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رئي�س الدولة يبارك الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء
حممد بن را�شد يعلن احلكومة العا�شرة عرب تويرت

�أربعة وجوه جديدة و�إن�شاء وزارة للتنمية والتعاون الدويل و�ضم التجارة اخلارجية لالقت�صاد

•• �أبوظبي-دبي-وام:

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الفجر تنفرد بتفا�صيل الإحداث

بعد �سنوات من �إطالق الهيكل

الرتبية تكت�شف �أنه ي�ضم �إدارتني ( تو�أم )
مهامهما وخططهما وعنا�صرهما الب�شرية واحدة

•• دبي – حم�سن را�شد

تعكف وزارة الرتبية والتعليم حاليا  ،على �إعادة توزيع الأدوار واملهام
فيما بني �إدارتني من الإدارات املركزية املدرجة بهيكل الوزارة والبالغ
عدد �إدارات��ه � 23إدارة مركزية موزعة على خم�سة قطاعات  ،وذلك
بعدما تبني ل�ل��وزارة وبعد �سنوات م��ن اعتماد الهيكل و�إع�لان��ه � ،أن
هناك �إدارت�ي�ن مهامهما وخططهما وعنا�صرهما الب�شرية واحدة
 ،مما ترتب عليه ت�ضارب يف املهام فيما بني �إدارة التوجيه والرقابة
والتي تتوىل مهامها جميلة املهريي وتتبع قطاع العمليات الرتبوية ،
و�إدارة االعتماد املدر�سي والتي تتوىل مهامها نوال خالد وتتبع قطاع
ال�سيا�سات التعليمية .
�إذ تبني بعد ا�ستعرا�ض كل من جميلة املهريي مدير �إدارة التوجيه
والرقابة  ،ونوال خالد مدير �إدارة االعتماد املدر�سي ملهام وبرامج عمل
كل �إدارة � ،أن برامج الإدارت�ين و�إن كانتا تهدفان للتطوير املدر�سي ،
�إال �أن منهجيات و�أدوات ومعايري عملهما متقاربة ومتداخلة �أحيانا ،
�إ�ضافة �إىل �أن كال الإدارتني تعتمدان �إىل حد كبري يف تنفيذ مهامها
وخططها على عنا�صر ب�شرية واح��دة ه��ي (هيئات التوجيه)  ،مما
ترتب عليه غياب خطة العمل وت�شتيت الر�ؤى والأدوار بني عدد من
�إدارات الوزارة وكذا املناطق التعليمية وامليدان الرتبوي.
(التفا�صيل �ص)5

بارك �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل الت�شكيل اجلديد ملجل�س ال��وزراء كما عر�ضه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دبي رعاه اهلل .ومتنى �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة التوفيق والنجاح
ل�ل��وزراء اجل��دد ..و�أع��رب عن �شكره وتقديره ل�ل��وزراء على ما بذلوه من
جهود يف خدمة وطنهم.
من جانبه �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي�..أن الت�شكيل احلكومي اجلديد
الذي اعتمده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل جاء ليواكب ا�ستعداداتنا ملرحلة جديدة من العمل احلكومي
نتطلع فيها لت�سريع وت�يرة التنمية يف ب�لادن��ا وحتقيق تطلعات �شعبنا
وتو�سيع �آفاق عالقاتنا مع العامل من حولنا .و�شدد �سموه على �أن التغيري
اجلديد ي�أتي �أي�ضا بوجوه جديدة لفريق العمل احلكومي لتجديد الأفكار
ومواكبة التغريات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة متثل �أولوية جلميع
�أب�ن��اء الإم ��ارات .ويت�ضمن الت�شكيل اجلديد ملجل�س ال��وزراء ال��ذي �أعلنه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �ضم مهام وزارة التجارة
اخلارجية ل��وزارة االقت�صاد و�إن�شاء وزارة با�سم وزارة التنمية والتعاون
الدويل وتعيني ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة لهذه الوزارة.
(الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء �ص)2

�شهدا توقيع مذكرتي تفاهم

حممد بن زايد ورئي�س وزراء ماليزيا يبحثان العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
•• كواالملبور-وام:

حممد بن زايد خالل لقائه رئي�س وزراء ماليزيا (وام)

بحث الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مع دولة حممد جنيب تون عبدالرزاق
رئي�س وزراء ماليزيا عالقات التعاون القائمة بني دولة االمارات العربية
املتحدة وماليزيا و�سبل دعمها وتطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ج��اء ذل��ك ل��دى ا�ستقبال رئي�س وزراء ماليزيا ل�سمو ويل عهد �أبوظبي
مبقر رئا�سة الوزراء يف منطقة برتوجايا والوفد املرافق ل�سموه.
وتناول اللقاء الذي ح�ضره الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان

