�س
االول ح�سب نا�شطني.

وو�صف رئي�س ال�برمل��ان العراقي
�أ�سامة النجيفي ا�ستخدام ال�سالح
� �ض��د امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال� �ع ��زل ب�أنه
جرمية وحمرم �شرعا ود�ستوريا،
ودعا �إىل حما�سبة الفاعلني .كما
ات�ه��م النجيفي رئي�س احلكومة
بالتدخل املبا�شر حلماية �ضباط
�ضالعني يف عمليات قتل وتعذيب
يف ال�سجون.
ك �م��ا دع ��ا رج ��ل ال ��دي ��ن ال�شيعي
م�ق�ت��دى ال���ص��در ام ����س �إىل فتح
حت �ق �ي��ق يف م �ق �ت��ل املتظاهرين
يف امل ��و�� �ص ��ل ،وو�� �ص ��ف االع� �ت ��داء
على املتظاهرين ب�أنه �أم��ر حرام
وممنوع .
وق ��ال يف ب�ي��ان �إن االع �ت��داء على
املتظاهرين واملعت�صمني العزل
امل �ط��ال �ب�ين مب ��ا ي � ��روه حقوقهم
�أم��ر ح��رام ومم �ن��وع ،وم��ا وق��ع يف

املو�صل ال بد من الوقوف عنده
بعد ا�ستنكاره و�شجبه .
ودع��ا �إىل فتح حتقيق داخ��ل قبة
ال�برمل��ان ال�ع��راق��ي بعد ا�ستدعاء
من كان خلف ذلك االعتداء الذي
و��ص�ف��ه ب��ال���س��اف��ر ،و�إر�� �س ��ال وفد
برملاين حمايد من �أجل الوقوف
على ح��ال املتظاهرين واالطالع
ع� �ل ��ى م� �ط ��ال� �ب� �ه ��م وم ��واق� �ف� �ه ��م
وحقيقة االعتداء عليهم.
وك��ان��ت ال���س�ل�ط��ات يف ن�ي�ن��وى قد
فر�ضت حظرا للتجوال يف املو�صل
بعد مقتل متظاهر ْين و�إ�صابة
�ستة �آخرين بر�صا�ص ال�شرطة.
وك��ان��ت م��دن ع��دة يف حمافظات
عراقية بينها ال��رم��ادي واملو�صل
و��س��ام��راء وبعقوبة �شهدت �أم�س
االول م �ظ��اه��رات ح��ا� �ش��دة حتت
��ش�ع��ار ال�ف��ر��ص��ة الأخ�ي��رة  ،وهي

مظاهرات د�أب��ت على اخل��روج كل
يوم جمعة منذ نحو ثالثة �أ�شهر
للتنديد ب�سيا�سات رئي�س الوزراء
ال��ذي يتهمونه بتهمي�ش ال�سنة ،
ويطالبون ب��الإف��راج ع��ن �سجناء
�إ�ضافة �إىل �إلغاء قانون مكافحة
الإرهاب.
وع� � �ل � ��ى وق� � � ��ع االع � � � �ت� � � ��داء على
امل �ت �ظ��اه��ري��ن يف امل��و� �ص��ل �أعلن
وزي��ر ال��زراع��ة عز الدين الدولة
ا�ستقالته م��ن من�صبه ،يف ثاين
ا�ستقالة لوزير من حكومة املالكي
يف غ�ضون �أ�سبوع.
وق��د ب��رر ال��وزي��ر ا�ستقالته من
احلكومة بقوله �إن��ه ال ي�ستطيع
العمل يف احلكومة و�أهله يقتلون
وال ي �ج��دون �إن���ص��اف��ا م�ن�ه��ا رغم
م ��رور �أ��ش�ه��ر ع�ل��ى احتجاجاتهم
املطلبية.

ب��دوره ،ق��ال �صالح املطلك نائب
رئي�س ال ��وزراء �إن وزي��ر الزراعة
املنتمي �إىل قائمة العراقية كان
ط� ��رح م��و� �ض��وع ا� �س �ت �ق��ال �ت��ه منذ
ف�ترة  ،وال �ي��وم �ص ّعد ح��دث قتل

متظاهرين من املو�ضوع ،ف�أعلنها
وت ��أت ��ي ا��س�ت�ق��ال��ة وزي ��ر الزراعة
ب�ع��د �أ� �س �ب��وع م��ن ا��س�ت�ق��ال��ة وزير
املالية ال�ع��راق��ي راف��ع العي�ساوي
�أثناء مظاهرة جرت يف الرمادي،

و�أعلن مكتب رئي�س الوزراء حينها
عن رف�ضه ال�ستقالة العي�ساوي،
القيادي يف قائمة العراقية ،حتى
البت يف خمالفاته املالية والإدارية
 ،وهو ما نفاه العي�ساوي.
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العاهل الأردين :زيارة �أوباما �ست�شجع ال�سالم
•• عمان-ا ف ب:

قال العاهل االردين امللك عبد اهلل الثاين ام�س انه ي�أمل يف ان
تعطي زيارة الرئي�س االمريكي باراك اوباما املقبلة للمنطقة
زخما حقيقيا يف عملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط ،ح�سبما افاد
بيان �صادر عن ال��دي��وان امللكي االردين .وق��ال امللك عبد اهلل
يف كلمة يف افتتاح ملتقى االع�م��ال االردين االم�يرك��ي الثاين
الذي يعقد يف عمان مب�شاركة نحو مئة من كربيات ال�شركات
االمريكية نتطلع ال�ستقبال الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا يف االردن
قريبا .وا�ضاف �أمتنى ان ارى زخما حقيقيا يف عملية ال�سالم
عقب ه��ذه ال��زي��ارة ،ال�سالم ال��ذي يعد م�صلحة ا�سرتاتيجية

لبلدينا .واو�ضح العاهل االردين ان منطقتنا ت�شهد ا�ضطرابات
بع�ضها خطري جدا ،لكننا ن�شهد اي�ضا فر�صا جديدة عديدة.
وم��ن امل�ق��رر ان ي��زور الرئي�س االم�يرك��ي ا�سرائيل واالرا�ضي
الفل�سطينية واالردن يف الربيع للمرة االوىل منذ توليه من�صبه
يف كانون الثاين يناير  .2009ومل يعلن البيت االبي�ض ر�سميا
مواعيد جولة اوباما يف ال�شرق االو�سط .من جهة ثانية ،قال
امللك عبد اهلل ان هذا التجمع ي�ؤكد على العالقات املتميزة التي
تربط بلدينا ،م�ؤكدا ان االردن والواليات املتحدة يت�شاركان على
مدى عقود طويلة ،يف �سعيهما نحو ال�سالم والتنمية واال�ستقرار
العاملي .واو�ضح ان االقت�صاد االردين واالمريكي خمتلفان اىل
ح��د ك�ب�ير ،م��ن حيث احل�ج��م وال�ن�ط��اق ،لكن اال��س��ا��س��ات تظل

مت�شابهة ،ذلك ان النا�س يف كال البلدين ين�شدون فر�ص العمل
واالمن االقت�صادي  .وت�شارك يف امللتقى �شركات امريكية من
قطاعات التجارة وتكنولوجيا املعلومات والطاقة واخلدمات
ال�صحية اىل جانب ع��دد كبري من ال�شركات االردن�ي��ة لبحث
امكانية اقامة م�شاريع م�شرتكة .من جهة اخ��رى ،اك��د امللك
عبد اهلل ان االردن يعكف على عملية بناء طويلة املدى  ،م�شريا
اىل ان��ه لتحقيق ذل��ك ،يجب �أن ي�سري اال��ص�لاح االقت�صادي
وال�سيا�سي جنبا اىل جنب .وا�ضاف تعاملنا مع الربيع العربي
باعتباره فر�صة لزيادة زخم اال�صالح ومت يف هذا ال�سياق تعديل
اك�ثر م��ن ثلث الد�ستور االردين ع��ام  2011ووا�صلنا و�ضع
امل�ؤ�س�سات و�آليات العمل على م�سارها ال�صحيح.

اجلي�ش امل�صري ُي ِّ
عزز تواجده و�إحراق �صحيفة معار�ضة

الربادعي يدعو ملعرفة العقل املدبر ملجزرة بور�سيعد
•• القاهرة-يو بي اي:

ان �ت �� �ش ��رت ع �ن��ا� �ص��ر م� ��ن الأم � ��ن
وال���ش��رط��ة ال�ع���س�ك��ري��ة امل�صرية،
ام � ��� ��س ح � � ��ول م � ��داخ � ��ل مدينة
ب��ور� �س �ع �ي��د ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة تدهور
الأو��ض��اع فيها و�إ�صابة �ضابط يف
هجوم م�س ّلح �ش َّنه جمهولون على
�أحد مراكز ال�شرطة.
و�أب�ل��غ م�صدر حقوقي ببور�سعيد
يونايتد ب��ر���س �إن�ترن��ا��ش��ون��ال� ،أن
عنا�صر م��ن ال�شرطة الع�سكرية
م ��دع ��وم ��ة ب� ��آل� �ي ��ات ،ع� � � � َّززت من
ت��واج��ده��ا ع �ن��د م ��داخ ��ل املدينة
وح��ول املقار الأمنية وال�سيا�سية
فيها.
و�أو�ضح امل�صدر �أن تعزيز التواجد
الأم�ن��ي ج��اء بعد قيام جمهولني
بعد منت�صف ليل اجلمعة-ال�سبت،
ب�شن هجوم م�س ّلح على ق�سم مركز
�شرطة ال�شرق  ،ما �أدّى �إىل �إ�صابة
�أحد ال�ضباط.
و�أ�شار �إىل �أن جمموعة ُتطلق على
نف�سها ائ�ت�لاف �شبب  26يناير
دع� ��ت ،يف ب �ي��ان �أ� �ص��درت��ه الليلة
املا�ضية� ،إىل حمل ال�سالح لقتال
�ضباط ال�شرطة و�أع�ضاء جماعة
الإخوان امل�سلمني يف بور�سعيد .
وت���ش�ه��د ب��ور��س�ع�ي��د � �ش �م��ال �شرق
البالد  ،منذ فجر الأح��د الفائت،
م�صادمات وا�شتباكات عنيفة بني
حمتجني على ال�ن�ظ��ام يطالبون

ب ��إ� �س �ق��اط��ه وب �ي�ن ق � ��وات الأم � ��ن،
�أ� � �س � �ف ��رت ع� ��ن م �ق �ت��ل  5بينهم
ج �ن��دي��ان و�إ� �ص��اب��ة م �ئ��ات �آخرين
ب�ج��روح ،قبل �أن تخف ح��دة تلك
امل �� �ص��ادم��ات ب�ت���س� ّل��م وح� ��دات من
اجلي�ش الثاين امليداين ظهر �أم�س
الأول ،مهام ت�أمني املقار ال�سيا�سية
والأمنية باملدينة.
من جهته طالب املعار�ض امل�صري
حممد ال�ب�رادع��ي ،ام����س ب�إعالن
حيثيات ا ُ
حلكم يف ق�ضية جمزرة
بور�سعيد  ،ملعرفة العقل املُدبِّر.
وط ��ال ��ب رئ �ي ����س ح ��زب الد�ستور
وم�ن��� ّ�س��ق ج�ب�ه��ة الإن �ق ��اذ الوطني
�أك�ب�ر جتمع للمعار�ضة امل�صرية
حم �م��د ال�ب�رادع ��ي ،ع�ب�ر ح�سابه
على موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت مبعرفة حيثيات ا ُ
حلكم يف
ق�ضية بور�سعيد لتو�ضيح العقل
امل��د ّب��ر وراء امل��ذب�ح��ة ،حتى نفهم
حقيقة ما يدور يف م�صر .
و�أ� �ض��اف ��س��اخ��راً ن��رج��و �أال يكون
ال �ع �ق��ل امل ��د ّب ��ر ه��و ال �ل �ه��و اخلفي
ال ��ذي يظهر يف م�صر ويطاردنا
م� �ن ��ذ ع� ��ام�ي��ن وك � ��ان � ��ت حمكمة
ج�ن��اي��ات ب��ور��س�ع�ي��د ث� َّب�ت��ت ،خالل
ج �ل �� �س��ة ع �ق��دت �ه��ا يف وق� ��ت �سابق
ام�س �أحكاماً ب�إعدام � 21شخ�صاً،
وبال�سجن ملدد متفاوتة على 24
�شخ�صاً ،فيما ب َّر�أت � 28آخرين يف
ق�ضية جمزرة بور�سعيد .
اىل ذل ��ك ،مت� ّك�ن��ت ق ��وات الدفاع

امل � � ��دين وامل � �ط� ��اف� ��ئ ،ام � ��� ��س ،من
ال �� �س �ي �ط ��رة ع� �ل ��ى ح ��ري ��ق مبقر
�صحيفة الوطن امل�صرية املعار�ضة
بالقاهرة.
وق��ام��ت ع�ن��ا��ص��ر ق ��وات الإطفاء،
ق�ب��ل ف�ج��ر ام ����س ب ��إخ �م��اد حريق
�أ�ضرمه ع�شرات من �أع�ضاء رابطة
م���ش�ج�ع��ي ال� �ن ��ادي الأه� �ل ��ي لكرة
ال�ق��دم ،امل�ع��روف��ون با�سم �ألرتا�س
�أهالوي  ،مبدخل �صحيفة الوطن
امل�ع��ار��ض��ة ب���ش��ارع م���ص��دق جنوب
القاهرة.

و�أبلغت م�صادر �صحافية متطابقة
يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال ،ب�أن
الأل�ت�را� ��س ح� ّ�ط�م��وا م��دخ��ل مقر
ال�صحيفة مت��ام �اً ق�ب��ل �أن ت�صل
ق ��وات الإط �ف��اء ب��رف�ق��ة القيادات
الأم� � �ن� � �ي � ��ة ب � ��اجل � �ي � ��زة (ج � �ن� ��وب
القاهرة) ،فيما مل تقع �أي �إ�صابات
نتيجة احلريق.
وك��ان��ت �صحيفة ال��وط��ن ن�شرت،
ع�ب�ر م��وق �ع �ه��ا الإل� � �ك �ت��روين �أن
امل�ه�ن��د���س خ�ي�رت ال���ش��اط��ر ،نائب
امل��ر� �ش��د ال �ع��ام جل�م��اع��ة الإخ� ��وان

امل �� �س �ل �م�ي�ن ،ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع� �اً مع
ق �ي��ادات �أل�ترا���س �أه�ل�اوي  ،فيما
ق��ام��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة ب �ن �ف��ي اخلرب
م�ؤكدة �أنها تعتذر عن خط�أ غري
م �ق �� �ص��ود ن��اق �ل��ة ع ��ن �أع �� �ض ��اء يف
�ألرتا�س قولهم �إن اخلرب املن�شور
ح ��ول ل �ق��اء ق �ي��ادات م��ن جانبهم
بخريت ال�شاطر ال �صحة له على
الإط�لاق  ،و�أنهم ال يقومون ب�أي
لقاءات مع �سيا�سني ب�ش�أن ق�ضية
بور�سعيد لأنهم ال يريديون �سوى
الق�صا�ص العادل .

ك�شفت ن���ش��رة دوري ��ة متخ�ص�صة
�أن ث �ل��ث ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يتلقون
م�ساعدات غذائية من اجلمعيات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ع��رب�ي��ة والدولية.
و�أفادت الن�شرة ال�صادرة عن معهد
الأبحاث وال�سيا�سات االقت�صادية
ما�س �أن��ه وعلى الرغم من وجود
بع�ض التح�سن يف الأم��ن الغذائي
ل��دى بع�ض امل�ن��اط��ق �إال �أن و�ضع
جتمعات �أخرى ازداد �سوءا ال �سيما
قطاع غ��زة ال��ذي عانى على مدار
ال�سنوات الع�شر املا�ضية من نق�ص
م�ستمر يف الغذاء والذي ازداد ب�شكل
ملحوظ بعد عام  .2007ولفتت
�إىل �أن ب�ع����ض ال �ع��وام��ل �أدت �إىل
احلاق خ�سائر ج�سيمة بالزراعة يف
غزة ما زاد من حاجة الأ�سر هناك
لتوفري الغذاء الأ�سا�سي لهم وكان
�أب ��رزه ��ا االج �ت �ي��اح الأخ�ي��ر الذي
�أفقد الزراعة نحو  16.6مليون
دوالر و�أحلق خ�سائر تقدر بـ 2.2
مليون دوالر ب��ال�ثروة احليوانية
ك� �م ��ا حل� �ق ��ت خ� ��� �س ��ائ ��ر ب� ��ال �ث�روة
ال�سمكية ت�ق��در ب��أك�ثر م��ن ن�صف
مليون دوالر .ونوهت �إىل �أنه كان
للمنخف�ض اجل��وي الأخ�ير ت�أثري
على الأم��ن الغذائي حيث ت�أثرت
ال �ع��دي��د م ��ن الأ�� �س ��ر يف القطاع
ب��ذل��ك وخ��ا��ص��ة �صغار املزارعني.
وح�سب م��ا���س فقد ازدادت ب�شكل
كبري امل�ساعدات الغذائية املوجهة
للحد م��ن ف�ق��دان الأم��ن الغذائي
ل �ل �ع��ائ�لات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة لي�صل
جمموعها عرب �آلية النداء املوحد
ف�ق��ط �إىل �أك�ث�ر م��ن م�ل�ي��ار دوالر
خالل العقد املا�ضي.

�إ�صابة � 5شرطيني يف �شغب ب�إيرلندا ال�شمالية
•• بلفا�ست-رويرتز:

�صرح م�س�ؤولون يف ايرلندا ال�شمالية ب�أن خم�سة رجال
�شرطة ا�صيبوا يف ا�سو�أ اعمال �شغب ت�شهدها بلفا�ست
منذ خم�سة ا�سابيع يف خالف ب�ش�أن رفع العلم االيرلندي
قرب منطقة تقطنها اغلبية م�ؤيدة لربيطانيا.
و�صرح متحدث با�سم ال�شرطة ب�أن ح�شدا م�ؤلفا من اكرث
من � 100شاب ر�شق ال�شرطة باحلجارة والزجاجات يف
نيوتاونابي عند االطراف ال�شمالية لبلفا�ست وان �سيارة
واحدة على االقل ا�شعلت فيها النار.
وقالت م�صادر امنيــــة ان اال�ضطرابـات ب��د�أت عندما
ح� ��اول ��ش�ـ�ـ�ـ�ب��ان م� ��ؤي ��دون ل�بري �ط��ان �ي��ا ان �ـ �ـ �ـ �ـ��زال العلم
االيرلندي من على اعمــــــدة انــــارة وقامت ال�شـرطة
باعرتا�ضهم.
وانهت اىل حد كبري اتفاقية �سالم ابرمت عام 1998

معارك بني ف�صيلني متمردين يف الكونغو

•• كين�شا�سا-ا ف ب:

بعد ه��دن��ة ا�ستمرت ا��س�ب��وع��ا ،ا�ست�ؤنفت امل �ع��ارك ام����س يف ��ش��رق الكونغو
الدميوقراطية بني ف�صيلني متناحرين من حركة  23مار�س املتمردة،
كما اعلن م�صدر يف القوات املوالية للجرنال �سلطاين ماكينغا .وكان ان�صار
ماكينغا اق�صوا يف � 27شباط فرباير الزعيم ال�سيا�سي للحركة جان ماري
رونيغا واتهموه خ�صو�صا بدعم اجل�نرال املتمرد بو�سكو نتاغاندا الذي
تالحقه املحكمة اجلنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد
االن�سانية .وقال الناطق با�سم املوالني ملاكينغا اللفتنانت كولونيل فياين
كازاراما لوكالة فران�س بر�س ان رجال اجلرنال نتاغاندا ورونيغا هاجموا
حواىل ال�ساعة اخلام�سة  3,00تغ القاعدة الع�سكرية يف رومانغابو التي
تبعد  50كلم �شمال غوما عا�صمة اقليم �شمال كيفو الغني وامل�ضطرب.
وا�ضاف جنحنا يف �صد العدو ونقوم مبطاردتهم باجتاه كيبومبا املدينة
الواقعة على احلدود مع رواندا على بعد نحو  20كلم عن �شمال كيفو.

انتخابات ت�شريعية مبالطا ترجح فوز املعار�ضة

•• فاليتا-ا ف ب:

ت�شهد جزيرة مالطا املتو�سطية ،ا�صغر دولة يف االحتاد االوروبي وواحدة من
االف�ضل اداء يف منطقة اليورو ،انتخابات ت�شريعية يرجح فوز حزب العمال
املعار�ض بقيادة جوزف مو�سكات فيها .ودعي حواىل  332الف ناخب من
ا�صل  411الف ن�سحة عدد �سكان اجلزيرة ،اىل االدالء با�صواتهم ام�س يف
هذا االق�تراع الذي ي�أتي قبل ايام من قمة اوروبية ت�ست�ضيفها مالطا يف
� 14آذار-مار�س .وافادت ا�ستطالعات الر�أي االخرية ان احلزب العمايل
يتقدم  12نقطة على احلزب القومي الذي يقوده رئي�س الوزراء املنتهية
واليته لوزران�س غوزي ،على الرغم من اقت�صاد ي�شهد منوا وا�ستقرار املالية
العامة .لكن معاهد ا�ستطالعات ال��ر�أي ا�شارت اىل ان عدد املرتددين او
الذين ك�شف نواياهم كبري جدا .وتوىل مو�سكات اخلبري االقت�صادي البالغ
من العمر  39عاما والنائب االوروب ��ي ال�سابق ،قيادة احل��زب قبل اربع
�سنوات وهو يدعو اىل تغيري يف القيادة لل�سنوات اخلم�س املقبلة على الرغم
من امل�ؤ�شرات االقت�صادية التي تثري غرية ال�شركاء االوروبيني ملالطا.

عمليات قتل متبادلة ا�ستمرت اك�ثر من  30عاما يف
ايرلندا ال�شمالية التي ت�سيطر عليها بريطانيا بني
القوميني االيرلنديني الكاثوليك ال�ساعني للوحدة
مع �أيرلندا والربوت�ستانت امل�ؤيدين للبقاء ج��زءا من
اململكة املتحدة.
ولكن بلفا�ست ظلت مدينة مق�سمة وفقا خلطوط دينية
وي��رف��ع العلم ال�بري�ط��اين على اع�م��دة ان ��ارة يف بع�ض
املناطق الربوت�ستانتية يف حني يرفع العلم االيرلنـــــدي
على جانبــــــي بعـــ�ض ال�شـــــوارع الكاثوليكية.
ون �ظ��م امل� ��وال� ��ون اع� �م ��ال � �ش �غ��ب ك ��ل ل �ي �ل��ة ت �ق��ري �ب��ا يف
دي�سمرب كانون االول وينايـر كانــــــــون الثاين بعد ان
�صــــوت اع�ضاء جمل�س مدينــــــة بلفا�ســـــــت القوميــــــون
االي��رل�ن��دي��ون على ان�ه��اء تقليد متبع منذ  100عام
ب��رف��ع ع�ل��م االحت� ��اد ال�بري �ط��اين ك��ل ي ��وم ف ��وق مبنى
جمل�س مدينة بلفا�ست.

كينياتا رئي�س ًا لكينيا و�أودينغا يرف�ض االعرتاف
•• نريوبي-وكاالت:

رف� �� ��ض رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء واملر�شح
ال��رئ��ا� �س��ي يف ان �ت �خ��اب��ات الرئا�سة
ال�ك�ي�ن�ي��ة راي�ل�ا �أودي �ن �غ��ا االع�ت�راف
ب�ه��زمي�ت��ه ،ق��ائ�لا �إن االق�ت��راع كان
م ��زورا  ،وذل��ك يف وق��ت �أ� �ش��ارت فيه
ال �ن �ت��ائ��ج ال��ر��س�م�ي��ة غ�ي�ر النهائية
ل�لان�ت�خ��اب��ات �إىل ف��وز ن��ائ��ب رئي�س
ال ��وزراء �أوه ��ورو كينياتا يف الدورة
الأوىل بفارق طفيف عن �أودينغا.
وق ��ال �سليم ل��ون ك�ب�ير م�ست�شاري
�أودي �ن �غ��ا �� 68س�ن��ة �إن الأخ�ي��ر لن
ي�ع�ترف بنتيجة ه��ذه االنتخابات،
و� �س �ي �ط �ع��ن ف �ي �ه��ا �أم� � � ��ام املحكمة
العليا .و�أ�ضاف �أنه ال يعرتف بهذه
االنتخابات لأنها زورت  ،لكنه يدعو
كل �أن�صاره �إىل التزام الهدوء.
وت�شري النتائج امل�ؤقتة لالنتخابات
يف  291دائرة التي جمعتها اللجنة
حتى الآن� ،إىل فوز كينياتا يف الدورة
الأوىل بزيادة �أربعة �آالف �صوت على
الأغلبية املطلقة.
وح���س��ب ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي �سجلت على
ل��وح��ات م�ق��ر ال�ل�ج�ن��ة االنتخابية،
ف �ق��د ح���ص��ل ك�ي�ن�ي��ات��ا ( 51عاما)
جنل م�ؤ�س�س كينيا وبطل ا�ستقاللها
وواح��د من كبار الأث��ري��اء يف القارة
الأف��ري �ق �ي��ة يف ال� ��دوائ� ��ر الـ291
ال �ت��ي مت ف ��رزه ��ا ،ع �ل��ى 50.3%
م��ن الأ� �ص ��وات م�ق��اب��ل 43.28%

لأودينغا ،و�سط م�شاركة قيا�سية يف
االق �ت�راع بلغت  .85%ومل تعلن
اللجنة االنتخابية ر�سميا بع ُد فوز
كينياتا يف االق�تراع الرئا�سي  .لكن
�أن�صار �أوه ��ورو كينياتا ال��ذي يعني
ا�سمه الأول احلرية باللغة املحلية
ب��د�ؤوا االحتفال منذ منت�صف ليلة
ال���س�ب��ت .وب �ف��وزه ب ��أك�ثر م��ن ن�صف
�إج �م��ايل الأ� �ص��وات ،ت�ف��ادى كينياتا
ال��ذي وج�ه��ت ل��ه املحكمة اجلنائية
ال ��دول� �ي ��ة ات� �ه ��ام ��ات ب ��ال� �ت ��ورط يف

جرائم �ضد الإن�سانية وجمازر قبل
خم�س �سنوات خو�ض جولة �إعادة.
وم��ن جهته ،ق��ال كينياتا ومر�شحه
ملن�صب ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ول �ي��ام روتو
يف بيان لتحالفهما �إنهما فخوران
بالثقة التي و�ضعتها فيهما البالد
وي���ش��رف�ه�م��ا ذل ��ك  .وك��ان��ت خ�سارة
�أودي �ن �غ��ا يف ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة يف
دي�سمرب كانون الأول � 2007أغرقت
ال�ب�لاد يف حمام دم ا�ستمر �أ�سابيع،
وح �� �ص��د �أك �ث�ر م��ن  1200قتيل،

احلكومة واملعار�ضة ت�ست�أنفان
املفاو�ضات يف �ساحل العاج

•• ابيدجان-ا ف ب:

ا�ست�أنفت احلكومة يف �ساحل ال�ع��اج مفاو�ضاتها م��ع حزب
ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ل� ��وران غ�ب��اغ�ب��و وال� ��ذي ي�ط��ال��ب بارجاء
ان�ت�خ��اب��ات امل�ج��ال����س املحلية امل �ق��ررة يف  21ني�سان ابريل
بعد عامني من االزم��ة ال�سيا�سية الع�سكرية الدامية التي
�شهدتها البالد.
والتقى رئي�س ال��وزراء دانيال كابالن دونكان برفقة وزيري
الداخلية حامد باكايوكو والدفاع بول كويف كويف وفدا من
حزب اجلبهة ال�شعبية العاجية برئا�سة رئي�س احلزب �سيلفان
مياكا اوريتو يف اجتماع ا�ستمر زهاء ثالث �ساعات.

ثلث الفل�سطينيني يتلقون
م�ساعدات غذائية

•• غزة-وام:

و�أ�سفر �أي�ضا عن �أك�ثر من �ستمائة
�ألف ن��ازح .ومل يرت�شح لالنتخابات
ه��ذه امل��رة الرئي�س املنتهية واليته
م ��واي كيباكي � 81سنة ال ��ذي فاز
حينها ب �ف��ارق �ضئيل ع�ل��ى �أودينغا
نف�سه .وينظر �إىل االنتخابات على
�أنها اختبار حا�سم لكينيا التي متثل
�أكرب اقت�صاد يف �شرق �أفريقيا ،والتي
ت �� �ض��ررت � �ص��ورت �ه��ا كدميقراطية
م�ستقرة ب�سبب �إراق��ة ال��دم��اء التي
�أعقبت انتخابات عام .2007
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عوا�صم
وا�شنطن
�أدى مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية �سي �آي �إي اجلديد
جون برينان اليمني الد�ستورية وت�سلم من�صبه ر�سمياً خلفاً للجرنال
ديفيد برتاويو�س .و�أعلن نائب املتحدث با�سم البيت الأبي�ض جو�ش
�إيرن�ست ان برينان �أدى اليمني �أم��ام نائب الرئي�س الأمريكي جو
بايدن ،وبا�شر مهامه كمدير جديد لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية.
و�أ��ش��ار �إيرن�ست �إىل ان برينان طلب وثيقة من الأر�شيف الوطني
ترمز �إىل ان الواليات املتحجة دول��ة قوانني  .و�أو�ضح ان قبل �أداء
اليمني ،قال املدير برينان انه طلب من الأر�شيف هذه الوثيقة لأنه
يريد جتديد التزامه بحكم القانون فيما ي�ؤدي اليمني كمدير لل�سي
�آي �إي  .ويت�سلم برينان هذا املن�صب خلفاً لبرتايو�س الذي ا�ستقال
يف ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�ضي بعد انك�شاف �إقامته عالقة خارج
�إط��ار ال ��زواج .ي�شار �إىل ان جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي ��ص��ادق على
تعيني برينان فح�صل على � 63صوتاً مريداً و 34معار�ضاً.
وكان ت�صويت جمل�س ال�شيوخ على تعيني برينان �أرجئ يوماً واحداً
بعد جل��وء ال�سناتور اجلمهوري ران��د ب��ول �إىل املماطلة ال�سيا�سية
( )Fillibusterومطالبته بتو�ضيح مكتوب مل�س�ألة ا�ستخدام
الطائرات من دون طيار لقتل �أمريكيني على �أر�ض �أمريكية.
لندن
اعتقلت ال�سلطات الربيطانية رجل الدين املت�شدّد �أبو قتادة ،بتهمة
خرق �شروط الكفالة ،قبل �أي��ام من حماولة حكومية جديدة كانت
تهدف اىل ترحيله .وذك��رت هيئة الإذاع ��ة الربيطانية ب��ي ب��ي �سي
ام�س �أن��ه مت اعتقال �أب��و ق�ت��ادة م��ن قبل م�س�ؤويل �سلطات احلدود
الربيطانية بعد يوم من عملية دهم �ش ّنتها قوات مكافحة الإرهاب.
وف ّت�شت ال�شرطة منزلني ،فيما ال يزال تفتي�ش ثالث جارياً .و�ستتقدّم
احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ب��دع��وى ق���ض��ائ�ي��ة االث �ن�ين امل�ق�ب��ل ملحاولة
قا�ض �سمح لأب��ي قتادة بالبقاء يف بريطانيا .وقال
ا�ستئناف ق��رار ٍ
ناطق با�سم وزارة الداخلية اعتقل عنا�صر من �سلطات احلدود رج ً
ال
يبلغ من العمر  52عاماً يف �شمال لندن بتهمة خرق �شروط الكفالة
التي فر�ضتها حمكمة اال�ستئناف اخلا�صة بالهجرة  .و�أ��ض��اف �أن
حمكمة اال�ستئناف �ستنظر يف الق�ضية يف �أقرب وقت ممكن .ومل جتر
�أي اعتقاالت على خلفية �صالت بعمليات مكافحة الإره ��اب .وقال
ناطق با�سم ال�شرطة الربيطانية ا�سكتلنديارد انتهت عمليات تفتي�ش
م�ساكن يف �شمال غرب لندن ،ويف غرب لندن� ،إ�ضافة اىل عنوان مركز
عمل يف �شمال غرب لندن  ،فيما ال يزال التفتي�ش م�ستمراً ملنزل �آخر
يف �شمال غرب لندن  .و�أدانت املحكمة �أبو قتادة بارتكاب جرائم تتعلق
بالإرهاب حيث يواجه �إعادة حماكمة بتهمة الت�آمر لتنفيذ تفجريات
�ضد �أهداف غربية و�إ�سرائيلية قبل عام .2000
كواالملبور
�أع�ل�ن��ت م��ال�ي��زي��ا ام����س اع�ت�ق��ال ال�ع���ش��رات مم��ن ي�شتبه يف �صلتهم
مبجموعة فلبينية تابعة لأن���ص��ار �سلطان �سولو جنوبي الفلبني
�سيطروا على قرية ماليزية للمطالبة مبا يعتربونه حقهم التاريخي
يف ال�سيطرة على والية �صباح �شرقي ماليزيا .وقال رئي�س ال�شرطة
�إ�سماعيل عمر �إنهم اعتقلوا  79م�شتبها بهم للتحقيق ب�صلتهم
باجلماعة امل�سلحة ،ولكنه مل يف�صح عما �إذا كانوا يحملون اجلن�سية
الفلبينية �أو املاليزية .وكان �أكرث من مائتي عن�صر من �أن�صار �سلطان
جزيرة �سولو جنوبي الفلبني جمال الدين كرام الثالث  74عاما قد
�سيطروا على قرية الحد داتو بوالية �صباح املاليزية يف  12فرباير
�شباط املا�ضي للمطالبة بحقوقهم التاريخية يف �أر�ض الوالية.
ومنذ الأ�سبوع املا�ضي اندلعت اال�شتباكات بني اجلماعة امل�سلحة
وال�ق��وات الفلبينية التي و�سعت من نطاق عملياتها �أم�س اجلمعة
ملطاردة امل�سلحني .وذك��ر رئي�س ال�شرطة املاليزي اخلمي�س �أن 52
فلبينيا قتلوا واعتقل ع�شرة �آخ��رون يف القتال الدائر يف الحد داتو
التي تبعد  1600كيلومرت �إىل ال�شرق من العا�صمة كواالملبور.
وكان رئي�س الوزراء املاليزي جنيب عبد الرزاق قد رف�ض اخلمي�س
وق�ف��ا لإط�ل�اق ال�ن��ار اق�ترح��ه �سلطان ��س��ول��و ،وق��ال عليهم ت�سليم
�أ�سلحتهم يف �أ�سرع وقت ممكن .

كوريا ال�شمالية ترف�ض عقوبات الأمم املتحدة

•• �سول-رويرتز:

رف�ضت كوريا ال�شمالية ر�سميا ام�س ق��رارا ملجل�س االمن ال��دويل يطالب
بانهاء برناجمها لال�سلحة النووية يف الوقت الذي دعت فيه ال�صني اىل
قائلة ان العقوبات لي�ست اال�سلوب اال�سا�سي حلل التوترات يف �شبه اجلزيرة
الكورية .وقالت بيوجنياجن انها �ستوا�صل هدفها الن ت�صبح دولة متلك
ا�سلحة نووية ب�شكل كامل على الرغم من العقوبات التي فر�ضها عليها
جمل�س االمن الدويل باجماع االراء يوم اجلمعة .وتهدف هذه العقوبات
ت�شديد القيود املالية و�شن حملة على حم��اوالت كورياال�شمالية �شحن
م��واد حمظورة .وتزامن القرار مع ت�صعيد ح��اد يف التوترات االمنية يف
�شبه اجلزيرة الكورية بعد ثالث جتربة نووية لبيوجنياجن يف  12فرباير
�شباط .وه��ذا هو خام�س ق��رار منذ ع��ام  2006ي�ستهدف وق��ف برنامج
كوريا ال�شمالية لل�صواريخ النووية والبال�ستية .وقال املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية الكورية ال�شمالية يف بيان ان كوريا ال�شمالية تندد ب�شدة وترف�ض
ب�شكل كامل مثلما فعلت يف املا�ضي ق��رار العقوبات �ضد جمهورية كوريا
الدميقراطية ال�شعبية وهو نتاج ال�سيا�سة االمريكية العدائية جتاهها.
العامل �سريى بو�ضوح ماهو املوقف الدائم الذي �ستعززه جمهورية كوريا
الدميقراطية ال�شعبية كدولة ا�سلحة نووية ودولة تطلق اقمارا �صناعية
ك��اح��دى نتائج امل��وق��ف االمريكي حل��ث جمل�س االم��ن ال��دويل على طبخ
القرار .وقال وزير اخلارجية ال�صيني يانغ جيه ت�شي ان العقوبات لي�ست
ا�سلوبا ا�سا�سيا حلل الق�ضايا املت�صلة بكوريا ال�شمالية وانه يجب على كل
االط��راف التحلي بالهدوء و�ضبط النف�س .وق��ال يانغ يف م�ؤمتر �صحفي
نعتقد دائما ان العقوبات لي�ست غاية اعمال جمل�س االمن الدويل ولي�ست
العقوبات اال��س�ل��وب اال�سا�سي حل��ل الق�ضايا املت�صلة .اال��س�ل��وب ال�سليم
الوحيد حلل هذه امل�س�ألة هو انتهاج موقف كلي وحل خماوف كل االطراف
املعنية با�سلوب �شامل ومتوازن من خالل احلوار وامل�شاورات.
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اتهاما � ً
ال�صني ترف�ض ً
أمريكيا بقر�صنة الإنرتنت

بان يرحب باالتفاق احلدودي بني اخلرطوم وجوبا
•• نيويورك-يو بي �أي:

10

رح��ب �أم�ي�ن ع��ام الأمم امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي مون
بتوقيع دولتي ال�سودان وجنوب ال�سودان اتفاقاً
يق�ضي ب�إن�شاء منطقة حدودية �آمنة ومنزوعة
ال�سالح .و�أ��ص��در املتحدث با�سم الأم�ين العام
بياناً �أعلن فيه عن ترحيب بان بتوقيع ال�سودان
وجنوب ال�سودان اتفاقاً يق�ضي ب�إن�شاء منطقة
ح��دودي��ة �آمنة ومنزوعة ال�سالح ،وبن�شر �آلية
التحقق والر�صد احلدودية امل�شرتكة ،وبتفعيل
كافة الآليات الأمنية اعتباراً من العا�شر من �آذار

مار�س  .2013واعترب انه بالتو�صل �إىل هذا
االتفاق ،يتعني �أ ّال تكون هناك �شروط �أخرى
تعرت�ض ط��ري��ق التنفيذ ال �ف��وري لالتفاقات
الأخرى التي مت توقعيها يف � 27أيلول �سبتمرب
املا�ضي ،مبا يف ذلك االتفاق اخلا�ص بالنفط.
و�أك� ��د الأم�ي��ن ال �ع��ام جم� ��دداً ا� �س �ت �ع��داد الأمم
املتحدة لدعم عمليات �آلية التحقق والر�صد
احل ��دودي ��ة امل �� �ش�ت�رك��ة ،ومل �� �س��اع��دة الأط � ��راف
على تنفيذ ه��ذه االت�ف��اق��ات .وك��ان وزي��را دفاع
ال��دول �ت�ين ق��د اج�ت�م�ع��ا يف ج��ول��ة ج��دي��دة من
املحادثات يوم اجلمعة يف �أدي�س �أبابا من �أجل

�إقامة منطقة عازلة على طول احلدود بينهما.
وق��ال الرئي�س ال�سابق جل�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ثابو
�أمبيكي ،ال��ذي ي��ر�أ���س جلنة الو�ساطة التابعة
ل�لاحت��اد الإف��ري�ق��ي ،يف م��ؤمت��ر �صحايف عقده
يف العا�صمة االثيوبية �أدي�س �أبابا� ،إن البلدين
وافقا على �إ�صدار الأوامر لقواتهما باالن�سحاب
م ��ن امل �ن �ط �ق��ة م �ن��زوع��ة ال �� �س�لاح ب �ح �ل��ول 14
�آذار-م��ار���س ،الأمر الذي من املتوقع �أن ي�سمح
با�ستئناف ت�صدير نفط جنوب ال�سودان .ي�شار
�إىل ان املحادثات بني الدولتني تعد �أول لقاء
بينهما منذ نحو �شهرين .

•• بكني�-أ ب:

رف�ضت ال�صني ام�س ال�سبت اتهامات �أمريكية ب�ضلوع جي�شها يف �شن هجمات قر�صنة �إلكرتونية
ملواقع تابعة لأهداف �أمريكية و�أجنبية ،ودعت �إىل مزيد من التعاون الدويل يف مراقبة الإنرتنت.
وو�صف وزير اخلارجية يانغ جيه ت�شي تلك املزاعم ب�أنها حملة ت�شويه تهدف �إىل حتقيق �أغرا�ض
�سيا�سية .وكانت �شركة مانديانت الأمريكية ملراقبة �أمن الإنرتنت قد �أ�صدرت تقريرا ال�شهر املن�صرم
تقول فيه �إنها تتبعت هجمات قر�صنة يعود م�صدرها �إىل وحدة تابعة للجي�ش ال�صيني يف �شنغهاي.
وقالت ال�شركة الأمريكية يف تقريرها �إن قرا�صنة الإنرتنت املدعومني من قبل اجلي�ش ال�صيني
ت�سللوا �إىل �شبكات يف ما وراء البحار و�سرقوا كميات هائلة من البيانات من �شركات �أمريكية وكيانات
�أخ��رى .غري �أن الوزير ال�صيني علق على ذلك قائال �إن من يريد �أن يختلق ق�صة مثرية خلدمة
�أه��داف �سيا�سية لن يتمكن من ت�شويه �صورة الآخرين �أو تربئة نف�سه .و�أع��رب يانغ جيه ت�شي يف
م�ؤمتر �صحفي عقده على هام�ش اجلل�سة ال�سنوية للربملان ،عن �أمله يف �أن توقف اجلهات املعنية
االتهامات واملزاعم التي و�صفها ب�أنها غري م�س�ؤولة.