القوات ال�سورية تقتل  30من�شقا يف كمني على طريق املطار

معارك �ضارية مبحيط دم�شق وق�صف عنيف على حم�ص
•• دم�شق-وكاالت:

تدور ا�شتباكات عنيفة عند اطراف
م��دي �ن��ة دم �� �ش��ق يف ح�ي�ن تتعر�ض
مناطق يف حي بابا عمرو يف مدينة
حم�ص لق�صف عنيف ،على وقع
ا�شتباكات عنيفة تدور يف احلي.
يف وق ��ت اك� ��دت ��ص�ح�ي�ف��ة الوطن
ال���س��وري��ة القريبة م��ن ال�سلطات
ان اجلي�ش ال�سوري قادر ب�سالحه
وع � �ت� ��اده ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة احل ��رب
ل�سنوات ،وذل��ك غ��داة ف�شل وزراء
خ ��ارج �ي ��ة االحت � � ��اد االوروب � � � ��ي يف
ال�ت��و��ص��ل اىل ات �ف��اق ح��ول ت�سليح
املعار�ضة ال�سورية.
ورغ� � ��م ت��اك �ي��د وزي� � ��ر اخلارجية
ال �ف��رن �� �س��ي ل � � ��وران ف��اب �ي��و���س ان
االم��ر م�ط��روح اك�ثر ف��اك�ثر ،فقد
ك��رر ال � ��وزراء ال��ذي��ن اج�ت�م�ع��وا يف
بروك�سل ان االولوية تبقى اليجاد
حل �سيا�سي يف �سوريا.
واك��د امل��وف��د ال ��دويل اخل��ا���ص اىل
�� �س ��وري ��ا االخ� ��� �ض ��ر االبراهيمي
الذي �شارك يف االجتماع ان احلل
الع�سكري غري وارد.
واف � ��اد امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حلقوق

الطائرات ال�سورية توا�صل ق�صف حي باب عمرو يف حم�ص (رويرتز)
االن�سان الذي يتخذ من بريطانيا دخله مقاتلو املعار�ضة االحد بعد احل ��ي ال� ��ذي ا��س�ت�ق��دم��ت القوات
مقرا له ويقول انه يعتمد للح�صول �سنة من �سقوطه يف ايدي القوات ال� �ن� �ظ ��ام� �ي ��ة ال � �ي� ��ه م � ��زي � ��دا من
التعزيزات.
على معلوماته على �شبكة وا�سعة النظامية.
من املندوبني وامل�صادر الطبية يف وي�تراف��ق الق�صف م��ع ا�شتباكات كما يتعر�ض حي اخلالدية واحياء
كل انحاء البالد ،عن ق�صف عنيف ع �ن �ي �ف��ة ب�ي�ن ال � �ق� ��وات النظامية ح�م����ص ال �ق��دمي��ة امل �ح��ا� �ص��رة من
يتعر�ض ل��ه ح��ي بابا عمرو الذي وم�سلحي امل�ع��ار��ض��ة عند اطراف القوات النظامية للق�صف ،وتدور

ا�شتباكات يف حميط اخلالدية.
ووقعت معارك بعد منت�صف ليل
االث �ن�ي�ن ال �ث�ل�اث��اء و� �ص �ب��اح ام�س
على طريق مطار دم�شق الدويل.
ف�ي�م��ا ت�ع��ر��ض��ت م�ن��اط��ق يف احياء
جوبر (�شرق) والع�سايل واحلجر
اال�سود (جنوب) لق�صف براجمات
ال �� �ص ��واري ��خ ام� �� ��س ،م ��ا ادى اىل
�سقوط جرحى وت�ضرر يف بع�ض
املنازل ،بح�سب املر�صد.
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ق��ال��ت م�صادر
ب��امل�ع��ار��ض��ة ال �� �س��وري��ة ان القوات
املوالية للرئي�س ب�شار اال�سد قتلت
 30على االقل من املن�شقني على
اجلي�ش يف كمني على طريق مطار
دم �� �ش��ق ام ����س ث�ل�اث ��اء ح�ي�ن كان
مقاتلو امل�ع��ار��ض��ة ي��ر��ش��دون�ه��م يف
م�سرية على االق ��دام اىل منطقة
ي�سيطر عليها املعار�ضون.
وق ��ال ق��ائ��د م �ع��ار���ض يف املنطقة
م�شرتطا ع��دم ن�شر ا��س�م��ه كانوا
ي� �ع�ب�رون ال �ط��ري��ق ال �� �س��ري��ع اىل
ال �غ��وط��ة ال �� �ش��رق �ي��ة ح�ي�ن وقعوا
يف ك �م�ين .وك� ��ان ي���ش�ير اىل جزء
م��ن ال�ضواحي ال�شرقية لدم�شق
ت�سيطر عليه املعار�ضة.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية جممل العالقات القائمة واملتميزة بني البلدين
خا�صة يف امل�ج��االت ال�صناعية والتجارية واالقت�صادية واال�ستثمارية
وال���س�ب��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة ب�ت�ط��وي��ره��ا وتنميتها مب��ا ي �خ��دم م���ص��ال��ح ال�شعبني
ال�صديقني.
من جهة اخرى �شهد الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ودول��ة حممد
جنيب تون عبدالرزاق رئي�س وزراء ماليزيا مبقر رئا�سة الوزراء املاليزية
يف برتوجايا توقيع مذكرتي تفاهم بني دولة االمارات العربية املتحدة وم
(التفا�صيل �ص)2
اليزيا.