حتليل �إخباري

على العري�ض

احلكومة التون�سية اجلديدة :مل يكن يف الإمكان� ..أح�سن ّمما كان!

•• الفجر  -تون�س  -خا�ص:

يف ال� ��وق� ��ت ب� � ��دل ال� �� ّ��ض ��ائ ��ع من
م �ب��اراة ك��ان��ت ح��ام�ي��ة الوطي�س،
مت � ّك��ن رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة املكلف
علي العري�ض من ت�سجيل هدف
العبور ب�إعالنه ت�شكيل حكومته
التي �ستدير ما تبقى من املرحلة
االن �ت �ق��ال �ي��ة يف ت��ون ����س ،مرحلة
حمفوفة بال�ضغوط والتحديات
واملخاطر.
مل ت ��أت ه��ذه احلكومة مبفاج�آت
م��ن احل �ج��م ال�ث�ق�ي��ل ،ومل تخرج
ع� ��ن �إط � � ��ار ال �ت �ح ��ال ��ف الثالثي
ال�سابق ،بل �أبقت على وزراء كانوا
الأكرث عر�ضة ل�سهام نقد ال�شارع
يف حكومة حمادي اجلبايل ،بحكم
ت��و ّل�ي�ه��م ح�ق��ائ��ب مت ��� ّ�س مبا�شرة
حياة التون�سيني اليومية.
ف�شل يف تو�سيع قاعدة احلكم
�شكال ،عمل العري�ض على تقلي�ص
ع��دد ع�ن��ا��ص��ر احل�ك��وم��ة �إىل 37
ع�ضوا بعدما كانت  83ع�ضوا بني
وزراء وكتاب دولة وم�ست�شارين يف
حكومة اجل�ب��ايل يف ح�ين اقت�صر
ت��واج��د امل ��ر�أة ع�ل��ى وزي ��رة واحدة
وكاتبتني للدولة ،وتتمتع حركة
ال �ن �ه �� �ض��ة ب��ال �ن �� �ص �ي��ب الأك �ب ��ر يف
حكومة العري�ض بـ  9وزراء ،بينما
ينتمي نحو  60باملائة منهم �إىل
�أحزاب الرتويكا �إىل جانب حتييد
وزارات ال�سيادة التي تولىّ حقائبها
م�ستقلون تعوزهم اخلربة يف �إدارة
ال�ش�أن العام.
يف امل �ق��اب��ل ،وك �م��ا ك� ��ان متوقعا،
خ��اب��ت م���س��اع��ي ح��رك��ة النه�ضة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة يف ت��و� �س �ي��ع قاعدة
احلكم ،بعد امتناع جممل �أحزاب
امل�ع��ار��ض��ة ،والرئي�سية منها على
وجه اخل�صو�ص ،دخول احلكومة
اجلديدة ،ال بل �إنّ حركة النه�ضة
ف�شلت حتى يف ا�ستقطاب وتامني
م���ش��ارك��ة �أح � ��زاب وك �ت��ل برملانية
�صغرية قبلت التفاو�ض معها على
ت�شكيل احل�ك��وم��ة ح�ت��ى الدقائق
الأخرية قبل الإعالن.
وبهذا ،حافظت احلكومة اجلديدة
على تركيبتها احلزبية القدمية،
التي ت�ض ّم �إىل جانب النه�ضة كال
من حزبي امل��ؤمت��ر وح��زب التكتل
وجمموعة من امل�ستقلني.
وكان را�شد الغنو�شي زعيم حركة
ال �ن �ه �� �ض��ة ق � ��ال يف وق � ��ت �سابق
�أنّ خ�م���س��ة �أح � ��زاب ��س�ت���ش��ارك يف
احلكومة املقبلة .
وقد ع ّلل املن�سحبون من االئتالف
اجل��دي��د امل �ف�ت�ر���ض ،وه ��م حركة
وف� ��اء وال �ت �ح��ال��ف الدميقراطي
وكتلة احل��ري��ة وال�ك��رام��ة ،وحزب
الأم ��ان ب��درج��ة اق��ل ،باكت�شافهم
�أنّ ما �سيحدث هو ت�شكيل حكومة
جديدة بعنوان ف�شل قدمي.
وع � �ّب� ��رّ امل� �ن� ��� �س� �ح� �ب ��ون ع � ��ن ه ��ذا
الت�شخي�ص ،كل بطريقته .فحزب
الأم��ان قال �إنّ حركة النه�ضة قد
�أ�ص ّمت �آذانها عن مطالب ال�شركاء
ال�سيا�سيني وخريت اال�ستمرار يف
نف�س النهج ال��ذي �سلكته �سابقا
وانتهى بها �إىل و�ضع تون�س �أمام
املجهول .
وب� � � � � � � � � ��دوره ،رم� � � � ��ى ال � �ت � �ح� ��ال� ��ف
ال��دمي�ق��راط��ي املنديل وخ��رج من
م�سرح التفاو�ض يف �آخ��ر دقيقة ،
مت�سك بجملة
لأنه ح�سب قيادييه ّ
م��ن امل�ط��ال��ب �أه�م�ه��ا ح��ل رابطات
حماية الثورة والت�صدي للعنف.
وهو ما مل تذهب بقية الأطراف
يف اجتاهه.
و�أكد التحالف �أن البيان احلكومي
ال��ذي �سيتقدم ب��ه علي العري�ض
رئي�س احلكومة املك ّلف �إىل ال�شعب
التون�سي ل��ن ي�شري �إىل ح��ل هذه
الرابطات.
�أم � � ��ا ك �ت �ل��ة احل� ��ري� ��ة وال� �ك ��رام ��ة

العري�ض يعلن ت�شكيل حكومته

املعار�ضة :ما �أ�شبه الليلة بالبارحة ..والرتويكا خرجت من الباب لتعود من النافذة!

علي العري�ض  :احلكومة اجلديدة �ستعتمد ال�صرامة يف �إنفاذ القوانني يف غري ظلم

النيابية ،التي عاملتها النه�ضة
مب �ق��ا���س ال �ف��اع �ل�ين ال�سيا�سيني
ال�ك�ب��ار ،و�أف ��ردت بع�ض �أع�ضائها
بحقائب وزارية ،فقد ان�سحبت من
احللبة الن امل�شاورات ح�سب ر�أيها
كانت يف اجتاه منح �أه� ّم الوزارات
و�أك�ثره��ا للرتويكا ال�ق��دمي��ة� ،أي
النه�ضة وامل ��ؤمت��ر وال�ت�ك�ت��ل ،و�أن
م���ش��ارك��ة الأط � ��راف الأخ� ��رى هي
م �� �ش��ارك��ة � �ص��وري��ة ول ��ن تتجاوز
دور الكومبار�س وهذا ما ترف�ضه
الكتلة.
يف حني ع ّللت حركة وفاء تراجعها
ع��ن امل���ش��ارك��ة يف احل�ك��وم��ة لأنها
ترى �أن علي العري�ض ينوي �إ ّتباع
نف�س �سيا�سة احلكومة املا�ضية.
ن�سخة منقّحة ومزيدة
ر ّد ف �ع��ل امل �ع��ار� �ض��ة م ��ن حكومة
ال�ن�ه���ض��ة ال �ث��ان �ي��ة ك ��ان منتظرا،
وجاءت حيثياته متطابقة تقريبا،
حيث اعترب املعار�ضون �أنّ احلكومة
التي مت ت�شكيلها من ط��رف علي
العري�ض هي �إعادة �إنتاج حلكومة
فا�شلة  ،ح�سب ت�ع�ب�يره��م ،و�أنها
�ستجد نف�سها �أمام م�أزق مبا �أنها
�إعادة �إنتاج للحكومة ال�سابقة.
فقد �صرح الناطق الر�سمي با�سم
احلزب اجلمهوري ع�صام ال�شابي
�أن تركيبة حكومة علي العري�ض
ه� ��ي ن �� �س �خ��ة م �ن � ّق �ح��ة حلكومة
الرتويكا ال�سابقة.
و�أو� �ض��ح �أن الرتكيبة ال�ت��ي �أعلن
عنها علي العري�ض ت�ؤكد �أن��ه مل
ي�ن�ج��ح يف � �ض � ّم �أي م��ن الأح� ��زاب
�أو امل�ج�م��وع��ات النيابية حلكومة
الرتويكا وه��و يعترب يف ح� ّد ذاته
�إخفاقا.
و�أك � ��د ع �� �ص��ام ال �� �ش��اب��ي �أن �أغلب
ال ��وزراء ال�سيا�سيني الذين كانوا
ط ��اغ�ي�ن يف احل �ك��وم��ة ال�سابقة

وف�شلوا يف مهمتّهم حافظوا على
مواقعهم كما �أن عددهم ال يزال
كبريا رغم التقلي�ص منه .و�أ�ضاف
كل امل�ؤ�شرات ال تنبئ بتغيري كبري
وامل �ح��ا� �ص �� �ص��ة احل��زب �ي��ة ال ت ��زال
قائمة .
وق � ��ال ان ��ه ي�ع�ت�ق��د �أنّ العري�ض
ا� �س �ت �ط��اع ت���ش�ك�ي��ل ف��ري��ق وزاري
يف ال��وق��ت ال �ب��دل ال �� �ض��ائ��ع ولذا
�أ� �ص �ب �ح��ت غ��اي �ت��ه ال ��وح� �ي ��دة هي
ت �ك��وي��ن ه ��ذا ال �ف��ري��ق �أك�ث��ر منه
البحث يف م��ا �سيقدّمه ،كما عبرّ
ع��ن �أ�سفه كقيادي يف اجلمهوري
ال�ستقالة عبد ال�ك��رمي الزبيدي
وزير الدفاع ال�سابق والذي �أراد �أن
ير�سل ر�سالة بانّ املرحلة تتطلب
تغيريا جذريا.
� ّأما بالن�سبة لوزارات ال�سيادة قال
ال �� �ش��اب��ي �إنّ احل� ��زب اجلمهوري
كان يح ّبذ �شخ�صيات معروفة يف
اخت�صا�صها النّ من مت تعيينهم
ح�سب اعتقاده غري معروفني يف
ال�ساحة ال�سيا�سية ،خامتا حديثه
يتو�سمون
ب�أ ّنهم يف اجلمهوري ال ّ
خ�ي�را م��ن ه ��ذه احل �ك��وم��ة لأ ّنها
حتما �ستف�شل كما ف�شلت �سابقا.
م��ن جهته �أ ّك ��د ال�ط� ّي��ب الب ّكو�ش
الأم�ين العام حلركة ن��داء تون�س
انّ موقفه من احلكومة وت�شكيلها
ال ي �ت �ع � ّل��ق ب ��الأ� �ش �خ ��ا� ��ص و�إنمّ � � ��ا
بالرتكيبة النهائية املعلن عنها
والتي ر�أى �أنّ املحا�ص�صة احلزبية
ت�ط�غ��ى عليها و�أن �ه��ا املحا�ص�صة
التي مت اعتمادها بعد االنتخابات
وال �ت��ي ان�ت�ه��ت بالف�شل باعرتاف
جميع القوى ال�سيا�س ّية مبا فيها
الر�ؤ�ساء الثالثة.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ب � ّك��و���ش �أنّ ت�شكيل
احلكومة الذي دام عدة �أ�شهر قد
ع��اد �إىل امل��ر ّب��ع ال�صفر واملتك ّون
م��ن ال�تروي �ك��ا ال �ت��ي خ��رج��ت من

الباب لتدخل من النافذة على ح ّد
تعبريه و�أ�شار الب ّكو�ش �إىل ا ّنه ال
ميكن احل�ك��م على الأ��س�م��اء التي
ع ّينت على ر�أ���س وزارات ال�سيادة
لأ ّن��ه ال يعرف البع�ض منها لكنّه
�أ ّك��د ان��ه �سيتم �إت�ب��اع نف�س املنهج
وتكرار الأخطاء.
�إعادة �إنتاج ملا �سبق
م��ن جهته �أ ّك ��د حممد احلامدي
املن�سقالعام للتحالفالدميقراطي
�أنّ الرتكيبة احلكومية اجلديدة
ه��ي ت��روي �ك��ا م �ك � ّررة لأ ّن �ه��ا ت�ض ّم
�أ�سماء برهنت ف�شلها ح�سب قوله
مم��ا جعلها
يف احلكومة ال�سابقة ّ
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى �أ� �س��ا���س املحا�ص�صة
احلزبية والرت�ضيات.
وقال حممد احلامدي �إنّ احلكومة
اجل��دي��دة هي حكومة حما�ص�صة
حزبية توحي �أحيانا ب�أ ّنها ت�ض ّم
بع�ض ال�ك�ف��اءات الوطنية م�شريا
�إىل �أ ّن �ه��ا ��س�ت�ك��ون �أ� �ض �ع��ف بكثري
م��ن ال�تروي�ك��ا اع�ت�ب��ارا للتحديات
التي تواجهها �أحزاب الرتويكا يف
الوقت الراهن ح�سب تعبريه.
ك �م��ا �أو� �ض ��ح يف ال �� �س �ي��اق ذات� ��ه �أنّ
ح �ك��وم��ة ل �ع��ر ّي ����ض ت �ف �ت �ق��د �إىل
ب��رن��ام��ج ع �م��ل وا�� �ض ��ح وخ ��ارط ��ة
ط��ري��ق م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن ت�ع�ي��د ثقة
املواطن �إليها م�ضيفا �أ ّنها تفتقد
�إىل ت �ب��وي��ب الأول � ��وي � ��ات وتغلب
عليها املحا�ص�صة احلزبية.
وقال احلامدي �إنّ حزب التحالف
ال��دمي �ق��راط��ي ل��دي��ه ال�ك�ث�ير من
ال�ت�ح�ف�ظ��ات ع�ل��ى ه ��ذه احلكومة
اجلديدة لكنّه م�ستعد مل�ساندتها
� �ش ��رط �أن ت� �ق� �دّم ب��رن��ام��ج عمل
وا�� �ض ��ح امل� �ع ��امل وخ ��ارط ��ة طريق
للمرحلة املقبلة.
و�أكد القيادي يف اجلبهة ال�شعبية
حم� �م ��د ج � �م � ��ور� ،أن احل �ك ��وم ��ة

�سو ت�شي تدعو حزبها �إىل الوحدة
•• رانغون-ا ف ب:

دع��ت زع�ي�م��ة امل�ع��ار��ض��ة ال�ب��ورم�ي��ة اون ��غ ��س��ان ��س��و ت�شي
ام�س حزبها ال��ذي يعقد اول م�ؤمتر يف تاريخه وي�شهد
خالفات حادة قبل عامني من انتخابات ت�شريعية يرجح
ف��وزه فيها ،اىل ال��وح��دة .ودع��ت يف اول م��ؤمت��ر حلزبها
الرابطة الوطنية للدميوقراطية الذي يحظى ب�شعبية
ولكنه يفتقر اىل اخلربة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،اىل احياء
روح االخ��وة التي �ساعدت
احل ��زب ع�ل��ى ب �ن��اء قاعدة
ع ��ري� ��� �ض ��ة خ� �ل ��ال ف �ت�رة
ح�ك��م امل�ج�ل����س الع�سكري
ال �� �ص��ارم .اال ان �ه��ا اق��رت
ب ��وج ��ود ب �ع ����ض االقتتال
داخ��ل احل��زب ال��ذي يقول
حم�ل�ل��ون ان ال���س�ب��ب فيه

هو تردد جمموعة امل�ست�شارين الكبار يف العمر واملحاربني
القدامى يف الن�ضال م��ن اج��ل الدميوقراطية ،يف منح
فر�صة للجيل االكرث ن�شاطا .وقالت اونغ �سان �سو ت�شي
حائزة جائزة نوبل علينا ان نت�صرف بروح من االن�ضباط
 .ويتوقع ان يتم اع��ادة انتخابها رئي�سة للحزب ودعت
اع�ضاء احل��زب بعدم االق�ت�ت��ال على املنا�صب وق��ال��ت ان
روح االخ��وة مهمة ج��دا .ان ه��ذه ال��روح هي �سبب قوتنا
يف املا�ضي  .ورغ��م �شعبية احل��زب الوا�سعة يف بورما ،اال
ان بع�ض اخلرباء ي�شككون يف ما اذا كان احلزب م�ستعدا
لقيادة البلد الفقري الذي يعاين من م�شاكل يف انظمته
االقت�صادية والتعليمية وال�صحية ب�سبب ف�ساد املجل�س
الع�سكري احلاكم .ويتوقع ان يفوز احلزب يف االنتخابات
العامة التي �ستجري يف  2015اذا جرت بنزاهة وحرية
ل �ك��ن اخل �ب��راء ي �ق��ول��ون ان ع �ل��ى احل� ��زب اوال ان يحل
انق�ساماته الداخلية التي اندلعت مرة اخرى قبل امل�ؤمتر
حيث مت منع اربعة من اع�ضائه من امل�شاركة يف امل�ؤمتر
بتهمة حماولة التاثري على االقرتاع.

اجل ��دي ��دة ل��ن ت �خ��رج م��ن منطق
املحا�ص�صة احلزبية وهي ترويكا
جديدة فيها العديد من الوزراء
الذين �ساهموا يف ف�شل احلكومة
ال�سابقة و ّ
متت ترقيتهم.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن علي العري�ض مل
ي��و� �ض��ح ب��رن��ام��ج ح �ك��وم �ت��ه على
�أ�سا�س املطالب املطروحة املتعلقة
بتحديد خ��ارط��ة ط��ري��ق وا�ضحة
على �أ�سا�س برنامج وا�ضح ،كما �أن
العديد من الكفاءات املوجودة يف
احلكومة احلالية ودون الت�شكيك
ف �ي �ه ��م ال مي �ك �ن �ه��م الإ� � �ض� ��اف� ��ة،
فالق�ضية لي�ست ق�ضية �أ�شخا�ص
م�ستقلني ولكنها ق�ضية �سيا�سات
ور�ؤى  .وع�ّبررّ ج ّمور عن �شكوكه
يف �أن تكون للكفاءات �صالحيات
و�سلطة على اتخاذ القرار ،م�ؤكدا
�أن اجلبهة �ستوا�صل معار�ضة هذه
احلكومة وتطالب بتفعيل م�ؤمتر
الإن � �ق� ��اذ ال��وط �ن��ي ب �ت �� �ش��ري��ك كل
الأطراف الفاعلة.
م��ن جهته ،اعترب املتحدث با�سم
حزب ن��داء تون�س لزهر العكرمي
�إن احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة مل تف
ب��ال�غ��ر���ض و ج ��اءت دون امل�أمول
لأن�ه��ا مل ت�خ��رج م��ن امل��رب��ع الأول
على حد تعبريه.
يف حني قال القيادي يف التحالف
ال��دمي�ق��راط��ي حم�م��ود البارودي
�إن الرتكيبة احلكومية اجلديدة
ع��ادي��ة وتفتقد للتحييد الفعلي
لوزارات ال�سيادة.
وق� ��ال امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للحزب
اجل �م �ه��وري ي��ا� �س�ين �إب��راه �ي��م يف
تعليقه على الأ�سماء املقرتحة يف
تركيبة حكومة علي العري�ض انه
ال بد من التثبت يف حقيقة حياد
الوزراء.
وا�ستغرب يا�سني �إبراهيم الإبقاء
ع�ل��ى بع�ض الأ� �س �م��اء ال��ذي��ن كان

�أدا�ؤهم �ضعيفا على حد تعبريه.
ع� �ب ��د ال � ��وه � ��اب ال � �ه� ��اين رئي�س
ح��زب امل�ج��د اع�ت�بر �أنّ الرتكيبة
احل� �ك ��وم� �ي ��ة اجل� � ��دي� � ��دة قائمة
ع�ل��ى �أ��س��ا���س ال�تر��ض�ي��ات لأح ��زاب
الرتويكا.
وق��ال رئي�س ح��زب املجد �إ ّن��ه رغم
وج��ود بع�ض الأ�سماء امل�ستق ّلة يف
ال�ترك �ي �ب��ة احل �ك��وم �ي��ة اجلديدة
وامل�شهود لها بالكفاءة على غرار
عثمان ج��اران��دي وزي��ر اخلارجية
ونذير بن ع ّمو وزير العدل ووزير
الدفاع ر�شيد ال�صباغ �إ ّال �أنّ ذلك
ال ينفي ح�سب ق��ول��ه ب�ق��اء بع�ض
الأ�� �س� �م ��اء الأخ � � ��رى ال �ت ��ي مت ّثل
عناوين ف�شل يف حكومتي الباجي
قايد ال�سب�سي وحمادي اجلبايل.
ك�م��ا �أو� �ض��ح ال �ه��اين �أنّ احلكومة
اجل � ��دي � ��دة م � ��دع� � � ّوة ال � �ي� ��وم �إىل
جم��اب�ه��ة ال�ع��دي��د م��ن التحديات
منها حت�سني ال �ق��درة ال�شرائية
للمواطن وحت�سني �صورة تون�س
باخلارج �إ�ضافة �إىل و�ضع خارطة
ط��ري��ق وا��ض�ح��ة للمرحلة املقبلة
ال�سرتجاع ثقة املواطن فيها.
واعترب ح��زب العري�ضة ال�شعبية
ل�ل�ح��ري��ة وال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة �أنّ
احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة ه ��ي ن�سخة
م���ش��وه��ة م��ن احل�ك��وم��ة الفا�شلة
ال �� �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي ق ��اده ��ا حمادي
اجلبايل ح�سب ما جاء يف بيان له
م�ؤ ّكدا �أن نواب العري�ضة ال�شعبية
ل��ن ي���ص��وت��وا مل�ن��ح ال�ث�ق��ة ل�ه��ا عند
ع��ر��ض�ه��ا ع �ل��ى امل�ج�ل����س الوطني
الت�أ�سي�سي.
وق ��ال ن ��زار ن�صيبي رئ�ي����س دائرة
ال� � ��� � �ش� � ��ؤون ال �� �س �ي ��ا� �س �ي ��ة حل ��زب
ال �ع��ري �� �ض��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة للحرية
وال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ب� � ��أنّ حزبا
امل� ��ؤمت ��ر وال �ت �ك �ت��ل �أق ��دم ��ا للم ّرة
الثانية على متكني ح��زب حركة
النه�ضة من حكم تون�س والتغ ّول
ع �ل��ى م�ف��ا��ص��ل ال ��دول ��ة والإدارة
التون�سية ،مقابل منا�صب �شكلية
و� �ص�ل�اح �ي��ات ال ق �ي �م��ة ل �ه��ا على
�أر�ض الواقع على ح ّد تعبريه.

حكومة جميع التون�سيني
وكان رئي�س احلكومة املكلف علي
ال�ع��ري����ض �أ� �ش��ار �إىل �أن ت�شكيلة
احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة حققت قدرا
م �ه �م��ا م ��ن ت �ط �ل �ع��ات املعار�ضة
ومنظمات املجتمع املدين وخا�صة
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب حت �ي �ي��د وزارات
ال �� �س �ي��ادة (ال� ��دف� ��اع والداخلية
والعدل واخلارجية).
وق � � ��ال ،ب �ع��د ع ��ر� ��ض الت�شكيلة
اجل�م�ع��ة ،ب��ان ه��ذه احل�ك��وم��ة هي
ح �ك��وم��ة ك ��ل ال �ت��ون �� �س �ي�ين تفكر
يف م �� �ص �ل �ح��ة ال� ��دول� ��ة ،و�أ�� �ض ��اف
العري�ض انه مت االتفاق �أن يلب�س
�أع���ض��اء احل�ك��وم��ة ج�ب��ة ال��دول��ة ،
على حد تعبريه ،الفتا النظر �إىل
� �ض��رورة جت � ّرد �أع���ض��اء احلكومة
من انتماءاتهم احلزبية خا�صة يف
التدخالت الإعالمية.

و�أو�ضح انه مل يتم التطرق مل�س�ألة
م �� �ش��ارك��ة �أع �� �ض��اء احل �ك��وم��ة من
ع��دم��ه يف االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
والت�شريعية ال�ق��ادم��ة ،م��ؤك��دا �أنّ
احل ّد الأق�صى لعمل احلكومة هو
مو ّفى �سنة .2013
و�أف ��اد رئي�س احلكومة املكلف �أن
م�س�ألة حتديد تاريخ لالنتخابات
الت�شريعية وال��رئ��ا��س�ي��ة القادمة
م � ��ن م � �ه� ��ام امل� �ج� �ل� �� ��س ال ��وط� �ن ��ي
الت�أ�سي�سي ،مبينا �أن كل املقاربات
ت�صب يف �شهري �أكتوبر ونوفمرب
القادمني .و�أ�ضاف ب�أنه من املمكن
حتديد تاريخ االنتخابات الأ�سبوع
القادم.
وردا عن �س�ؤال حول احتمال حل
احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة ل الرابطة
ال��وط �ن �ي��ة حل �م��اي��ة ال� �ث ��ورة غري
احلكومية التي تورط حم�سوبون
عليها يف ع��دد م��ن �أع �م��ال العنف
ال �� �س �ي��ا� �س��ي  ،ق� ��ال ال �ع��ري ����ض �إنّ
احل� �ك ��وم ��ة اجل � ��دي � ��دة �ستعتمد
ال���ص��رام��ة يف �إن �ف��اذ ال �ق��وان�ين يف
غري ظلم .
وتتهم امل�ع��ار��ض��ة ح��رك��ة النه�ضة
بتوظيف ه��ذه ال��راب�ط��ة م��ن اجل
�� �ض ��رب خ �� �ص��وم �ه��ا ال�سيا�سيني
يف ح�ي��ن ت �ن �ف��ي ال �ن �ه �� �ض��ة ه ��ذه
االتهامات.
و�� �ش� �دّد ع �ل��ي ال �ع��ري ����ض ع �ل��ى �أن
احل �ك��وم��ة امل�ن�ت�ظ��رة م�ت�ف�ق��ة على
تنفيذ القوانني اجلاري بها العمل
�ضد كل من يتطاول على الدولة
وي �خ��رق ق��وان�ي�ن�ه��ا ف� ��ردا ك ��ان �أو
تنظيما و��س�ي�ق��ع ال�ت���ص��دي ل��ه يف
كنف ال�ق��ان��ون ولي�س بالفو�ضى.
و�أك��د علي العري�ض �أن من املهام
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة اجلديدة
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ا� �س �ت �ت �ب��اب الأم ��ن
و�صيانة هيبة الدولة واحرتامها.
الأغلبية م�ضمونة..
وثقة ال�شعب حملّ �س�ؤال
وبح�سب الف�صل  15من القانون
امل �ن �ظ��م ل �ل �� �س �ل��ط ي� �ت ��وىل رئي�س
امل �ج �ل ����س ال ��وط� �ن ��ي الت�أ�سي�سي
ال��دع��وة �إىل جل�سة عامة يف اجل
�أق �� �ص��اه ث�ل�اث��ة �أي � ��ام م ��ن تاريخ
تو�صله مب�ل��ف ت�شكيل احلكومة
ملنحها ال�ث�ق��ة ب��الأغ�ل�ب�ي��ة املطلقة
م��ن الأع���ض��اء يف املجل�س (109
نواب من �إجمايل .)217
ويف حالة عدم احل�صول على ثقة

�إدانة كارلو�س منعم يف تهريب �أ�سلحة
•• بوينو�س اير�س-ا ف ب:

ق�ضت حمكمة فدرالية يف بوينو�س اير�س بادانة الرئي�س
االرجنتيني اال�سبق كارلو�س منعم بتهمة تهريب ا�سلحة
اىل كرواتيا واالكوادور بني  1991و 1995عندما كان
ي�شغل هذا املن�صب.
ودان � ��ت حم�ك�م��ة اال� �س �ت �ئ �ن��اف م�ن�ع��م ال� ��ذي ك ��ان رئي�سا
لالرجنتني من  1999-1989وي�شغل حاليا مقعدا
يف جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ،ووزي� ��ر ال��دف��اع يف ع �ه��ده او�سكار
كاميليون ،بتهريب  6500طن من اال�سلحة والذخائر
اىل كرواتيا واالكوادور.
و�ست�صدر العقوبة عن حمكمة اخ��رى يف ه��ذه الق�ضية
التي برىء منها منعم واكرث من ع�شرة متهمني �آخرين
اوال يف  ،2011قبل ان ت�ست�أنف النيابة احلكم.
ومل يح�ضر منعم اجلل�سة ب�سبب م�شاكل �صحية .لكن
حم��ام�ي��ه ماك�سيميليانو رو� �س �ك��وين ق ��ال ان الرئي�س
اال�سبق ينوي ا�ستئناف هذا احلكم التع�سفي وهدفه هو

عر�ض الق�ضية على اعلن حمكمة يف البالد .وادين ع�شرة
متهمني �آخ��ري��ن مب��ن فيهم كولونيل �سابق يف اجلي�ش
حت��ول اىل م�ه��رب لال�سلحة وي�ف�ي��د ن����ص احل�ك��م الذي
اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س ان منعم ادي��ن بتهمة
التهريب امل�شددة ال��ذي يعد تهمة اخطر الن اجلرمية
ت�شمل م �ع��دات ح��رب�ي��ة ون�ف��ذه��ا م���س��ؤول��ون حكوميون.
و��س�ت�ق��رر حم�ك�م��ة اخ ��رى يف وق ��ت الح ��ق طبيعة ومدة
العقوبة التي �ست�صدر بحق
الرئي�س ال�سابق.
وين�صالقانوناالرجنتيني
على معاقبة املدانني بهذه
التهم بال�سجن ب�ين اربع
�سنوات و� 12سنة وتتعلق
ال �ت �ه��م ب �ث�لاث��ة مرا�سيم
وقعها الرئي�س البريوين
اال� �س �ب��ق ل���ش�ح�ن��ات جرت
مطاع الت�سعينات.

املجل�س الت�أ�سي�سي ،ي�ق��وم رئي�س
اجل �م �ه��وري��ة ب� ��إج ��راء م�شاورات
مع الأح��زاب واالئتالفات والكتل
ال �ن �ي��اب �ي��ة ل �ت �ك �ل �ي��ف ال�شخ�صية
الأقدر على تكليف حكومة بنف�س
الإج � � � � ��راءات ويف ن �ف ����س الآج � ��ال
ال�سابقة  ،وفق ن�ص القانون.
وي� ��رج� ��ح م ��راق � �ب ��ون �أن حتظى
ح�ك��وم��ة ع�ل��ي ال�ع��ري����ض مبوافقة
�أغلبية الت�أ�سي�سي خا�صة يف ظل
ب �ق��اء ح��زب��ي ال�ت�ك�ت��ل وامل� ��ؤمت ��ر يف
االئ� �ت�ل�اف احل �ك��وم��ي وم ��ا ميكن
هذا االئتالف من مقاعد تتجاوز
الـ مقاعد 109املطلوبة لت�شكيل
الأغلبية.
ورغ��م �أن احل�ك��وم��ة �ستحوز على
ت�أييد �أغلبية النواب ف��إنّ �أمامها
امتحانا �صعبا يتم ّثل يف نيلها ثقة
ال�شعب التون�سي وه��ذا �أم��ر حم ّل
�س�ؤال.
فهل �ستحظى احلكومة اجلديدة
ب ��الإج � �م ��اع ،وب ��ال ��دع ��م ال�شعبي
امل�ط�ل��وب؟ وه��ل �ستنجح يف و�ضع
�إ�سرتاتيجية للمرحلة القادمة،
ومتلك �شجاعة مراجعة ال�سيا�سات
ال�سابقة مبا ي� ّؤمن اخلروج بالبالد
من امل�أزق الذي تردّت فيه؟
�إنّ التون�سيني اليوم وه��م يقفون
�أم��ام ترويكا مكرر ت��زداد �أ�سئلتهم
وح�يرت �ه��م ات���س��اع��ا �أم� ��ام �إ�صرار
�أح ��زاب املعار�ضة الرئي�سية على
ت ��أك �ي��د ان ��ه مل ي �ق��ع ت��واف��ق حول
احلكومة احلالية ،و�أنها اعتمدت
نف�س الآل �ي��ات يف تكوينها ،و�أ ّنها
حكومة اقت�سام �سلطة بني ثالثة
�أح� � ��زاب م�ث�ق�ل��ة ب �ت �ج��ارب فا�شلة
و�أ�ضعف من و�ضعها �إبان انتخابات
� 23أكتوبر  ،2011كما �أبدت
امل �ع��ار� �ض��ة ب�ع����ض ال �ت �خ��وف��ات من
�أن ي�ك��ون حتييد وزارات ال�سيادة
�شكليا ولي�س حقيقيا.
ف �� �ض�ل�ا ع� �ل ��ى �أنّ ع� � ��دم �إ� � �ش� ��ارة
ال � �ع ��ر ّي � �� ��ض ،ع� �ن ��د �إع �ل��ان � ��ه عن
ت�شكيلة احلكومة اجل��دي��دة� ،إىل
�ام ��ة لربناجمها
اخل� �ط ��وط ال� �ع � ّ
امل�ستقبلي امل�ت�ع� ّل��ق باالنتخابات
وال �ت �� �ص �دّي ل�ل�ع�ن��ف وال �ت �ح � ّك��م يف
الأ�سعار والدعوة للحوار ،قد زاد
م��ن من�سوب ال�شكوك يف حقيقة
�أهدافها وفاعل ّية �أدائها م�ستقبال.
ي �ق��ول ال��روائ��ي �أم�ي�ن م�ع�ل��وف يف
كتابه اختالل العامل � :سواء كنا
�أغ �ن �ي��اء �أو ف� �ق ��راء ،م�ستكربين
�أو خ��ا� �ض �ع�ين ،حم �ت � ّل�ين �أو حتت
االح � �ت �ل�ال ،ف �ن �ح��ن ج�م�ي�ع��ا على
منت زورق مت�صدّع� ،سائرون �إىل
ال �غ��رق م �ع��ا ،ول�ك�ن�ن��ا م��ع ذل ��ك ال
نكفّ عن تبادل ال�شتائم وامل�شاحنة
غري �آبهني بتعاظم �أم��واج البحر
 ..وت�ل��ك ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو ه��ي حال
ال � � ��زورق ال �ت��ون �� �س��ي يف مواجهة
ال �ت �ج��اذب��ات ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن طبقة
حاكمة و�أخ��رى معار�ضة ال ج�سر
ت��واف��ق ي���ص��ل ب�ي�ن�ه��ا �إىل الآن يف
حني �أنّ الغرق يتهدّد اجلميع ..بل
يتهدّد بلدا ب�أ�سره!
فهل تنجح احلكومة اجلديدة يف
م ّد ذاك اجل�سر؟
ه� ��ذا ه ��و � �س � ّي��د الأ� �س �ئ �ل��ة بقطع
النظر ع ّمن يحكم �أو يعار�ض يف
تون�س اليوم ،وعلى نوع ّية الإجابة
يتو ّقف م�صري �شعب ووطن!
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طبيب يغت�صب مري�ضة ثم يجعلها توقع على �إي�صال �أمانة
اتهمت مري�ضة �أ�صيبت مبر�ض باملخ طبي ًبا م�شر ًفا على عالجها يف �أحد
املراكز اخلا�صة يف القاهرة باغت�صابها� ،أثناء �إحدى جل�سات العالج باملركز،
وتبني من التحريات �أن املري�ضة تبلغ من العمر  18عا ًما ،طالبة بال�صف
الثالث الثانوى.
�أفادت التحريات الأولية� ،أن الطالبة تعانى من زيادة فى كهرباء املخ ،الأمر
الذى �أدى �إىل قيام والدها (�أخ�صائى �أ�شعة) ،للذهاب �إىل املركز ،واالتفاق
مع الطبيب بعمل جل�سات طبية لنجلته.
وذكرت الطالبة فى حم�ضر ال�شرطة� ،أمام رئي�س املباحث� ،أن الطبيب قام

باالت�صال بها اليوم الإثنني ،وطلب منها احل�ضور لعمل جل�سة ،و�أ�ضافت
الطالبة �أنها ح�ضرت مبفردها الن�شغال والدها فى العمل ،وعند و�صولها
املركز قام الطبيب بو�ضع خمدر فى كوب ماء واعتدى عليها جن�سيا وف�ض
غ�شاء بكارتها.
وتتابع الطالبة التى تروي ق�صتها �أمام رئي�س املباحث ،ومل تكف عن البكاء،
قائله �إنها فوجئت � ً
أي�ضا بقيام الطبيب (ع� .س ) ،بعد اغت�صابها �أثناء فقدها
الوعى من �أثر املخدر ،بجعلها توقع على عدد من �إي�صاالت الأمانة على
بيا�ض ،وقام بتهديدها بعدم الإبالغ �أو تروى ما حدث لوالدها.
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الطمع يقتل منادي ال�سيارات
 جثة القتيل ك�شفت غمو�ض احلادث اليد الي�سرى للقاتل لفت حبل امل�شنقة حول رقبته بادر القاتل بالقتل حتى يحتل مكان القتيل ويح�صل على كامل الإيراد!!ك��ان��ت كلمات تقرير الطبيب ال�شرعي قليلة ج��دا ولكنها �أر� �ش��دت رجال عام التقط رجال املباحث هذا اخليط و�سافر الأف��راد املكلفون بالبحث �إىل
ال�شرطة �إىل القاتل يف حلظات معدودة بعد �أن ظل رجال املباحث يف حتريات مدينة �أ�سيوط بحثوا يف كافة التفا�صيل والعالقات التي يرتبط بها القتيل
وجميع �أف��راد عائلته ومل ت�سفر التحريات عن التو�صل �إىل �أية خ�صومات
طوال �شهر كامل.
قال تقرير الطبيب ال�شرعي �إن اجلثة بها طعنة نافذة بالقلب طولها حوايل ث��أري��ة ق��د تكون وراء احل��ادث �أي�ضا مل تتهم �أ��س��رة القتيل �أح��دا بارتكاب
�ستة �سنتمرتات و�أن موقع القاتل من القتيل كان يف املواجهة و�أن القاتل احلادث ومل يعللوا له �سببا قالوا �أن عالقات القتيل يف مكان عمله بالقاهرة
ا�ستخدم يده الي�سرى يف ت�سديد الطعنة القاتلة �أكرث من هذا �أكد التقرير كانت جمهولة بالن�سبة لهم لأنه مل يكن يتحدث عن حياته بالقاهرة خالل
�أن ا�ستخدام القاتل ليده الي�سرى مل ي��أت عر�ضا بل جاء ب�صورة ت�ؤكد �أن الأيام القليلة التي كان يق�ضيها معهم �شهريا.
القاتل (�أع�سر).
ب��د�أت رحلة الك�شف عن القاتل ببالغ تلقته ال�شرطة من �أح��د الأ�شخا�ص
فح�ص املرتددين على املكان
الذي قال بذعر �أنه اكت�شف م�صرع جاره الذي يقطن بالدور الأول والحظ يف اجتاه �آخر �سار فريق ثان من فرق البحث التي ا�شرتك فيها جمموعة
م�أمور الق�سم اال�ضطراب ال�شديد ال��ذي كان عليه مقدم البالغ  ..ابت�سم كبرية من مفت�شي املباحث كان الهدف منها هو فح�ص املرتددين على م�سرح
م�أمور الق�سم ابت�سامة باهتة وطلب من الرجل يجل�س ويتما�سك ويتمالك اجلرمية ومن يرتبطون بعالقات مع القتيل .
نف�سه ويعيد ما رواه ولكن بهدوء.
بينما �سافر فريق ثالث يف اجتاه فح�ص امل�شتبه فيهم والبلطجية واخلارجني
على القانون واملفرج عنهم حديثا من ال�سجون فقد و�ضع رجال ال�شرطة
�ضمن احتماالتهم لت�صور كيفية وقوع احل��ادث �أن يكون القاتل قد ارتكب
معاينة قا�صرة
يف مكان احلادث  ..كانت املعاينة املبدئية قا�صرة مل تقدم لرجال ال�شرطة احلادث بهدف �سرقة �شقة القتيل اعتقادا ب�أن لديه ما ميكن �سرقته .
دليال وح��دا ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل ك�شف غمو�ض احل��ادث �أث��اث �شقة القتيل وك�شفت التحريات �أن القتيل اعتاد �أن مي�ضي وقته بعد نهاية عمله يوميا
ك��ان يف حالة رث��ة متعلقات القتيل ومالب�سة كانت ملقاة يف جميع �أرجاء يف اجللو�س على �أحد املقاهي بالقرب من املنزل الذي كان يقيم فيه ويق�ضي
ال�شقة الأتربة كانت مرتاكمة يف كل مكان قراءة معامل املكان لدى البحث الوقت يف تبادل الألعاب والنكات مع جمموعة من اال�صدقاء الذين تعرف
اجلنائي �أ�سفرت عن �أكرث من نتيجة ففي نف�س الوقت الذي �أ�شارت القراءة عليهم بعد ح�ضوره للقاهرة والإقامة فيها وتبني �أن جمموعة �أ�صدقائقه
�إىل احتمال �أن يكون الدافع هو ال�سرقة �أ�شارت يف نف�س الوقت �إىل احتماالت كانوا �ستة �أ�شخا�ص ظروفهم االجتماعية مت�شابهة �إىل حد كبري فكانوا
ودوافع �أخرى عديدة احلقيقة امل�ؤكدة التي اطم�أن رجال املباحث �إىل توافرها جمموعة من احلرفيني ينهون �أعمالهم يوميا واعتادوا اللقاء بعد انتهاء
يقينا هي �أن القاتل معروف للقتيل متاما حيث تبني �أن القاتل مل ي�ستخدم العمل يف امل�ساء على املقهى يعي�ش كل منهم مبفرده ثالثة منهم وافدون من
العنف يف الدخول �إىل ال�شقة فقد كان باب ال�شقة �سليما متاما وباقي املنافذ الأقاليم للعمل يف القاهرة ولهم زوجات و�أوالد يف بالدهم والباقون فاتهم
امل�ؤدية �إليها �سليمة هي الأخ��رى �أكد هذه احلقائق �أي�ضا املكان الذي عرث قطار احلياة العائلية و�آثروا عدم الزواج.
فيه على جثة القتيل فقد كانت ملقاة يف ردهة داخلية بني املطبخ وغرفة التحريات التي مت جمعها عنهم من خالل مناق�شة بع�ض رواد املقهى �أفادت
النوم مما �أ�شار �إىل وقوع م�شاجرة بني القاتل والقتيل بعد �أن ا�ستمر لفرتة ب�أنهم ال يتداخلون مع الآخرين جل�ساتهم تكاد تكون مغلقة عليهم وحدهم
يتبادالن احلديث يف �أمر ما فقد عرث رجال املباحث على كوبني من ال�شاي وال �أحد يعرف مدى عالقاتهم ومدى ارتباطهم ببع�ضهم .
كانا جمهزين يف املطبخ  ،كما عرث على ب��راد ال�شاي وبداخله كمية �أخرى املثري �أن رد الفعل جتاه احلادث لديهم كان غريبا �أولهم قال �أنه كان يتوقع
من ال�شاي وتوقع رجال املباحث �أن يكون القاتل قد ترك القتيل مي�ضي �إىل �أن ي�صاب القتيل ب�أذى وعندما �س�أله رجال ال�شرطة عن ال�سبب الذي جعله
يتوقع ذلك الأذى قال �أنه �أح�س �إح�سا�سا داخليا بذلك ليلة احلادث عندما
املطبخ لتجهيز كوبي ال�شاي ثم تبعه و�أجهز عليه عند عودته من املطبخ.
هم القتيل بالوقوف من�صرفا قبل الوقت الذي اعتاد االن�صراف فيه م�ساء
كل يوم وقال �أي�ضا �إن القتيل مل يكن كعادته فافتقد املرح الذي كان مييزه
القتيل  ..منادي ال�سيارات
القتيل ك��ان يعي�ش وح�ي��دا ويعمل م�ن��ادي ��س�ي��ارات �أوالده وزوج �ت��ه كانوا هذه الليلة.
يعي�شون بعيدا عنه ويقيمون يف �إحدى قرى حمافظة �أ�سيوط تركهم القتيل
هناك وجاء للعمل بالقاهرة بعد �أن ترك العمل الذي كان ميار�سه بديوان
باقي الأ�صدقاء
املحافظة حيث كان يعمل �ساعيا هناك وتقدم بطلب لت�سوية معا�ش مبكر ال�صديق الثاين � :أكد �أن القتيل مل يكن كعادته يف الليلة الأخرية وتعجب
وجاء �إىل �صاحب العمارة التي قتل فيها ا�ست�أجر منه �شقة بالدور الأر�ضي لوقوع احلادث وقال �إن القتيل مل تكن له عالقات �أو خالفات ميكن �أن تكون
وتنقل يف العمل يف �أكرث من مهنة �إىل �أن ا�ستقر به احلال كمناد لل�سيارات �سببا يف قتله �أم��ا ال�صديق الثالث فقد فاج�أ رج��ال ال�شرطة ب��أن قدم لهم
فعائدها �أكرب بكثري وال حتتاج �إىل جهد  .كما تبني مبلغ مائتي جنيه قال �إن هذا املبلغ وفره القتيل لديه وكان ينوي ال�سفر
�أنه كان يعود �إىل بلدته ب�صفة دورية يف نهاية كل �إىل �أوالده يف الأ�سبوع التايل للحادث وكما تعود �شهريا وكان هذا ال�صديق
�شهر لالطمئنان على زوجته و�أوالده واعتاد �أن يف ح ��ال ��ة ن �ف �� �س �ي��ة � �س �ي �ئ��ة ك ��ان يبد و حزنه ال�شديد على القتيل م�سيطر
يق�ضي معهم مابني ثالثة �إىل خم�سة �أيام ثم
على كافة حوا�سه.
يعود للقاهرة ال�ستئناف عمله م��رة �أخرى
باقي الأ�صدقاء ال�ستة اتفقوا
قال اجلريان �أن القتيل مل يكن يرتدد عليه
على �أن القتيل كما جاء يف
يف �شقته �أحد فقد كانت �صداقاته قليلة.
�أقوالهم ك��ان كتوما على
�أ� �س��راره وخ��ا��ص��ة فيما
ي �ت �� �ص��ل بالنواحي
احتماالت واقرتاحات
ال � �ع� ��ائ � �ل � �ي� ��ة ..على
للوهلة الأوىل احتمل رج��ال املباحث �أن
�� �ص� �ع� �ي ��د �آخ � � � ��ر مل
ت�ك��ون دواف ��ع ت��رك القتيل لعمله ومنزلة
ت�سفرجهودرجال
و�أ� �س��رت��ه مب��دي�ن��ة �أ� �س �ي��وط ب���س�ب��ب خ�صومة
ال� � ��� � �ش � ��رط � ��ة
ثارية تهدده خا�صة و�أن هذه اخل�صومات
يف �إط � � � ��ار
م ��ازال ��ت مت �ث��ل ظ ��اه ��رة يف �أغلب
م��دن وحمافظات �أ�سيوط
وال �� �ص �ع �ي��د بوجه

حماولتهم يف البحث عن القاتل وك�شف غمو�ض احلادث عن جديد عندما
�أج��رى رج��ال ال�شرطة عمليات م�سرح �شاملة للعقار ال��ذي ي�سكنه القتيل
والعقارات املحيطة كان الهدف الأول هو البحث عن �شاهد ر�ؤية ميكن �أن
يكون قد ر�أى �أو �سمع بع�ض تفا�صيل احل��ادث خا�صة بعد �أن ح��دد رجال
ال�شرطة الوقت ال��ذي ارتكب فيه احل��ادث وك��ان يف الفرتة مابني احلادية
ع�شر م�ساء والثانية والن�صف بعد منت�صف الليل .
فقد ت��أك��د رج��ال ال�شرطة �أن القتيل غ��ادر املقهى ال��ذي ك��ان يق�ضي فيه
�سهرته كل ليلة مع �أ�صدقائه قبل احلادية ع�شر م�ساء بدقائق قليلة وعاد
بعدها �إىل منزله حيث �أكد �أحد اجلريان �أنه �شاهد القتيل يف احلادية ع�شر
م�ساء يدخل �إىل م�سكنه يف ذات الوقت �أكد �أحد اجلريان الآخرين �أنه عاد
يف الثانية والن�صف بعد منت�صف الليل وقام ب�إغالق الباب الرئي�س للمنزل
كعادته كل ليلة ومل يتم فتح الباب �إال يف �صباح اليوم التايل وبعد �أن اكت�شف
�أحد جريانه احلادث كما �أكد جميع �سكان املنزل الذي يقيم فيه القتيل �أنهم
مل ي�ستمعوا �إىل �أ�صوات م�شاجرات انبعثت من �شقة القتيل.

بداية الك�شف عن ال�سر

وخ�لال رحلة البحث ع��ن مرتكب اجل��رمي��ة ا�ستوقف رج��ال املباحث �أحد
الأ�شخا�ص ال��ذي كان يقيم يف �شقة جم��اورة ل�شقة القتيل وك��ان يعاونه يف
عمله كمناد لل�سيارات ا�ستدعاه رجال ال�شرطة ل�س�ؤاله عن معلوماته حول
احلادث قال �إن ليلة احلادث مل يلتقِ بالقتيل كعادتهما كل م�ساء فقد تعود �أن
يتناول طعام الع�شاء الذي يقوم ب�إعداده بنف�سه مع القتيل بعد �أن يتفقا على
نوعية طعام الع�شاء �أثناء تواجدهم بالعمل خالل النهار ثم يذهب القتيل
وكما تعود �إىل املقهى لق�ضاء بع�ض الوقت مع �أ�صدقائه ويعود لتناول الع�شاء
معه وقال �أي�ضا �إن عالقته بالقتيل كانت وثيقة و�أنه اعتاد معاونته يف ترتيب
املنزل وغ�سل املالب�س وقال �أنه هو الأخر كان يقيم مبفرده ليلة احلادث.

الع�شاء الأخري كان خارج املنزل

ثم قال �إنه ليلة احلادث وللمرة الأوىل مل يقم ب�إعداد الع�شاء له وللقتيل
كالعادة بناء على طلب القتيل الذي �أخربه �أنه �سيتناول ع�شاءه خارج املنزل
و�أ�ضاف �أن��ه مل يالحظ �شيئا غري ع��ادي على القتيل يوم احل��ادث و�أن��ه هو
الأخر غادر املنزل حيث ق�ضى �سهرته مع عدد من الأ�صدقاء وتناول معهم
طعام الع�شاء وعاد ملنزله يف الواحدة بعد منت�صف الليل دخل �شقته بعد �أن
الحظ �أن �شقة القتيل مظلمة الأنوار فلم يرتب يف الأمر واعتقد �أن القتيل
قد نام ودخل �إىل غرفته ونام هو الآخر و�صحا مذعورا بعد �أن اكت�شف �أحد
اجلريان احلادث.

درا�سة املوقف من جديد

عاد رجال املباحث اجلنائية الذين يتولون الق�ضية �إىل درا�سة للموقف بعد
�أن جاءهم تقرير الطبيب ال�شرعي ال��ذي ق��ام بت�شريح اجلثة وال��ذي قدم
معلومات هامة اعتربها رجال املباحث مفتاح للغز وكانت كذلك بالفعل وهي
�أن القتال �أع�سر �أي ي�ستخدم يده الي�سرى بدال من اليمنى كما هو �شائع
يف نف�س الوقت التقط رج��ال املباحث معلومات هامة رواه��ا �أح��د اجلريان
واملتعاملون مع القتيل من �أ�صحاب ال�سيارات التي كان القتيل وم�ساعده
يقومان بتنظيفها �ضمن العديد من �سيارات اجلريان.
قالت املعلومة �إن القتيل حدثت م�شادة بينه وبني م�ساعده الذي كان يعاونه
يف تنظيف ال�سيارات ويقيم بال�شقة امل �ج��اورة للتدخل لف�ضها وق��د �سمع
البع�ض تهديد امل�ساعد له بالقتل �إذا مل يح�صل على حقه املنا�سب يف العائد
الذي يوزعه القتيل وم�ساعده فيما بينهما من عملهما يف تنظيف ال�سيارات
وحرا�ستها .

الو�صول للقاتل

ا�ستدعى رجال املباحث ذلك امل�ساعد من جديد وقبل �أن ي�س�ألوه عن حقيقة
تلك امل�شاجرة التي مل يذكر عنها �شيئا يف مناق�شته الأوىل ع��ن عالقته
بالقتيل تظاهر �أح��د رج��ال املباحث برغبته يف التقاط ك��وب م��اء ك��ان على
م��ائ��دة قريبة م��ن املقعد ال��ذي ك��ان يجل�س عليه ذل��ك ال�شخ�ص ف�أ�سرع
بالتقاط الكوب لتقدميها ل�ضابط املباحث وكانت مفاج�أة لرجال ال�شرطة
فقط التقط كوب املاء بيده الي�سرى مبا ي�ؤكد �أنه �أع�سر ثم طلب ال�ضابط
من جديد بعد �أن �شرب جرعة من الكوب من هذا ال�شخ�ص �أن يعيد الكوب
�إىل مكانه فمد من جديد يده الي�سرى ليتناول الكوب من يد ال�ضابط وهنا
�أيقن رجال املباحث �أنهم �أزاح��وا الغمو�ض حول هذا احلادث وكان يقينهم
حقيقة حيث قاموا مبواجهة القاتل بالتحريات واملعلومات عن امل�شاجرة
التي حدثت بينهم وتهديده ال�صريح للقتيل وبعد �ساعات م��ن الأ�سئلة
واال�ستف�سارات انهار القاتل واعرتف بارتكاب احلادث و�أر�شد رجال املباحث
عن ال�سكني التي ا�ستخدمها يف القتل.
�أغلق رج��ال املباحث عندئذ ملف الق�ضية وق��دم القاتل للمحاكمة لينال
جزاءه بعد �أن ك�شفت جثة القتيل غمو�ض ذلك احلادث املثري.
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /02 /09 :

املودعة حتت رقم 169017 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم�:شينزهن هوايلونغ اليكرتيك كو .ليمتد
وعنوانه� :إي�ست فلور  ،6فلور  ،4فلور  ،1بيلدجن � ،3سك�شن  ،5ذا هونغهوالينغ اند�سرتي ايريا ،ليو اك�سوان رود،
نان�شان دي�سرتيكت� ،شينزهن ،جمهورية ال�صني ال�شعبية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات � :أجهزة تقليب ؛ خالطات ا�سمنت (رجاجات للإ�ستخدام
ال�صناعي) ؛ قاطعات ق�ضبان (حديد الت�سليح) (�آالت قطع) ؛ مدكات (�آالت) ؛ رحويات ؛ �آالت ت�صنيع الأدوات
الكهربائية ؛ �آالت لولبة (ت�سنني) ؛ خمارط (معدات �آلية) ؛ �آالت حلام كهربائية .
الواقـعة بالفئة07 :
و�صف العالمة :الأح��رف الالتينية  HYLور�سم مبتكر لإن�سان منحني للأر�ض  .احل��رف الالتيني L
مت�صل مع ر�سم الإن�سان ويف الو�سط بينهما ر�سم لع�شبة مميزة ال�شكل .
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 170142 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:جواندوجن غاالنز انرتبرايز�س كو .ليمتد
وعنوانه :منرب  25رونغواي نان رود� ،شوند دي�سرتيكت ،فو�شان ،جواندوجن ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :غ�ساالت – غ�ساالت (لغ�سيل املالب�س) – غ�ساالت �صحون –
ع�صارات فواكه كهربائية للأغرا�ض املنزلية – خالطات كهربائية للأغرا�ض املنزلية – مطاحن/جمار�ش
كهربائية للأغرا�ض املنزلية مطاحن قهوة بخالف التي تدار باليد – �آالت �صنع حليب ال�صويا (�آالت وعدد
�آلية) – خفاقات كهربائية للأغرا�ض املنزلية – من�ش�آت ت�صريف الغبار للأغرا�ض املنزلية – �آالت كي – �آالت
تدار بالهواء امل�ضغوط .
الواقـعة بالفئة07 :
و�صف العالمة :الكلمة  Galanzبالأحرف الالتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ضاء.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
الدانة الدولية لت�سجيل العالمات التجارية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
الدانة الدولية لت�سجيل العالمات التجارية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ 2012 /03 /04 :

املودعة بالرقم 52498 :
با�ســم :ا�سحق م�صطفى �إزحيمان
وعنوانه :ال�صويفية  -مقابل خمابز ال�سفراء� ،ص ب  815333عمان  ،11180الأردن
وامل�سجلة حتت رقم  )44155( :بتاريخ2003/ 12 / 30 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف 2013 / 04 /05 :وحتى تاريخ 2023 / 04 /05 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 57397 :
با�ســم :راوخ فرات�شت�سافت جي �أم بي �أت�ش
وعنوانه� :آيه –  ،6830رانكويل  -الجنا�سي  ،1النم�سا
وامل�سجلة حتت رقم  )47390( :بتاريخ2004/ 6 / 26 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف 2013 / 12 /06 :وحتى تاريخ 2023 / 12 /06 :
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /03 /26 :

بتاريخ 2012 /03 /26 :

املودعة حتت رقم 171119 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:نينجبو فونيك�س �سن�شري بالزا انف�ستمنت كو .ليمتد
وعنوانه :نيو دوجنوكون ،مو�شانزهن ،يوياو �سيتي ،زهيجياجن بروفين�س  ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات الدعاية واالعالن– خدمات عر�ض الب�ضائع –
خدمات عر�ض عامة – خدمات عر�ض ال�سلع يف الو�سائط الإعالمية لأغرا�ض البيع بالتجزئية – خدمات
الإدارة التجارية لرتاخي�ص الب�ضائع واخلدمات ل�صالح الآخ��ري��ن -خدمات امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال –
خدمات تنظيم املعار�ض لغايات التجارة او الإعالن – خدمات وكاالت الإ�سترياد والت�صدير – خدمات ترويج
املبيعات (للآخرين)
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :الكلمات  PHOENIX CENTURY PLAZAب��الأح��رف الالتينية باللون
الأ�سود على خلفية بي�ضاء .وتتميز ب�أن الأحرف الأوىل من كل كلمة بخط �أكرب ولون �أغمق.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 171118 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:نينجبو فونيك�س �سن�شري بالزا انف�ستمنت كو .ليمتد
وعنوانه :نيو دوجنوكون ،مو�شانزهن ،يوياو �سيتي ،زهيجياجن بروفين�س  ،ال�صني
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات الدعاية واالعالن– خدمات عر�ض الب�ضائع
– خدمات عر�ض عامة – خدمات عر�ض ال�سلع يف الو�سائط الإعالمية لأغ��را���ض البيع بالتجزئية –
خدمات الإدارة التجارية لرتاخي�ص الب�ضائع واخلدمات ل�صالح الآخرين -خدمات امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال
– خدمات تنظيم املعار�ض لغايات التجارة او الإعالن – خدمات وكاالت الإ�سترياد والت�صدير – خدمات
ترويج املبيعات (للآخرين)
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :ر�سم مميز ومبتكر لطائرين متطابقني يف ال�شكل يتجه احدهما جتاه الي�سار والآخر جتاه
اليمني .كل طائر يتكون من ر�أ���س و�صدر وجناح يرتفع للأعلى على هيئة ثالث خطوط ثم متيل بزاوية
مرتفعة قلي ً
ال للأعلى جتاه الي�سار (للطائر املتجه نحو الي�سار) و(جتاه اليمني للطائر املتجه نحو اليمني)
بالنحو املميز كما يف ال�شكل اعاله.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /02 /09 :

بتاريخ 2012 /01 /25 :

املودعة حتت رقم 168332 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:جري�سون – دي بيولالير جي ام بي ات�ش �آند كو .كيه جي
وعنوانه :اوغو�ست – هور�ش�-سرتا�س  23 56751بول�ش� ،أملانيا
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز،
املعجنات واحللويات ،الب�سكويت ،الكيك ،ال�شوكالته ،منتجات ال�شوكوالته ،ال�سكاكر ،حلويات من ال�سكر،
حلوى املرزبان ،خليط الكيك.
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :الكلمة  DE BEUKELAERبالأحرف الالتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ضاء
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 169018 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم�:شينزهن هوايلونغ اليكرتيك كو .ليمتد
وعنوانه� :إي�ست فلور  ،6فلور  ،4فلور  ،1بيلدجن � ،3سك�شن  ،5ذا هونغهوالينغ اند�سرتي ايريا ،ليو اك�سوان رود،
نان�شان دي�سرتيكت� ،شينزهن ،جمهورية ال�صني ال�شعبية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات � :أجهزة طالء بالكهرباء ؛ �أجهزة قطع (بالقو�س الكهربائي)
؛ �أجهزة قطع بالقو�س الكهربائي ؛ �أجهزة حلام بالقو�س الكهربائي ؛ �إلكرتودات حلام ؛ �أجهزة حلام كهربائية
؛ �أجهزة حلام ؛ مكاوي حلام كهربائية .
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة :الأح��رف الالتينية  HYLور�سم مبتكر لإن�سان منحني للأر�ض  .احل��رف الالتيني L
مت�صل مع ر�سم الإن�سان ويف الو�سط بينهما ر�سم لع�شبة مميزة ال�شكل .
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /02 /14 :

املودعة حتت رقم 169185 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:عبد العظيم ح�سن عبد الرحمن علي
وعنوانه� :ص ب  – 49140دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات وكاالت حت�صيل الدين – خدمات ال�شئون املالية –
خدمات ال�شئون التمويلية – خدمات ال�شئون العقارية.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :الكلمات حت�صيل بالأحرف العربية ور�سم لأربعة �أ�سهم تتجه جميعها للداخل نحو اجتاه
واحد .جميع الأ�سهم باللون الأ�سود عدا ال�سهم الأ�سفل من ناحية اليمني باللون الأحمر .ا�سفل منها الكلمة
 Tahseelبالأحرف الالتينية.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /02 /14 :

املودعة حتت رقم 169183 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:غوديز انرتنا�شونال ليمتد
وعنوانه� :ص ب  262دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات جتارة املواد الغذائية وامل�شروبات
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :الكلمات  Goodies International Cateringغوديز انرتنا�شونال كاترينج
بالأحرف العربية والالتينية باللون الأحمر على خلفية بي�ضاء .الكلمة غوديز بالأحرف العربية والالتينية
تتميز بنمط كتابة مميز بال�شكل اعاله.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /03 /04 :

املودعة حتت رقم 170143 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:جواندوجن غاالنز انرتبرايز�س كو .ليمتد
وعنوانه :منرب  25رونغواي نان رود� ،شوند دي�سرتيكت ،فو�شان ،جواندوجن ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات الدعاية واالعالن اخلارجي – خدمات ن�شر مواد
الدعاية والإعالن – خدمات �أبحاث الت�سويق – خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير  -خدمات الرتويج
ل�صالح الآخرين -خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :الكلمة  Galanzبالأحرف الالتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ضاء.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /03 /26 :

املودعة حتت رقم 171120 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:نينجبو فونيك�س �سن�شري بالزا انف�ستمنت كو .ليمتد
وعنوانه :نيو دوجنوكون ،مو�شانزهن ،يوياو �سيتي ،زهيجياجن بروفين�س  ،ال�صني
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات الدعاية واالعالن– خدمات عر�ض الب�ضائع
– خدمات عر�ض عامة – خدمات عر�ض ال�سلع يف الو�سائط الإعالمية لأغ��را���ض البيع بالتجزئية –
خدمات الإدارة التجارية لرتاخي�ص الب�ضائع واخلدمات ل�صالح الآخرين -خدمات امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال
– خدمات تنظيم املعار�ض لغايات التجارة او الإعالن – خدمات وكاالت الإ�سترياد والت�صدير – خدمات
ترويج املبيعات (للآخرين)
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :الكلمات �سوق العنقاء بالأحرف العربية باللون الأ�سود على خلفية بي�ضاء.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 169719 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:م�شاريع بن هندي (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  – 1038دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات املطاعم واملقاهي
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :الكلمة � SAMMACHسمات�ش باالحرف الالتينية والعربية مكتوبتني باللون الأزرق
 .كلمة  SAMMACHتتميز ب�أن احلرف  Sيف �شكل م�شابه ل�سمكة تتميز بزعنفة �سمك كبرية  .الكلمة
 SAMMACHمنحنية للأعلى ب�شكل مميز مع وجود زوائد �صغرية على كل من حروف  ،M ، Cو
 . Hا�سفل كلمة  SAMMACHر�سم مميز ل�سنارة �صيد �سمك منحنية للأعلى تتميز بوجود خيط
لل�سنارة باللون الأ�صفر  .خيط ال�سنارة مير من بداية ال�سنارة اىل نهايتها ثم ينحني خلف بع�ض احلروف
و�أمام البع�ض الآخر بطريقة مميزة لينتهي يف ر�أ�س احلرف  .Sا�سفل منها الكلمة �سمات�ش بالأحرف العربية
باللون الأزرق .كلمة �سمات�ش تتميز ب�أن احلرف �ش ينتهي بر�سم لزعنفة �سمكة كبرية احلجم .الكلمة �سمات�ش
منحنية للأعلى ب�شكل مميز مع وجود زوائد �صغرية على كل من حروف م و �ش  .ا�سفل كلمة �سمات�ش ر�سم
مميز ل�سنارة �صيد �سمك منحنية للأعلى تتميز بوجود خيط لل�سنارة باللون الأ�صفر  .خيط ال�سنارة مير من
بداية ال�سنارة اىل نهايتها ثم ينحني خلف احلروف �ش وينحني للأعلى فوق الأحرف �ش و ت و ا و م لينتهي
يف احلرف م الآخر بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012 /02 /23 :

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

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

بتاريخ 2012 /03 /04 :

بتاريخ 2012 /02 /14 :

املودعة حتت رقم 169182 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:غوديز انرتنا�شونال ليمتد
وعنوانه� :ص ب  262دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات املطاعم
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :الكلمات غوديز  Goodiesبالأحرف العربية والالتينية باللون الأحمر على خلفية
بي�ضاء وتتميز بنمط كتابة مميز بال�شكل اعاله.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (قطاع النقل البحري)
بان /اكادميية بيلكان للريا�ضات البحرية ذ.م.م قد تقدموا
بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكوره بياناتها بعد وهي

لي�سلي � 01-سابقا لي�سلي
لي�سلي 02

رقم الت�سجيل ال�سابق العلم ال�سابق

203380

جديدة

املودعة حتت رقم 169184 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:جومانا �سامي احلايك
وعنوانه� :ص ب  - 25267دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :ت�صميم الأزياء – ت�صميم الفنون التخطيطية – ت�صميم
الديكور الداخلي
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :احلرفني الالتينني  DSالكلمة  . DARSARAوتتميز بان احلرف  Sمكتوب داخل
احلرف  Dبطريقة مميزة كما يظهر اعاله .وو�سط احلرفني  Dو  Sتوجد الكلمة DARSARA
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

الأحد  10مار�س  2013العدد 10736

�إعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ا�سم ال�سفينة

بتاريخ 2012 /02 /14 :

ابوظبي
جديدة

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

املودعة حتت رقم 170144 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم:جواندوجن غاالنز انرتبرايز�س كو .ليمتد
وعنوانه :منرب  25رونغواي نان رود� ،شوند دي�سرتيكت ،فو�شان ،جواندوجن ،ال�صني
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :خدمات معلومات ب�ش�أت الإ�صالح – خدمات تركيب وا�صالح
الأج�ه��زة الكهربائية – خدمات تركيب و�إ��ص�لاح �أجهزة تكييف الهواء – خدمات تركيب و�إ��ص�لاح معدات
التجميد – خدمات تركيب و�إ�صالح املطابخ – خدمات تركيب و�صيانة الأجهزة ال�صحية – خدمات تركيب
و�إ�صالح احلمامات – خدمات تركيب و�إ�صالح معدات الت�سخني – خدمات �إ�صالح املركبات – خدمات �صيانة
و�إ�صالح ال�سيارات .
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :الكلمة  Galanzبالأحرف الالتينية باللون الأ�سود على خلفية بي�ضاء.
اال�شرتاطات0 :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2013/2/4:م
املودعة حتت رقم 186219 :
با�سم�:سبايدر�س �سكوير لتقنية املعلومات
وعنوان:ابوظبي � ،شارع الدفاع � ،ص.ب ، 150507 :هاتف ، 0505974788 :فاك�س028157888 :
وذلك لتميز الب�ضائع  /اخلدمات /املنتجات :
ت�صميم نظم وبرامج احلا�سب االيل .
الواقعة بالفئة 42:
و�صف العالمه :العالمة عبارة عن �شكل مربع باللون االزرق بداخله حرف  Sباللون االبي�ض وحتت ال�شكل
 SPIDERS SQUAREباللون االزرق .
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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النوعية املتطورة لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 1174657:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سن �سهيل حممد عف�صان املزروعي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زايد علي �ساملني املزروعي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/النوعية املتطورة لل�صيانة العامة
QUALITY MODERN GENR-MAINT

اىل� /سهل االن�شاء للمقاوالت وال�صيانة العامة
EASY CONSTRACTION GENERAL CONTRACTIN & MAINTENANCE

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
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/درمندرا العمال البالط
والرخام رخ�صة رقم CN 1095215:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*2اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/درمندرا العمال البالط والرخام
DHARMINDER TILES & MARBLE WORKS

اىل/درمندرا لل�صيانة العامة

DHARMINDER GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف تغطية االر�ضيات واجلدران بالبالط او الباركية
او ال�سرياميك او املوزاييك ()4330019
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
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�أكرث من  1.73مليون �سائح زاروا ال�شارقة عام 2012
يف عام  2012املا�ضي بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال
•• ال�شارقة-وام:
ال�شقق الفندقية يف الإم��ارة  72يف املئة حتى
ارت �ف��ع ع ��دد ال���س��ائ�ح�ين ال��ذي��ن زاروا ام ��ارة نهاية عام  2012وبذلك بلغ معدل الن�سبة
ال�شارقة عام  2012اىل مليون و 739الفا الإجمالية لإ�شغال كل من الفنادق وال�شقق
و� 240سائحا و�سائحة بن�سبة من��و  11يف الفندقية يف �إمارة ال�شارقة  74يف املئة �سنويا
املئة عن ع��ام  . 2011ج��اء ذل��ك يف التقرير  .و�سجلت االح�صائيات ارتفاعا ملحوظا يف
الإح�صائي الذي اعلنته هيئة الإمناء التجاري ليايل الإقامة حيث و�صلت �إىل  2مليون و45
وال�سياحي بال�شارقة خالل م�شاركتها مبعر�ض الفا و 690ليلة اقامة منها مليونا و215
ب��ور��ص��ة ب��رل�ين ال��دول�ي��ة لل�سياحة وال�سفر .ال �ف��ا و 636ل�ي�ل��ة اق��ام��ة يف ف �ن��ادق الإم� ��ارة
و�أظهرت الإح�صائيات ا�ستقرارا يف معدل ن�سبة و 830الفا و 54ليلة اقامة ق�ضاها الزوار يف
�إ�شغال فنادق الإمارة التي �سجلت  75يف املئة ال�شقق الفندقية وبن�سبة منو و�صلت اىل 13

باملئة عن عام  . 2011كما بلغ عدد املن�ش�آت
ال�ف�ن��دق�ي��ة يف �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة  101فندق
و�شقة فندقية عام  2012بواقع  46فندقا
و 55بناية لل�شقق الفندقية يف حني بلغ عدد
الغرف الفندقية خ�لال ع��ام  2012املا�ضي
�9آالف و 141غ��رف��ة ب��واق��ع خم�سة �آالف
و 171غرفة فندقية و ثالثة �آالف و970
غ��رف��ة لل�شقق ال�ف�ن��دق�ي��ة .وج ��اء ال�سائحون
الأوروب� �ي ��ون واخلليجيون وف�ق��ا للتقرير يف
امل��رت�ب��ة الأوىل يف ع ��دد ال���س�ي��اح ال��ذي��ن زاوا
الإم��ارة خالل العام املا�ضي حيث زار الإمارة

 621الفا و� 315سائحا اوربيا بن�سبة 36
يف املئة من جممل عدد ال�سياح يف حني و�صل
عدد ال�سياح من دول اخلليج العربي يف الإمارة
اىل  618الفا و� 487سائحا بن�سبة متوازية
�سجلت  36يف املئة  .كما جاء يف املرتبة الثانية
ال�سياح العرب الذين و�صل عددهم اىل 220
الفا و� 617سائحا ي�شكلون ن�سبة  13يف املئة
و�سجل ال�سياح الآ�سيويون  227الفا و557
�سائحا بن�سبة متوازية  13يف املئة من جممل
عدد ال�سياح خالل العام .2012
وح��ول النتائج الإي�ج��اب�ي��ة لإح�صائيات عام

 2012ق ��ال � �س �ع��ادة حم�م��د ع�ل��ي النومان
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الإمن � ��اء ال �ت �ج��اري وال�سياحي
بال�شارقة �أن الإح�صائيات تظهر منوا وتقدما
يف القطاع ال�سياحي يف ام��ارة ال�شارقة التي
ت�سري بخطوات ثابتة وم�ستقرة حيث �أثبتت
مكانتها ال��رائ��دة يف املنطقة و�أ�صبحت على
ق��ائ�م��ة ال��وج �ه��ات ال���س�ي��اح�ي��ة امل�ف���ض�ل��ة لدى
ال�سياح الأوروبيني واخلليجيني ونالت خالل
العام املا�ضي لقب عا�صمة ال�سياحة العربية
للعام  2015وذلك ملا تتميز به من مقومات
�سياحية نوعية.

13

لل�شركات املدرجة يف برنامج املائة

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع و�شعاع كابيتال ت�ست�ضيفان ندوة حول �أ�ساليب التقييم املايل
•• دبي-الفجر:

ا�ست�ضافت م��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة� ،إح��دى م�ؤ�س�سات
دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دبي ،بالتعاون مع
�شعاع كابيتال املتخ�ص�صة يف تقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية املالية لل�شركات ،ندوة حول �أ�ساليب
التقييم امل��ايل لل�شركات وحتديد القيمة املالية
ال �ت �ق��دي��ري��ة مل�ج�م��وع��ة م��ن ال �� �ش��رك��ات املدرجة
��ض�م��ن ب��رن��ام��ج امل ��ائ ��ة .وي ��ؤك ��د ت�ن�ظ�ي��م الندوة
على ا�ستمرارية نهج تطوير وت�أهيل ال�شركات
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ن�ح��و التميز يف ميادين
العمل ،و�إر� �ش��اد امل�ؤ�س�سات �إىل بناء خطط منو
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ط��وي�ل��ة الأم ��د تتمتع ب�أ�سلوب
تناف�سي وم�ستدام.
وبنا ًء على اتفاقية التعاون امل�شرتكة بني م�ؤ�س�سة
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة و�شعاع كابيتال ،التي وقعت يف �شهر
�أغ�سط�س من العام  ،2012وظفت �شعاع كابيتال
خرباتها يف جمال متويل ال�شركات وقامت ب�إعداد
عمليات تقييم مايل تقديري يف جل�سات فردية
لنحو � 14شركة �ضمن برنامج امل��ائ��ة ،وقدمت

خدماتها اال�ست�شارية ل�ـ � 25شركة �شاركت يف
هذه الندوة .وت�ستهدف املبادرة تقدمي املعلومات
واال�ست�شارات الالزمة لأ�صحاب ال�شركات ،والتي
�ست�ساعدهم على تطوير خطط النمو اخلا�صة
ب�شركاتهم بهدف تعزيز منوها امل��ايل وقدرتها
على التو�سع ودخول �أ�سواق جديدة.
وي�ستهدف برنامج املائة يف دورت��ه الثانية حتت
رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي ،حتديد �أف�ضل ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة وم�ساعدتها على التحول
�إىل �شركات كبرية وم�ستدامة من خالل تعزيز
قدرتها على ت�أمني التمويل الالزم للتو�سع نحو
�أ�سواق جديدة.
وت���ش�ت�م��ل ه ��ذه امل� �ب ��ادرات ال�ت�ن�م��وي��ة ع� ��ادة على
�أرب�ع��ة عنا�صر :ن��دوة مل�شاركة اخل�ب�رات ،و�أدوات
الت�شخي�ص الذاتي للأعمال ،وجل�سات فردية مع
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ملراجعة احل�سابات
وع�م�ل�ي��ات ال�ع�ن��اي��ة ال��واج �ب��ة ،ودرا�� �س ��ات احلالة
وت �ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين ال��ر�ؤ� �س��اء التنفيذيني يف
برنامج املائة.
و�شملت الندوة التي قادتها �شعاع كابيتال تثقيف
رج� ��ال الأع� �م ��ال م��ن �أ� �ص �ح��اب ال �� �ش��رك��ات حول

كيفية فهم عملية التقييم املعدة من قبل خرباء
م��ال�ي�ين متخ�ص�صني ،وك�ي�ف�ي��ة ت ��أث�ي�ر طريقة
�إع��داد خطط الأعمال �أو اتخاذ القرارات املالية
ع�ل��ى تقييم ال���ش��رك��ة .ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت الندوة
عدد من احلاالت التي ت�ساعد �أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وكبار املديرين التنفيذيني
على ا�ستك�شاف العوامل الرئي�سية امل�ساهمة يف
�إدارة التدفقات النقدية ومتطلبات التمويل التي
متكنهم م�ستقب ً
ال من اال�ستثمار يف ا�سرتاتيجية
وخطة عمل طويلة الأمد ذات عوائد م�ستدامة.
وم ��ن امل�ن�ط�ل��ق ذات� ��ه ،ق ��ال ��س�م��و ال���ش�ي��خ مكتوم
ب��ن ح�شر �آل مكتوم ،الرئي�س التنفيذي ل�شعاع
كابيتال :نحن نقدر فر�صة العمل مع م�ؤ�س�سة
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وذل��ك لتقدمي الدعم امل�ستمر لهذا
القطاع احليوي واملهم لالقت�صاد ،والذي ي�ساهم
ب�شكل ك�ب�ير يف خ�ل��ق ف��ر���ص ال�ع�م��ل والنهو�ض
باالبتكارات والتناف�سية يف جمتمعنا ،الأمر الذي
ي�شكل راف��داً حقيقياً ي�ضاف �إىل ر�صيد اقت�صاد
دول ��ة الإم � ��ارات ،وي�سهم يف رف��ع ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل .
و�أ��ض��اف �سموه :تعد �شعاع تاريخاً عريقاً يعود

للعام  1979يف جمال دعم ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة والر�ؤ�ساء التنفيذيني على م�ستوى
امل �ن �ط �ق��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق �أه� � ��داف ال �ن �م��و ،وذل� ��ك من
خ�ل�ال ت �ق��دمي اال� �س �ت �� �ش��ارات امل��ال �ي��ة ،وخدمات
زيادة ر�أ�س املال .وبالإ�ضافة �إىل عمليات الطرح
العام واالكتتابات اخلا�صة ،توفر �شعاع خدمات
ا�ست�شارية حول عمليات الدمج واال�ستحواذ ،كما
تتيح من خالل �شركتها التابعة ،اخلليج للتمويل،
حدمات الإقرا�ض املدعوم ب�أ�صول .
وعلى �صعيد مت�صل ،قال عبد البا�سط اجلناحي،
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤ� �س �� �س��ة حم �م��د ب ��ن را�شد
لتنمية امل���ش��اري��ع ال�صغرية وامل�ت��و��س�ط��ة :ت�شيد
امل�ؤ�س�سة بهذه ال�شراكة القيمة مع �شعاع كابيتال
ل �ت �ق��دمي ح��زم��ة م ��ن اخل ��دم ��ات امل �ت �م �ي��زة ذات
القيمة امل�ضافة ل�شركات برنامج املائة يف جمال
التقييم واال�ست�شارة املالية ،وهو ما ميثل خطة
البداية من �أجل فهم قيمة ال�شركات ،ومتهيداً
ال�ستقطاب اهتمام امل�ستثمرين ،وو�ضع القواعد
الأ�سا�سية لل��إدراج يف الأ��س��واق املالية الثانوية،
وه��و م��ا يحتاجه �أ��ص�ح��اب ال���ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة الراغبني يف زي��ادة ر�أ���س امل��ال و�إتباع
نهج ال�شركات العاملية الكربى .

و�أ�ضاف اجلناحي� :ست�ستفيد ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة من عملية التقييم يف تو�سيع قاعدة
�أع�م��ال�ه��ا ومن��وه��ا امل�ستقبلي ،والإم �ك��ان��ات نحو
اال�ستثمار من خ�لال اكت�شاف القيمة احلقيقة
لأع �م��ال �ه��م ،وك�ي�ف�ي��ة ج ��ذب امل��زي��د م��ن ر�ؤو�� ��س
الأم� � ��وال ،ون �ح��ن ن ��أم��ل �أن ت�ستفيد ال�شركات
امل�صنفة �ضمن ب��رن��ام��ج امل��ائ��ة م��ن ه��ذه املبادرة
يف النمو والتطور ،ونطمح �أن ن��رى بع�ض هذه
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف �سوق االكتتاب
خالل الفرتة املقبلة .
و�أك��د اجلناحي على �أن ال�شركات �ستك�سب من
خ�لال �شعاع املعرفة واخل�برة الكافية لالرتقاء
�إىل مرحلة جديدة من اال�ستدامة والتناف�سية
يف ممار�سة الأعمال ،وذلك ملا تتمتع به �شعاع من
�سجل حافل وخ�برة وا�سعة يف تقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية املالية ،وعمليات التقييم للم�ؤ�س�سات
الراغبة يف تو�سيع قاعدة �أعمالها على م�ستوى
دولة الإمارات واملنطقة.
وق� ��ال روب� ��رت ك� ��اي ،امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
�إيثو�س لال�ست�شارات :مكنتنا عملية التقييم من
قبل �شعاع كابيتال على اتخاذ قرارات مهمة ب�ش�أن
االجت��اه امل�ستقبلي ل�شركتنا ،والتي نعتقد �أنها

�سوف ت�ساهم على نحو ف� ّع��ال يف تطوير الأداء
ورفع �سقف الأعمال لدينا .
م��ن جهته ق��ال الدكتور �سا�سان ديتري �شاهدي
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة ج��رم��ن اماجينج
تكنولوجيز :ال ب��د م��ن تقييم الأع�م��ال ب�صورة
مهنية للو�صول �إىل ال�ه��دف املن�شود يف النمو
امل�ستدام .وال يجب تقييم الأعمال فقط عندما
يكون هناك ا�ستثمار و�شيك� ،إمن��ا يجب القيام
ب��ه ب�شكل دائ ��م وم�ن�ت�ظ��م ب �ه��دف م�ع��رف��ة موقع
ال���ش��رك��ة وال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة ال�ت��ي مت حتقيقها،
لذلك تعد عملية التقييم �أداة حا�سمة للتخطيط
اال�سرتاتيجي لنمو الأعمال .
و�أ�ضاف الدكتور �شاهدي :طبقت �شركة جرمن
�إماجينج تكنولوجيز ه��ذا يف املا�ضي من خالل
� �ش��رك��ات ال �ت��دق �ي��ق امل�ت�خ���ص���ص��ة وت �ك �ب��دت عبء
التكاليف الباهظة لعملية التقييم ،لذلك �أود �أن
�أ�شكر م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وفريق عمل برنامج املئة
جزيل ال�شكر لتقدمي هذه الفر�صة لنا بدون �أي
تكاليف مع اح��د �أه��م ال�شركات اال�ستثمارية يف
املنطقة ،كما �أود �أن �أ�شكر فريق العمل يف �شعاع
كابيتال على مهنيتهم العالية ودعمهم املتميز .