دائرة النقل تطلق حملة توعية
لتثقيف اجلمهور عن مواقف

•• تغطية رم�ضان عطا:

�أعلنت دائرة النقل يف �أبو ظبي عن
�إط�ل��اق ح�م�ل��ة ت��وع�ي��ة ع��ام��ة حتت
�شعار مواقف يف حياتنا ابتدا ًء من
 17م��ار���س ت���س�ت�م��ر مل ��دة �شهرين
م �ت �ت��اب �ع�ين ،وذل� ��ك ب �ه��دف تثقيف
وت ��وع� �ي ��ة اجل� �م� �ه ��ور ع �ل ��ى كيفية
ا�ستخدام خدمات مواقف  ،النظام
امل�ت�ك��ام��ل وال���ش��ام��ل لإدارة مواقف
املركبات يف �أبوظبي وقد مت الإعالن
عن �إطالق احلملة التوعوية خالل
م�ؤمتر �صحفي( .التفا�صيل �ص)9

�أنباء عن مرونة يف موقف مر�سي جتاه مطالب املعار�ضة
•• القاهرة-وكاالت:

ك�شف م�صدر ق��ري��ب م��ن م�ؤ�س�سة
الرئا�سة امل�صرية عن بوادر مرونة
قوية للرتاجع عن موقفها ال�سابق
امل �ت �م �� �س��ك ب��ا� �س �ت �م��رار احلكومة
احلالية برئا�سة ه�شام قنديل حتى
�إجراء انتخابات جمل�س النواب.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة الأن��ا� �ض��ول للأنباء
عن امل�صدر �أن الرئا�سة باتت �أكرث
مرونة جتاه ت�شكيل حكومة جديدة
بدال من حكومة قنديل التي تلقى
ن�ق�دًا ��ش��دي�دًا م��ن ق��وى املعار�ضة.
وذك � ��ر امل �� �ص ��در �أن ت �� �ش �ك �ي��ل تلك
احل�ك��وم��ة �سيكون ب�ت��واف��ق القوى
ال�سيا�سية.
وك��ان تغيري احلكومة احلالية من
�أب� ��رز � �ش��روط امل�ع��ار��ض��ة للجلو�س
على م��ائ��دة احل��وار التي طرحتها
ال��رئ��ا��س��ة �أك�ث�ر م��ن م ��رة م�ؤخرا،
وك ��ان ك��ذل��ك ح��ا��ض��را ع�ل��ى جدول
�أع�م��ال وزي��ر اخلارجية الأمريكي
جون كريي خالل زيارته للقاهرة
خالل ال�شهر اجلاري ،وفق م�صادر
دبلوما�سية بال�سفارة الأمريكية.
وك���ش��ف امل���ص��در ،ال ��ذي ط�ل��ب عدم
ذك��ر ا�سمه� ،أن هناك دع��وة للحوار
�ستطلقها م��ؤ��س���س��ة ال��رئ��ا��س��ة مع