ا�ستكماال ملتطلبات املنتدى العاملي لل�شفافية وتبادل املعلومات

وزارة املالية توقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي املايل العاملي
•• دبي-الفجر:

يف �إط��ار �سعيها ال��د�ؤوب ال�ستكمال وتطبيق
ك��اف��ة امل�ت�ط�ل�ب��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بتحقيق مبادئ
ال���ش�ف��اف�ي��ة وت �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات للأغرا�ض
ال�ضريبية ،وق�ع��ت وزارة امل��ال�ي��ة م ��ؤخ��راً يف
م �ق��ره��ا ب��دب��ي؛ م��ذك��رة ت �ف��اه��م م��ع مركز
دب��ي امل ��ايل ال�ع��امل��ي تخت�ص بتطبيق املركز
ل �ل �م �ع��اي�ير ال ��دول� �ي ��ة ل �ل �� �ش �ف��اف �ي��ة وت� �ب ��ادل
املعلومات للأغرا�ض ال�ضريبية ،حيث وقعها
عن جانب وزارة املالية� ،سعادة يون�س حاجي
اخلوري ،وكيل الوزارة وعن جانب مركز دبي
امل��ايل العاملي� ،سعادة عبداهلل حممد �صالح
حمافظ املركز ،وذلك بح�ضور معايل عبيد
حميد الطاير ،وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية.
وت�ع�ك����س ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة م��دى اه�ت�م��ام كل
م��ن وزارة املالية وم��رك��ز دب��ي امل��ايل العاملي
بتحقيق م�ب��د�أ ال�ع��دال��ة ل��داف�ع��ي ال�ضرائب
م ��ن ال �� �ش��رك��ات والأف� � � ��راد ،ع�ب�ر عن�صرين
�أ�سا�سيني هما ال�شفافية وت�ب��ادل املعلومات
للأغرا�ض ال�ضريبية ،الأمر الذي ي�سهم يف
تفعيل عملية تبادل املعلومات وفقاً لأف�ضل
املمار�سات العاملية ،ويعزز عالقات التعاون
مع ال�سلطات املخت�صة يف هذه املجاالت.
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى ت��وق�ي��ع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة� ،أكد
م�ع��ايل عبيد حميد ال�ط��اي��ر ،وزي��ر الدولة
لل�ش�ؤون املالية على �أهمية هذه اخلطوة يف
تعزيز وت�ط��وي��ر ق��درة ال� ��وزارة على �ضمان
ت��وف�ي�ر ال �ت �ط �ب �ي��ق ال �� �ص �ح �ي��ح لالتفاقيات
ال�ضريبية الدولية يف ظل �أعمال ون�شاطات
دافعي ال�ضرائب املنفذة عرب احلدود.
وقال معاليه� :ستوا�صل وزارة املالية العمل
ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ج�م�ي��ع االت �ف��اق �ي��ات الدولية
اخل��ا��ص��ة ب�ه��ذا امل �ج��ال مب��ا ي��وف��ر �أك�ب�ر قدر

�أكرث من � 14ألف زائر ملعر�ض ر�أ�س اخليمة للتعليم والتوظيف
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر:

مم�ك��ن م��ن ال��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي للإقت�صاد
الإماراتي ،حيث قامت الوزارة باعتماد خطة
عمل لتوقيع مذكرات تفاهم وعقد اجتماعات
مع خمتلف اجلهات املعنية يف الدولة بغر�ض
تنفيذ التو�صيات التي وردت يف تقرير تقييم
ال��دول��ة يف جم ��ال الإط � ��ار ال �ق��ان��وين الذي
يتم مبقت�ضاه ت�ب��ادل املعلومات للإغرا�ض
ال�ضريبية.
ومن جانبه ،قال �سعادة عبداهلل حممد �صالح،
حم��اف��ظ م��رك��ز دب��ي امل ��ايل ال �ع��امل��ي :ي�سعى
مركز دبي امل��ايل العاملي دوم�اً لتبني �أف�ضل
املمار�سات وتعزيز مبد�أ ال�شفافية لرت�سيخ
مكانته كمركز عاملي للمال والأعمال .وت�أتي
هذه املذكرة ،لتتويج جهودنا ولتمنحنا �إطاراً
تنظيماً لتبادل املعلومات ح��ول الأغرا�ض
ال�ضريبية م��ع ال�سلطات املخت�صة ،خللق

بيئة ا�ستثمارية جذابة وا�ستقطاب املزيد من
ال�شركات العاملية.
و�أ�ضاف �سعادته� :إن هذه املبادرة تعزز �أوا�صر
التعاون بني اجلهات الر�سمية ،وتوفر من�صة
لتبادل اخل�برات بني اجلهات الدولية .كما
تدعم جهود احلكومة الرامية �إىل تر�سيخ
مكانة الإم��ارات كمركز مايل وجتاري ،لي�س
ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإق�ل�ي�م��ي ف�ح���س��ب ،ب��ل على
امل�ستوى العاملي.
وتنفيذاً لبنود اتفاقيات ال�ضرائب الثنائية
امل�ب�رم��ة م��ع ال� ��دول الأخ� � ��رى ،ف�ق��د �أ�صدر
جمل�س ال� ��وزراء امل��وق��ر ال �ق��رار رق��م ()17
ل �� �س �ن��ة 2012؛ ل �ي �ك ��ون مب �ث ��اب ��ة الأداة
القانونية التي متنح وزارة املالية �صالحيات
جمع وت�ب��ادل املعلومات والبيانات اخلا�صة
بالأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني املرخ�ص

لهم بالعمل يف ال��دول��ة مبا يف ذل��ك املناطق
احلرة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن اقت�صاد دولة االمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة مي �ث��ل ث ��اين اق �ت �� �ص��اد يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا من
ناحية الناجت املحلي الإج�م��ايل ،حيث لعب
اال��س�ت�ق��رار امل��ايل واالق�ت���ص��ادي وال�سيا�سي
ال��ذي تعي�شه ال��دول��ة دوراً ب ��ارزاً يف جعلها
م��رك��زا م��ال�ي�اً وجت� ��اريً �إق�ل�ي�م�ي�اً ه��ام �اً ،مما
�أت��اح الفر�صة �أمامها لتوقيع  68اتفاقية
لتجنب االزدواج ال���ض��ري�ب��ي ع�ل��ى الدخل،
وام�ت�لاك �شراكة ا�سرتاتيجية م��ع منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية التي اختارت
دولة الإم��ارات لتكون مركزاً �إقليميا ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ب�ش�أن تبادل
وتقا�سم اخلربات.

ا�ستقبلت ال��دورة اخلام�سة من معر�ض وم�ؤمتر ر�أ�س
اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف  2013الذي
اختتمت فعالياته م�ساء يوم اخلمي�س املا�ضي � 14ألفا
و 123زائرا من خمتلف املناطق.
و�أ� �ش��ار ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر حم�م��د ال��ذه��ب م��دي��ر ع��ام ر�ؤية
لتنظيم امل �ع��ار���ض وامل� ��ؤمت ��رات اجل �ه��ة امل�ن�ظ�م��ة لهذا
امل�ع��ر���ض ال���س�ن��وي ال ��ذي �أق �ي��م حت��ت ��ش�ع��ار �أب���ش��ر عام
التوطني  2013حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ���س اخليمة وبح�ضور �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد الإم ��ارة �إىل �أن املعر�ض
�شهد �إقباال الفتا من قبل ال��زوار من خمتلف الفئات
وال�شرائح العمرية من مواطني الدولة من اجلن�سني
من الباحثني عن فر�ص تعليمية �أو تدريبية �أو توظيفية
يف ظل م�شاركة  31جهة حكومية وخا�صة و�أكادميية
يف امل��ؤمت��ر لعر�ض خدماتها على ال��زوار الذين و�صل
ع��دده��م �إىل � 14أل�ف��ا و 123زائ ��را م��ن بينهم طلبة
مدار�س املرحة الثانوية �ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية
التي مت توقيعها مع منطقة ر�أ���س اخليمة التعليمية
لتنظيم زيارات مدر�سية طالبية �إىل املعر�ض والتعرف

عن قرب على اخلدمات التي يقدمها.
و�أو�� �ض ��ح �أن ه ��ذا ال �ع ��دد م ��ن ال� � ��زوار ي�ع�ك����س اهتمام
اجلمهور مبثل ه��ذه املعار�ض الهامة التي توفر باقة
من اخلدمات حتت �سقف واح��د عرب ا�ستقطاب جهات
متخ�ص�صة يف امل�ج��االت امل��ذك��ورة مل�ساعدة �أب�ن��اء وبنات
الدولة يف الإط�لاع على فر�ص العمل وال�شواغر التي
تقدمها هذه اجلهات
ف���ض�لا ع��ن ف��ر���ص ال �ت��دري��ب �أو ال�ت�ع�ل�ي��م الأك ��ادمي ��ي
للراغبني يف ا�ستكمال درا�ساتهم اجلامعية والعليا ،الفتا
�إىل �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد توا�صل ر�ؤية مع اجلهات
امل�شاركة يف املعر�ض ملتابعة عمليات التوظيف ملن قاموا
بتقدمي �سريهم الذاتية خالل مدة �إقامة املعر�ض يف
الفرتة من � 5إىل  7مار�س�-آذار اجلاري.
وع�ل��ى هام�ش ال�ي��وم اخلتامي للمعر�ض �أق��ام��ت ر�ؤية
لتنظيم امل �ع��ار���ض وامل� ��ؤمت ��رات ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة حفال
تكرمييا جلميع اجلهات الراعية وامل�شاركة ولل�شركاء
اال�سرتاتيجيني واملتعاونني وممثلي و�سائل الإعالم
املختلفة �سلم خالله الذهب هدايا عينية لهذه اجلهات
تقديرا على جهودها املثمرة يف �إجناح الدورة اخلام�سة
م��ن امل�ع��ر���ض ال ��ذي �شهد �إق��ام��ة ع��دة ور� ��ش ع�م��ل من
قبل اجلهات امل�شاركة لتعريف ال��زوار باخلدمات التي
تقدمها كل جهة من هذه اجلهات.
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جمعية الإمارات للمتداولني جتمع مدراء اخلزينة يف البنوك على ع�شاء عمل لدعم حركة ر�أ�س مال االقت�صاد الوطني
•• دبي-وام:

14

نظمت جمعية الإم��ارات للمتداولني يف الأ�سواق املالية لقاء جمعت فيه
م��دراء اخلزينة يف البنوك الوطنية والأجنبية العاملة يف الدولة على
ع�شاء عمل يف دب��ي الليلة قبل املا�ضية هو الأول من نوعه يف املنطقة
ب�ه��دف توطيد العالقة ب�ين م���س��ؤويل �أه��م الإدارات البنكية و�أع�ضاء
اجلمعية مبا يدعم م�صلحة الإقت�صاد الوطني حمليا وعامليا.
�شارك يف ع�شاء العمل نحو  55مديرا للخزينة وخرباء ماليون مثلوا
�أغلب البنوك الإماراتية والأجنية العاملة يف الدولة بالإ�ضافة �إىل عدد
من �أع�ضاء جمعية الإم��ارات للمتداولني يف الأ�سواق املالية من بينهم
حممد الها�شمي رئي�س جمل�س الإدارة و�سلمان حممود هادي �أمني �سر

عام اجلمعية وعهود عبيد املدير املايل للجمعية.
ويعد ق�سم اخلزينة من �أه��م الإدارات يف البنوك وامل�صارف �إذ �أن من
واجباتها اال�ستثمار وال�ت��داول بالأ�سواق املالية ب�أق�سامها مثل ال�سوق
النقدي و�سوق ر�أ���س امل��ال و�سوق العمالت الأجنبية كما �أنها من �أكرث
الإدارات �أهمية وح�سا�سية ملوائمتها ب�ين التدفقات النقدية الداخلة
واخلارجة وت�أثريها على عوامل عديدة �أهمها ربحية وخماطرة هذه
امل�ؤ�س�سات.
وقال الها�شمي يف مقابلة مع وكالة �أنباء الإمارات وام اليوم �أن تنظيم هذا
الإجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقد يف الدولة حيث هدفت اجلمعية
منه �إىل توثيق ال�ت�ع��اون ب�ين م��دراء اخلزينة ب�شكل يحفز البنوك يف
الإمارات على الدخول معا يف �إ�ستثمارات م�شرتكة ل�صالح دعم امل�ؤ�س�سات

املحلية و�إدارة ال�صكوك الوطنية �أكرث من �إعتمادها على البنوك الأخرى
الدولية يف اخلارج.
و�شدد على �أن ذل��ك ي�ساعد على م�ضاعفة حركة ال�ت��داوالت يف الدولة
وب��ال�ت��ايل زي��ادة حجم النقد وبقائه يف ال��داخ��ل و�إع ��ادة ت��دوي��ر العملة
املحلية عدة مرات ب�شكل ي�ساهم يف زيادة ر�ؤو���س �أم��وال البنوك وتقوية
دعائم الإقت�صاد يف الإمارات العربية املتحدة.
وذكر الها�شمي �أن املجتمعني تبادلوا وجهات النظر حول �أبرز الق�ضايا
والتحديات التي تواجه مدراء خزائن البنوك و�سبل �إدارة املخاطر املالية
ومتويل ال�شركات يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف ظل الأو�ضاع الإقت�صادية
العاملية املرتدية التي �أعقبت الأزم��ة املالية منذ عام  2008والتحول
احلا�صل يف ميزان القوى االقت�صادية من الغرب باجتاه ال�شرق وما

يعنيه بالن�سبة ملنطقة اخلليج.
ونبه �إىل �إنه بالرغم من املكانة البارزة ملنطقة ال�شرق الأو�سط كوجهة
مالية �إال �أنها تعاين من نق�ص وا�سع فيما يتعلق مبعرفة وفهم وظيفة
�إدارة اخلزينة مو�ضحا �أن العديد من اخلرباء يف ال�سوق يعتربون هذه
الوظيفة م�شابهة لوظيفة مدير ال�ش�ؤون املالية وهذا غري �صحيح.
وحث الها�شمي املتداولني الإماراتيني واملواطنني العاملني يف البنوك
على اقتحام حقل العمل يف جمال اخلزينة الذي يعد �أحد �أهم الوظائف
الفنية من حيث ال��دور ال��ذى تقوم به فى موازنة املراكز املالية و�إدارة
�أ�صول البنك وفى درا�سة خماطر ال�سوق مما ي�ستلزم معرفة قوية بطرق
ا�ستخدام الأدوات امل�صرفية الالزمة للتعامل مع هذه املخاطر وا�ستغالل
ح�سن �إدارتها فى جنى الأرباح.

هزاع بن زايد� :أولويات �أبوظبي االقت�صادية تتمثل يف بناء اقت�صاد م�ستدام طويل الأمد يحقق ر�ؤية القيادة الر�شيدة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ه��زاع ب��ن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
ال��وط�ن��ي ن��ائ��ب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم ��ارة �أبوظبي
�أن الأول��وي��ات االقت�صادية ل�ل�إم��ارة ما زال��ت تتمثل يف بناء
اقت�صاد م�ستدام طويل الأمد من خالل �ضمان �إيجاد نهج
تنموي اقت�صادي واجتماعي متوازن يف كافة �أنحاء الإمارة
يعود باملنفعة على الإماراتيني خا�صة واملجتمع بوجه عام
ويحقق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دول��ة حفظه اهلل ومتابعة الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة .و�أ� �ض��اف �سموه �إن ق��رار حكومة
�أبوظبي القا�ضي بتنفيذ مراجعة للم�شروعات الر�أ�سمالية
كان بهدف حت�سني املوارد على الوجه الأمثل يف الوقت الذي
تتم فيه ب�شكل فعال معاجلة الق�ضايا الإ�سرتاتيجية نتيجة
للتغريات التي ط��ر�أت على االقت�صاد العاملي وق��ال �سموه
�إن عملية �إع��ادة ترتيب �أول��وي��ات امل�شروعات كانت ناجحة
وبالن�سبة للإ�سرتاتيجية بعيدة امل��دى كما ه��ي مو�ضحة
بالتف�صيل يف ر�ؤي ��ة ح�ك��وم��ة �أب��وظ�ب��ي ل�ل�ع��ام  2030فلم
يطر�أ عليها �أي تغيري لكن كان من الوا�ضح �أن��ه ال بد من
�إج ��راء تغيري ل�ل�أول��وي��ات على امل��دى الق�صري لكي نتمكن
من ا�ستيعاب الوقائع املتغرية .جاء ذلك يف مقابلة ل�سموه
�ضمن الطبعة الأخ�ي�رة من التقرير ال�سنوي عن اقت�صاد
�أبوظبي وال��ذي يحمل عنوان التقرير � .أبوظبي 2013
الذي �أ�صدرته جمموعة �أك�سفورد للأعمال امل�ؤ�س�سة العاملية
خلدمات الن�شر والبحوث واال�ست�شارات.
وفيما يلي الن�ص الكامل حلوار �سموه :
�س  -كيف مت تغيري ال�سيا�سة االقت�صادية كنتيجة
للأزمة املالية العاملية وه��ل متت مراجعة �أه��داف
الر�ؤية االقت�صادية للعام 2030؟
م�ن��ذ ال �ع��ام  2008وم�ن�ظ��وم��ة االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي تواجه
�ضغوطا حادة ومما �ضاعف من حدة هذه ال�ضغوط الأحداث
امل�ضطربة التي تعاين منها منطقة ال�شرق الأو��س��ط وقد
تفاقمت الأزمة امل�صرفية لت�صبح �أزمة ديون �سيادية لدرجة
�أن�ه��ا �أحل�ق��ت �أ� �ض��رارا بالغة بالنظام امل��ايل العاملي ويواجه
�صناع القرار ال�سيا�سي وق��ادة احلكومات يف خمتلف �أنحاء
ال �ع��امل حت��دي��ات ج�م��ة ويف ظ��ل ه ��ذه ال �ظ��روف ج ��اء قرار
ح�ك��وم��ة �أب��وظ�ب��ي ال�ق��ا��ض��ي بتنفيذ م��راج�ع��ة للم�شروعات
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وك��ان��ت ال�غ��اي��ة م��ن وراء ذل��ك حت�سني املوارد
على الوجه الأمثل يف الوقت ال��ذي نعالج فيه ب�شكل فعال
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية نتيجة للتغريات التي ط��ر�أت على
االقت�صاد العاملي وفيما يتعلق بذلك ف�إن عملية �إعادة ترتيب
�أولويات امل�شروعات كانت ناجحة .وبالن�سبة للإ�سرتاتيجية
بعيدة امل��دى كما هي مو�ضحة بالتف�صيل يف ر�ؤي��ة حكومة
�أبوظبي للعام  2030فلم يطر�أ عليها �أي تغيري لكن كان
من الوا�ضح �أنه ال بد من �إجراء تغيري للأولويات على املدى

الق�صري لكي نتمكن من ا�ستيعاب الوقائع املتغرية ومن هنا
بقيت الأولويات االقت�صادية تتمثل يف بناء اقت�صاد م�ستدام
طويل الأمد من خالل �ضمان �إيجاد نهج تنموي اقت�صادي
واجتماعي متوازن يف كافة �أنحاء الإمارة يعود باملنفعة على
الإماراتيني خا�صة واملجتمع بوجه عام ويحقق ر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ومتابعة الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
بينما يتم الرتكيز يف الوقت ذات��ه على التنوع االقت�صادي
وعلى منو اقت�صادي ال يعتمد على الرثوة النفطية فح�سب.
ومن �أجل تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية ب�أ�سلوب �أكرث فعالية
فنحن الآن يف املراحل النهائية من تطوير اخلطة اخلم�سية
الثانية ل�ل�إم��ارة والتي �سرتكز على �أف��ق زمني مل��دة خم�س
�سنوات وذلك ل�ضمان التعامل مع الأولويات ق�صرية املدى
يف الوقت الذي نتابع فيه الأجندة ال�سيا�سية طويلة املدى
واملرتبطة بالر�ؤية االقت�صادية للعام  2030وكانت اخلطة
الأوىل ه��ي اخل�ط��ة الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة للتنمية االقت�صادية
للأعوام .2012 - 2008
�س -كيف �ست�ساعد الأه��داف التنموية التي �أعلن
عنها يف �شهر يناير  2012على تعزيز البنية
التحتية ال�شاملة وعملية الت�صنيع يف �أبو ظبي؟
�إن م��ا ي�ح��رك البنية التحتية ال�شاملة وعملية الت�صنيع
هو �إ�سرتاتيجية التنوع االقت�صادي التي يتم العمل عليها
وتنمو هذه الإ�سرتاتيجية حاليا يف ثمانية جماالت خمتلفة
كال�سياحة الثقافية والطريان وال�صناعة وو�سائل الإعالم
وال��رع��اي��ة ال�صحية وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات واخل��دم��ات املالية
والطاقة املتجددة وتعك�س قائمة امل�شروعات التي �أعلن عنها
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي برئا�سة الفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد يف �شهر يناير  2012هذه الأولويات.
فعلى �سبيل املثال �سي�شكل م�شروعا متحف اللوفر �أبوظبي
وم�ت�ح��ف غ��وغ�ن�ه��امي �أب��وظ�ب��ي يف ج��زي��رة ال���س�ع��دي��ات حجر
ال��زاوي��ة يف �إ�سرتاتيجية تنوع ال�سياحة الثقافية للإمارة
ولقد بد�أت احلكومة ببناء القدرات يف التكنولوجيا املتقدمة
يف �صناعة الطريان من خالل ا�ستثمارات مبادلة يف م�شروع
�سرتاتا  .وقد �سبق ومت اال�ستثمار ب�شكل كبري يف قطاعات
مثل الأمل�ن�ي��وم وال �ف��والذ وال�ن�ح��ا���س وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات من
خالل ال�شركة القاب�ضة العامة وهي �أ�ضخم تكتل �صناعي
يف دولة الإم��ارات وتعترب املحرك الرئي�سي لتطبيق �سيا�سة
التنوع ال�صناعي حلكومة �أبوظبي .كما �أن حكومة �أبوظبي
تراجع بجدية اال�ستثمارات يف قطاع الإع�ل�ام لكي ن�ضمن
�أن��ه ي�شكل راف��دا جمديا للناجت املحلي الإجمايل وقد �أعلن
يف �شهر يناير �أي�ضا عن القرار القا�ضي ب�إن�شاء فرع مل�ست�شفى
كليفالند والذي �سيوفر خدمات طبية مب�ستوى عاملي بينما
ي�شكل يف ذات الوقت عالمة فارقة لرفع املعايري ال�شاملة
للممار�سات الطبية يف خمتلف �أنحاء الإم��ارة .ع�لاوة على
ذل��ك ف� ��إن ت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ق��د �سبق و�أن

�أت��ى �أك�ل��ه م��ن خ�لال العمل اجل��اري الآن يف مدينة م�صدر
ومعهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا ويعترب م�شروع حمطة
الطاقة ال�شم�سية �شم�س  1ال��ذي �أعلن عنه يف �شهر يناير
�أول م�شروع حملي �سيتم تنفيذه لإنتاج الطاقة املتجددة.
���س  -كيف ميكن للحكومة �أن ت�ضمن �أن برنامج الإنفاق
ال��ذي تنفذه �سي�أتي بالنفع على القطاع اخلا�ص ب��دال من
�أن يكون مدعاة ملزاحمة هذا القطاع؟ من منظور االقت�صاد
الكلي ف�إن ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية �ش�أن حكومي
وت���س�ت�خ��دم ع ��ادة ه��ات�ين ال���س�ي��ا��س�ت�ين لتقلي�ص التقلبات
االقت�صادية وت�شجيع منو اقت�صادي م�ستدام ورغم ذلك ف�إن
القطاع اخلا�ص يعد م�ساندا حيويا ي�سهم يف تنفيذ اخلطط
االقت�صادية للحكومة ولذا فهو �شريك ا�سرتاتيجي يف تنفيذ
بع�ض امل�شاريع احليوية املجدية مثل قطاع الكهرباء والنقل
اجل��وي والبحري وغريها من القطاعات احليوية .وقامت
احلكومة �أي�ضا حتقيقا لإ�سرتاتيجيتها االقت�صادية بو�ضع
املعايري الدقيقة ل�ضمان �أن برنامج اال�ستثمار احلكومي
يفيد القطاع اخلا�ص ب��دال من �أن يزاحمه وق��د �أنيط على
�سبيل املثال ال احل�صر بدائرة التنمية االقت�صادية م�س�ؤولية
دع��م وت�ق��وي��ة ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وخ�ل��ق بيئة �أع �م��ال ت�شجع
على امل�شاركة وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك فلقد �سهلت الإجراءات
اخلا�صة بت�سجيل م�شاريع الأعمال وتقدمي الدعم للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم �إ�ضافة �إىل خ�صخ�صة خدمات
حكومية معينة .وقد �أن�ش�أت احلكومة م�ؤخرا مكتبا مل�ؤ�س�سات
الأع �م��ال اململوكة للدولة وال��ذي م��ن ب�ين �أول��وي��ات��ه �إيجاد
هياكل �إدارية مالئمة ل�ضمان �أن ال تتمتع امل�ؤ�س�سات اململوكة
للدولة ب�أف�ضلية على م�ؤ�س�سات القطاع اخل��ا���ص وحيثما
�أمكن يتم �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف �أي من فر�ص اال�ستثمار
اجلديدة بحيث تتوزع املخاطر وتتقا�سم املكا�سب يف م�شاريع
الأعمال وعلى �سبيل املثال ف�إن واحدة من م�ؤ�س�سات ال�شركة
القاب�ضة العامة وهي �شركة �أبوظبي لل�صناعات الأ�سا�سية
ت�ع�م��ل ب��ال���ش��راك��ة م��ع ق �ي ��ادات ��ص�ن��اع�ي��ة م��ن ذوي اخلربة
واملعرفة التكنولوجية املتقدمة وت�ساهم يف توفري املوارد مثل
ر�أ�س املال والأر�ض ومن�ش�آت املواد الأولية .كما تعترب م�شاريع
الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة احلجم من جهة ثانية الأ�سا�س
ال�صلب الذي يقوم عليه االقت�صاد امل�ستدام وبحكم طبيعتها
اخلا�صة ولأ�سباب عدة ومن �أج��ل دعم هذا القطاع فقد مت
ت�أ�سي�س �صندوق خليفة لتطوير م�شاريع الأعمال �سعيا �إىل
توفري نظام متكامل من اخلدمات امل�ساندة ل��رواد الأعمال
مب��ا يف ذل��ك ال�ت��دري��ب والتطوير واحل���ص��ول على البيانات
واخلدمات اال�ست�شارية �إ�ضافة �إىل عدد من امل�ب��ادرات التي
تركز على مهارات الت�سويق.
�س� -إىل �أي مدى �ساعدت خ�صخ�صة بع�ض اخلدمات
احلكومية يف تعزيز الكفاءات و�أتاحت املجال �أمام
احلكومة للرتكيز على ميادين حيوية �أخرى؟
بعد تطور االقت�صاد الكلي وتنوع قطاعاته وبناء الهياكل
املحورية تقوم احلكومة بخ�صخ�صة بع�ض اخلدمات وذلك

بهدف الرتكيز على القطاعات الإ�سرتاتيجية الهامة �أو
لإ�شراك �أ�صحاب اخلربة العملية يف بع�ض القطاعات وقد
�أ�سندت على �سبيل املثال عملية التزود باملاء والكهرباء �إىل
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي كما متت خ�صخ�صة بع�ض
اخلدمات البلدية مثل تنظيف ال�شوارع وجمع النفايات.
و�أ�صبحت خدمات الطعام وال�صيانة يف قطاع الطريان
املدين من مهام القطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إىل الكثري من
�إن�شاءات البنية التحتية .ويف قطاعي ال�صحة والتعليم
ظهرت ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص بهدف
ت�شغيل هذه اخلدمات و�إدارتها وحت�سينها �إذ �إن الهدف هو
امل�ضي نحو اقت�صاد �سوق حر م�ستدام ي�ساعد القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص على �أن يتناف�سا فيه على ق��دم امل�ساواة
وم�ث��ل ه��ذا ال�ت��وج��ه ك�م��ا ذك ��رت ��س��اب�ق��ا يعطي احلكومة
القدرة يف الرتكيز على ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية املحورية
يف �إدارة �ش�ؤون الإمارة.

التقدم العلمي والتقني وتطوير �سيا�سة الإب��داع والتي
مي�ك��ن تنفيذها ك�ج��زء م��ن اخل�ط��ة اخلم�سية للإمارة.
وت��رك��ز ال �ت��و� �ص �ي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب �ه��ذا اخل �� �ص��و���ص على
خم�سة حماور هي رفع �سوية التعليم يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات وت�شجيع البحث
والتطوير وذل��ك بزيادة اال�ستثمار احلكومي يف ميادين
ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر م ��ن خ�ل�ال �إط �ل��اق م� �ب ��ادرات مثل
�إن�شاء مراكز الإب��داع التكنولوجي وهذه املبادرات تهدف
�إىل ت�سهيل عملية تطوير منتج ج��دي��د ودع��م م�شاريع
الأع �م��ال ال�صغرية واملتو�سطة احلجم املتعلقة بالعلوم
والتكنولوجيا وذلك لإن�شاء قاعدة مل�ؤ�س�سة �أعمال حملية
ن�شطة وت��وف�ير بنية حتتية متخ�ص�صة لتعزيز الأثر
الإيجابي اجلماعي واملتكافل مع �صناعات �أخرى و�أخريا
�إ� �ص��دار ق��وان�ين وق��واع��د تنظيم ج��دي��دة غايتها حتديد
الدعم االقت�صاد املعريف .وقد �سبق �أن مت اتخاذ خطوات
للبدء ب�ه��ذه العملية فمثال ب ��د�أت م�ب��ادل��ة با�ستثمارات
�إ�سرتاتيجية يف جمال التكنولوجيا املتقدمة يف �صناعة
الطريان و�صناعات رقائق ال�شرائح الإلكرتونية و�سبق �أن
مت ابتعاث طالب للتدريب يف هذه ال�شركات ال�صناعية.
كما �أن معهد م�صدر للتكنولوجيا قد ب��د�أ م�ؤخرا مبنح
درج ��ات خل��ري�ج�ين غ�ير متفرغني لإت��اح��ة امل �ج��ال �أمام
�أ�شخا�ص عاملني حاليا وذل��ك بهدف تعزيز م�ؤهالتهم
وقدراتهم عالوة على ذلك هناك جامعات عاملية مرموقة
مثل جامعة ال�سوربون وجامعة نيويورك بادرت بت�أ�سي�س
فروع لها يف �أبو ظبي تطرح برامج وم�ساقات للخريجني
من الطالب الإماراتيني .وبخ�صو�ص حت�سني الإنتاجية
يف القطاع العام ف�إن مركز التميز التابع حلكومة �أبو ظبي
يتوىل م�س�ؤولية توفري موظفني يتمتعون ب�أعلى م�ستوى
ممكن من القدرات التدريبية وفقا للمعايري العاملية.

����س -ك��ي��ف �ست�ساهم امل���ب���ادرات االقت�صادية
واالجتماعية للحكومة يف مدينة العني واملنطقة
الغربية يف �ضمان حتقيق تنمية متوازنة يف �أنحاء
الإمارة؟
�س -ما هي اخلطوات التي يتم اتخاذها الآن لزيادة ك�م��ا ��س�ب��ق وق �ل��ت ف � ��إن الأول ��وي ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة حلكومة
�إنتاجية الأيدي العاملة يف الإمارات وفقا للر�ؤية �أبوظبي تبقى يف بناء اقت�صاد م�ستدام وطويل املدى من
خالل �ضمان نهج تنموي اجتماعي واقت�صادي متوازن يف
االقت�صادية للعام 2030؟
من بني امل�ج��االت التي حتتاج �إىل تركيز من ن��وع خا�ص كافة �أنحاء الإمارة من �ش�أنه �أن ي�أتي باملنفعة للجميع ويف
لتحقيق ر�ؤي ��ة حكومة �أب��وظ�ب��ي االق�ت���ص��ادي��ة تتمثل يف هذا العام بد�أنا بزيادة وترية عمل الربنامج اال�ستثماري
ت�ط��وي��ر ق��وى ع��ام�ل��ة منتجة ذات م �ه��ارة ع��ال�ي��ة وق ��ادرة االجتماعي واالقت�صادي للمناطق ب�إيجاد مرافق �سكنية
على �إ�ضافة قيمة مهمة يف �إط��ار االقت�صاد القائم على ومن�ش�آت للرعاية ال�صحية واخل��دم��ة املجتمعية �إ�ضافة
املعرفة وترتبط �إنتاجية العمالة ب�شكل ل�صيق بكل من �إىل م�شروعات بنية حتتية مدنية كبرية و�إقامة مدينتني
التعليم واال�ستثمار يف خمتلف ميادين البحث والتنمية �صناعيتني جديدتني يف الروي�س ومدينة زايد يف املنطقة
وع� ��ادة م��ا ت��رت�ب��ط الإن �ت��اج �ي��ة بح�سب امل �ع��اي�ير العاملية الغربية وه��ذا م��ا �ساعد يف خلق فر�ص عمل للقاطنني
بجودة املدخالت التكنولوجية ب�شكل عام يف عملية �إيجاد يف املناطق النائية يف ال��وق��ت ال��ذي يتم العمل فيه على
القيمة االقت�صادية ولتجاوز مثل ه��ذه التحديات فقد حت���س�ين م���س�ت��وى معي�شتهم م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ال�سكن
مت ت�شكيل جلنة تطوير التكنولوجيا واملكلفة بتحقيق املالئم وحت�سني نوعية اخلدمات االجتماعية.

وفد �إمارة عجمان بربلني يبحث �إقامة �أول مركز دويل للمعار�ض و�إن�شاء م�صنع للأجهزة الطبية الإمارات ت�ؤكد دعمها وم�شاركتها يف �إك�سبو ميالنو 2015
•• عجمان-الفجر :

ب�ح��ث وف��د �إم� ��ارة ع�ج�م��ان امل �� �ش��ارك مب�ع��ر���ض بور�صة
ب��رل�ين ال ��دويل لل�سياحة وال���س�ف��ر �إق��ام��ة �أول مركز
دويل للمعار�ض وامل ��ؤمت��رات يف �إم��ارة عجمان و�إن�شاء
م�صنع للأجهزة والإم��دادات الطبية يف الإم��ارة خالل
اجتماعني منف�صلني مب�ق��ري جمل�س �إدارة املعر�ض
وجمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة برلني.
�شهد االجتماعني حممد علي اجلناحي املدير التنفيذي
لقطاع تنمية اال�ستثمار والأعمال بغرفة جتارة و�صناعة
عجمان ومنى �آل علي رئي�س ق�سم الفعاليات ال�سياحية
بدائرة التنمية ال�سياحية.
وخ�ل�ال االج�ت�م��اع الأول ،ا�ستقبل ماثيا�س �ستيكمان
نائب رئي�س جمل�س �إدارة معر�ض بور�صة برلني الدويل
لل�سياحة وال���س�ف��ر وف��د ع�ج�م��ان ح�ي��ث مت��ت مناق�شة
�سبل تطوير �صناعة املعار�ض يف عجمان ،وا�ستعر�ض
اجلناحي خطط �إمارة عجمان لإن�شاء �أول مركز دويل
للمعار�ض وامل�ؤمترات يف الإم��ارة ،بينما روجت منى �آل
علي لأهم املنتجات ال�سياحية يف عجمان والتي جتتذب
�أع ��دادا كبرية م��ن ال�سائحني الأورب �ي�ين ،وخا�صة من

�أملانيا.
ك�م��ا ا�ستقبل كري�ستيان في�سينهوتر ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي لغرفة جتارة و�صناعة عجمان يف مكتبه وفد
�إم��ارة عجمان بح�ضور جورجني �ستيلتزر �سفري �أملانيا
ال�سابق لدى دولة الإمارات العربية املتحدة.
وتطرق اجلناحي خالل اللقاء �إىل الفر�ص اال�ستثمارية
املتاحة واملزايا التي يتمتع بها امل�ستثمر يف �إمارة عجمان،
كما ا�ستعر�ض حم��اور اخلريطة اال�ستثمارية احلالية
بالإمارة ،م�ؤكدا �سعي غرفة عجمان �إىل حتقيق هدف
ج ��ذب م���س�ت�ث�م��ري��ن ج ��دد يف ع ��دة ق �ط��اع��ات �صناعية
ب��الإم��ارة ،وناق�ش اجلانبان �أه��م القطاعات ال�صناعية
التي ميكن اال�ستثمار فيها بعجمان ،وتهم امل�ستمرث
الأمل� � ��اين ،م�ث��ل ��ص�ن��اع��ات الأج� �ه ��زة ال�ط�ب�ي��ة ومعدات
و�إم��دادات امل�ست�شفيات والقطاع ال�صحي ب�شكل عام يف
�إمارة عجمان.
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ا��س�ت�ع��ر��ض��ت م�ن��ى �آل ع�ل��ي م��ا متتلكه
�إم��ارة عجمان من مقومات �سياحية طبيعية وتراثية
وم�شروعات �سياحية ت�سهم يف تطوير القطاع ال�سياحي
برئا�سة و�إ� �ش��راف دائ ��رة التنمية ال�سياحية بعجمان تنمية الزوراء وفنادق كمبين�سي عجمان وفندق و�أجنحة
وزيادة التدفق ال�سياحي على الإمارة.
ي���ش��ار �إىل �أن ال��وف��د ال��ر��س�م��ي لإم� ��ارة ع�ج�م��ان ت�شكل وت�شارك به غرفة جتارة و�صناعة عجمان وم�شروعات رامادا وق�صر عجمان و�شاطئ عجمان.

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يقدم ت�سهيالت متويلية لدافزا بقيمة  500مليون درهم لدعم م�شاريع تو�سعات جديدة
•• دبي-الفجر:

�أع �ل��ن م���ص��رف �أب��وظ�ب��ي الإ� �س�لام��ي� ،أح ��د امل�صارف
الإ��س�لام�ي��ة ال��رائ��دة يف املنطقة ،ع��ن �إب ��رام �إتفاقية
ت�سهيالت متويلية مببلغ  500مليون درهم ل�صالح
املنطقة احل ��رة مب�ط��ار دب��ي ( داف ��زا) وذل ��ك بهدف
متويل م�شاريع تو�سعات جديدة ت�شمل �إن�شاء مباين
لزيادة امل�ساحات املكتبية ،و�إقامة مركز حديث خلدمة
رجال الأعمال وامل�ستثمرين �إ�ضافة �إىل تو�سيع �صالة

املطاعم .وقع الإتفاقية عن (داف��زا) الدكتور حممد
الزرعوين مدير عام املنطقة احلرة مبطار دبي وعن
م�صرف �أبوظبي الإ��س�لام��ي ،ال�سيد ط��راد املحمود
الرئي�س التنفيذي مل�صرف �أبوظبي الإ�سالمي وذلك
يف املقر الرئي�سى لدافزا.
ويف هذه املنا�سبة� ،صرح ال�سيد طراد املحمود  :لعبت
املنطقة احل��رة دوراُ مميزاُ يف الرتويج ملدينة دبي و
دول ��ة الإم � ��ارات يف �أو� �س��اط امل�ستثمرين الدوليني،
ون �ح��ن ن�ف�ت�خ��ر ب ��أن �ن��ا م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذه االتفاقية

��س�ن���س��اه��م يف ال �ت �ع��زي��ز م��ن ه ��ذا ال � ��دور م��ن خالل
امل���س��اه�م��ة يف ت�ط��وي��ر م���ش��اري��ع ق� ��ادرة ع�ل��ى تقدمي
خ��دم��ات متميزة للم�ستثمرين يف املنطقة احلرة.
تتما�شى هذه االتفاقية مع ا�سرتاجتيتنا الرامية اىل
دعم ال�شركات الوطنية وت�ؤكد على قدرتنا يف تقدمي
خدمات متويلية تراعي املعايري العاملية.
م��ن ناحيته ،ق��ال ال��دك�ت��ور ال��زرع��وين :ن�ق��وم حالياً
بتنفيذ ع��دد من امل�شروعات التو�سعية املهمة  ،وقد
�إخرتنا �صيغة االتمويل الإ�سالمي ملرونته وتوافقه

مع قيمنا وبالتما�شي مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،جلعل الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة م��رك��زا حم��وري��ا ل�ل�إق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي يف
العامل �إن �شراكتنا مع م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
�ست�ساهم يف تطوير م�شاريع قادرة على تقدمي �أف�ضل
اخلدمات والإمكانات لل�شركات العاملية العاملة لدينا
وجذب املزيد من امل�ستثمرين وال�شركات العاملية �إىل
دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت دول��ة الإم��ارات دعمها وم�شاركتها يف املعر�ض العاملي املقبل اك�سبو
 2015الذي �سيعقد يف مدينة ميالنو الإيطالية.
جاء ذلك خالل اجتماعات عقدها فريق اك�سبو الإمارات يف املجل�س الوطني
للإعالم يومي  3و 4مار�س احلايل ملناق�شة املعايري الأ�سا�سية للم�شروع
م��ن قبل املهند�سني املعماريني واملخططني واال�ست�شاريني وال�شركات
املتخ�ص�صة .و�شملت ال�شركات الرائدة التي ح�ضرت االجتماعات ال�شركات
املعمارية التي �أ�س�سها ال�سري نورمان فو�سرت -فو�سرت �شركاء  -الذي �صمم
�أجزاء كثرية من مدينة م�صدر وكذلك �سوق �أبوظبي املركزي ومتحف زايد
ا�ضافة اىل املهند�سني املعماريني الذين حازوا على جائزة جناح الإمارات
العربية املتحدة يف �أك�سبو  2010يف �شنغهاي وقد نقل مبنى اجلناح على
�شكل الكثبان الرملية �إىل الدولة وتقف الآن �شاهدة يف جزيرة ال�سعديات
املتاخمة ملناراة ال�سعديات.
و�أع��رب �إبراهيم العابد املفو�ض العام جلناح الإم��ارات مدير عام املجل�س
الوطني لالعالم عن �أمله يف ان يتكرر النجاح الذي حققه جناح االمارات
يف �شنغهاي نحو الأف���ض��ل يف اك�سبو ميالنو  .2015و�سريكز �إك�سبو
 2015يف ميالنو على اال�ستدامة حيث �ستلعب �شركة م�صدر دورا مهما
يف م�ساعدة فريق اك�سبو  2015على الإلتزام باملبادئ التوجيهية لكوكب
واحد وحتقيق م�شروع كربون حمايد.
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هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ت�ؤكد حتقيق نتائج مهمة يف معر�ض بور�صة ال�سفر العاملية 2013
•• برلني-وام:

�أكد �سعادة جا�سم حممد �سلطان الدرمكي نائب مدير عام هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة ان م�شاركة ابوظبي يف معر�ض بور�صة ال�سفر العاملية
ال��ذي يختتم �أعماله اليوم يف برلني حققت نتائج ايجابية من �ش�أنها
حتقيق منو اكرب يف معدالت اال�شغال الفندقي يف امارة ابوظبي.
وقال الدرمكي يف ت�صريح لوكالة انباء االمارات ان وفد الهيئة و�شركاءها
البالغ عددهم  63م�ؤ�س�سة عقدوا اكرث من  950اجتماع عمل خالل
االيام الثالثة املا�ضية �سوف ت�ؤتي ثمارها على القطاع ال�سياحي يف امارة
ابوظبي يف املو�سم احلايل والعام املقبل.

و�أعرب عقب جولة يف اق�سام جناح ابوظبي عن ارتياحه مبا تو�صل اليه
وفد الهيئة وال�شركات العار�ضة يف هذا احلدث من نتائج ايجابية م�ؤكدا
ان قوة املنتج ال�سياحي المارة ابوظبي هي الدافع وراء هذا النجاح الذي
حقق يف برلني النه لفت انظار ال�شركات االوروبية والعاملية وحفزهم
على التباحث مع �شركاء الهيئة الر�سال املزيد من الوفود ال�سياحية اىل
امارة ابوظبي.
و�أب ��دى ارت�ي��اح��ه الهتمام و�سائل االع�ل�ام االمل��ان�ي��ة واالوروب �ي��ة بجناح
ابوظبي حيث زار اجلناح يف االيام الثالثة املا�ضية اكرث من  200اعالمي
وقال ان جناح ابوظبي يعد االكرث متيزا وتنوعا وهو ما يعك�س التطور
املتوا�صل يف البنية التحتية ل�سياحة النخبة والعائالت وامل�ؤمترات يف

�أبوظبي والفر�ص ال��واع��دة التي توفرها الفنادق واملنتجعات واملرافق
ال�سياحية الراقية يف ابوظبي م�شريا �إىل �أن ه��ذه املجموعة اجلديدة
من مرافق ال�ضيافة الفاخرة وم�شاريع حتديث وتطوير املن�ش�آت احلالية
ت�ساهم يف تر�سيخ مكانة �أبوظبي كوجهة مف�ضلة لدى االملان واالوروبيني
وتفتح املزيد من �آفاق النمو �أمام �صناعة ال�سياحة يف االمارة.
و�أو��ض��ح ان ابوظبي �سيكون لها ن�صيب كبري من ال�سياحة اخلليجية
والعربية واالوروب �ي��ة خ�لال مو�سم ال�صيف لتوفر االم��ن واال�ستقرار
واال�سعار التناف�سية واخلدمات الراقية وهذا مامل�سناه خالل اجتماعاتنا
يف معر�ض برلني.
ولفت بهذا ال�صدد اىل ان هيئة ابوظبي لل�سياحة تعكف حاليا مع �شركة

االحتاد للطريان وال�شركات واملجموعات الفندقية بابوظبي على طرح
عرو�ض خا�صة للعائالت اخلليجية والعربية واالوروب�ي��ة وغريها من
خمتلف الزوار لق�ضاء عطالتهم يف اجواء امنة وبا�سعار واقعية.
وتوقع ان ت�شهد الدورة ال�ساد�سة من معر�ض اخلليج ل�سياحة احلوافز
والأعمال وامل�ؤمترات نهاية ال�شهر اجلاري ارتفاعا يف اعداد العار�ضني
وامل�شاركني والزوار كما توقع ارتفاع معدالت �سياحة االعمال وامل�ؤمترات
يف ابوظبي بف�ضل افتتاح مركز ابوظبي للم�ؤمترات ا�ضافة ايل القاعات
ال �ف��اخ��رة واخل ��دم ��ات امل�ت�م�ي��زة يف ف �ن��ادق اب��وظ �ب��ي الق��ام��ة امل�ؤمترات
واملنا�سبات .و�أكد ان الهيئة �سوف توا�صل تقدمي ارقى اخلدمات ل�شركائها
يف امارة ابوظبي للو�صول اىل اف�ضل النتائج يف املرحلة املقبلة.

تعاود �إنتاج الالحم يف يونيو

15

عمومية دواجن ر�أ�س اخليمة تقر توزيع  % 5نقد ًا
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

واف �ق��ت اجلمعية ال�ع�م��وم�ي��ة ل�شركة ر�أ� ��س اخليمة
للدواجن يف اجتماعها �أم�س على توزيع ن�سبة % 5
نقدا من االرب��اح امل��دورة على امل�ساهمني كما اطلعت
على ع��ودة ال�شركة النتاج الفروج الالحم يف يونيو
ال�ق��ادم  .وق��ال حمد ع�ب��داهلل امل�ط��وع رئي�س جمل�س
االدارة عقب االجتماع ان االجتماع اطلع على قرار
عودة ال�شركة النتاج الدجاج الالحم يف موعد �أق�صاه
ي��ون�ي��و ال �ق��ادم ب�ع��دم��ا واف �ق��ت وزارة االق�ت���ص��اد على
معاجلة م�شكلة ارتفاع كلفة انتاج الدواجن بالدولة
بزيادة درهم واحد على �سعر بيع الكيلو .
واط �ل �ع��ت ع�م��وم�ي��ة ال ��دواج ��ن ع�ل��ى ت�ق��ري��ر جمل�س
االدارة ال��ذي �سلط ال�ضوء على ن�شاطات والأعمال
التي مت تنفيذها والنتائج املحققة حتى نهاية العام
 2012حيث حققت جملة االيرادات بعد دمج نتائج
�شركة التغليف التي متلك الدواجن ن�سبة % 50
من ر�أ�سمالها  32.226.102درهم �أي بانخفا�ض
ق��دره  23.372.990دره��م عن نف�س الفرتة من

العام  2011وعزا التقرير ما حدث من االنخفا�ض
اىل �أ�سبامبثل توقف ان�ت��اج ال�ف��روج ال�لاح��م نتيجة
القيام بعمل ال�صيانة الالزمة ملزارع الالحم وحتديث
املزارع التي �أن�شئت قبل � 30سنة و�أي�ضا ب�سبب ان�شاء
بع�ض امل��واط�ن�ين زرائ��ب للموا�شي اىل ج��وار مزارع
ال�شركة وقاموا بازالتها االن.
و�أف��اد التقرير ان كلفة املبيعات خالل العام املا�ضي
ب�ل�غ��ت  33.276.120دره� ��م ب��ان�خ�ف��ا���ض قدره
 20.208.925دره � ��م ع ��ن ن �ف ����س ال� �ف�ت�رة من
ال� �ع ��ام  2011ل �ك��ن اج� �م ��ايل ح �ق ��وق امل�ساهمني
زادت م��ن  303.738.218دره� ��م ل�ت���ص��ل اىل
 322.580.302دره��م يف العام املا�ضي 2012
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع القيمة ال�سوقية لبع�ض
الأ�سهم اململوكة لل�شركة يف حني بلغت ودائع ال�شركة
ل��دى ال�ب�ن��وك ال�ع��ام�ل��ة ب��ال��دول��ة 35.559.953
دره ��م ب�سعر ف��ائ��دة م��ا ب�ين % 2,50%-3,50
�سنويا كما متتلك ال�شركة �أ�سهما يف اح��دى البنوك
وعدد من ال�شركات بالدولة ت�صل قيمتها ال�سوقية
 139.909.942درهم اىل جانب جمموعة من

الأرا�ضي التجارية والزراعية تقدر قيمتها العادلة
 139.010.740دره��م ع�لاوة على انها متتلك
مبنى يت�ألف من  7طوابق يف منطقة النخيل تقدر
قيمتها  5.553.891درهم .

العربية للطريان تت�سلم ثاين طائرة �إيربا�ص مز ّودة مبقومات �شارك ِلت للعام 2013
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت العربية للطريان � ،أول و�أكرب �شركة طريان
اق �ت �� �ص��ادي يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�شمال
�أفريقيا ،ام�س عن ا�ستالمها لثاين طائرات �إيربا�ص
 A320املز ّودة مبق ّومات �شاركلت ()Sharklet
ل�ل�ع��ام  2013وي �ت��زام��ن ا� �س �ت�لام ال���ش��رك��ة لهذه
الطائرة مع الذكرى ال�سنوية ال�ساد�سة والع�شرين
لإطالق طائرة �إيربا�ص . A320
وقد ا�ستلمت العربية للطريان �أول طائرة من هذا
النوع ال�شهر املا�ضي ،لت�صبح بذلك �شركة الطريان
الأوىل يف منطقة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ال �ت��ي تت�سلم
طائرة �إيربا�ص  A320مزودة مبقومات �شاركلِت
ال�ت��ي تتوفر كتجهيز اخ�ت�ي��اري ل�ط��ائ��رات �إيربا�ص
 A320احلديثة ال�صنع ،حيث يتم تزويد �أجنحة
ه��ذه الطائرات مبقومات كبرية لطريف اجلناحني
م�صممة خ�صي�صاً لتوفري ا�ستهالك الوقود.
وت�سلمت العربية للطريان حتى اليوم  16طائرة من
�أ�صل  44كانت ال�شركة قد طلبتها من �إيربا�ص يف
عام  2007ومن املتوقع اكتمال ت�سليم جميع هذه
الطائرات بحلول العام  2016ليزداد معها حجم

�أ�سطول العربية للطريان بن�سبة تزيد على ال�ضعف.
ومن املتوقع �أن تت�سلم ال�شركة  6طائرات جديدة
من طراز �إيربا�ص  A320يف العام .2013
وق��د ا�ستلمت ال�شركة �آخ��ر ط��ائ��رات  A320من
من�ش�أة �إيربا�ص الكائنة يف مدينة تولوز الفرن�سية،
وجرى و�ضع الطائرة اجلديدة مبا�شرة يف اخلدمة
�ضمن �شبكة العربية للطريان العاملية والتي ت�ضم
 84وجهة ،وتدير عملياتها من  3مراكز رئي�سية
يف ك ��ل م ��ن الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل � ّت �ح��دة واملغرب
وم�صر.
وب�ه��ذا ال�سياق ق��ال ع��ادل علي ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة العربية للطريان  :بعد �أقل من �شهر على
ا�ستالمنا لأول طائرة م��ز ّودة مبق ّومات ’�شاركليت‘
يف املنطقة ،ي�سعدنا ا�ستالم الطائرة الثانية بح�سب
اجل��دول املع ّد خلطة تو�سعة الأ�سطول .وت�أتي هذه
اخلطوة يف �إط��ار ا�سرتاتيجية طموحة تهدف �إىل
االرتقاء ب�أ�سطول العربية للطريان لي�صبح الأكرث
تطوراً يف القطاع .ونحن نتط ّلع قدماً لإ�ستالم 4
طائرات �إ�ضافية هذا العام ،بهدف تعزيز انت�شارنا
داخل العامل العربي وخارجه .
وقد زودت جميع طائرات العربية للطريان مبقاعد

•• �أبوظبي-وام:

عالية اجل��ودة �صممت خ�صي�صاً لتمنح امل�سافرين
راح��ة ق�صوى �أث�ن��اء اجللو�س ،ال�سيما و�أن امل�سافة
بني املقعد والآخ��ر تعد الأط��ول مقارنة مبا تقدمه

ق�صر الإمارات يوقع اتفاقيات مع �أبرز �شركات ال�سياحة
وال�سفر يف �أملانيا و�أوروبا
•• برلني -وام:

�أع �ل ��ن ف �ن��دق ق���ص��ر االم � � ��ارات عن
حتقيق نتائج ايجابية مل�شاركته يف
معر�ض بور�صة ال�سفر العاملية الذي
يختتم �أعماله اليوم يف برلني.
وق ��ال زاه ��د ن��ون م��دي��ر امل�ب�ي�ع��ات يف
ف �ن��دق ق���ص��ر االم � ��ارات يف ت�صريح
لوكالة انباء االمارات انه مت توقيع
اتفاقيات مع ابرز �شركات ال�سياحة
وال�سفر يف �أملانيا ومع عدد من الدول
االوروب � �ي � ��ة خ�ل��ال ف�ت��رة املعر�ض
م�شريا اىل انه مت عقد اكرث من 80
اجتماع عمل مع �شركائنا يف املانيا
واوروب��ا وعدد من اال�سواق االخرى
حيث ج��رت مناق�شة العقود املزمع
توقيعها للعام املقبل .2014
واو�� �ض ��ح ان� ��ه مت اط �ل��اع ال�شركاء

اي �� �ض��ا ع �ل��ى ال� �ع ��رو� ��ض ال�صيفية
اخلا�صة للعائالت ��س��واء يف اوروبا
او ال� � ��دول االخ� � ��رى م �� �ش�يرا بهذا
ال�صدد اىل ان هذه العرو�ض القت
ترحيبا كبريا من �شركات ال�سياحة
وال �� �س �ف��ر االمل ��ان� �ي ��ة واالوروب� � �ي � ��ة.
وو� �ص��ف امل���ش��ارك��ة ه��ذا ال �ع��ام ب�أنها
�أف �� �ض��ل م��ن ال � ��دورة ال���س��اب�ق��ة من
ح�ي��ث ال�ت��و��ص��ل الت�ف��اق�ي��ات جديدة
من �ش�أنها زيادة تدفق �سياح النخبة
اىل ق�صر االمارات .و�أكد ان ال�سوق
االمل ��اين ه��و االك�ب�ر وااله ��م لق�صر
االم� � � ��ارات ا� �ض��اف��ة اىل بريطانيا
واي�ط��ال�ي��ا وف��رن���س��ا وال���ص�ين وقال
ان ال�ن�م��و ال���س�ي��اح��ي االوروب � ��ي اىل
ابوظبي وتدفق ال�سياح منذ مطلع
هذا العام يرجع اىل ع��ودة الن�شاط
للقطاعات االقت�صادية يف اوروبا.

وو� �ص��ف ج�ن��اح اب��وظ�ب��ي ب��ان��ه مثري
لالهتمام ويعك�س الهوية الثقافية
ل�ل�ام ��ارة وق� ��ال ان ��ه ك ��ان م��ن اكرث
االجنحة جذبا ل�ل��زوار وامل�س�ؤولني
خ�ل�ال ف�ت�رة امل �ع��ر���ض .وا� �ض��اف �أن
فريق ق�صر االمارات �أجرى لقاءات

�أدنوك للتوزيع حتتفل بتخريج دفعتها
الأوىل من برنامج املدير املعتمد

مع وك��االت ال�سفر وو�سائل الإعالم
الأوروب�ي��ة والدولية املتخ�ص�صة يف
ال�سياحة وال�سفر وال�ضيافة خالل
بور�صة ال�سفر العاملية ل�شرح املزايا
التي يقدمها الق�صر ل�سياح النخبة
من خمتلف دول العامل.

اختتام فعاليات معر�ض وم�ؤمتر ر�أ�س اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2013
•• را�س اخليمة-وام:

ا�ستقبلت ال��دورة اخلام�سة من معر�ض وم�ؤمتر ر�أ���س اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف  2013الذي اختتمت فعالياته اخلمي�س املا�ضي � 14ألفا
و 123زائرا من خمتلف الفئات يف ظل م�شاركة  31جهة حكومية وخا�صة و�أكادميية .و�أ�شار عبد النا�صر الذهب مدير عام ر�ؤية لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات اجلهة املنظمة لهذا املعر�ض ال�سنوي الذي �أقيم حتت �شعار �أب�شر عام التوطني  2013املقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة وبح�ضور�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد الإمارة �إىل �أن املعر�ض �شهد �إقباال
الفتا من قبل الزوار من خمتلف الفئات وال�شرائح العمرية و�أو�ضح �أن هذا العدد من الزوار يعك�س اهتمام اجلمهور مبثل هذه املعار�ض.

الدرجة ال�سياحية للناقالت الأخرى يف العامل ،الأمر
الذي يتيح للم�سافرين ح ّيزاً �أو�سع لال�سرتخاء �أثناء
الرحالت.

احتفلت �شركة �أدن��وك للتوزيع بتكرمي الدفعة الأوىل من موظفيها الذين
التحقوا بربنامج مدير معتمد الذي نظمته ال�شم�س لنظم التعليم بالتعاون
مع جامعة جيم�س مدي�سون الأمريكية .وقالت �أدنوك للتوزيع يف بيان �صحفي
ام�س �إن االحتفال ال��ذي �أقيم يف املبنى الرئي�سي لل�شركة يف ابوظبي جاء
انطالقا من حر�صها على تنمية وتطوير املهارات الإدارية والقيادية ملواردها
الب�شرية وكوادرها الوطنية التي ت�أتي يف مقدمة العنا�صر الأ�سا�سية للتقدم
والعطاء ح�ضر حفل التخرج عبد اهلل �سامل الظاهري مدير عام �شركة �أدنوك
للتوزيع وم�ساعدوه وعدد من كبار امل�سئولني وموظفي ال�شركة .وقد �أعرب
الظاهري عن �سروره بالنجاح الذي حققه امل�شاركون يف الدفعة الأوىل من
خريجي املدير املعتمد البالغ عددهم  15موظفا من خمتلف �إدارات ال�شركة.
وقال الظاهري �إن االحتفال ي�أتي ت�شجيعا للكوادر الوطنية بكل م�ستوياتها
على ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهد ملوا�صلة م�سرية العطاء واال��ض�ط�لاع بدورها
الرائد يف دفع عجلة الإنتاج وحتقيق ال��ر�ؤى الإ�سرتاتيجية لل�شركة .و�أكد
�أن �أدن��وك للتوزيع تويل اهتماما كبريا بتنمية وتطوير مواردها الب�شرية
من خ�لال و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية للتدريب والتطوير بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات التعليمية ال��رائ��دة يف الدولة بقطاعيها احلكومي واخلا�ص مبا
يلبي احتياجات العمل بكافة جماالته الفنية والإداري��ة والعلمية خا�صة يف
ظل ما ت�شهده ال�شركة من م�شاريع تو�سعية على م�ستوى الدولة.

�أبوظبي الوطنية للفنادق تفتتح اليوم منتجع ريتز كارلتون �أبوظبي
•• برلني-وام:

�أعلن �سعادة حمد بن خلف العتيبة
ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
�أب ��وظ� �ب ��ي ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ف �ن��ادق ان
ال�شركة �ستفتتح اليوم منتجع ريتز
ك��ارل �ت��ون يف اب��وظ�ب��ي �أح ��د ا�ضخم
م �� �ش��روع��ات ال �� �ش��رك��ة ال� ��ذي ي�أتي
�ضمن خططها امل�ستقبلية للنمو
والتو�سع لتطوير �صناعة ال�سياحة
ح�سب اخلطة اال�سرتاتيجية المارة
ابوظبي .2030
و�أك��د العتيبة يف ح��دي��ث م��ع وكالة
�أن � �ب� ��اء االم � � � ��ارات خ �ل��ال معر�ض
بور�صة ال�سفر العاملية  2013يف
ب��رل�ين ان دع ��م ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
للدولة وفر للقطاع ال�سياحي كافة
متطلبات النمو والتطور من خالل
و�ضع �أ�س�س را�سخة للبنية التحتية
م���ش�يرا اىل ان ال�ق�ط��اع ال�سياحي
بات واح��دا من �أهم م�صادر الدخل
الوطني يف �أبوظبي يف ظل الطفرة
الكبرية التي ي�شهدها القطاع.
وق � ��ال ان م�ن�ت�ج��ع ري �ت��ز كارلتون
الذي �سيفتتح غدا يعترب ثاين اكرب
ريتزكارلتون يف العامل واالول من
نوعه يف العامل العربي من ناحية
الفخامة واالت���س��اع اذ مت ت�شييده
على م�ساحة  2.5مليون قدم مربع
على قناة بحرية مطلة على جامع
ال�شيخ زايد الكبري ب�أبوظبي.

و�أ�� �ش ��ار اىل ان م �� �ش��ارك��ة ال�شركة
ه��ذه ال���س�ن��ة �ضمن ج�ن��اح ابوظبي
يف م�ع��ر���ض ب��رل�ين متثلت بنوعية
ف � ��اخ � ��رة م � ��ن ال � �ف � �ن� ��ادق نقدمها
ل �� �ش��رك��ائ �ن��ا االوروب� � �ي �ي��ن واالمل � ��ان
م��و��ض�ح��ا ان ��ه مت ت��وق�ي��ع ع �ق��ود مع
ك�بري��ات �شركات ال�سياحة وال�سفر
االمل��ان�ي��ة واالوروب �ي��ة الر��س��ال �سياح
النخبة اىل منتجع ريتز كارلتون
يف ابوظبي.
وق � ��ال ان م�ن�ت�ج��ع ري �ت��ز كارلتون
يف اب��وظ �ب��ي ي���ض��م ع���ش��رة مطاعم
و 532غ��رف��ة وف�ي�لا ��ش�ي��دت وفقا
الرق��ى معايري ال�ضيافة الفندقية
يف العامل ا�ضافة اىل ت�شييد قاعات
ل�لاع��را���س وامل ��ؤمت��رات واملنا�سبات
ب��أع�ل��ى امل��وا��ص�ف��ات وا��ص�ف��ا املنتجع
ب ��ان ��ه �� �ص ��رح � �س �ي��اح��ي مم �ي��ز على
امل���س�ت��وى ال�ع��رب��ي وا� �ض��اف��ة نوعية
ل�سياحة النخبة يف امارة ابوظبي.
وت ��وق ��ع ح� � ��دوث ق� �ف ��زة ن��وع �ي��ة يف
�صناعة ال�سياحة بامارة ابوظبي يف
ظل امل�شروعات الفندقية العمالقة
وامل � �ت� ��اح� ��ف ال� �ع ��امل� �ي ��ة يف ج ��زي ��رة
ال�سعديات وحلبة يا�س الريا�ضية
الفتا اىل ان منتجع ب��ارك حياة يف
ج��زي��رة ال�سعديات يحقق معدالت
ا��ش�غ��ال ع��ال�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره م��ن افخم
فنادق جمموعة حياة يف العامل.
ويعترب ال�شاطئ اخل��ا���ص باملنتجع
من اجمل ال�شواطئ يف االمارة اذ انه

جزء من حممية طبيعية لل�سالحف
البحرية ويتميز بالرمال البي�ضاء
واملياة الزرقاء ال�صافية.
وق ��ال ان خ�ط��ة اب��وظ�ب��ي لل�سياحة
ت�ضع �إطارا لدعم التعاون مع كافة
اجلهات العاملة يف �صناعة ال�سياحة
ال��دول �ي��ة وت��وف��ر رك �ي��زة م�ستدامة
لزيادة عدد زوار الإمارة وذلك عرب
ت�شجيع وا�ستقطاب �شركات ال�سفر
وال�سياحة من خمتلف �أنحاء العامل
و�إت ��اح ��ة امل� �ج ��ال �أم��ام �ه��ا الغتنام
الفر�ص ال�سانحة يف قطاع ال�سياحة
يف العا�صمة الإماراتية الذي يحقق
منوا �سريعا مطردا.
واكد ان اال�سواق االملانية واالوروبية
تعترب من اه��م اال��س��واق ال�سياحية
ل�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق
وت ��وق ��ع ان ي �ت��م ج �ل��ب امل ��زي ��د من

ال ��زوار يف ال�ع��ام  2013ن�ظ��را ايل
العقود واالتفاقيات اجلديدة التي
مت توقيعها يف بور�صة برلني.
و�أث �ن��ى على ج�ه��ود �شركة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض وهيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة و�شركة االحتاد
للطريان لتن�شيط و�إبراز دور �إمارة
�أبوظبي كوجهة �سياحية واقت�صادية
م�ؤثرة مما ينعك�س �إيجابيا على �أداء
�شركة �أبوظبي الوطنية للفنادق.
وق��ال ان م�شاركتنا �ضمن ان�شطة
هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة يف
بور�صة برلني ويف املعار�ض الدولية
وامل�ح�ل�ي��ة ادى اىل زي ��ادة يف معدل
ت��واف��د ال�سياح �إىل �أبوظبي يف ظل
اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة لتلبية متطلبات
ال �ت�روي� ��ج ل �ل �ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ي يف
االمارة.

االحد 10 -مارس  2013م  -العـدد 10736
2013 - Issue No 10736

March

الفجر الريا�ضي

Sunday 10

ديوكوفيت�ش منده�ش من عودة نادال �إىل مالعب التن�س ال�صلبة
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�أبدى النجم ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش تعجبه من الطريقة التي يلقي
بها مناف�سه الأ�سباين رافاييل نادال نف�سه على مباريات بطوالت املالعب
ال�صلبة كما �سبق �أن فعل مع بطوالت املالعب الرملية الأكرث لينا.
و�أك��د ديوكوفيت�ش  ،امل�صنف الأول ببطولة �إنديان ويلز للأ�ساتذة �،أنه
ب�سبب �إ�صرار ن��ادال على امل�شاركة الكثيفة بالبطوالت  ،فال عجب من
ت�سبب ال�لاع��ب الأ��س�ب��اين يف الأذى لركبتيه وذل��ك م��ع ا�ستعداد نادال
خلو�ض بطولته الأوىل على املالعب ال�صلبة هذا العام.
ومل يتعر�ض ديوكوفيت�ش لأي هزائم بهذا املو�سم و�أحرز لقبي بطولتي
�أ�سرتاليا املفتوحة على ح�ساب الربيطاين �آندي موراي ودبي على ح�ساب
الت�شيكي توما�س بريديت�ش.
وقال الالعب ال�صربي� :إنه (ن��ادال) يعاين حقا على املالعب ال�صلبة ،

التي من الوا�ضح �أنها �أ�صعب �أن��واع املالعب بالن�سبة له لأنها ت�ستهلك
ركبتيه و�صحته .
و�أ�ضاف ديوكوفيت�ش :ظللت زميال لنادال ومناف�سا له طوال ال�سنوات
ال�سبع �أو الثماين الأخرية وقد �شاهدته ولعبت �ضده على �أنواع خمتلفة
من املالعب .
وتابع� :أتفهم املعاناة التي يتكبدها لكي يلعب بهذا امل�ستوى لأنه يعتمد
متاما على قوته البدنية وهذا الأمر يتطلب جمهودا هائال منه .
ويبدو املرن ديوكوفيت�ش �أحيانا كما لو كان رجال مطاطيا بف�ضل قدرته
على اللحاق بكل كرة  ،بينما يبدو �أداء النجم روجيه فيدرر ال�سل�س وقليل
اجلهد كما لو كان عر�ضا للباليه ولكن مب�ضرب تن�س .وكل هذا يختلف
متاما عن �أداء نادال.

حيث يف�ضل الالعب الأ�سباين كثري اجلهد والعرق �أن يبذل كل طاقاته
خ�لال املباريات التي يخو�ضها على �أن��واع املالعب املختلفة كما يفعل
متاما على �أر�ضيته الرملية املف�ضلة.
وت�سبب هذا النوع من الأداء امل�ضني يف �سل�سلة م�شاكل الركبة التي يعاين
منها نادال والتي �أبعده �آخرها عن املالعب ملدة �سبعة �أ�شهر.
وقال ديوكوفيت�ش امل�صنف الأول عامليا الذي ي�ستهل م�شواره يف �إنديان
ويلز من دوره��ا الثاين� :إن��ه (ن��ادال يحب االن��زالق� .إن��ه يحب الرك�ض
حول امللعب والقيام بالعديد من التحركات القوية التي ميكنها �أن ت�ؤذيه
يف النهاية  ،كما حدث معه يف الأ�شهر ال�سبعة الأخرية .
و�أ�ضاف :ال �أعرف كيف ت�سري عملية تعافيه  ،ولكن بابتعاده طوال هذا
الوقت عن املالعب ف�أنا �أعرف �أنه �أخذ كل الوقت الذي يحتاجه و�أعرف

�أنه �صبور للغاية� ،إن (عدم اللعب لفرتات طويلة) �أمر م�ؤمل حقا لأن
هذه الرغبة موجودة بداخلك� ،إنك حتب املناف�سة للغاية وحتب الريا�ضة
التي تريد �أن تلعبها  .وعلق ديوكوفيت�ش على ب�ضع من مباريات نادال
التي لعبها م�ؤخرا على املالعب الرملية قائال :م��ازال مذهال للغاية
 ..يبدو ملك املالعب الرملية مرتاحا متاما وه��و يلعب على �أر�ضيته
املف�ضلة ومل يبد عليه �أي �آثار لآالم الركبة .
وقال الالعب ال�صربي� :إنه ي�سري على الطريق ال�صحيح  ..من الرائع
�أن �أراه يعود جمددا �إىل ريا�ضتنا ب�شكل عام �سواء بالن�سبة للجماهري �أو
بالن�سبة لكل من يحب التن�س لأنه يتمتع ب�شعبية كبرية وكاريزما عالية
وهو معروف يف كافة �أنحاء العامل وانتقلت مناف�سات ال�سيدات �إىل الدور
الثاين مع بداية م�شاركة امل�صنفات يف بطولة �إنديان ويلز.

انطالق املهرجان اخلتامي ال�سنوي ل�سباقات الهجن يف الوثبة اليوم مب�شاركة � 15ألف مطية

برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل ينطلق اليوم املهرجان اخلتامي ل�سباقات
الهجن يف ميدان الوثبة مب�شاركة �أك�ثر من � 15أل��ف مطية
ت�ت�ن��اف����س ع�ل��ى م ��دى �� 314ش��وط��ا وخ���ص���ص��ت � 288سيارة
للفائزين .ويعترب املهرجان اخلتامي ل�سباقات الهجن الأغلى
يف تاريخ املهرجانات اخلتامية حيث �إن اللجنة املنظمة لل�سباق
خ�ص�صت �سيارات جلميع الفائزين يف ال�سباق ويفتتح املهرجان
بفئة احلقايق التي ترك�ض مل�سافة � 50شوطا  30يف الفرتة
ال�صباحية و 20بالفرتة امل�سائية م�سافة كل واحد منها  4كلم
وتبلغ �إجمايل جوائز الفائزين يف الفرتتني ال�صباحية وامل�سائية
 1.9مليون دره��م ثم يكون املوعد يف اليوم التايل مع �سباق
اللقايا للجماعة يف الفرتة ال�صباحية على مدى � 17شوطا تبلغ
جوائزها  1.4مليون درهم ويكون املوعد يف الفرتة امل�سائية مع
حت��دي اللقايا للجماعة يف � 17شوطا حيث يح�صل �صاحب
املركز الأول على ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة بالإ�ضافة
�إىل � 400أل��ف دره��م فيما ينال الفائز بال�شوط الثاين �شداد
اجلعدان باال�ضافة اىل � 400ألف درهم ويحلق الفائز بال�شوط
الثالث بك�أ�س الأبكار املحليات بالإ�ضافة �إىل � 400ألف درهم.
�أم��ا ثالث �أي��ام املهرجان فخ�ص�ص لفئة اللقايا مل�سافة  5كلم
لأ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ ور�صدت له � 30سيارة قيمة بالإ�ضافة
�إىل  3رموز عبارة عن ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أبكار
ع��ام ث��م ال�شداد ث��م ك��أ���س �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة �أبكار
حمليات ويقام يف الفرتة ال�صباحية �سباق الأبكار حمليات ثم
�أبكار مهجنات ثم جعدان حمليات ويتوقع �أن ترتفع املناف�سة
يف ال�سباق نظرا لقوة املطايا امل�شاركة يف التحدي .ويكون املوعد
يف اليوم الرابع مع �سباقات الإيذاع لأبناء القبائل مل�سافة  6كلم
التي مت توزيعها على فرتتني � 16صباحية ومثلها م�سائية
ويكون املوعد يف امل�ساء مع ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
«�أبكار عام» ثم ال�شوط الثاين وجائزته �شداد يف حتدي اجلعدان
يعقب ذلك �شوط ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة لفئة الأبكار
حمليات .وينتقل املهرجان يف اليوم اخلام�س ل�سباقات الإيذاع
لأ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ على مدى � 30شوطا وترك�ض جنائب
الإب��ل فيه بحثا عن الرموز الثالثة ففي ال�شوط الأول ينال
الفائز ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أبكار عام ثم �شداد يف
�شوط اجلعدان الثاين ثم ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
لفئة الإي��ذاع �أبكار عام وتبلغ �إجمايل جوائز ال�سباق �أكرث من
 4ماليني دره��م .ويقام بعد ذلك �سباق الثنايا الطفح مل�سافة
 6كلم بامليدان اجلنوبي على مدى � 28شوطا ويبلغ �إجمايل
جوائز الفائزين  2.3مليون درهم و�ستكون البداية يف ال�صباح

مع �شوط ثنايا �أبكار حمليات ثم �شوط املهجنات يعقب ذلك
حتدي اجلعدان ويف الفرتة امل�سائية يقام � 16شوطا .وي�صل
املهرجان ال�سنوي اخلتامي ل�سباقات الهجن �إىل حمطة الثنايا
يف اليوم الثامن حيث تتناف�س جنائب الأ�صايل مل�سافة  8كلم
بامليدان الغربي وعلى مدى � 32شوطا بحثا عن  6رموز هي
ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة لأ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
وجائزته ك�أ�س و� 400أل��ف دره��م وهو �شوط �أبكار عام يعقب
ذل��ك حت��دي ال�شداد للجعدان وجائزته � 400أل��ف دره��م ثم
ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للأبكار املهجنات وجائزته
� 400أل��ف دره��م بالإ�ضافة �إىل بقية الأ��ش��واط امل�سائية .ويف
الفرتة ال�صباحية تتناف�س ثنايا �أبناء القبائل بحثا عن  3رموز
يف الأ��ش��واط الأوىل ثم � 12سيارة ويتوقع �أن ي�شهد ال�سباق
مناف�سة �ساخنة بني املطايا التي �أكملت ا�ستعداداتها لتحدي
عا�صمة امليادين .ويف اليوم التا�سع وقبل الأخري من املهرجان
تتناف�س احلول والزمول لأبناء القبائل يف الفرتة ال�صباحية
وه�ج��ن �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ يف ال�ف�ترة امل�سائية بامليدان
الغربي مل�سافة  8كلم وخ�ص�صت لها � 31سيارة .وي�سدل ال�ستار
على املهرجان اخلتامي ل�سباقات الهجن يف عا�صمة امليادين
بالوثبة ب�سباق احل��ول وال��زم��ول على �سيف �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة يف الفرتة امل�سائية حيث تقام � 4أ�شواط يف الفرتة
امل�سائية م�سافة كل منها  10كلم وينال الفائز باملركز الأول يف
�شوط الزمول على �سيارة رجن روفر بالإ�ضافة �إىل خنجر فيما
يك�سب الفائز بنامو�س الثاين رجن روفر بالإ�ضافة �إىل خنجر
ويح�صل الفائز بال�شوط الثالث زمول عام على �سيف �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة ومليون درهم ويعانق الفائز ب�آخر �أ�شواط
امل�ساء �سيف الإم��ارات ومليون دره��م .و�أ��ص��درت اللجنة العليا
املنظمة لل�سباق �شروطا و�ضوابط م�شددة للم�شاركني يف ال�سباق
�أهمها �إخ�ضاع الهجن الثالث الأوائ��ل من كل �شوط لفحو�ص
املواد املحظورة .ومن �ضمن �شروط ال�سباق �أنه ال يحق م�شاركة
الهجن امل�سجلة يف الأ��ش��واط بغري التي مت الت�سجيل بها ويف
حالة الت�سجيل يف الأ�شواط الرئي�سية وعدم تقدمي معلومات
كاملة عن املطية امل�سجلة يحق للجنة املنظمة �شطبها نهائيا من
امل�شاركة .و�أو�ضحت اللجنة املنظمة �أنه ال يحق م�شاركة املطية
املحلقة كما ال يجوز م�شاركة املطية �أك�ثر من م��رة واح��دة يف
ال�سباق وال يحق الرتفيع بني الأ�شواط والتقيد التام مبراحل
الت�سنني .كما منعت اللجنة ا�ستعمال جهاز ال�صدمة الكهربائية
فيما �أكدت �أحقيتها يف االحتفاظ بالراكب الآيل ومنعت اللجنة
م�شاركة ال�سودانيات �إال يف الأ�شواط املخ�ص�صة لها.
و�أ��ش��اد معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن حممد �آل نهيان

على جوائز نقدية و�سينال الفائزون يف كل الأ�شواط �سيارات
بالإ�ضافة �إىل جوائز نقدية قيمة للحائزين على املراكز من
الثاين وحتى العا�شر يف كل �شوط .و�أ�ضاف معاليه ان الإمارات
انتهجت منذ قيامها �سيا�سة حكيمة تقوم على التوفيق بني
املا�ضي واحلا�ضر واحلداثة واملوروثات وعلى الرغم من التقدم
الكبري ال��ذي �شهدته البالد يف خمتلف �أوج��ه احلياة من بنية
حتتية حديثة وخدمات تعليمية و�صحية واجتماعية �إال �أنها مل
تتنكر لرتاثها وما�ضيها وعاداتها وتقاليدها .و�أ�ضاف معايل
ال�شيخ �سلطان بن حمدان �أن ريا�ضة �سباقات الهجن العربية
الأ��ص�ي�ل��ة م��رت ب��ال�ع��دي��د م��ن امل��راح��ل وال �ت �ط��ورات واكت�سبت
الكثري من الإمكانات من خالل الدعم املادي واملعنوي يف �سبيل
�إحياء الرتاث ال�شعبي وذلك عرب �إقامة م�ضامري ال�سباق الذي
�صممت على �أحدث املوا�صفات وزودت ب�أحدث الأجهزة التقنية
التي �أ�سهمت يف تطوير هذه الريا�ضة العربية الأ�صيلة.
و�أ��ش��ار معاليه �أن��ه يوما بعد �آخ��ر ي��زداد ر�صيد ه��ذه الريا�ضة
ال�تراث�ي��ة ع�بر احل��واف��ز وال��دع��م ال��ذي تلقاه تثبيتا للمبادئ
العربية الأ�صيلة يف نفو�س النا�شئة والأجيال اجلديدة فازدادت
�أع � ��داد حم�ب��ي ري��ا��ض��ة ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن ل�ي����س ع�ل��ى امل�ستوى
ال��وط �ن��ي ف�ح���س��ب ب��ل ط��ال��ت ال�ك�ث�ير م��ن اجل��ال �ي��ات العربية
والأجنبية املقيمة يف ال��دول��ة .وق��ال معاليه يعترب املهرجان
الرتاثي ال�سنوي عر�ضا تراثيا يلتقي فيه الإخ��وة من الدولة
ودول جمل�س التعاون حيث ي�أخذ هذا املهرجان اهتماما كبريا
من امل�شاركني .وحت��دث معايل ال�شيخ �سلطان بن حمدان بن
حممد �آل نهيان عن انطالقة املهرجان اخلتامي للهجن يف
ال��وث�ب��ة م ��ؤك��دا ان امل��و��س��م احل��ايل �شهد مناف�سات ق��وي��ة بني
املطايا وبد�أ مبكرا يف عا�صمة امليادين بدوري الأ�صايل و�أعقب
ذلك امل�شاركة يف بطولة جمل�س التعاون اخلليجي بالكويت ثم
انتقلنا �إىل مهرجان املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان الرتاثي وبعدها احتفالية مهرجان حممد
ب��ن زاي��د ل�سباقات الهجن يف �أم القيوين ليحني امل��وع��د مع
ختامي الوثبة الذي �سيكون م�سكا ملو�سم حافل باملتعة والإثارة
والتحدي وعندما ينطلق ال�سباق تكون املطايا قد و�صلت �إىل
قمة جاهزيتها مما يعني �أن املناف�سة �ستكون على �أ�شدها للظفر
بالنامو�س.
وق��ال معاليه اع�ت�ب��ارا م��ن ال�ي��وم ن�ح��ن يف ع��ر���س ��س�ن��وي رائع
يرتقبه امل�لاك وامل�ضمرون واجل�م��اه�ير وي�ت��وق �إل�ي��ه اجلميع
وعندما ترك�ض جنائب الأ�صايل جت�سد حالة رائعة من احلب
الذي تكنه الدولة لهذه الريا�ضة وحر�صنا ال�سنوي على �إقامة
احتفال يجمع �أه��ل الهجن يف املنطقة ليتوافدوا ويتفاكروا

م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س احت��اد �سباقات
الهجن بالدعم ال�لاحم��دود ال��ذي جت��ده الريا�ضات الرتاثية
من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل مو�ضحا معاليه �أن �أي��ادي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان بي�ضاء على ال�سباقات م�شريا
�إىل �أن �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل 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 .وق��ال معاليه :نرفع �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان على دعمه
املتوا�صل ل�سباقات الهجن حتى حتولت �إىل ريا�ضة �شعبية يقبل
عليها �شبابنا ملمار�ستها واال�ستمتاع بها حيث �أح��دث اهتمام
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة بريا�ضات الهجن نقلة جوهرية
يف ال�سباقات التي تطورت كثريا وتخطت ح��دود املحلية �إىل
العربية واخلليجية .و�أكد معاليه �أن الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة يحر�ص على دعم وتعزيز الريا�ضات الرتاثية
كافة وعلى ر�أ�سها �سباقات الهجن م�شريا �إىل �أن �سباقات الهجن
حمظوظة بدعم �سموه املتوا�صل .و�أو�ضاف معاليه :ان 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 الريا�ضة من �أجل تطورها وازدهارها
حتى و�صولها �إىل العاملية .واكد معاليه :ان توجيهات و�أفكار
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان مب�ث��اب��ة ق ��وة دفع
�إ�ضافية للريا�ضات ال�تراث�ي��ة عموما و�سباقات الهجن على
وجه اخل�صو�ص وبف�ضل دعم واهتمام �سموه جنحنا يف تنفيذ
اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل��ري��ا��ض��ة ال�ه�ج��ن ب ��الإم ��ارات وقدمنا
من��وذج��ا م�شرفا يف خمتلف ال�سباقات باملو�سم ال�ت��ي حظيت
مب�شاركة خليجية وا��س�ع��ة .و�أك ��د معاليه ان��ه ب��دع��م واهتمام
ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان تخطت �سباقات
الهجن حدود املحلية لتحلق على �أجنحة الرتاث وتعزز مبد�أ
توا�صل الأجيال .وقال معاليه ان املهرجان اخلتامي ل�سباقات
الهجن يختلف �شكال وم�ضمونا عن املواعيد 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�صحاب النامو�س يف الأ�شواط الأوىل على �سيارات ثم الآخرين

وي��ر��س�م��وا خ�ط��ط م�ستقبل ري��ا��ض��ة الآب� ��اء والأج � ��داد .ولفت
معاليه اىل ان �أن ريا�ضة �سباقات الهجن العربية الأ�صيلة مرت
بالعديد من املراحل والتطورات واكت�سبت الكثري من الإمكانات
من خالل الدعم املادي واملعنوي يف �سبيل �إحياء الرتاث ال�شعبي
وذل��ك عرب �إقامة م�ضامري ال�سباق التي �صممت على �أحدث
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 �أنه يوما بعد �آخر يزداد ر�صيد هذه الريا�ضة
ال�تراث�ي��ة ع�بر احل��واف��ز وال��دع��م ال��ذي تلقاه تثبيتا للمبادئ
العربية الأ�صيلة يف نفو�س النا�شئة والأجيال اجلديدة فازدادت
�أعداد 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 .ويف ختام حديثه �أ�شاد معاليه برعاة املهرجان
وال��داع �م�ين ع�ل��ى ج �ه��وده��م ال �ك �ب�يرة يف �إجن� ��اح ع��ر���س الآب ��اء
والأجداد.
وق��د ابتكرت اللجنة العليا املنظمة لل�سباق اخلتامي للهجن
يف الوثبة طريقة حديثه لت�سجيل املطايا يف ال�سباق يف خيمة
ك�ب�يرة مت جتهيزها بكل و�سائل ال��راح��ة للم�شاركني وك��ل ما
على املالك فعله االنتظار حتي ي�أتي دوره ثم يقوم فريق عمل
م��ن امل��واط�ن�ين الأك �ف��اء بخدمته بعد �أن يطلبون منه �إب��راز
بطاقة ت�سجيل املطية ثم يتم تخيريه يف ال�شوط الذي يرغب
بامل�شاركة فيه وذلك بناء على اع��داد املطايا التي مت ت�سجيلها
يف كل �شوط.
والنظام اجلديد يقلل فر�ص االخطاء وامل�شاركة يف اكرث من
�شوط وا��ش��اد امل�لاك وامل�ضمرين بالفكرة اجل��دي��دة وطريقة
الت�سجيل وتقدموا بال�شكر للجنة املنظمة لل�سباق والت�سهيالت
الكبرية التي مت تقدميها لإجناح املهرجان اخلتامي.
وبتوجيهات معايل ال�شيخ �سلطان ب��ن ح�م��دان ب��ن حممد �آل
نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س احتاد
�سباقات الهجن اطلق االحتاد حملة للمن�شطات بهدف تثقيف
امل�لاك وامل�ضمرين بخطورة ا�ستخدام امل��واد املن�شطة وجلعل
ري��ا��ض��ة الآب ��اء واالج� ��داد خالية م��ن املن�شطات ولإع�ل�اء قيم
التناف�س ال���ش��ري��ف ب�ع�ي��دا ع��ن ح���س��اب��ات ال��رب��ح واخل �� �س��ارة .و
�أ��ص��درت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان اخلتامي للهجن
كتيبا خا�صا عن ال�سباق ي�شتمل على جدول الفعاليات باللغتني
العربية والإجن�ل�ي��زي��ة م��ع �شعار امل�ه��رج��ان كما �أ� �ص��درت �إدارة
�سباقات الهجن كتيبا خا�صا باجلائزة يحتوي على كلمة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة.