مئات ال�سيارات ت�صطف يف طابور انتظارا للتزود بال�سوالر (ا ف ب)
ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة خ�ل�ال الأي� ��ام مر�سي حكومة م�صغرة �أم��ر قابل
القليلة املقبلة ملناق�شة الأو�ضاع للمناق�شة.
الراهنة ،تت�ضمن �أجندته ت�شكيل على �صعيد �آخر بد�أت جلنة برملانية
ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة و�أزم� � � ��ة قانون �إع � ��داد ق��ان��ون ج��دي��د النتخابات
االن �ت �خ ��اب ��ات وت �ع��دي��ل الد�ستور جم �ل ����س ال� � �ن � ��واب ب � �ه ��دف جتنب
اجل ��دي ��د ،وك ��ذل ��ك �أزم� � ��ة النائب ت��أج�ي�ل�ه��ا ب�ع��د �أن �أوق �ف��ت حمكمة
العام ال��ذي تطالب ق��وى معار�ضة ال �ق �� �ض��اء الإداري ت �ن �ف �ي��ذ ق ��رار
م��ر��س��ي ب��ال��دع��وة �إىل االنتخابات
ب�إقالته.
وق ��د ج ��اء ذل ��ك ب �ع��د � �س��اع��ات من يف �أب��ري��ل ني�سان امل�ق�ب��ل .وينتظر
ت�صريح �أمين علي م�ست�شار الرئي�س �إح� ��ال� ��ة ال� �ق ��ان ��ون اجل ��دي ��د ال ��ذي
ل�ش�ؤون امل�صريني باخلارج وامل�شرف وافقت اللجنة الت�شريعية مبجل�س
على احل��وار الوطني م�ساء �أم�س ،ال�شورى �أم�س الأول على �إعداده �إىل
ل��و��س��ائ��ل �إع �ل�ام حم�ل�ي��ة ،ق��ال فيه املحكمة الد�ستورية ،وهي عملية قد
�إن اق �ت�راح ت��ويل ال��رئ�ي����س حممد ت�سبب مزيدا من الت�أجيل.

م�صرع  5جنود �أمريكيني بتحطم مروحية فى افغان�ستان اخلرطوم وجوبا تتفقان على �إعادة �ضخ النفط زيباري :الأكراد م�ستعدون لالن�سحاب من حكومة املالكي

•• كابول-وكاالت:

ق��ال حلف �شمال االطل�سي(الناتو) ان خم�سة جنود
امريكيني م��ن ق��وة امل�ساعدة ال��دول�ي��ة يف �أفغان�ستان
(�إي �� �س��اف) ق�ت�ل��وا ج ��راء حت�ط��م ط��ائ��رة هليكوبرت يف
جنوب البالد .و�أكدت (�إي�ساف) يف بيان لها ان التقارير
الأول �ي��ة ت���ش�ير اىل ع��دم وج ��ود �أي ن���ش��اط ل�ل�ع��دو يف
املنطقة وقت احلادث.
وي�أتي احلادث بعد �ساعات من مقتل جنديني �أمريكيني

عندما فتح مهاجم يرتدي زي اجلي�ش الأفغاين النار يف
قاعدة م�شرتكة للقوات الأمريكية والأفغانية بوالية
وردك �شرق.
من جهة اخرى قتل  7مدنيني بانفجار قنبلة وهجوم
�صاروخي نفذته حركة طالبان يف �إقليم هلمند بجنوب
�أفغان�ستان .ونقلت وكالة �أنباء باجهوك الأفغانية ام�س
عن م�س�ؤول يف الإقليم� ،أن  5مدنيني بينهم امر�أة قتلوا
عندما مرت ال�سيارة التي كانوا ي�ستقلونها من منطقة
خان�شني فوق لغم.

•• ادي�س ابابا-ا.ف.ب:

وقع جنوب ال�سودان ام�س اتفاقا ا�ضافيا يف �سل�سلة االتفاقات رامية اىل اعادة
�ضخ النفط املنقطع منذ اكرث من عام بعد اغالق االنابيب النفطية التي متر
يف ال�سودان العدو اللدود .ومينح االتفاق جوبا واخلرطوم مهلة  14يوما
بعد توقيعه من اجل توجيه االوام��ر اىل �شركات النفط با�ستئناف االنتاج
النفطي ،بح�سب ن�سخة من الوثيقة اطلعت عليها وكالة فران�س بر�س.
يف حال احرتام االتفاق خالفا التفاقات �سابقة مت جتاهلها� ،ستحتاج ال�شركات
لعدة ا�سابيع العادة فتح االنابيب .لكنه لكنه ي�شكل امال جديدا يف ت�سجيل
اخرتاق النهاء االزمة.