انت�صارات مغربية وبرازيلية و�إيرانية وبريطانية يف ليلة الفنون القتالية بدبي

حفلت ليلة ج�ل��وب��ال فايتينج  1ل�ن��زاالت امل�لاك�م��ة التايالندية
وف�ن��ون ال�ق�ت��ال ب��ال�ن��زاالت ال�ق��وي��ة ال�ت��ي ك��ان يرتقبها امل�ئ��ات من
املتفرجني من خمتلف اجلن�سيات الذين ح�ضروا يف مركز دبي
التجاري العاملي مل�شاهدة هذه النزاالت التي باتت تكت�سب �شعبية
متزايدة حول العامل .و �شهدت املناف�سات فوزا بال�ضربة القا�ضية
وف��وزي��ن �آخ��ري��ن بال�ضربة الفنية القا�ضية فيما ح�سم احلكام
ال �ن��زاالت الثمانية الأخ ��رى بالنقاط لتقارب امل�ستوى و�صمود
املالكمني الذين ح�ضروا من خمتلف دول العامل للتناف�س يف هذا
البطولة  .ومن بني املقاتلني الـ  22تواجد مقاتل عربي وحيد هو
املغربي عبد الغني منري الذي فر�ض قوته وجدراته على مناف�سه
الفلبيني �أتان كانلوبو الذي مل يقوى على مقاومة �ضربات املقاتل
العربي ال��ذي حقق ف��وزا م�ستحقا �أث��ار حما�سة اجلمهور  ،وقدم
مالكمان برازيليان �أداء ملفتا يعك�س تطور الفنون القتالية يف
الربازيل حيث حقق ادريانو ليما فوزا م�ستحقا الرتكمان�ستاين

قدرة ماميدوف فيما فاز مواطنه فالفيو �سريفاين على االيراين
حممد من�صوري ال��ذي ن��ال ت�شجيعا كبريا لكنه مل يقوى على
م��واج �ه��ة م�ن��اف���س��ه ال�ب�رازي �ل��ي الأك�ث��ر خ�ب�رة وك �ف��اءة  ،ك�م��ا مل
ي�ستطع الت�شجيع االي��راين من ترجيح كفه مواطنهم ابراهيم
زاغ بو�شتخات�شي ال��ذي خ�سر �أم��ام مناف�سه ال�ق��وي التايالندي
ج��ام�ي�ن�ي��ان � �س��ري �ك��ام .وح �ق��ق االي � ��راين داوود اوج ��اغ ��ي الفوز
على مناف�سه الرو�سي ربيع الدين كلبيخانوف كما ف��از مالكم
ايراين �آخر هو مهدي رميزاين على ال�سويدي من �أ�صل عراقي
ثابت ال�سعدي  ،واحتفلت البولندية �سيلفيا ماجدالينا كثريا
بفوزها على اليونانية ميلينتا مارتينو يف النزال الوحيد الذي
اقيم لل�سيدات يف مناف�سات املالكمة التايالندية لل�سيدات � ،أما
الربيطاين كريج جاري هارميان فقد قدم عر�ض يف القوة املطلقة
حني �سيطر ط��وال اجل��والت الثالث لنزاله مع االي��راين ح�سني
مال مهدي وحقق ف��وزا م�ستحقا ووا�ضحا  .وكانت قمة االثارة

يف ن��زال االي��راين عبا�س مال مهدي مع الفرن�سي �أحمد م��ؤذن ،
حيث فر�ض الفرن�سي تفوقا وا�ضحا خ�لال اجلولتني االوليني
 ،لكن املالكم االي��راين املرعوف بالنمر �سدد �سيال من اللكمات
والرف�سات يف اجلولة الثالثة جعلت يخطف الفوز من مناف�سه
العنيد الأك�ث�ر خ�برة  ،وق��ال عبا�س بعد ال �ن��زال ه��ذه �أول مرة
اخو�ض فيها نزاال بفنون القتال املختلطة و�أنا م�سرور بالنتيجة
التي حققتها كما �أ�شكر املنظمني على اتاحة الفر�صة يل للتناف�س
يف مثل هذه البطوالت والك�شف عن قدراتي .
وع�ب�ر �أم�ي�ر �شافعي ب��ور منظم احل ��دث ع��ن ��س�ع��ادت��ه بامل�ستوى
الفني للمناف�سات التي قدمها املالكمون واحل�ضور اجلماهريي
للمناف�سات كما ق��دم ال�شكر ملجل�س دب��ي الريا�ضي على منحه
الفر�صة لتنظيم مثل هذه املناف�سات بفنون القتال و�إىل قناة دبي
الريا�ضية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية التي قدمت التغطية للبطولة
والتعريف بها.

تكـريـــم الفائـــزيــن بجـــوائـــز �أو�سكـــار �أم الإمـــارات اليــــوم يف هيـــو�ســـــنت
يقام اليوم حتت رعاية مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان العاملي
للخيول العربية اال�صيلة و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى
للطفولة والأمومة �أم الإمارات حفل تكرمي الفائزين باو�سكار ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك ام االمارات يف الفئات ال�ست التي ا�شتملتها اجلائزة يف جمال الفرو�سية
املتعلقة باخليل العربي والفائزين باجلوائز يف الدورة ال�ساد�سة والع�شرين جلائزة
داريل اوورد للميزين يف جمال الفرو�سية يف الواليات املتحدة الأمريكية يف الفئات
الـ  11التي ا�شتملتها اجلائزة .و�سيقام احلفل الذي �سيقدمه بريك توم�سون
امل��ذي��ع يف ال �ـ ب��ي ب��ي �سي يف فندق ج��ي دبلو م��اري��وت بهيو�سنت ب��والي��ة تك�سا�س
بالواليات املتحدة االمريكية بح�ضور الدكتورة ودودة بدران املديرة العامة ملنظمة
املر�أة العربية وعبدالرحمن اجلابر ممثل عن �سفارة الدولة يف الواليات املتحدة
و�سامي البوعينني رئي�س الإحتاد العربي ل�سباقات اخليول العربية وعبد املح�سن
الدو�سري الأمني العام امل�ساعد بالهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة والرا
�صوايا مديرة مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان العاملي للخيول
العربية رئي�سة ال�سباقات الن�سائية بالإحتاد ال��دويل ل�سباقات اخليول العربية
وعلي مو�سى اخلمريي مدير نادي دبي للفرو�سية وكني�سمان رايت مدير جائزة

حماكم دبي

الداريل اوورد وديني�س جوليت من منظمة �أريبيان ري�سنج كاب ا�ضافة اىل عدد
من الرعاة للمهرجان وجمع غفري من املهتمني باخليول العربية من معظم ارجاء
العامل من مربني ومالك ومدربني وفر�سان وفار�سات .وقالت الرا �صوايا مديرة
املهرجان �أن احلفل �سيبد�أ يف متام ال�سابعة والن�صف م�ساء بتوقيت هيو�سنت حيث
�سيمر اجلميع على ال�سجادة احلمراء وم��ن ثم يقام حفل كوكتيل ي�ضم 200
�شخ�ص من جميع املهتمني ب�سباقات اخليل يف العامل من مربني ومالك ومدربني
وفر�سان بعد ذل��ك �ستتم مرا�سم االع�لان عن الفائزين باجلوائز يف او�سكار �أم
الإم��ارات على امل�ستوى العاملي والتي ت�شمل  6فئات هي فئة �أف�ضل مربي وفئة
اف�ضل مالك خيل وفئة �أف�ضل مدرب وفئة اف�ضل فار�سة وفئة �أف�ضل مهرة وفئة
�أف�ضل �إجناز .و�أ�ضافت انه مت تر�شيح ثالثة مر�شحني يف كل فئة �سيتم ال�سحب
بينهم الختيار الفائز باجلائزة يف كل فئة يف الفئات ال�ست� .أما بالن�سبة جلائزة
الداريل اوورد الـ  26على امل�ستوى االمريكي �أو�ضحت �صوايا انها ت�شتمل  11فئة
مت تر�شيح خم�سة مر�شحني يف كل فئة �سيتم ال�سحب بينهم الختيار الفائز يف كل
فئة .والفئات هي الفئة الأوىل فئة جود العام واملر�شحني لهذه الفئة اخليول م�س
ديك�سي و�ساند بيرب و�سو بيج �إذ برت و�ستاتيو�س �سيمبول والفئة الثانية هي فئة
املولدين واملر�شحني لهذه الفئة �إل تود بيوك و جان تيت�س و�سام فا�سكو�س وبيل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

حماكماال�ستئناف
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/429ا�ستئناف عقاري

اىل اخل�صم املدخل  - 1 /دجاميل امالو وكيل ومدير م�ؤ�س�سة مورانو
للو�ساطة العقارية جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل�ست�أنف  /جربان
حممد احمد مالك م�ؤ�س�سة م��وران��و للو�ساطة العقارية ق��د ا�ست�أنف
ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2009/256عقاري كلي بتاريخ
 2012/7/3وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/4ال�ساعة
� 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch1B.10وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/1293جت جز  -م ت -ب� -أظ

مدعي/بيما للمقاوالت العامة مدعى عليه :خليفه حمد ح�سني مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية املطلوب اعالنه/خليفة حمد ح�سني عنوانه:
بالن�شر(بورود التقرير) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة 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//
قلم املحكمة التجارية

وان��درون وديانا وال��درون والفئة الثالثة هي فئة املالك واملر�شحني لهذه الفئة
جي نيفين�س لورانز مون وران�شي ورو�سربوك فارم و�سام فا�سكو�س وبيل واندرون
والفئة الرابعة هي فئة الفر�سان واملر�شحني لهذه الفئة �سانتو�س تيفيز وجو�س
فينجارد و�أدري��ان رامو�س وجريجوري ريفريا ويكاردو �سانتانا والفئة اخلام�سة
هي فئة املدربني واملر�شحني لهذه الفئة اليزابيث براند وكني دانلوك وراندي
تانلي ورون مارتينو و�سكوت بول والفئة ال�ساد�سة هي فئة اخليول عمر � 3سنوات
لفئة الذكور واملر�شحني ال�س فاز و�ساند بال�ست و�سكريت تري�شو و�سموك هاو�س
وف��از ماين �سون واملر�شحات يف الفئة ال�سابعة وهي فئة الإن��اث �ساند �أون فاير
و�سوجار �ساند وتي �إم �سا�ستيو�س وميند�س ووايكيد ويف الفئة الثامنة وهي فئة
اخليول عمر � 4سنوات املر�شحون يف فئة الذكور بات�ش كا�سيدي وباى جويل ات�س
هوت و�إت�س فار ف��روم اوف��ر وتي �إم جونيور ويف الفئة التا�سعة وهي فئة الإناث
املر�شحات لهذه الفئة �إبيو كامب وليتل بيت وم�س ديك�سي وريت�ش كينكجو ويف
الفئة العا�شرة وهي فئة اخليول الكبرية املر�شحون لفئة الذكور ابيرت�س جويل
بريت و�سو بيج �إذ بيرت و�ستاتيو �سامبول وتي �إم فريد تك�سا�س واملر�شحات يف الفئة
احلادية ع�شرة وهي فئة الإناث ديك�سي فالنتني و�أك�سولي�سيف هييت و�إم تي �إف
ولوري ىين و�إ م دي �شوجر �آند �سباي�سي .

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10736بتاريخ2013/3/10

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/331تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ ��ض��ده -1/حممد خلفان �سعيد ب��رق��راع��ة جمهول حم��ل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ /حممد �سعيد ح��ارب وميثله :حكمت حممود فيا�ض
مبوجب القرار ال�صادر من اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل بني امل�ؤجرين
وامل�ست�أجرين ببلدية دب��ي فانك مكلف ب��االت��ي� :سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )189302دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذل��ك خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار املذكور خ�لال  15من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/367ا�ستئناف جتاري

العدد  10736بتاريخ2013/3/10

اىل اخل�صم املدخل  - 1 /حاجي جان حممد يعقوب اخل�صم املدخل
 -2/حاجي حممد اقبال يعقوب جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
� /شركة جتارة عبدالرزاق يعقوب قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2010/1073جتاري كلي بتاريخ  2013/3/26وحددت لها
جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2013/4/2ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch2E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
ق�سم الطعون

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/1055تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالرزاق ح�سن الزرعوين جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ /ال�شعفار الوطنية للمقاوالت �ش ذ.م.م وميثله :عبدالرحمن
ح�سن حممد املطو ع قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )593883دره��م والتي متثل حمجوز ال�ضمان
بن�سبة  %5من القيمة االجمالية للأعمال مبوجب االتفاق املربم بني الطرفني
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار املذكور خ�لال  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية
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نا�شئو �شطرجن العني يحتفلون بفوز حارب ال�شام�سي بجائزة التميز اختتام بطولة اجلوجيت�سو املدر�سية اليوم يف ابوظبي
�أقام نا�شئو �شطرجن العني حفل تكرمي لزميلهم حارب
ال�شام�سي مبنا�سبة فوزه بجائزة التميز لأف�ضل العب
عن �شهر فرباير وذلك بالتن�سيق مع اللجنة الثقافية
واالجتماعية ب�ن��ادي العني للثقافة وال�شطرجن ،وقد
�أ� �ش��اد امل�ه�ن��د���س ط ��ارق ال�ط��اه��ر رئ�ي����س اجل �ه��از الفني
بالنادي بهذه املبادرة الطيبة من النا�شئني جتاه زميلهم
مم��ا يعك�س ال��روح اجل��دي��دة التي ت�سود ب�ين النا�شئني
وفرحتهم لإجناز زميلهم  .و�أ�ضاف الطاهر �أن التعاقد
مع املدر�سة الأوربية يف التدريب بد�أ ي�ؤتي ثماره �سريعا
حيث حقق نا�شئو النادي تقدما ملحوظا يف م�ستواهم
ونتائجهم خالل ال�شهر املا�ضي بف�ضل و�ضوح الر�ؤية
الفنية واخلطة الإ�سرتاتيجية الطموحة املحفزة التي

و�ضعها اجلهاز الفني لتح�سني �أداء الالعبني والالعبات
وتطوير نتائجهم يف البطوالت املحلية والدولية .
وكان النا�شئ املوهوب حارب ال�شام�سي قد �إن�ضم للنادي
قبل عام واحد فقط و�أبهر مدربيه بنتائجه خالل العام
املا�ضي يف بطولة الإمارات حتت � 10سنوات حيث ت�صدر
البطولة منذ بدايتها رغم حداثة عهده باللعبة وكونها
امل�شاركة الأوىل له يف بطولة على م�ستوى الدولة ولكنه
حقق نتائج مم�ت��ازة ورغ��م خ�سارته يف بع�ض الأو�ضاع
املك�سوبة ب�سبب نق�ص اخل�برة �إال �أن نتائجه املتميزة
�أهلته للم�شاركة يف مباريات ح�سم التعادل لينتزع املركز
الثاين على م�ستوى الدولة بجدارة معلنا ميالد موهبة
�شطرجنية واعدة.

فازت مدر�سة زايد الثاين باملركز االول على م�ستوى مدار�س ابوظبي فيما ظفرت مدر�سة �سلطان بن زايد
بك�أ�س املركز االول على م�ستوى مدار�س العني �ضمن املناف�سات الت�أهيلية لبطولة اجلوجيت�سو املدر�سية
التي تختتم اليوم يف �صالة ن��ادي اجلزيرة حتت ا�شراف وتنظيم جمل�س ابوظبي للتعليم  .و�شارك يف
مناف�سات بطولة املدار�س للجوجيت�سو ب�أبوظبي  242طالبا من احللقة الثانية ميثلون  15مدر�سة
.وح�صلت مدر�سة زايد الثاين على  42نقطة وحلت ثانيا مدر�سة ال�صقور بر�صيد  41نقطة وجاءت
ثالثا مدر�سة عبد اهلل بن رواحة بر�صيد  40نقطة ووقفت بنف�س الر�صيد مدر�سة الغزايل باملركز الرابع.
وعلى م�ستوى بطولة العني ح�صلت مدر�سة �سلطان بن زايد على املركز االول بر�صيد  18ميدالية ملونة
وجاءت ثانيا مدر�سة املقام بنيلها  15ميدالية يف حني حلت باملركز الثالث مدر�سة التوفيق بر�صيد 12
ميدالية � .شهد املناف�سات حميد عبد اهلل مدير ادارة �ش�ؤون الطلبة مبجل�س ابوظبي للتعليم ونا�صر خمي�س
عامر مدير الأن�شطة الال�صفية مبجل�س �أبوظبي للتعليم وعدد من املهتمني باللعبة وامل�س�ؤولينبمجل�س
�أبوظبي للتعليم و�أعداد كبرية من طالب وطالبات املدار�س و�أ�سر الالعبني  .وقام كل من حميد عبد اهلل
ونا�صر خمي�س بتتويج الفائزين وتوزيع امليداليات  50 - 4.كجم.

اليوم ..مواجهات اجلولة الثالثة

17

انت�صارات مميزة لفرق بني يا�س ودا�س وليوا يف دوري وزارة �ش�ؤون الرئا�سة الكروي

حققت فرق بني يا�س ودا�س وليوا انت�صارات مميزة
يف اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن م�ن��اف���س��ات ال � ��دور االول
ل��دوري وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة ال�ك��روي ال��ذي يقام
على مالعب فندق ق�صر االمارات حتى  31مار�س

�ش�ؤون الرئا�سة لقطاع اخلدمات امل�ساندة  ،بجانب
منت�سبي وزارة � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ومم�ث�ل��ي جمل�س
ابوظبي الريا�ضي وعدد غفري من املتابعني وحمبي
كرة القدم .
وا� �س �ف��رت م��واج �ه��ات اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة للمجموعة
االوىل ع��ن ت�ع��ادل ب�ين فريقي اخل��ال��دي��ة وبينونة
بهدفني لكل منهما  ،يف املباراة التي اداره��ا احلكم
ب��در احل��ارث��ي  ،حيث �سجل ل�ل��أول جن��م اجلزيرة
ال�سابق �صالح عبيد وحممد الزيدي  ،فيما احرز
ه��ديف الثاين في�صل امل��زروع��ي ونايف الكتبي  ،كما
�شهدت املباراة الثانية فوز بني يا�س على �صري بني
يا�س بثالثة اه��داف لهدف � ،سجل للفائز في�صل
احل �م��ادي (ه��دف�ي�ن) وك��ون���س�ن��ات��ن ادري � ��ان  ،فيما
احرز في�صل خلفان املزروعي هدف �صري بني يا�س
الوحيد .
ويف لقاءات املجموعة الثانية متكن فريق ليوا من
اجل ��اري� ،ضمن ال�برام��ج واالن�شطة الريا�ضية يف حتقيق االنت�صار على فريق البطني بهدفني لهدف
اتفاقية ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ة ب�ين ال ��وزارة وجمل�س يف املباراة التي قادها حتكيميا حممد ال�شبب و�شهدت
ابوظبي الريا�ضي.
اثارة كبرية ومناف�سة قوية بني الفريقني الطاحمني
�شهد املباريات �سعادة �سلطان احلمريي وكيل وزارة لك�سب ال�ن�ق��اط ال�ث�لاث � ،سجل االه ��داف للفريق

الفائز احمد عي�سى العامري وفي�صل العربي  ،يف
حني جاء هدف البطني بقدم عبد الرحيم احلمادي
 ،وحملت املباراة الثانية انت�صارا مميزا لفريق دا�س
على فريق اليا�سات بثالثة اهداف لهدف  ،احرزها
ك��ل م��ن �سعيد ال�شام�سي وح�سني ال�ع�بري ونا�صر
املزروعي  ،فيما �سجل للخا�سر ماجد اخلال�صي .
و� �س��ادت ج�م�ي��ع امل �ب��اري��ات ل�غ��ة ال �ت �ح��دي وال�صراع
والتناف�س ال�شريف بهدف حتقيق الفوز واالنت�صار
و� �ض �م��ان ع �ب��ور دور امل �ج �م��وع��ات وال �ت ��أه��ل للدور
ال�ث��اين ال��ذي يحفز جميع العبي ال�ف��رق الثمانية
امل���ش��ارك��ة يف مناف�سات البطولة ال�ت��ي ت�ق��ام �ضمن
�أجندة امل�سابقات الريا�ضية يف اتفاقية التعاون بني
وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة وجمل�س ابوظبي الريا�ضي
وال�ساعية لتحقيق ال�شراكات احلكومية يف املجال
الريا�ضي والعمل على ن�شر الوعي الريا�ضي الثقايف
يف �صفوف خمتلف �شرائح املجتمع وال�سعي لتفعيل
الأن�شطة الريا�ضية يف جمتمع وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
وت �ع��زي��ز ال ��رواب ��ط وال �� �ص��داق��ات ودع� ��م التوا�صل
االجتماعي بني فرق الوزارة وامل�ؤ�س�سات التابعة لها
بجانب احلر�ص على رعاية ودعم املواهب والقدرات

الأوىل فريقي بينونة و��ص�ير بني ي��ا���س  ،ويجمع
التي ت�ضمها الفرق امل�شاركة.
وجت��ري ال�ي��وم على مالعب فندق ق�صر االمارات اللقاء الثاين اخلالدية مع بني يا�س  ،فيما ت�شهد
�أرب��ع مواجهات يف اجلولة الثالثة من ال��دور االول امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ل �ق ��اءات دا�� ��س م��ع ف��ري��ق ليوا
م��ن مناف�سات ال ��دوري  ،حيث يلتقي يف املجموعة واليا�سات مع البطني .

اليوم ..ت�ستكمل مواجهات دور الـ16

ت�أهل قلعة اجلاهلي وفلج هزاع لدور الربع نهائي لبطولة العني للأحياء ال�سكنية
ت��أه�ل��ت ف��رق قلعة اجل��اه�ل��ي وف�ل��ج ه ��زاع اىل
دور الربع نهائي من بطولة العني للأحياء
ال�سكنية ل�سباعيات كرة القدم اثر انت�صاراتهم
املميزة يف مباريات دورال 16م��ن مناف�سات
البطولة التي تقام بتنظيم و�إ�شراف جمل�س
ابوظبي الريا�ضي بالتعاون مع بلدية العني
قطاع و�سط املدينة ونادي العني الريا�ضي.
وا� �س �ف��رت ل �ق��اءات ال� ��دور ال �ث��اين ال �ت��ي جرت
يف ملعب حديقة ال ��وادي مبدينة ال�ع�ين عن
ف��وز �صريح وعري�ض لفريق قلعة اجلاهلي
على ف��ري��ق اليحر ال�شمايل بخم�سة اهداف
لهدف � ،سجلها كل من هالل اجلابري وحمد
ال�شام�سي و�سيف البلو�شي وه�لال البلو�شي
وحم �م��د احل �� �ش��ا���ش ،ف �ي �م��ا � �س �ج��ل للخا�سر

ع�ل��ي اح �م��د ال�ع�ل��ي  ،وجن ��ح ف��ري��ق ف�ل��ج هزاع
م��ن ت�سجيل انت�صار مميز على فريق مزيد
بخم�سة اهداف مقابل ثالثة  ،احرزها حممد
ادري�س ( هدفني ) وحممد الظاهري وهالل
احل�ساين وعبداهلل �أحمد امل��زروع��ي  ،يف حني
ج ��اءت اه ��داف م��زي��د ع��ن ط��ري��ق ف��اي��ز را�شد
الكتبي و�سيف ماجد البلو�شي ( هدفني).
وت�ستكمل م�ساء اليوم مواجهات دور ال 16
م��ن م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة ،ح �ي��ث ي�ل�ت�ق��ي حي
منازف مع الظاهر  ،ويواجه �شعاب اال�شخر
ف��ري��ق ال���س��اد  ،يف ح�ين يكتمل ع�ق��د الفريق
املت�أهلة بعد لقاءات يوم الثالثاء املقبل التي
�ست�شهد امل�ب��اري��ات االخ�ي�رة يف ال ��دور الثاين
للبطولة .

�سائق فريق النابودة يفوز على حلبة لو�سيل ويعزّ ز �صدارته للرتتيب العام

كليمن�س �شميد بطل اجلولة التا�سعة من ّ
حتدي ك�أ�س بور�شه جي تي 3ال�شرق الأو�سط
فاز كليمن�س �شميد� ،سائق فريق النابودة ،باجلولة
التا�سعة من بطولة حت�دّي ك�أ�س بور�شه جي تي3
ال�شرق الأو�سط يف مو�سمها الرابع ،التي �أقيمت حتت
الأ�ضواء الكا�شفة حللبة لو�سيل الدولية يف الدوحة.
وقدّم ال�سائق النم�ساوي ال�شاب �أدا ًء عالياً يف جولة
حفلت ب��الإث��ارة والندّية و�شهدت �أق��وى م�شاركة يف
تاريخ بطولة حتدّي ك�أ�س بور�شه جي تي 3ال�شرق
الأو�سط ،التي تعترب الأب��رز بني �سباقات ال�سيارات
�أحادية الطراز يف املنطقة.
وب�ع��د ان�ط�لاق��ه م��ن امل��رك��ز الأول على خ��ط بداية
ال�سباق م�ت�ق� ّدم�اً على � 14سائقاً �آخ��ري��ن ،وا�صل
��ش�م�ي��د ت �ق��دمي �أداء ك �ب�ير ل�ي�ت�م� ّك��ن م��ن ت�سجيل
انت�صاره ال�سابع هذا املو�سم واخلام�س على التوايل
وتعزيز �صدارته �أمام �سائق فريق �صقور ال�سعودية
عبد العزيز الفي�صل ،حيث ب��ات ال�ف��ارق بينهما يف
الرتتيب العام للبطولة ثماين نقاط.
فقد ح�صل �شميد على النقاط الكاملة يف ال�سباق

ال ��ذي ا�ست�ضافته حلبة لو�سيل ال��دول �ي��ة ،البالغ
طولها خم�سة كيلومرتات و 380مرتاً ،وذلك رغم
املناف�سة التي �ش ّكلها عبد العزيز الفي�صل الذي احت ّل
امل��رك��ز ال�ث��اين ،فيما ج��اء �ضيف البطولة اجلديد
الأملاين ماركو�س بومر يف املركز الثالث.
ويف �أوّل تعليق ل��ه ع�ل��ى ال �ف��وز ،ق��ال ��س��ائ��ق فريق
النابودة :كانت انطالقتي ج ّيدة من خط البداية،
ل �ك� ّ�ن الأم� � ��ر الأه� � � � ّم �أ ّن� �ن ��ي ا� �س �ت �ط �ع��ت االحتفاظ
بال�صدارة عند املنعطف الأول .عبد العزيز �ش ّكل
�ضغطاً متوا� ً
علي يف الل ّفات الأوىل لأ ّن �إطاراته
صال ّ
كانت ج��دي��دة ،غ�ير �أ ّن�ن��ي مت ّكنت م��ن احل ��ؤول دون
جت ��اوزه يل .وعندما و�صلت �إط ��ارات �سيارتي �إىل
�سرعة الت�سابق ،ا�ستطعت تعزيز تقدّمي يف ال�سباق
وحافظت على الطليعة حتى النهاية� .سارت الأمور
ك�م��ا خططنا ل�ه��ا ،و�أن ��ا م���س��رور ب��زي��ادة ال �ف��ارق يف
�صدارة الرتتيب العام ،و�أتط ّلع الآن لتحقيق انت�صار
ث��انٍ يف اجل��ول��ة العا�شرة حت��ت الأ� �ض��واء الكا�شفة،

فالت�سابق لي ً
ال يف هذه الظروف �شيء رائع.
وكان ال�صراع على ال�صدارة بني �شميد والفي�صل قد
بد�أ بوجود بومر بينهما على خط االنطالق ،حيث
ح� ّق��ق ث��اين �أ��س��رع الأوق ��ات يف ال�ت�ج��ارب الر�سمية.
وك ��ان م �ف��اج ��أة ه��ذه ال �ت �ج��ارب ال���س��ائ��ق الهولندي
اليافع روب فراينز ال��ذي �سجّ ل راب��ع �أف�ضل وقت،
�أمام �سائق �صقور ال�سعودية الآخر في�صل بن الدن
وال�سائق الكويتي البالغ من العمر  18عاماً زيد
�أ�شكناين الذي �سجّ ل �ساد�س �أف�ضل وقت .هذا وقد
�أع ��رب عبد ال�ع��زي��ز الفي�صل ع��ن ت�ف��ا�ؤل��ه بتحقيق
الفوز يف اجلولة العا�شرة واال�ستمرار يف مالحقة
�شميد ،وق ��ال� :أن��ا م���س��رور ب ��أدائ��ي ،وق��د ب ��د�أت من
م��رك��ز االن �ط�لاق ال�ث��ال��ث لأن�ه��ي ال�سباق يف املركز
الثاين� .أ�سعى لتحقيق الفوز طبعاًّ ،
لكن هناك ثالث
جوالت �أخرى متبقية و�أنا على ثقة من قدرتي على
قلب النتائج ،بد ًء من اجلولة العا�شرة.
جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أ ّن ث�لاث��ة ��س��ائ�ق�ين ا�ضطروا

لالن�سحاب م��ن اللفة الأوىل لل�سباق امل�ث�يرّ ،
لكن
مت�سك �شميد بها من خالل قيادة
ال�صدارة �شهدت ّ
خالية من الأخطاء ،ف�أحرز فوزه ال�سابع يف البطولة
بفارق �سبع ث��وانٍ و 815ج��ز ًء من الثانية .ودارت
مناف�سة �شديدة على املركز الثالث بني بومر وبن
الدن ،بعدما كان بومر قد انطلق من املركز الثاين
ث��م خ�سره �أم��ام الفي�صل يف اللفة الأوىل .وخ�سر
بومر املركز الثالث �أي�ضاً �أمام بن الدن قبل �أن يعود
ويتقدّم عليه يف منت�صف ال�سباق الذي ت�أ ّلف من 12
ل ّفة ويعتلي من�صة التتويج مع �شميد والفي�صل.
وتناف�س على �سائر امل��راك��ز ال�ستة الأوىل ك��ل من
�سائق ف��ري��ق ال�ن��اب��ودة الآخ ��ر ك��رمي الأزه� ��ري وبن
الدن وال�سائق البحريني حممد مطر �إ�ضافة �إىل
�أ��ش�ك�ن��اين .وق� �دّم الأزه� ��ري ع��ر��ض�اً رائ �ع �اً يف اللفة
الأخ �ي ��رة ل �ي �ت �ج��اوز ب ��ن الدن و�أ� �ش �ك �ن��اين ويحرز
املركز الرابع ،فجاء بن الدن خام�ساً ومطر �ساد�ساً
و�أ� �ش �ك �ن��اين � �س��اب �ع �اً .و�أع � ��رب ب��ن الدن ع��ن �شعوره

باخليبة �إذ قال :يف الن�صف الأول من ال�سباق كنت وبعد انتهاء اجل��ول��ة التا�سعة ،ب��ات ترتيب �صدارة
يف موقع جيد العتالء املن�صة ،لكن بومر كان �سريعاً حتدّي ك�أ�س بور�شه جي تي 3ال�شرق الأو�سط على
جداً وا�ستطاع جتاوزي ليحت ّل املركز الثالث .وبعد ال�شكل التايل .1 :كليمن�س �شميد ( 203نقاط)،
ذلك ،دارت مناف�سة �شديد يف و�سط املجموعة بيني  .2عبد العزيز الفي�صل ( 195نقطة .3 ،كرمي
وبني كل من الأزه��ري و�أ�شكناين ،وا�ستخدم كرمي الأزهري ( 161نقطة).
خربته ليتجاوزنا ويحرز املركز الرابع .مل يكن هذا �أمّا ترتيب الفرق فبات كالتايل .1 :فريق النابودة
ما كنت �أتو ّقعه ،لذلك �أنا م�ص ّمم على حتقيق نتيجة ( 364نقطة) .2 ،فريق �صقور ال�سعودية (341
نقطة) .3 ،فريق البحرين ( 287نقطة).
�أف�ضل يف اجلولة العا�شرة.

الفريق العماين املوج م�سقط يك�سب رهان البحر واجلمهور ويح�صد لقب اجلولة الأوىل

ح�ضور جماهري كبري يف اليوم اخلتامي ل�سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي العاملية
متكن فريق امل��وج م�سقط من ك�سب ره��ان الأر�ض
واجل �م �ه ��ور وال � �ف ��وز ب �ل �ق��ب اجل ��ول ��ة الأوىل من
�سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي العاملية بعد �أن انتزع
ال�صدارة من فريق ريدبول النم�ساوي الذي ت�سيد
الئحة الرتتيب العام يف اليومني املا�ضيني .وقد
متكن امل��وج م�سقط من تقلي�ص الفارق يف ال�سباق
اخلام�س لليوم الأخري لنقطتني قبل �أن يتمكن من
التفوق على ري��دب��ول يف ال�سباق ال�ساد�س ويجعل
ال �ف ��ارق ب�ي�ن�ه�م��ا ن�ق�ط�ت�ين ،وق ��د مت�ك��ن م��ن ح�سم
اللقب ل�صاحله يف مناف�سة مثرية مع ريدبول الذي
حاول جاهدا �أن يتغلب على املوج م�سقط يف ال�سباق
ال�سابع والأخري ،وبالتايل ح�صل فريق ريدبول على
املركز الثاين يف الرتتيب العام للجولة الأوىل وجاء
يف امل��رك��ز الثالث فريق �ألنجي ،وراب�ع��ا ج��اء فريق
ال��دق��م العماين بعد ان ق��دم اداء رائ�ع��ا ه��و الآخر
بعد فوز مذهل يف ال�سباق الأخري من اجلولة .وقد
جرى حفل اخلتام على �شاطئ املوج م�سقط برعاية
�صاحبة ال�سمو ال�سيدة د.منى بنت فهد بن حممود
�آل �سعيد التي �سلمت اجلوائز للفرق الثالثة الأوىل

بح�ضور عدد من امل�س�ؤلني من عمان للإبحار ومن
اللجنة املنظمة للفعالية و�سط ح�شد من اجلماهري
ال�غ�ف�يرة ال �ت��ي ح���ض��رت خم�ت�ل��ف ال�ف�ع��ال�ي��ات التي
نظمتها عمان للإبحار على هام�ش �سل�سلة �سباقات
الإك �� �س�ترمي ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي ت�ست�ضيفها ال�سلطنة
لل�سنة الثالثة على التوايل ممثلة يف عمان للإبحار
ال�ت��ي ت�سعى لت�سخري ري��ا��ض��ة الإب �ح��ار ال�شراعي
لتطوير مهارات ال�شباب العماين وكذلك ا�ستثمار
هذه الفعاليات يف الرتويج لل�سلطنة وملا تتمتع به
من مقومات �سياحية وفر�ص ا�ستثمارية.
الرا�شدي� :أهدي الفوز للجماهري
وحول فوز فريقه باملركز الأول يف هذه اجلولة قال
البحار العماين ها�شم الرا�شدي :احلمدهلل ا�ستطعنا
اليوم حتقيق هذا الفوز على مياهنا العمانية وبني
جماهرينا التي فعال كانت داعما قويا لنا خا�صة
اليوم الذي كانت ال�سباقات فيه حا�سمة مع وجود
ف ��ارق ب�سيط بيننا وب�ي�ن ف��ري��ق ري��دب��ول ب�ع��د �أن
ت�ق��دم�ن��ا عليه يف ال���س�ب��اق ال���س��اد���س ق�ب��ل الأخ�ي�ر،
وبف�ضل توفيق من اهلل واجتهاد من طاقم الفريق

متكنا من ح�سم املناف�سة مع ريدبول ل�صاحلنا يف
ال�سباق ال�سابع الأخري فقد اخرتنا م�سارات جيدة
ب�ه��ا ح��رك��ة ه ��واء ن���ش�ط��ة جعلتنا ن�ت�ق��دم ونك�سب
نقاط ال�سباق التي منحنتنا لقب ه��ذه البطولة،
�أه��دي ه��ذا الفوز جلميع اجلماهري احلبيبة التي
وقفت معنا و�ساندنا خالل �سباقات هذه البطولة
وه��ذا حافز لنا �أن نوا�صل امل�شوار خا�صة و�أن��ه ال
تزال هناك جوالت �أخ��رى متبقية على مدار العام
لنتمكن من املحافظة على لقب البطولة .
االع�صار الهادي
ورغم م�شاركته الأوىل منت قوارب الإك�سرتمي وهي
فئة جديدة بالن�سبة له كان �أداء البحار العماين
م�صعب ال �ه��ادي امل�ل�ق��ب ب�ين زم�لائ��ه (الإع�صار
الهادي) كان �أداءه متميزا وامتدحه ربان الفريق
الإجنليزي يل ماكميالن قائال �أن��ه م�سرور ب�أداء
م�صعب الهادي خالل ال�سباقات وروحه الإيجابية
وان�سجاهم مع الفريق مما انعك�س �إيجابا على �أداء
ال�ف��ري��ق ب�شكل ع��ام ،وح��ول م�شاركته وف ��وزه قال
م�صعب الهادي� :أنا �سعيد جدا بفوزنا اليوم بلقبة

اجل��ول��ة الأوىل م��ن �سل�سلة �سباقات الإك�سرتمي
ال�ع��امل�ي��ة وه ��ذه �أوىل م���ش��ارك�ت��ي ب �ه��ذه ال�ف�ئ��ة من
ال�سباقات ول��ذا فهي ب��داي��ة ج�ي��دة ج��دا ومب�شرة
خا�صة و�أنها على مياه ال�سلطنة وبني �أ�صدقائنا
وجماهرينا ،وعلى الرغم من بطئ حركة الرياح
�إال �أننا متكن اليوم من جتنب الأخطاء التي وقعنا
ف�ي�ه��ا ب��الأم ����س ب�ع��د اج�ت�م��اع م �ط��ول ب�ين �أع�ضاء
الفريق وحاولنا االب�ح��ار بحر�ص كبري ولتجنب
ارت�ك��اب �أي��ة �أخ�ط��اء لأن خط�أ واح��دا من �ش�أنه �أن
يبعدنا عن من�صة التتويج واحلمدهلل متكنا جميعا
كفريق من الإلتزام وحتقيق ما �أردنا منذ البداية،
وقد تعلمت الكثري من هذه امل�شاركة و�أ�ضافت يل
م �ه��ارات وم �ع��ارف م��ا كنت �أع��رف�ه��ا م��ن قبل ولذا
�أت �ط �ل��ع ب���ش�غ��ف ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ��س�ب��اق��ات اجل ��والت
القادمة .
ت�ألق الدقم
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �� �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي واج �ه �ت��ه يف
�سباقات اليوم وتعرقل بدن قاربه يف مر�سى قارب
جلنة التحكيم يف ال�سباق ال�ساد�س �إال �أن فريق

الدقم العماين مل يي�أ�س ومتكن من العودة لأجواء
املناف�سة وح�ق��ق امل��رك��ز الأول يف ال���س�ب��اق الأخري
ولكن ب�سبب فارق النقاط مل ي�ستطع من تخطي
ف��ري��ق �إل�ن�ج��ي ال ��ذي ح���ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز الثالث،
وبالتايل انهي ال�سباق على بعد خطوة من من�صة
التتويج وحول هذه النتيجة وامل�شاركة اليوم قال
البحار العماين نا�صر املع�شري على م�تن قارب
الدقم :احلمدهلل على نتيجة اليوم على الرغم من
�أننا لي�س من �ضمن الفرق الثالثة الأوىل �إال �أن
املركز الرابع ال يعد مركزا �سيئا خا�صة مب�شاركة

�أ��س�م��اء كبرية يف ه��ذه ال�سباقات واجلميع يرغب
يف ال��و��ص��ول ملن�صة التتويج وق��د عاندتنا الرياح
يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان وع�ن��دم��ا ت �ك��ون يف منطقة
منعدمة الرياح ال ميكن �أحيانا �أن تقوم ب�أي �شيء
��س��وى حم��اول��ة اخل ��روج م��ن تلك املنطقة ملنطقة
بها حركة رياح �أن�شط وهذا ما ت�ستغله الفرق التي
تتوفق يف اختيار الأمكان التي تكون بها الرياح �أكرث
ن�شاطا ،و�أحب �أن �أبارك لفريق املوج م�سقط فوزهم
بلقب هذه اجلولة ورفع العلم العماين على من�صة
التتويج وهذا م�صدر �سعادة وفخر لنا جميعا .
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حقق مهرجان امل�شي لل�سيدات ال��ذي اقيم على مدى ثالثة اي��ام يف
العني ومدينة املرف�أ يف املنطقة الغربية وكورني�ش ابوظبي احتفاال
ب�ي��وم امل ��راة ال�ع��امل��ي جن��اح��ات الف�ت��ة و��س��ط م�شاركة � 700سيدة يف
فعالياتها التي ج��اءت �ضمن ب��رام��ج اتفاقية التعاون ب�ين م�ؤ�س�سة
التنمية اال�سرية وجمل�س ابوظبي الريا�ضي بهدف دع��م وتعزيز
م�ساعي ن�شر ال��وع��ي والثقافة الريا�ضية جلميع �شرائح املجتمع.
ح�ضر اليوم اخلتامي الذي اقيم يف كورني�ش ابوظبي �سعادة مرمي
الرميثي مدير عام م�ؤ�س�سة التنمية اال�سرية و�سعيد الغفلي مدير
دائ ��رة اخل��دم��ات امل���س��ان��دة يف م��ؤ��س���س��ة التنمية اال� �س��ري��ة وفا�ضل
املن�صوري مدير ادارة الريا�ضة النوعية مبجل�س ابوظبي الريا�ضي
وح�شد كبري من القيادات الن�سائية الريا�ضية والرتبوية  .و�شهدت

ف�ع��ال�ي��ات امل �ه��رج��ان ال ��ذي ان�ط�ل��ق م��ن ح��دي�ق��ة ف�ل��ج ه ��زاع يف العني
وامتد اىل مدينة امل��رف��أ يف اليوم الثاين وانتقل يف ختام حمطاته
اىل كورني�ش ابوظبي حما�ضرات توعوية ت��رك��زت على اهمية دور
الريا�ضة واثرها الكبري للحد من املعوقات ال�صحية بجانب الفقرات
الريا�ضية والرتفيهية التي ت�ضمنتها مراحل املهرجانباال�ضافة اىل
ذلك مرحلة الفح�ص الطبي من الأمرا�ض املزمنة التي ا�ستهدفت
ك��ل امل�شاركات يف احل��دث  .ويف ختام املهرجان يف حمطته االخرية
بكورني�ش ابوظبي قامت خولة امل�ه�يري رئي�س ق�سم ريا�ضة املراة
يف م�ؤ�س�سة التنمية اال�سرية ونورة االن�صاري رئي�س ق�سم الريا�ضة
الن�سائية يف جمل�س ابوظبي الريا�ضي بتتويج الفائزات يف املهرجان
وتقدمي الك�ؤو�س وامليداليات ل�صاحبات املراكز الثالثة االوىل �إىل

ج��ان��ب ت�ق��دمي جم�م��وع��ة م��ن الأج �ه��زة الطبية لل�سيدات يف بادرة
ت�شجيعية من جمل�س ابوظبي الريا�ضي للت�أكيد على �أهمية ممار�سة
الريا�ضة والوقاية من الأم��را���ض املزمنة  .من جانبه ا�شار فا�ضل
املن�صوري مدير ادارة الريا�ضة النوعية يف جمل�س ابوظبي الريا�ضي
ان مهرجان امل�شي لل�سيدات جاء تثمينا وتقديرا لعطاءات امل��راة يف
املجتمع وتزامنا مع فعاليات يوم املراة العاملي م�ؤكدا ان احلدث اقيم
�ضمن خطط جلنة تفعيل االتفاقية بني م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
وجمل�س ابوظبي الريا�ضي لتو�سيع نطاق امل�شاركة لأكرب عدد ممكن
من العن�صر الن�سائي مبثل هذه املنا�سبات بهدف تكري�س التفاعل
الريا�ضي واالج�ت�م��اع��ي ب�صورة اك�بر واخل ��روج بنتائج ومكت�سبات
مهمة .

هبة من مي�سي مل�شفى �أطفال
بـ� 600ألف يورو
قدم االرجنتيني ليونيل مي�سي اف�ضل العب كرة قدم يف العامل يف االعوام االربعة االخرية هبة
بقيمة  4ماليني بيزو�س (نحو  600ال��ف ي��ورو) ،الع��ادة بناء ج��زء من م�ست�شفى لالطفال
يف م�سقط ر�أ�سه روزاري��و ،بح�سب ما ا�شارت البلدية .و�سوف ت�ستخدم االم��وال لتجديد قاعة
ال�سرطان يف امل�ست�شفى االطفال فيكتور فيليال دي روزاريو التي تبعد  300كلم �شمال العا�صمة
بوينو�س اير�س ،ولتمويل �سفر االطباء كي يتمكنوا من اخذ دورات يف مدينة بر�شلونة اال�سبانية
حيث يحرتف الهداف املميز .وكان مي�سي قد ان�ش�أ جمعية حتمل ا�سمه يف روزاريو ،وقدم �سابقا
هبة بقيمة مليون بيزو�س (نحو  150ال��ف ي��ورو) الع��ادة بناء مركز ريا�ضي يف اح��د االحياء
الفقرية للمدينة البالغ عدد �سكانها 2ر 1مليون ن�سمة.

يف املهرجان الدويل ال�سابع للفرو�سية

�سلطـــان بـــن زايـــد يتـــوج الفــائــزيـــن يف ختــــام فعاليـــات قفــــز احلــــواجــــــز
لطيفة بنت احمد ال مكتوم تفوز باجلائزة الكربى

�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س ن��ادي تراث
الإمارات  ،بعد ظهر ام�س (ال�سبت) يف قرية بوذيب
العاملية ل�ل�ق��درة مبدينة اخل�ت��م يف �أب��وظ�ب��ي ،ختام
مناف�سات بطولة قفز احلواجز يف ن�سختها الثالثة
والتي ا�ستمرت ليومني  ،واقيمت يف اطار فعاليات
م�ه��رج��ان �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان
ال��دويل ال�سابع للفرو�سية  2013ال��ذي ينظمه
نادي تراث االم��ارات  ،وت�ستمر حتى ال�ساد�س ع�شر
من مار�س احل��ايل بالتعاون والتن�سيق مع جمعية
االمارات للخيول العربية واحتاد االمارات للفرو�سية
 ،ومب�شاركة عدد كبري من الفر�سان والفار�سات  ،من
دولة الإمارات وعدة بلدان عربية و�أجنبية.
حظيت فعاليات اليوم اخلتامي للبطولة مب�شاركة
متميزة م��ن ال�ف��ر��س��ان ،اذ تناف�ست فيه نخبة من
اف�ضل فر�سان االمارات على �صهوات اخليول املدربة
،وت ��أل��ق ال�ف��ر��س��ان برباعتهم  ،واخل �ي��ول بجمالها
ور��ش��اق�ت�ه��ا،وه��ي تقفز ف��وق احل��واج��ز يف مناف�سة
ق��وي��ة و�ساخنة ،عك�ست ��ص��ورة الف�ت��ة ل��روع��ة خيل
الإم � ��ارات  ،و��س��ط ج�م�ه��ور م��ن حم�ب��ي ال�ف��رو��س��ة ،
�صفقوا كثريا للفائزين .فقد تابع �سموه من �صالة
�سلطان ب��ن زاي ��د ال �ك�برى للفرو�سية يف ب��وذي��ب ،
جميع مراحل املناف�سة  ..ثم ت��وج �سموه بعد ذلك
الفائزين باملراكز الأوىل من فئة املحرتفني حيث
ف ��ازت ال�ف��ار��س��ة االم��ارات �ي��ة ال�شيخة لطيفة بنت
احمد ال مكتوم من مركز االمارات للفرو�سية على
�صهوة احل�صان بينوت�س ديبيوفور باجلائزة الكربى
وح�صلت على �سيارة فاخرة وجائزة مالية قيمة فيما
ح��ل ال�ف��ار���س را��ش��د حممد الرميثي م��ن ن��ادي ابو
ظبي للفرو�سية على �صهوة احل�صات كاي�سون ثانيا
وح�صل على جائزة مالية قيمة  ،كما ح�صل الفار�س
احمد اجلنيبي من ا�سطبالت نادي تراث االمارات
على �صهوة اجل��واد يوكو رادو على امل��رك��ز الثالث
وجائزة مالية  ،كما ح�صل خم�سة فائزين اخرين
على جوائز مالية  ،وقد عمت الفرحة اجواء ال�صالة

الكربى وطافت الفائزة باجلائزة الكربى وزمال�ؤها
يف جنباتها و�سط ت�صفيق وت�شجيع كبري .
ك�م��ا ت��وج �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي ��د ال نهيان
ال�ف��ائ��زي��ن م��ن ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب وال�ن��ا��ش�ئ�ين واخليول
العربية اال�صيلة  ،معربا عن ارتياحه للم�ستوى
الطيب ايل بلغه فر�سان االمارات مهنئا اياهم على
حتقيقهم للمراكز االوىل يف امل�سابقات  ،والتي جاءت
لت�ؤكد امل�ستوى املتطور يف ريا�ضة قفز احلواجز يف
االم ��ارات .ح�ضر الفعاليات التي �أقيمت يف �صالة
�سلطان ب��ن زاي ��د ال �ك�برى للفرو�سية يف ب��وذي��ب ،
والتتويج ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن خليفة ال
نهيان وال�شيخ زايد بن حممد بن خليفة ال نهيان
و��س�ع��ادة ع�ل��ي ع �ب��داهلل ال��رم�ي�ث��ي امل��دي��ر التنفيذي
للأن�شطة وحممد مهري املزروعي مدير �إدارة قرية
بوذيب للفرو�سية ،ونخبة من ا�صحاب اال�سطبالت
العامة واخلا�صة يف الدولة ودول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي �ج��ي ،وج �م �ه��ور ك �ب�ي�ر م ��ن حم �ب��ي ريا�ضة
الفرو�سية  .وقد ا�سفرت نتيجة مناف�سات بطولة قفز
احل��واج��ز  ،للمبتدئيني مع فئة اخليول ال�صغرية
ال�سن (� 4أىل �� 5س�ن��وات) ع��ن ف��وز اجل ��واد �أت����ش.
�أت�ش.ا�س .ميدو�سا باملركز الأول  ،وميتطيه الفار�س
�سمنتا كيتلي من ا�سطبالت ال�شراع  ،والثاين اجلواد
رينكوم �سيلف  ،ومتتطيه الفار�سة كلري عبد العزيز
ال��ر��ض��ا،م��ن م��رك��ز احل �م��راء للفرو�سية  ،والثالث
اجلواد دبليو .ديفا روز .ام .ا�س .ومتتطيه الفار�سة
ماريون هوغز  ،من (تيم )27
�أم ��ا ��ش��وط امل�ب�ت��دئ�ين واخل �ي��ول ال���ص�غ�يرة ال���س��ن ،
(ف�ئ��ة امل�ب�ت��دئ�ي�ين) ال�ف��ائ��ز االول ال�ف��ار���س توما�س
ماقديت جون،ممتطيا اجلواد �أ�شد كومبونيون،من
ا�سطبالت الأ�صيل  ،والثاين الفار�س غ�سان احل�سني
 ،ممتطيا اجل ��واد باريلو م��ن ا�سطبالت �آل علي ،
وال�ث��ال��ث ال�ف��ار��س��ة امي ��ان اح�م��د امل �ه�يري ممتطية
اجلواد كال�ستا  27من نادي عجمان للفرو�سية.
اما نتائج �شوط النا�شئني مع فئة اخليول ال�صغرية
ال�سن ( 5اىل � 6سنوات) ا�سفرت عن فوز اجلواد ليث

م�ه��رج��ان �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د �آل نهيان
للفرو�سية الدويل ال�سنوي  ،والذي ي�شمل خمتلف
فعاليات الفرو�سة دليل على م��ا يوليه �سموه من
�إه�ت�م��ام وت�ق��دي��ر يحفظ ال�ت�راث  ،ومي�ت��د لي�شمل
الإهتمام بالفار�س وتدريبه على فنون الفي فرو�سية
 ،وكذلك اخليول وح�سن �إعدادها  ،لتكون يف اف�ضل
�صورها وجاهزيتها  ،وكذلك �إعداد ميادين ال�سباق
ب�أف�ضل املوا�صفات العاملية
و�أكد الفار�س ال�شيخ �شخبوط  ،ب�إ�سمه و�إ�سم جميع
ال�ف��ر��س��ان امل���ش��ارك�ين يف ال�ب�ط��والت ،ع��ن تقديرهم
وتثمينهم ع��ال�ي��ا جل�ه��ود �سمو ال�شيخ �سلطان بن
زاي��د ومتابعته ال�شخ�صية وت��وج�ي�ه��ات��ه ملنظومة
العاملني ب��الأج�ه��زة الإداري ��ة والفنية  ،واملنظمني
للمهرجان  ،والتي ا�سفرت عن �إع��داد وتنظيم راق
ظهر به املهرجان على كافة ال�صعد  ،و�أدى اىل قوة
املناف�سة بني املت�سابقني ،ورف��ع �سقف الأداء الفني
للفر�سان واخليول  ،م�ؤكدا �أن م�ستوى بطولة هذا
العام ت�ضاهي كثريا من مناف�سات البطوالت العاملية
 ،وم�شرفة لكل �إم��ارات��ي  ،وه��ذا م��ا �أك��ده الفر�سان
الدوليون امل�شاركون يف املهرجان من اخلارج  ،الذين
�أب��دوا �إعجابهم م�ؤكدين �أن من �ش�أن ذلك � ،إعداد
ابطال م�ؤهلني للتناف�س العاملي ،كما اعرب ال�شيخ
�شخبوط عن تقديره للفار�س احمد اجلنيبي ممن
�ساهموا يف جناح املهرجان .
م��ن جانبها �أك��دت ال�ف��ار��س��ة ال�شيخة لطيفة بنت
احمد �آل مكتوم � ،أن ريا�ضة الفرو�سية يف الإمارات
تتقدم بخطوات مت�سارعة  ،و�أن ذلك م�صدر فخر
واعتزاز لكل اماراتي ،م�شرية اىل توافد الفر�سان
العامليني من اخلارج  ،وم�شاركتهم يف امل�سابقات هو
ا�شارة اىل قوة املناف�سة.

باملركز الأول وميتطيه الفار�س مايكل هت�شن�سون
من ا�سطبالت زعبيل  ،والثاين اجل��واد �سيليتك ،
وميتطيه الفار�س ال�شيخ علي جمال النعيمي كلري
،م��ن ن ��ادي ال���ش��ارق��ة ل�ل�ف��رو��س��ة  ،وال �ث��ال��ث اجلواد
فيني�سيا ومتتطيه الفار�سة ال�س ديباين من نادي
دبي للفرو�سية  .ويف مناف�سات قفز احلواجز( فئة
النا�شئني ) كانت النتائج كما يلي  :الفائز االول
 ،ال �ف��ار� �س��ة ك�ل�ير ال��ر� �ض��ا مم�ت�ط�ي��ة اجل� ��واد باب�س
،م��ن مركز احل�م��راء للفرو�سية ،وال�ث��اين الفار�سة
مارينا ادل��ر  ،ممتطية اجل��واد ا�سبي�شل ديليفري
م��ن ا��س�ط�ب�لات زع�ب�ي��ل  ،وال �ث��ال��ث ال �ف��ار���س كمال
زي��زي ممتطيا اجل ��واد اول ��ف م��ن م��رك��ز احلمراء
للفرو�سية� .أم��ا بطولة مناف�سات قفز احلواجز
للخيول العربية الأ�صيلة فقد حل بالفائز االول
الفار�س �سيف احمد املزروعي  ،ممتطيا اجلواد ارمي
ور�سان  ،فيما ح�صل على املركز الثاين الفار�س خالد
علي اجلنيبي ،ممتطيا اجلواد جابر من ا�سطبالت
القوات امل�سلحة  ،فيما حل ثالثا الفار�س عبد العزيز
املرزوقي ممتطيا اجلواد دان�سر من ا�سطبالت نادي
تراث الإمارات.
ال��ف��ار���س ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ب��ن ن��ه��ي��ان ،
والفار�سة ال�شيخة لطيفة بنت احمد �آل
مكتوم (الدوليان)
م���س�ت��وى ال�ب�ط��ول��ة ي���ض��اه��ي ك �ث�يرا م��ن مناف�سات
البطوالت العاملية
�أعرب الفار�س ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان
 ،والفار�سة ال�شيخة لطيفة بنت احمد �آل مكتوم
(ال��دول �ي��ان) ع��ن �شكرهما وتقديرهما  ،ل�سمو
ال�شيخ �سلطان بن زاي��د �آل نهيان ممثل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة  ،رئي�س نادي تراث االمارات ،
لدعمه الدائم وت�شجيعه امل�ستمر لل�شباب للإقدام الفائز بفئة النا�شئني ي�شيد بدعم حاكم
على دخول ميادين الفرو�سية من ابوابها املتعددة ال�شارقة ورعاية �سلطان بن زايد
 ،خا�صة ريا�ضة قفز احلواجز.
وق� ��ال ال �ف��ار���س ال���ش�ي��خ ��ش�خ�ب��وط ب��ن ن�ه�ي��ان � ،أن اعرب الفار�س ال�شيخ �سلطان �صقر القا�سمي الفائز

تفاعل كبري يف اجلولة الرابعة ملهرجان جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ملدار�س الكرة
حققت اجلولة الرابعة من مهرجان
جمل�س اب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ملدار�س
الكرة يف اندية ابوظبي اخلم�سة والتي
ا�ست�ضافتها مالعب اكادميية نادي
ال��وح��دة ي��وم ام����س االول بال�شهامة
،تفاعل كبري وم�شاركة مميزة ل�صغار
فرق العني والوحدة واجلزيرة وبني
يا�س والظفرة.
�شهد فعاليات املهرجان ال�سيد طالل
الها�شمي مدير ادارة ال�ش�ؤون الفنية
مبجل�س ابوظبي الريا�ضي واحلاي
جمعة املدير الفني لأكادميية نادي
الوحدة وم�شرف االكادميية ومدير
م��در� �س��ة ال� �ك ��رة يف ال� �ن ��ادي بجانب
م���ش��ريف واداري � ��ي ال �ف��رق ال���س�ن�ي��ة يف
االكادميية.
ووا��ص��ل املهرجان يف جولته الرابعة
بتحقيق نتائج ايجابية وم�ستويات
متقدمة والك�شف عن مواهب واعدة
ترجمة لأهدافه بدعم قاعدة املراحل
العمرية يف اندية ابوظبي باملزيد من
اخل�ب�رات وال�ت�ج��ارب ع�بر التجمعات
وامل�ل�ت�ق�ي��ات ال�ك��روي��ة ال�ساعية لن�شر
الثقافة الكروية والعمل على تقدمي
ك��ل ان � ��واع ال��دع��م وااله �ت �م��ام جليل
امل�ستقبل .
ك � �م ��ا ح � �ظ ��ي امل� � �ه � ��رج � ��ان مبتابعة
اجل �م��اه�ير واول� �ي ��اء االم� ��ور جلميع
املواجهات واملباريات املثرية بني فرق
العني وال��وح��دة واجل��زي��رة والظفرة
وب �ن ��ي ي ��ا� ��س حت ��ت  7و� � 8س �ن��وات ،
االم��ر ال��ذي ت��رك اث��را رائ�ع��ا وقبوال

كبريا يف رابع مراحل املهرجان الذي
��س�ت�خ�ت�ت��م ف�ع��ال�ي��ات��ه يف ��ش�ه��ر ابريل
القادم يف اكادميية نادي بني يا�س بعد
ال�ن�ج��اح��ات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققها يف
اجلوالت املا�ضية يف اكادمييات اندية
العني واجلزيرة والظفرة والوحدة.
ويف خ �ت��ام اجل ��ول ��ة ال ��راب �ع ��ة تبادل
ط�ل�ال الها�شمي ال ��دروع التذكارية
م��ع احل ��اي ج�م�ع��ة ت�ث�م�ي�ن��ا وتقديرا
للتعاون امل�شرتك بني جمل�س ابوظبي
ال��ري��ا� �ض��ي وال� �ن ��ادي ل��دع��م واجن ��اح
ال�برام��ج وامل �ب��ادرات ال�ه��ادف��ة لأندية
ابوظبي .
ب ��دوره ق��دم ط�ل�ال ال�ه��ا��ش�م��ي مدير
ادارة ال�ش�ؤون الفنية مبجل�س ابوظبي
ال��ري��ا� �ض��ي � �ش �ك��ره وت �ق��دي��ره لنادي
ال��وح��دة على تعاونهم وم�ساهمتهم
ال�ك�ب�يرة يف جن��اح فعاليات املهرجان

مبحطته الرابعة  ،منوها ان املهرجان
برهن على قيمته ومتيزه من خالل
التواجد اجلماهريي الكبري ومتابعة
اولياء االم��ور لأبنائهم وت�شجيعيهم
وحتفيزهم لي�شكلوا نواة امل�ستقبل مع
فرقهم  ،م�ؤكدا ان احلدث وفر فر�ص
رائعة للكوادر التدريبية  ،ولالعبي
الفرق من االجيال الواعدة  ،م�شريا
ب ��ان ج�م�ي��ع امل �� �ش��ارك�ين �سيخرجون
مبنجزات كبرية م��ن خ�لال التجمع
ال���ش�ه��ري ل�ف��رق ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة يف
ك��ل ن��اد م��ن ان��دي��ة اب��وظ�ب��ي ،ليمهد
اىل مراحل ثرية وجوهرية يف ختام
حم �ط �ت��ه ال �ت��ي ان �ط �ل �ق��ت ب �ن��اء على
درا�سة وا�س�س علمية �ضمن الربامج
التطويرية ملجل�س ابوظبي الريا�ضي
ودعمه الكبري لتطوير قاعدة الفئات
العمرية يف اندية ابوظبي.

برنامج �سباق كا�س القدرة
تبدا اليوم االحد اال�ستعدادات النطالق مناف�سات
ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان الدويل
ل �ل �ق��درة ��ض�م��ن م �ه��رج��ان ��س�م��وه ال� ��دويل ال�سابع
للفرو�سية يف قرية ابوذيب للقرو�سية .
وت���ش�م��ل امل �ن��اف �� �س��ة ��س�ب��اق��ا مل���س��اف��ة 240كم على
ث�ل�اث م��راح��ل  ،وامل���ص�ن��ف دول �ي��ا ب �ث�لاث جن ��وم .
وه��و خم�ص�ص للخيول م��ن �أع �م��ار �سبع �سنوات
فما ف��وق ،وي�ب��د�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 ب��ن زاي��د �آل نهيان ال��دويل 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
ال�شباب الذين �شكلوا ن�سبة كبرية من املتناف�سني املحلي املفتوح مل�سافة  120كم �ضمن خم�س مراحل
هذا العام .
 ،ويقام ال�سباق لأول مرة بهذه امل�سافة الطويلة  ،اىل
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منتخبنا الوطني لآن�سات �ألعاب القوى يح�صد �سبع
ميدايات يف خليجياد املر�أة بالبحرين
ح�صد منتخبنا الوطني لآن�سات �ألعاب القوى يف
اليوم الثاين من مناف�سات بطولة خليجياد املر�أة
بالبحرين ميداليتني جديدتني لريفع ر�صيد
بعثتنا امل�شاركة يف الدورة الثالثة لريا�ضة املر�أة
اىل �سبع ميداليات ذهبيتان وث�لاث ميداليات
ف�ضية وميداليتان برونزيتان  .من ناحية �أخرى
حقق منتخبنا الوطني لآن�سات الكرة الطائرة

من ناحيته ا�شاد احلاي جمعة املدير
ال �ف �ن��ي لأك ��ادمي� �ي ��ة ن� � ��ادي ال ��وح ��دة
باجلهود الكبرية التي يقودها جمل�س
اب��وظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي ل��دع��م وتعزيز
جناحات قاعدة الفئات ال�سنية ب�أندية
اب��وظ �ب��ي  ،م�ث�ن�ي��ا ع�ل��ى ال� ��دور الذي
�سيلعبه امل�ه��رج��ان ال�ك��روي لالعبني
ال�صغار يف تن�شئة امل��واه��ب وتخريج
اج �ي��ال ق ��ادرة ع�ل��ى التمثيل امل�شرف
ل �ف��رق ان��دي��ة اب��وظ �ب��ي ب���ش�ك��ل ع ��ام ،
م�ت�م�ن�ي��ا ان ي �خ��رج اجل �م �ي��ع بفوائد
وجت ��ارب مهمة ت�ساعد على حتقيق
التقدم الكبري لفرق الفئات ال�سنية
يف ان��دي��ة اب��وظ�ب��ي  ،م�ن��وه��ا ع�ل��ى ان
اكادميية ن��ادي الوحدة حتر�ص على
دعم املهرجان ور�سالته الهادفة ودوره
الفاعل يف تنمية وتكوين فرق �سنية
تتميز بالتكامل االحرتايف .

باملركز االول يف بطولة القفز على احلواجز (فئة
النا�شئني ) م��ن ن ��ادي ال���ش��ارق��ة للفرو�سية با�سم
امل�شاركني عن �سعادتهم بامل�شاركة يف مهرجان �سمو
ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د ال نهيان ال��دويل ال�سابع
للفرو�سية ،م�شريا اىل ان الدافع الرئي�سي لفوزه هو
دعم وت�شجيع الوالد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ل��ه ولفئة ال�شباب الرت �ي��اد ميدان
الفرو�سية مو�ضحا ان ذلك �شكل اكرب دافع وحافز
لالقدام واقتحام ميدان الفرو�سية وحتقيق مراكز
متقدمة من خ�لال اال��ص��رار بالتدريب واملثابرة ،
م�ؤكدا ان الفوز ال ي�أتي اال من خالل اال�صرار  .و�أنه
يهدي ل�سموه فوزه وزمالءه باملراكز الأوىل .
كما اعرب ال�شيخ �سلطان �صقر القا�سمي عن عظيم
امتنانه ل�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ممثل
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س ن��ادي تراث
االم��ارات ال��ذي وف��ر لنا الفر�صة بامل�شاركة وو�ضع
��س�م��وه ك��ل االم �ك��ان �ي��ات م��ن اج��ل اجن ��اح املهرجان
الدويل ال�سابع للفرو�سية 2013
وقال الفار�س القا�سمي ان فر�سان االمارات واملنطقة
ي�ن�ت�ظ��رون ه��ذا امل�ه��رج��ان �سنويا مل��ا ل��ه م��ن اهمية
وقيمة ك�برى  ،م�شددا حر�صه على امل�شاركة دوما
يف املهرجان لقيمته ودق��ة تنظيمه وم��ا يتيحه من
فر�صة للم�شاركني  ،واختتم ال�شيح �سلطان �صقر
القا�سمي ت�صريحه بالقول «نحن فخورون ب�شيوخنا
ال��ذي��ن ي�شجعون ال��ري��ا��ض��ات ال�ت��ي جت��ذب ال�شباب
وحتببهم يف ت��راث�ه��م ،ون�ح��ن ن�سري خلفهم ونتبع
خطاهم ،ونحر�ص جميعاً على �سمعة دولتنا ،ونقدر
اجلهود التي يبذلها حكامنا� ،أط��ال اهلل �أعمارهم،
لرفع ا�سمها عاليا يف جميع امليادين واملحافل.

اك�ت���س��ب �أه �م �ي��ة خ��ا��ص��ة مب���ش��ارك��ة ع ��دد ك�ب�ير من
ف��ر� �س��ان االم � ��ارات امل�م�ي��زي��ن وامل�ه�ت�م�ين م��ن خارج
الدولة وباحلما�س منقطع النظري من املواطنني،
�سواء يف املناف�سات �أو الت�شجيع� ،أو متابعة الفعاليات
املختلفة ،موكدا ان املتابعة امل�ستمرة لراعي املهرجان
�سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان ،ممثل �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة ،رئي�س ن��ادي ت��راث الإمارات،
وح���ض��وره اليومي لفعاليات امل�ه��رج��ان زادت ��ه �ألقا
وبهجة ،واو�ضحت حب �سموه للخيول وحر�صه على
ت�شجيع املهتمني بهذه الريا�ضة ون�شرها بني �أكرب
عدد من املواطنني ،وبخا�صة ال�شباب الذين �شكلوا
ن�سبة كبرية من املتناف�سني هذا العام .

فوزه الثاين على التوايل يف البطولة جاء على
ح�ساب املنتخب القطري بثالثة �أ�شواط مقابل
ال�شيء بعد الفوز يف مباراة الإفتتاح على نظريه
الكويتي ويختتم املنتخب مبارياته يف البطولة
بلقاء منتخب عمان وهي مباراة حتدد اىل حد
ك�ب�ير ه��وي��ة ال�ب�ط��ل .م��ن ج��ان��ب اخ��ر انطلقت
ام����س مناف�سات البولينج على �صالة الإحتاد

البحريني ل�ك��رة ال�ط��اول��ة يف جممع ال�صاالت
مبدينة عي�سى الريا�ضية بالرفاع وباوزان حتت
 62و 73كجم فيما تتوا�صل املناف�سات اليوم
ب�أوزان حتت  67وفوق  73كجم ويف مناف�سات
ك��رة ال�سلة وي��واج��ه منتخبنا ن�ظ�يره منتخب
ال�ك��وي��ت ال�ي��وم ب�صالة احت��اد امل�ع��اق�ين يف ثالث
مبارياته بالدورة .

قمة بني الأهلي و�إنبي بالدوري امل�صري
ت�شهد املرحلة ال�سابعة م��ن ال ��دوري امل�صري ملرة
القدم مباراة قمة بني االهلي الثالث وانبي مت�صدر
املجموعة االوىل اليوم االحد .ومير االهلي مبحنة
ف�ن�ي��ة م�ن��ذ ان �ط�لاق امل��و� �س��م ،فخ�سر م��رت�ين امام
�سموحه �-1صفر وحر�س احلدود �-3صفر ليحتل
املركز الثالث بفارق  3نقاط عن انبي ال��ذي لعب
مباراة اكرث ،وبالت�ساوي مع حر�س احلدود الثاين.
وتت�سم لقاءات الفريقني منذ �صعود انبي لدوري
اال� �ض��واء وال���ش�ه��رة ع��ام  2002ب��ال�ن��دي��ة والقوة
واالث ��ارة والتقى الفريقان  19م��رة حقق االهلي
فيها الفوز  13مرة مقابل  3خ�سارات و 3تعادالت.
و�شهد مو�سم � 2008-2007آخر فوز النبي علي
االهلي بثالثية نظيفة ال�سالم عو�ض ( )2وعالء
عي�سى ،وهو املو�سم ال��ذي ح�سمه االهلي مبكرا يف
املرحلة اخلام�سة والع�شرين ولعب بال�صف الثاين
يف باقي م�شوار ال��دوري بعد و�صوله للنقطة 63
ب�ف��ارق  17نقطة ع��ن ال��زم��ال��ك .وي�ع��ود اخ��ر فوز

للأهلي على انبي اىل املو�سم املا�ضي غري املكتمل
 .2-3وي��دخ��ل االه �ل��ي ال �ل �ق��اء ب �ح��ذر � �ش��دي��د يف
حماولة ال��س�ترداد هيبة الفريق املهتزة مع بداية
امل��و��س��م يف ظ��ل غ�ي��اب معظم العنا�صر اال�سا�سية
وامل�ؤثرة لال�صابة �أمثال ح�سام غايل ووليد �سليمان
و�سيد م�ع��و���ض ،ب��اال��ض��اف��ة اىل اب�ت�ع��اد اب��رز هدايف
الفريق عماد متعب عن م�ستواه الفني.
و�أنهى �سيد عبد احلفيظ مدير الكرة يف االهلي ازمة
اخلالف حول ثنائي الفريق رامي ربيعة وحممود
ح�سن تريزيغيه ،حيث تقرر �أن ي�ستمر االخري مع
منتخب ال�شباب يف مع�سكره ال��ذي ي�ستعد خالله
خل��و���ض بطولة ك��أ���س الأمم الأف��ري�ق�ي��ة باجلزائر
منت�صف ال�شهر اجلاري ،بينما عاد ربيعة لالنتظام
مع الأهلي فى تدريباته ا�ستعدادا ملباراة �إنبي على
�أن ي�سافر للحاق باملنتخب بعد املواجهة.
واكد �إيهاب علي طبيب الأهلي لوكالة فران�س بر�س
على �شعور الالعبني الدوليني ببع�ض الإ�صابات

اخلفيفة عقب مباراة قطر الودية.
ومل ي���ش��ارك ال��دول�ي��ون ف��ى ال�ت��دري�ب��ات اجلماعية
واكتفوا باجلري اخلفيف حول امللعب كما �شعر وائل
جمعة ببوادر �أنفلونزا و�أ�صيب ح�سام عا�شور بكدمة
ف��ى الع�ضلة الأم��ام�ي��ة ورب�ي�ع��ة بكدمة ف��ى ال�ساق
و�أحمد �شديد قناوي بكدمة فى الركبة.
واكد طارق الع�شري املدير الفني النبي يف ت�صريح
لفران�س ب��ر���س �أن��ه م��ن ال�صعب �أن يظهر الأهلي
بنف�س امل�ستوى الذي ظهر عليه امام حر�س احلدود
يف املرحلة املا�ضية :اتوقع ظهور االهلي مب�ستوى
مغاير ام��ام ان�ب��ي وه��ي طبيعة ل �ق��اءات الفريقني
وال �ت��ي ت�شهد اث ��ارة ك �ب�يرة .ع�ل��ى رغ��م ان الأهلي
قدم ا�سو�أ مبارياته هذا املو�سم �أمام احلدود عندما
خ�سر بثالثة �أه��داف دون رد وقبلها من �سموحه،
لكنه فريق بطوالت والعبوه ميتلكون من اخلربة
واحل�ن�ك��ة م��ا ي��وف��ر ل�ه��م ال��وق��ت ال� �س�ت�رداد عافية
الفريق �سريعا .
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جمتمع االمارات
مطرب الأغنية ال�شعبية الطربية
وفيق حبيب بفندق ميلينيوم �أبوظبي
زار الفنان ال�سوري الكبري وفيق حبيب مدينة �أبوظبي حيث كان النجم ال�ساطع الذي ت�ألق يف القاعة الكبرية بفندق
ميلينيوم �أبوظبي يف حفلة عيد احلب التي ح�ضرها اكرث من � 300شخ�ص من حمبي �صوت هذا الفنان الذي يعد
من اف�ضل الأ�صوات اجلبلية ب�سوريا ولبنان .وتعترب هذه �أول حفلة جماهريية له يف العا�صمة حيث انتهز فر�صة
وجوده يف هذا البلد اجلميل و قام بزيارة لعدد كبري من معامل العا�صمة و�أ�شاد بكرم ال�ضيافة وطيبة �أهلها ومتنى
�أن ي�أتي مرات عدة يف امل�ستقبل القريب .واجلدير بالذكر �أن وفيق حبيب من مواليد مدينة الالذقية ال�ساحلية
ويعد من �أف�ضل الأ�صوات اجلبلية ب�سوريا و لبنان .وكانت انطالقته ب�أغنية مت�شي الهوينى ،ورغم �صغر �سنه ،فهو
ميلك قاعدة جماهريية كبرية وقد قام بجوالت يف معظم بالد العامل الحياء حفالت هناك ك�أمريكا و �أ�سرتاليا و
مو�سكو وعدد كبري من بلدان �أوروبا .ومن �أ�شهر �أغانيه :خم�س �صبايا ،ليكي ليكي� ،أطلبني على املوت بلبيك .ومن
�أهم هواياته الريا�ضة فهو م�شجع لفريقي بر�شلونة والربازيل ويع�شق الالعب مي�سي.