•• بغداد-يو بي �أي:

�أعلن وزي��ر اخلارجية العراقي هو�شيار زيباري ام�س
الثالثاء ان ال��وزراء الأك��راد يف احلكومة على ا�ستعداد
لالن�سحاب منها �إذا م��ا �أم��ر رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود البارزاين بذلك.
وق��ال زي�ب��اري لل�صحافيني على هام�ش ن��دوة ملتقى
ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ�م��ه اجل��ام �ع��ة الأم�ي�رك �ي��ة يف
امل�ح��اف�ظ��ة �إن اج�ت�م��اع ال� ��وزراء ال �ك��رد ومم�ث�ل��ي �إقليم

ك��رد� �س �ت��ان يف احل �ك��وم��ة ال ��ذي ع�ق��د ق�ب��ل ي��وم�ين مع
رئي�س الإقليم م�سعود البارزاين ،جاء للت�شاور ولي�س
الن�سحابهم من احلكومة العراقية.
و�أ�ضاف زيباري �أن الوزراء الكرد م�ستعدون لالن�سحاب
م��ن احلكومة ال�ع��راق�ي��ة� ،إذا �أم��ر ال �ب��ارزاين والقيادة
الكردية بذلك.
م��ن جانبه ق��ال نائب الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�لاحت��اد الوطني
الكرد�ستاين برهم �صالح �أن جميع االحتماالت مفتوحة
ب�شان ان�سحاب الوزراء الكرد من احلكومة.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية بدبي تطلق حملة فقه املر�أة امل�سلمة

02

�أخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يبارك الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء

•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري يف دبي
حملة فقه املر�أة امل�سلمة بالتعاون مع م�ست�شفى لطيفة بدبي
وذل��ك مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة .وقالت عائ�شة الكا�ش
م��دي��ر �إدارة التثقيف وال�ت��وج�ي��ه ال��دي�ن��ي �إن احل�م�ل��ة التي
د�شنها الدكتور عمر حممد اخلطيب املدير التنفيذي لقطاع
ال�ش�ؤون الإ�سالمية بالدائرة وهناء ط�ح��واره مديرة �إدارة
ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية مب�ست�شفى لطيفة وتنفذ بخم�س
ل�غ��ات ت�ه��دف �إىل تعزيز مكانة امل ��ر�أة يف املجتمع بتوعيتها
وتثقيفها يف دينها ومعرفة احلقوق والواجبات املرتتبة عليها
ك�أم وعاملة و�أخت وربة بيت وزوجة وفتاة وطالبة.

ب��ارك �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء كما عر�ضه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل  .ومت�ن��ى �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
التوفيق والنجاح للوزراء اجل��دد ..و�أع��رب عن �شكره وتقديره للوزراء
على ما بذلوه من جهود يف خدمة وطنهم.
وفيما يلي الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبى وزير الدفاع ..الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان

نائبا لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزيرا للداخلية� .سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرا ل�ش�ؤون الرئا�سة� .سمو
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم وزيرا للمالية� .سمو ال�شيخ عبداهلل
بن زايد �آل نهيان وزيرا للخارجية .معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزيرا للثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  .معايل ال�شيخ حمدان بن
مبارك �آل نهيان وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي .معايل ال�شيخة
لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة للتنمية والتعاون الدويل .معايل حممد
بن عبداهلل القرقاوي وزيرا ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء .معايل �سلطان بن
�سعيد املن�صوري وزي��را لالقت�صاد .معايل م��رمي بنت حممد الرومي
وزي��رة لل�ش�ؤون االجتماعية .معايل حميد بن حممد عبيد القطامي
وزيرا للرتبية والتعليم .معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزيرا

لل�صحة .معايل �صقر ب��ن غبا�ش �سعيد غبا�ش وزي��را للعمل .معايل
الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية وزير
دول��ة ل���ش��ؤون املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي .م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ه��ادف بن
جوعان الظاهري وزي��را للعدل .معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد
وزيرا للبيئة واملياه.
معايل �سهيل بن حممد ف��رج فار�س امل��زروع��ي وزي��را للطاقة .معايل
الدكتور عبداهلل بن حممد باحليف النعيمي وزي��ر الأ�شغال العامة.
معايل عبيد ب��ن حميد الطاير وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون املالية .معايل
ال��دك�ت��ورة ميثاء بنت ��س��امل ال�شام�سي وزي ��رة دول ��ة .م�ع��ايل رمي بنت
ابراهيم الها�شمي وزيرة دولة .معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان
اجلابر وزير دولة .معايل عبداهلل بن حممد غبا�ش وزير دولة.

حممد بن را�شد يعلن احلكومة العا�شرة عرب تويرت

الت�شكيل اجلديد ملجل�س الوزراء ي�ضم �أربع وجوه جديدة و�إن�شاء وزارة للتنمية والتعاون الدويل و�ضم التجارة اخلارجية لالقت�صاد.
نهيان بن مبارك للثقافة وحمدان بن مبارك للتعليم العايل ولبنى القا�سمي للتنمية وعبداهلل باحليف للأ