طلبة �أمريكية دبي يزورون �أبرز الوكاالت الإعالنية

زار ط� �ل� �ب ��ة ق �� �س �م��ي الت�سويق
واالت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي يف اجلامعة
الأم��ري�ك�ي��ة يف دب��ي ث�لاث وكاالت
�إع�لان�ي��ة يف دب��ي :ج��اي دبليو تي
ال�شرق الأو�سط ،وندرمان ال�شرق
الأو� �س ��ط ،و��س��ات���ش��ي �أن ��د �سات�شي
ال�شرق الأو�سط.
واط�ل��ع الطلبة على ط��رق العمل
يف امل �ج��ال االع �ل�اين وال �ت �ق��وا مع
امل�صممني املبدعني وط��رق اعداد
احلمالت االعالنية وتطويرها.
الدكتورة �سارة كمال� ،أ�ستاذ م�ساعد
يف الت�سويق يف �أمريكية دبي قالت:
زيارة الوكاالت االعالنية الرائدة
يف امل�ن�ط�ق��ة ك��ان��ت ف��ر� �ص��ة رائعة
ل�ل�ط�ل�ب��ة ل�ل�ت�ع��رف ع��ن ق ��رب على
العمل امليداين .
وذك��رت الطالبة الفينا ع�سراين،
رئ �ي �� �س��ة ن � ��ادي ذي �آي �ج �ي �ن �� �س��ي يف
اجل��ام �ع��ة :ال ��زي ��ارات ق��دم��ت لنا
جتربة تعليمية مثرية عرب تفاعلنا
مع �أبرز الوكاالت الإعالنية يف هذه
املنطقة .وتعلمنا كيفية تعامل هذه

ال�شركات مع عمالئها وما يتط ّلب
لإن�شاء حمالت �إعالنية ناجحة.
تعليقًا على زي ��ارة الطلبة ،قالت
ال �� �س �ي��دة ن ��دى ده �ن��ي ،م��دي��رة يف
وكالة جاي دبليو تي دبي :ي�سرنا
ا� �س �ت �� �ض��اف��ة ال �ط �ل �ب��ة خ �ل�ال هذه
اجل��ول��ة لأن�ه��ا ت�ق��دم لنا الفر�صة
ال��س�ت�ك���ش��اف م ��واه ��ب امل�ستقبل.
كما ت�ساعد هذه الزيارات الطلبة
على ر�ؤي��ة �أنف�سهم يف ه��ذا املجال

الديناميكي بعد تخرجهم.
وق��ال ال�سيد ديباك ماليك ،نائب
ال��رئ�ي����س  -خم�ط��ط ا�سرتاتيجي
يف وك ��ال ��ة ��س��ات���ش��ي �أن� ��د �سات�شي
ال�شرق الأو�سط :ي�سعدين اندفاع
ال�ط�ل�ب��ة واه�ت�م��ام�ه��م لالنخراط
يف امل �ج��ال الإع �ل ��اين .ان العامل
يتغري ب�سرعة ،فال�شباب هم نب�ض
احل�ي��اة والأ� �س��ا���س يف تطوير هذا
امل�ج��ال .و ي�سعدين �أي���ض�اً حر�ص

بالي ورلد دبي يروج لبطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم 2014
�أك � � ��د �أح � �م� ��د ب ��اول� �� ��س الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي يف �إي� � �ب � ��وك مي�سي
فرانكفورت اجلهة املنظمة ملعر�ض
الألعاب بالي ورلد الذي انطلق يف
 5من مار�س بدبي ،على �أهمية دبي
التي �أ�صبحت حمط �أنظار العامل،
فقد �شهد معر�ض الألعاب م�شاركة
قوية من اجلناح الربازيلي الذي
اختار �إمارة دبي ومن خالل بالي
ورل ��د ل �ل�تروي��ج مل�ن�ت�ج��ات و�ألعاب
بطولة ك��أ���س ال�ع��امل ل�ك��رة القدم
التي تقام يف الربازيل يف .2014
و��ش�ه��د ب�ل�اي ورل ��د اه�ت�م��ام�اً من
ق�ب��ل ال� ��زوار ال��ذي��ن زاروا من�صة
ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل  2014للتعرف
على �أحدث املنتجات والت�سهيالت
حل �� �ض��ور ف �ع��ال �ي��ات ال �ب �ط��ول��ة يف
 .2014وت �ع��د منطقة ال�شرق
الأو� � � �س� � ��ط م � ��ن م� �ن ��اط ��ق النمو
الهامة ل�صناعة لتجارة الألعاب
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ور�ش عمل مهرجان �أبوظبي حتيي �شك�سبري يف مدار�س العا�صمة الإماراتية

�شاركت امل�ؤ�س�سة امل�سرحية الأ�شهر يف اململكة املتحدة ،غلوب �إيديوكي�شن يف �شك�سبري غلوب ،ور�شة
عمل مدر�سية ،م�ؤخرا يف مدر�سة الراحة الدولية ،ويندرج ذلك �ضمن �إطار التزام مهرجان �أبوظبي
بتعزيز التعليم والتنمية املجتمعية.
وعا�ش طلبة �أبوظبي جتربة ال تن�سى مع الأداء املذهل الذي قدمته غلوب �إيديوكي�شن لرائعة «روميو
وجولييت» على م�سرح �أبوظبي ،من  5-3مار�س ،هذا العر�ض الذي يقدّم ر�ؤية حديثة وحيوية ،مت
�إعدادها خ�صي�صاً للم�شاهدين اليافعني الذين يتعرفون على �أعمال �شك�سبري للمرة الأوىل.
وتعد ور�ش العمل بداي ًة ملنا�سبات تعليمية عديدة يزخر بها مهرجان �أبوظبي عرب �أ�سابيعه الأربعة،
وتهدف �إىل رفع م�ستوى معرفة ال�شباب بامل�سرح ال�شك�سبريي وتعميق تقديرهم له.
وبدعم من املوقع الإلكرتوين التفاعلي  www.playingshakespeare.orgالذي يوفر
موارد معمقة للطالب واملعلمني على ال�سواء ،ميكن للمدار�س امل�شاركة موا�صلة ا�ستك�شاف الن�صو�ص
ال�شك�سبريية الرائعة بعد عودة الطالب �إىل ال�صفوف الدرا�سية.
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ال �ت��زام �اً ب�ت�ق��دمي ف��ر���ص تعليمية
متميزة لت�شجيع الإب��داع وحتفيز
الإل �ه��ام و��ص�ق��ل وت�ن�م�ي��ة املواهب
لدى النا�شئة والطلبة عرب تعليم
ال�ف�ن��ون ،ي�ق�دّم مهرجان �أبوظبي
 2013ف��رق��ة دي كال�سيفايد
ب�ت�ر�� �ش� �ي ��ح م � ��ن ك ��ارن� �ي� �غ ��ي ه ��ول
العاملية الرائدة.
وتقدّم فرقة دي كال�سيفايد التي
ت�ضم جم�م��وع��ة م��ن املو�سيقيني
ال���ش�ب��اب امل�ت�م�ي��زي��ن م��ن برنامج
الأك��ادمي�ي��ة امل��رم��وق م��ن كارنيغي
هول  ،ومدر�سة جوليارد ،ومعهد
وي� ��ل ل�ل�م��و��س�ي�ق��ى يف نيويورك،
�سل�سلة من عرو�ض الأداء املو�سيقية
التفاعلية يف املدر�سة الربيطانية
يف اخلبريات يف �أبوظبي.
وق� � ��د �أده � �� � �ش� ��ت ط �ب �ي �ع��ة احلفل
التفاعلية الطالب وبخا�صة الأداء
اال�ستثنائي و��ص��وت ال�ع��زف احلي
ل �ل ��آالت م ��ن ق �ب��ل جم �م��وع��ة من

املو�سيقيني املحرتفني البارعني،
ومت ت�ق�دّمي ع��رو���ض الأداء ب�شكل
يومي ط��وال الفرتة من � 3إىل 7
مار�س احلايل.
وت �ع �م��ل ف ��رق ��ة دي كال�سيفايد

م��ع ع��دد م��ن املو�سيقيني ال�شباب
امل��وه��وب�ين م��ن ط�لاب �أب��وظ�ب��ي يف
ال �ف�ت�رة م��ا ب�ي�ن  3و 12مار�س،
ت ��دري� �ب� �اً و�إ� � �ش� ��راف � �اً ،ل �ي �ت��وج هذا
ال�ت�ف��اع��ل امل��و��س�ي�ق��ي اخل�ل�اق بني

دائرة الت�سجيل العقاري تنظم حفل ختام
فعاليات املبادرة املجتمعية «�سعادة قلب»
نظمت دائ ��رة الت�سجيل ال�ع�ق��اري ب��ال���ش��ارق��ة احل�ف��ل اخل�ت��ام��ي للمبادرة
املجتمعية �سعادة قلب حتت �شعار� :شارك بر�سم الب�سمة على وجه يتيم،
والتي مت اطالقها يف الفرتة من 2013-2-21-17م و�ضمت عددا من
الفعاليات والربامج و�شهدت تفاعال وم�شاركة الفته من قبل امل�ؤ�س�سات
وال��دوائ��ر و�أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع� .شهد احل�ف��ل ��س�ع��ادة ح�م��د ب��ن ��س��امل امل ��زروع
مدير ع��ام ال��دائ��رة و�سعادة علي ح�سني امل��زروع مدير ع��ام دائ��رة الرقابة
املالية و�سعادة حمد املدفع رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون القانونية بدائرة التنمية
االقت�صادية وممثلي اجلهات والدوائر احلكومية امل�شاركة �إ�ضافة عدد من
مدراء الإدارات وموظفي الدائرة.

الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الإمارات دبي
الوطني ي�ستقبل الفائزة يف م�سابقة لكتابة املقاالت
ا�ستقبل ريك بدنر الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني،
البنك الرائد يف املنطقة ،الآن�سة �شيا جي مني ،الطالبة التي تدر�س العلوم
ال�سيا�سية لل�سنة الثالثة يف جامعة �سنغافورة الوطنية ،والتي ح�صلت على
املركز الأول يف م�سابقة لكتابة املقاالت قام برعايتها بنك الإم��ارات دبي
الوطني فرع �سنغافورة .وك��ان معهد ال�شرق الأو�سط بجامعة �سنغافورة
الوطنية الذي يعد مركز االبحاث الرائد يف �آ�سيا واملعني ب�إجراء درا�سات
حول ال�شرق الأو�سط قد قام ب�أعمال التنظيم الإداري لهذه امل�سابقة.

فنادق ابن ماجد تعني مديري ت�سويق و�إيرادات جديدتان
ي�سر ف�ن��ادق ب��ن م��اج��د ،م��ن �أب��رز الفنادق و�أك�ثره��ا ري��ادة يف قطاع اخلدمات
والفندقية ب��الإم��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،الإع�ل�ان ع��ن تعيني ال�سيدة دايجو
كايناك مديرة الت�سويق اجلديدة وال�سيدة �أوما دقدالن مديرة الإي��رادات يف
املجموعة .حيث �ستقوم ال�سيدة كايناك ب�إدارة ق�سم الت�سويق يف الفندق ومتابعة
�أداء الق�سم مع مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات ،كما و�ستقوم ال�سيدة دقدالن
بقيادة فريق عمل ق�سم الإيرادت واحلجوزات لفنادق بن ماجد.
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م��و��س�ي�ق�ي��ي �أب��وظ �ب��ي الواعدين
وم��و� �س �ي �ق �ي��ي دي كال�سيفايد،
بعر�ض مو�سيقي م�سائي احييوه
يف  9م��ار���س يف �إط��ار ي��وم املواهب
ال�شابة �ضمن فعاليات مهرجان
�أبوظبي .2013

كيدزانيا تعلن عن الفائزتني بلقب �أمرية �إعمار
الآن يف ختام م�سابقة كيدزانيا �سوبر�ستارز 2013

خرباء املو�ضة والعاملون يف احلقل الإعالمي ي�شاركون يف جمل�س اجلمال
�شارك ح�شد من خرباء املو�ضة والعاملني يف احلقل الإعالمي يف جمل�س اجلمال الذي ا�ست�ضافته
كل من فري �أند لفلي وفازلني ،يوم الثالثاء  5مار�س .وك�شف هذا املجل�س الذي �أقيم يف �سيدهارتا
ل��وجن يف جم ّمع جرونر هاو�س دب��ي النقاب �أم��ام احل�ضور عن بع�ض �أ��س��رار العناية بالب�شرة،
ون�صائح و�ضع املكياج ،من خالل اخلبريات فيه :الدكتورة رباب ح�سن ،و�أوما غو�ش دي�شباندي،
وهدى قطان.
و�أ�ضافت الدكتورة رباب ح�سن ،االخت�صا�صية يف الأمرا�ض اجللدية و�سفرية العالمة التجارية
 Fair & Lovelyعرب املنطقة العربية ،املعلومات الق ّيمة حول �أ�ساليب العناية الأ�سا�سية
بالوجه والب�شرة .هذا وتط ّرقت �إىل امل�شاكل ال�شائعة التي تواجهها الب�شرة ،مثل حب ال�شباب،
والبثور ،والت�ص ّبغات ،بالإ�ضافة �إىل العالجات التي ت�ساعد على التخ ّل�ص منها .كذلك ،ا�ستفاد
احل�ضور م��ن ن�صائح قدّمتها ك��ل م��ن �أوم��ا غو�ش دي�شباندي ،امل�ست�شارة يف حت�سني ال�صورة
ومقدّمة الربامج التلفزيونية ،وهدى قطان ،خبرية املكياج .وكجزء من احلفل ،مت الإعالن عن
فوز جمموعة الرتطيب الكامل من فازلني بجائزة منتج العام يف اخلليج للعام  2013عن فئة
�أف�ضل كرمي ّ
مرطب للج�سم!

نظمت كيدزانيا  ،مدينة الألعاب
ال�ترف�ي�ه�ي��ة والتعليمية املوجهة
لل��أط �ف��ال ال �ت��ي ت��دي��ره��ا �إعمار
ل �ت �ج��ارة ال�ت�ج��زئ��ة يف دب ��ي م ��ول ،
م�ؤخراً فعاليات املرحلة النهائية
م��ن كيدزانيا �سوبر�ستارز  ،حيث
منحت لقب �أمرية �إعمار الآن �إىل
الفائزتني باملراتب الأوىل �ضمن
ال�ف�ئ�ت�ين ال�ع�م��ري�ت�ين للم�سابقة
وال �ت��ي ا��س�ت�م��رت ع�ل��ى م��دى �شهر
ك� ��ام� ��ل .وان �� �ض �م��ت ح �� �ش��ود من
امل���ش�ج�ع�ين وامل �ت��اب �ع�ين �إىل مقدم
احل � � ��دث ن� �ي�ت�ن م� �ي ��راين وجلنة
التحكيم التي ت�ضم النجمة ديانا
ح� ��داد و�إي ��دي ��ن مم �ت��از ودي جي
م��و مل�ت��اب�ع��ة اجل��ول��ة الأخ�ي��رة من
امل�سابقة مب�شاركة  19مت�سابقاً
بعد �شهر كامل من جت��ارب الأداء
التي ا�ستقطبت �أكرث من 2000
طفل من خمتلف �أرجاء املنطقة.

القرية العاملية واحة للفنون  ..واير �آرت فن الع�صر
ت�ستقطب القرية العاملية ،الوجهة العائلية الأوىل للثقافة والت�سوق
والرتفيه يف املنطقة هذا املو�سم عدداً كبرياً من الهواة واملبدعني يف الفن
املعا�صر من كافة �أق�ط��ار ال�ع��امل .فالفن لغة عرفت بها الإن�سانية منذ
زمان بعيد بالرغم من �إختالف حقبه التاريخية و�ألوانه ومدار�سه .وهذا
املو�سم ،فقد �سجل الكثري من ه��ؤالء املبدعني ظهوراً يف القرية العاملية
لي�ستمتع ال ��زوار مب�شاهدة �أن ��واع ن��ادرة م��ن الفن املعا�صر .ولأول مرة
ي�شارك الفنان خوان ايغنا�سيو يف القرية العاملية .ويف ركن يكتظ بالأ�شكال
الغريبة يف اجلناح الإ�سباين يعر�ض الفنان �أغرب �أنواع االك�س�سوارات التي
ي�صوغها بيده من �أ�سالك الف�ضة والأملنيوم واملعادن لي�صمم جمموعة
ف��ري��دة م��ن القالئد والأ� �س��اور واخل�ت��م التي يكتب عليها الأ��س�م��اء بهذه
االنواع املختلفة من الأ�سالك املعدنية .و�أكد ايغنا�سيو عن ممار�سته لهذا
النوع من الفن املعا�صر الذي اعتا�ش منه لأكرث من  30عاماً يف ماربيا
ب�إ�سبانيا وقال :انها املرة الأوىل التي اعر�ض فيها يف القرية العاملية و�سط
ه��ذه اجلموع من ال��زائ��ري��ن .كل ي��وم اتعرف على زوار ينتمون �إىل دول
خم�ت�ل�ف��ة وج�م�ي�ع�ه��م ي �ع��رب��ون يل عن
تقديرهم لهذا الفن خ�صو�صاً عندما
ابا�شر عملي امامهم .لقد قدمت �إىل
القرية العاملية منذ ق��راب��ة ال�شهرين
مت �ك �ن��ت خ�ل�ال �ه��ا م ��ن ال �ت �ع ��رف على
ثقافة وتقاليد العديد من ال�شعوب.
ول�ك��ن الأم��ر خمتلف يف اوروب ��ا ،لأننا
جنل�س يف الطرقات لن�ستقطب املارة
ال��ذي��ن ي�ستمتعون اي�ضاً مب�شاهدتنا
ونحن ن�صنع ا�شكا ًال خمتلفة .امتنى
�أن �أع��ر���ض امل ��رة ال �ق��ادم��ة يف القرية
العاملية يف �شارع خا�ص بالفنانني وما
ي�سمى ب���ش��ارع ال�ف��ن حيث يجل�س كل
ف �ن��ان وم �ع��ه ادوات � ��ه وم �ع��رو� �ض��ات��ه يف
مكان مفتوح لي�ستمتع املارة مب�شاهدة
مهاراتنا اليدوية .

املركز الثقايف مب�سايف يحت�ضن
معر�ض «ال�سما �ألوان»
نظم م��رك��ز وزارة الثقافة و ال�شباب و تنمية املجتمع مب�سايف معر�ض
الت�صوير الفوتوغرايف الذي حمل عنوان( ال�سما �ألوان ) بالتعاون مع الفنان
الت�شكيلي حممد عبد الرحمن وا�ستمر مل��دة �أ�سبوع حيث افتتح املعر�ض
الفنان نا�صر ع�ب��داهلل رئي�س �إدارة جمعية الإم ��ارات للفنون الت�شكيلية
بح�ضور نخبة من الفنانني ومدراء امل�ؤ�س�سات و الدوائر احلكومية املحلية
ولفيف من حمبي الفنون الت�شكيلية ب�إمارة الفجرية ،كما ح�ضر االفتتاح
طالب املدار�س من م�سايف ،والفجرية
و��ض��م املعر�ض جمموعة ك�ب�يرة م��ن ال�صور الفوتوغرافية ال�ت��ي تعك�س
جماليات البيئات الإماراتية املختلفة ،وتر�صد ال�تراث الإم��ارات��ي يعيون
خمتلفة.
كما �أقام الفنان حممد عبد الرحمن ور�شة تدريبية على هام�ش املعر�ض
لتعريف الطالب ومدر�سي الرتبية الفنية باملدار�س با�صول فن الت�صوير
الفوتوغرايف و�أهم مهاراته  ،ح�ضرها �أكرث من  75طالبا.
ووجه الفنان حممد عبد الرحمن ال�شكر للمركز الثقايف مب�سايف الحت�ضانه
املعر�ض ،م�ؤكدا �أنه مل يتوقع االهتمام الكبري باملعر�ض حيث زاره على مدى
�أ�سبوع ما يزيد على � 700شخ�ص �أغلبهم من طالب املدار�س واملدر�سني
واملهتمني باحلركة الفنية الإماراتية.
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احلب يحمي من اخلرف

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

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أظهرت درا�سة طبية حديثة �أن الوقوع يف عالقة حب جديدة يعمل على زيادة منو اخلاليا الع�صبية امل�س�ؤولة عن
الذاكرة والتعلم يف املخ ،وحماية الإن�سان من تدهور احلالة العقلية املرتبطة بالتقدم يف ال�سن من خالل �إمداده
باملواد املغذية الكافية ،ح�سب وكالة ال�شرق الأو�سط.
وك�شفت نتائج ال��درا��س��ة ،التي ن�شرتها جملة بل�س  1العلمية� ،أن احل��ب ال يعمل على خف�ض معدالت الإجهاد
واالكتئاب فح�سب ،بل يعزز قوة املخ ،ويحفز منو خاليا املخ يف منطقة قرن �آمون التي تعد مركز التعلم والذاكرة
يف مخ الإن�سان.
و�أ�شارت اختبارات الدم التي �أجريت على الأ�شخا�ص الذين وقعوا يف احلب �أخريا �إىل �أنهم تعر�ضوا مل�ستويات عالية
من منو اخلاليا الع�صبية ،حيث قام الباحثون بفح�ص عينات دم لـ 3جمموعات خمتلفة من الأ�شخا�ص ،الأوىل
للأ�شخا�ص الذين وقعوا �أخريا يف احلب ،والثانية ت�شمل الأ�شخا�ص املرتبطني بعالقات طويلة الأمد ،وتت�ضمن
الثالثة جمموعة من العازبني.
و�أظهرت املجموعة الأوىل م�ستويات عالية لنمو الأع�صاب مقارنة للأ�شخا�ص املرتبطني منذ فرتة طويلة �أو
اال�شخا�ص الذين يعانون من الوحدة.
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قتل �صديقه لي�سرق هاتفه

معلمــة ت�ســـمح للأطفــال
بتــــذوق دمهــــا

غدر عامل ب�صديقه الذى يقيم معه وقام بقتله من �أجل
اال�ستيالء على هاتفه املحمول و�إهدائه �إىل خطيبته ،وذلك
ملروره ب�ضائقة مالية ورغبته فى �أن يقدم هدية �إليها ومت
القب�ض علي املتهم و�أمر اللواء �أ�سامة ال�صغري مدير �أمن
القاهرة ب�إخطار النيابة التى تولت التحقيق .وتلقى العميد
رج��ب عبد الفتاح ،م��أم��ور ق�سم �شرطة القاهرة اجلديدة
�أول�،إخطارا من م�ست�شفى البنك الأهلي با�ستقباله جمعة
عادل � 20سنة عامل معماري  ،ومقيم بحجرة بعقار حتت
الإن �� �ش��اء ملحق مب�سجد خ��امت امل��ر��س�ل�ين ب��احل��ي الرابع،
و�أ�صل بلدته مركز طامية الفيوم يف حالة خطرية وتوفى
�أثناء �إ�سعافه بامل�ست�شفى� ،إثر �إ�صابته بك�سر بقاع اجلمجمة
ونزيف باملخ .وكان ب�صحبته عمه �أحمد عبد ربه � 33سنة
م�شرف �أم��ن ،ب�شركة نظافة و�شقيق زوج �شقيقة املتوفى
حمادة مهدي � 35سنة-عامل معماري ،ومبناق�شتهما �أمام
امل�ق��دم حممد ع��اك��ف رئي�س مباحث ق��ررا ب�أنهما اكت�شفا
فجر اليوم وعقب عودتهما حلجرة �سكنهما عقب �أداء�صالة
الفجر�،إ�صابة املجني عليه فقاما بنقله للم�ست�شفى �إال
ان��ه توفى عقب و�صوله� .أ�ضافا بعثورهما على متعلقاته
ال�شخ�صية ون�ق��وده كاملة ع��دا هاتفه املحمول ،وب�إجراء
املعاينة مبعرفة العميد خالد جاد مفت�ش مباحث القاهرة
اجلديدة ،تبني وجود �آثار دماء على ع�صى خ�شبية ت�ستخدم
يف غلق باب احلجرة من الداخل ،ومت التحفظ عليها.

قالت مديرة دار للح�ضانة يف الرنويج �إن معلمة لديها ف�صلت
بعدما �أح�ضرت �إىل الف�صل زجاجة بها عينة من دمها و�سمحت
للأطفال بلم�سها وتذوقها.
وج��اءت املعلمة التي تعمل ب��دار للح�ضانة يف بلدة �سوال على
ال�ساحل الغربي للرنويج بعينة من دمها �سحبت منها يف وقت
�سابق و�سكبتها يف طبق حتى يراها �أطفال ترتاوح �أعمارهم بني
ثالث و�ست �سنوات.
وقالت املديرة اجنر ليز �سومي اندر�سن لرويرتز �س�أل الأطفال
�إن كان ب�إمكانهم مل�سه ف�سمحت لهم بذلك� ..س�ألوا وكيف نزيله؟
فو�ضعت �أ�صبعها يف فمها وفعل الأطفال مثلها.
و�أ�ضافت املديرة �أن املعلمة وهي موظفة م�ؤقتة خ�ضعت لفح�ص
للت�أكد من عدم �إ�صابتها مبر�ض نق�ص املناعة املكت�سب (الإيدز)
�أو ف�ي�رو���س (ب) امل���س�ب��ب الل �ت �ه��اب ال�ك�ب��د ومل ت�ظ�ه��ر نتائج
الفحو�ص بعد لكن ال�سلطات ت��رى �أن خطر نقل �أي عدوى
يكون �ضئي ً
ال للغاية.

ي�صفع فتاة لرف�ضها منحه قبلة
اتهمت فتاة كويتية �شابا تعرفت عليه قبل ثالثة ايام ب�ضربها
و�سلب هاتفها الذكي بعدما منعته من تقبيلها وهي جتل�س
معه يف مقهى يف منطقة ال�ساملية.
وبح�سب ماذكرت �صحيفة الراي الكويتية ف�إن الفتاة تقدمت
�إىل خمفر منطقة ال�ساملية وابلغت ب�أنها كانت جتل�س مع
�شخ�ص يف كابينة اح��د املقاهي الكائنة يف منطقة ال�ساملية
لتدخني ال�شي�شة وحاول تقبيلها فامتنعت ورف�ضت االقرتاب
منه ،لكنه اج��رى حم��اوالت ع��دة القناعها وعندما مل يجد
منها قبوال �صفعها عل وجهها ثم �سلب هاتفها النقال وغادر
املكان فا�ضطرت �إىل دفع احل�ساب والتوجه �إىل املخفر.
املجني عليها روت لرجال االمن يف خمفر ال�ساملية ما ح�صل
معها ،وباال�ستف�سار منها عن معلومات اجلاين ،قالت انها ال
تعرف عنه اال ا�سمه االول ورقم هاتفه املخزّن يف «ايفونها»
الذي �سلبه منها قبل هربه ..
وذكرت بانها تعرفت عليه قبل ثالثة ايام حني كانت تتناول
وج�ب��ة ال �غ��داء يف اح��د امل�ط��اع��م وت �ب��ادال ارق ��ام ال�ه��وات��ف ثم
ح�صلت بينهما درد�شة على «الوات�ساب» ومكاملتني فقط كانتا
مقدمة للتعارف وعندما تواعدا يف اول لقاء ح�صل ما ح�صل
داخل الكابينة.
وا�ستنادا �إىل م�صدر امني فان ال�شاكية �سجلت ق�ضية �شروع
يف هتك عر�ض واعتداء بال�ضرب و�سلب بالقوة احيلت على
امل�ب��اح��ث للتحري ع��ن املتهم وت��وج�ه��ت ال�ف�ت��اة �إىل ال�شركة
املزودة خلدمة الهاتف وح�صلت على ك�شف مكاملاتها الواردة
وال�صادرة خالل اليومني املا�ضيني وا�ستطاعت التعرف على
ارقام هاتف من �ضربها ،وزودت رجال املباحث بالرقم وجار
اال��س�ت�ع�لام ع��ن ب�ي��ان��ات امل�ع�ت��دي متهيدا ل�ضبطه على ذمة
الق�ضية امل�سجلة بحقه.

�صيـــاد ي�صطــاد نف�ســـه
لقي �صياد يف العقد الثالث من العمر م�صرعه بطلقة من
بندقيته اخلا�صة من نوع �شوزن بعد �أن خرج ال�صطياد
الطيور بجوار بركة م��اء خلفتها الأم�ط��ار التي هطلت
م�ؤخرا يف حمافظة الطائف ال�سعودية  .وذكرت �صحيفة
عكاظ ال�سعودية ان اجلهات الأمنية يف حمافظة الطائف
با�شرت احلادث �إثر بالغ عن وجود �شاب متوفى بجانب
�سيارته  ،و�إىل جواره بندقية .و�أ�شارت املعلومات الأولية
ال�ت��ي ر��ش�ح��ت م��ن خ�ل�ال التحقيق يف الق�ضية �إىل �أن
الفقيد كان يهم با�صطياد الطيور ب�سالحه الناري الذي
�أخط�أه �أثناء ا�ستخدامه ،حيث خرجت الطلقة باجتاهه
لت�صيبه �إ�صابة مبا�شرة يف الر�أ�س فلقى حتفه على الفور
 .ومت الك�شف على اجلثة من قبل الطبيب ال�شرعي ورفع
الأدل ��ة وال �ق��رائ��ن م��ن ق�ب��ل الأدل ��ة اجل�ن��ائ�ي��ة يف املوقع،
وتبني �أن ال�شاب تويف مت�أثرا ب�إ�صابته بطلقة بندقيته.
و�أو�ضح املتحدث الر�سمي ل�شرطة حمافظة الطائف �أن
اجلهات الأمنية املعنية با�شرت البالغ ،الفتا �إىل �أن نتائج
التحقيقات الأول�ي��ة ت�شري �إىل �أن �سبب ال��وف��اة عر�ضي
و�أنهم بانتظار التقرير الطبي لتحديد ال�سبب ب�صورة
قاطعة ،م�شريا �إىل �أن �إجراءات التحقيق ال تزال جارية.

الربيطاين يبت�سم  7مرات ً
يوميا

الفنان رميكو فان �شايك ( 45عاما) من هولندا ،ير�سم �صورة لفيل ثالثية الأبعاد على الأر�ض لرفع م�ستوى الوعي
للحفاظ على الفيلة الأفريقية والآ�سيوية يف بانكوك( .رويرتز)

تلــــــد يف القطـــــار

مادي�سون تختار
لطفلتها ً
ا�سما فريد ًا
ذك��رت عار�ضة الأزي ��اء الأمريكية
ه� ��ويل م��ادي �� �س��ون �أن� �ه ��ا اخ �ت ��ارت
مل��ول��ودت�ه��ا اجل��دي��دة ا��س�م�اً فريداً
وهو رينبو �أورورا روتيال .
وقالت ماد�سون ملوقع �إي �أونالين
الأم�يرك��ي �أردت �أن ي�ك��ون البنتي
ا�سم فريد ،ويف طفولتي كانت يف
مدر�ستي ابنة تدعى رينبو ،وكنت
�أح�سدها ب�شدة على ا�سمها ،فقد
وجدته جمي ً
ال وفريداً من نوعه .
ي���ش��ار �إىل �أن ال���ص�غ�يرة ول ��دت يف
�إح ��دى م�ست�شفيات ال���س فيغا�س
يف � 5آذار-م � ��ار� � ��س ،وه ��ي الأوىل
مل��ادي���س��ون (� 33سنة) م��ن زوجها
با�سكال روتيال (� 38سنة).
ويذكر �أن رينبو تعني قو�س قزح،
�أما �أورورا فهي هالة ال�شم�س.
وك��ان��ت م��ادي���س��ون �أع�ل�ن��ت م�ؤخراً
ع��ن خطتها الغريبة للتعايف بعد
الإجن ��اب ،وه��ي حت��وي��ل م�شيمتها
�إىل حبوب وتناولها كما هو احلال
بالن�سبة لعدد كبري من امل�شاهري.

و��ض�ع��ت ام� ��ر�أة م��ول��وده��ا مب���س��اع��دة ال��رك��اب يف �أح ��د ق �ط��ارات العا�صمة
الربيطانية ل�ن��دن ،حيث ك��ان ال�ق�ط��ار متوقفاً لأ��س�ب��اب فنية يف �ساعات
امل�ساء ،وخالل فرتة االنتظار كانت �إح��دى الراكبات ت�ضع املولود ليتبني
�أنها �أنثى و�أنها ب�صحة جيدة .ووفق �صحيفة الغارديان الربيطانية ،قال
متحدث با�سم ال�شركة امل�شغلة للقطارات� ،إنه لي�س معروفاً من هم الركاب
�أو ال�شخ�ص الذي �ساعد ال�سيدة على ال��والدة� ،إال �أن الطفل املولود خرج
�إىل احلياة ب�صحة جيدة ودون �أي م�شاكل �صحية .و�أو�ضح املتحدث �أنه يف
ح��االت الطوارئ ال�صحية ف��إن املفرت�ض �أن يتم االت�صال بقائد القطار،
الذي يوعز بتقدمي خدمات الإ�سعاف الأويل ،لكن يبدو �أن الركاب طلبوا
امل�ساعدة مبا�شرة من خارج القطار  .وكتبت الأم التي و�ضعت مولودها يف
القطار على تويرت  :رزق��ت مبولودة �أنثى ول��دت عند ال�ساعة  18:18يف
الطريق من حمطة فيكتوريا و�سط لندن �إىل �أ�شفورد ،الوالدان ي�شكران
كل الذين قدموا امل�ساعدة .

الوراثة واحلالة النف�سية وراء الثعلبة
مر�ض الثعلبة يعد من الأمرا�ض املناعية التي ت�صيب فروة الر�أ�س ،وهي
عبارة عن بقعة خالية متاماً ،ذات �شكل بي�ضاوي ،وميكن �أن ي�صيب هذا
املر�ض �أي جزء مك�سو بال�شعر يف اجل�سم ،لكن تبقى فروة الر�أ�س والذقن
�أكرث املناطق عر�ضة للإ�صابة به.
ويقول الدكتور �أنور احلمادي ،ا�ست�شاري �أمرا�ض جلدية� ،إن العامل النف�سي
والوراثي يكمن وراء الإ�صابة ،و�إن الثعلبة من الأمرا�ض املناعية ،و�ضرب
مث ً
ال بذلك ،فقال �إن الأمرا�ض اجللدية عموماً يلعب العامل النف�سي دوراً
ً
ً
كبريا ،فمثال تبد�أ تداعيات الثعلبة قرب االمتحانات� ،أو فقدان عزيز من
العائلة.
و�أو�ضح الدكتور احلمادي ،لقناة العربية� ،أن ال�سبب الرئي�س للإ�صابة ما
زال جمهو ًال ،ولكن �أغلب النظريات العلمية ذهبت �إىل �أن الثعلبة تتكون
من م�ضادات ،تعمل بدورها على تدمري ب�صيالت ال�شعر ،م�شرياً يف الوقت
ذاته �إىل العامل الوراثي ملا له من دور يف الإ�صابة ،ولكن يبقى دوراً ثانوياً.
و�صرح ب�أن املر�ض لي�س خطرياً وغري معدٍ  ،وهي حالة حميدة من املمكن
للإن�سان �أن يتعاي�ش معها ،وبني �أن هذا املر�ض يرتك ت�أثرياً �سلبياً على
احلياة االجتماعية لل�شخ�ص امل�صاب ،خا�صة بعد تغري كامل يف املظهر
اخلارجي ،ويدخل يف عزلة اجتماعية .ولفت �إىل عدم وجود تف�سري علمي
دقيق حلجم الثعلبة ،فهناك ال�صغرية والكبرية منها ،و�أكد �أن هناك �أنواعاً
من الثعلبة منها الكاملة ومن ال�صعب معاجلتها.

لوحات بـ  30مليون
دوالر يف مر�آب
ع�ث�ر �أم��ري �ك��ي ي�ق�ي��م بالقرب
من نيويورك على قطع فنية
بقيمة  30مليون دوالر داخل
م � � ��ر�آب �� �س� �ي ��ارات مم� �ل ��وك له
وقالت قناة (ايه بي �سي نيوز)
الأمريكية �إن الرجل ك��ان قد
ا�شرتى ه��ذا امل��ر�آب بالإ�ضافة
�إىل منزل م��ن طابق واح��د يف
 2007لكنه مل يكت�شف هذه
القطع �إال م�ؤخرا �أثناء �إعادة
ترتيب حمتويات املكان.
وتبني �أن هذه القطع وعددها
� 70أل��ف لوحة فنية من عمل
الفنان الأمريكي املغمور ارثر
ب�ي�ن��اج�ي��ان ()1999 1914-
ال��ذي ك��ان ينتمي لتيار الفن
التعبريي.

�أظهرت درا�سة جديدة� ،أن الربيطاين العادي يبت�سم �سبع مرات
يف اليوم ،من بينها واحدة على الأقل كاذبة خا�صة �أمام مديره
يف العمل ووجدت الدرا�سة ،التي ن�شرتها �صحيفة ديلي ميل �أن
الربيطانيني املبتهجني يبت�سمون  11مرة يف اليوم ،يف حني ال
تظهر على وجه العاب�سني منهم �سوى ابت�سامة واحدة.

التلوث ي�سبب �أمرا�ض ًا يف القلب والرئة
ح � �ذّرت درا� �س ��ة �أم��ري �ك �ي��ة ح��دي�ث��ة م��ن ت ��أث�ي�ر ارتفاع
م�ستويات الأوزون يف طبقات الهواء على حاالت توقف
القلب ب�ين �سكان امل��دن التي تعاين م��ن تلك امل�شكلة
البيئية.
فقد �أث�ب�ت��ت تلك ال��درا��س��ة وج��ود ع�لاق��ة ب�ين تواجد
جزيئات ملوثة يف الهواء وبني الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
وال��رئ��ة .وتعترب تلك النتائج الأوىل التي ت�شري �إىل
الت�أثري الفوري الرتفاع م�ستويات الأوزون على زيادة
خماطر توقف القلب املفاجئ.
ويف هذا ال�سياق �أك��دت كاتبة الدرا�سة كاثرين �إن�سور
من جامعة راي�س بهيو�سنت �أن��ه يتوجب على مر�ضى
القلب توخي احلر�ص ،عندما يكون هناك ت�سجيل عال
مل�ستويات الأوزون.
وق��د وج��دت درا��س��ات �سابقة �أن العي�ش يف م��دن تعاين
م��ن ت �ل��وث ال �ه��واء �أو ب��ال�ق��رب م��ن ال �ط��رق ال�سريعة
ل�سنوات طويلة يزيد من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ب�شكل عام ،وذلك ب�سبب وجود كميات كبرية من
اجل�سيمات الدقيقة العالقة بالهواء .غالباً ما يرتبط
الأوزون ب�أمرا�ض القلب خا�صة الربو.

�سويفت وجيم�س الأكرث � ً
أرباحا بـ 2012

احتلت جنمة مو�سيقى الريف تايلور �سويفت ،والعب كرة ال�سلة الأمريكي جيم�س
لوبرون ،مركز ال�صدارة على الئحة جملة بارايد لأكرث النجوم جنياً للأرباح خالل
العام  .2012و�أعدّت املجلة الئحة ب�إيرادات النجوم خالل العام املا�ضي ،فحل لوبرون
�أو ًال �إذ جنى  57.7مليون دوالر ،وتلته �سويفت التي جمعت  57مليون دوالر ،وهو
مبلغ يفوق ما جناه النجمان الهوليوديان ب��راد بيت و�آن هاثاواي معاً .وح ّل
النجم الكندي ال�شاب جا�سنت بيرب ثالثاً ،بعد �أن ُق�دّر ما جناه بـ 55مليون
دوالر ،فيما كان املركز الرابع من ن�صيب املمثلتني ماري كايت و�آ�شلي �أول�سون،
اللتني جمعتا  40مليون دوالر وجمع املمثل الأم�يرك��ي م��ارك هارمون 38
مليون دوالر� ،أما بيت فجنى  35.5مليون دوالر .وجنت املغنية الربيطانية
�أدي��ل  32مليون دوالر ،واملمثل توم برايدي  23مليون دوالر ،واملمثلة
�صوفيا فريغارا  21مليون دوالر ،واملمثل �أليك بالدوين  15مليون
َ
تتقا�ض هاثاواي �إال  10ماليني دوالر.
دوالر ،يف حني مل

وملعرفة ما �إذا كانت ملوثات الهواء املختلفة لها ت�أثري
م�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى م �ع��دالت ح ��االت ت��وق��ف ال �ق �ل��ب ,قامت
الباحثة وفريق بحثها مبقارنة بيانات ح��االت توقف
القلب التي حتدث خارج امل�ست�شفيات مبدينة هيو�سنت
الأمريكية وبني نوعية الهواء امل�سجل للمدينة خالل
الفرتة بني عامي  2004و.2011
وم��ن بني �أك�ثر من  11,000حالة توقف للقلب دون
�سبب وا�ضح وجد الباحثون زيادة ب�سيطة يف م�ستويات
الأوزون عن القدر الطبيعي.
وق ��د وج ��د ال �ب��اح �ث��ون �أن خم��اط��ر الإ� �ص��اب��ة بتوقف
القلب تزيد بن�سبة  % 4.4مع كل زيادة يف اجل�سيمات
ال�صغرية العالقة مب�ستوى  20جزءا يف كل مليار جزء
من الأوزون عن املعدل الطبيعي ،بح�سب ما �أ�شارت
الدرا�سة التي ن�شرت م�ؤخراً يف جريدة Circulation
على ال��رغ��م م��ن �أن الباحثني مل يفهموا بعد كيفية
ت�أثري تلوث الهواء عل م�شاكل القلب �إال �أنه يعتقد �أن
بع�ض اجلزيئات املثرية للهياج والأوزون تدخل اجلهاز
التنف�سي لت�سبب التهابات وزيادة يف اجلزيئات املدمرة
التي ميكن �أن ت�ضغط على القلب.

ج�سيكا تتخلى
عن الكعب العايل
يبدو �أن ثمن املو�ضة لدى املمثلة
� �س��ارة ج�سيكا ب��ارك��ر ،ك��ان باهظاً
ج � ��داً� ،إذ ا� �ض �ط��رت ل�ل�ت�خ�ل��ي عن
الكعب العايل الذي لطاملا مت ّيزت
ب��ه ،بعد م�شاكل كثرية �س ّببها لها
يف قدميها .وقالت باركر  47عاماً
يف مقابلة م��ع جم�ل��ة ن�ي��ت بورتر
لع�شر �سنوات �أو �أكرث ،كنت �أرك�ض
ب��ال�ك�ع��ب ال �ع��ايل .ك�ن��ت �أع �م��ل 18
�ساعة يف اليوم ومل �أنزع احلذائني،
لقد انتعلت �أحذية جميلة بع�ضها
م�صنوع ب�شكل �أف�ضل من الأخرى،
أ�شتك يوماً.
ومل � ِ
وق��ال��ت �إن �ه��ا �أ��ص�ي�ب��ت ب��ال �ت��واء يف
ك��اح�ل�ه��ا خ�ل�ال ت���ص��وي��ر ف�ي�ل��م ال
�أع � ��رف ك �ي��ف ت �ق��وم ب��ذل��ك ال ��ذي
انتعلت خالله �أحذية بخ�سة الثمن
لتتالءم مع ال�شخ�صية.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن الطبيب ق��ال لها
ت �ق��وم ق��دم��اك ب ��أ� �ش �ي��اء ال ينبغي
عليها فعلها� ،أن ��ت ت�س ّببت بهذه
العظمة هنا.

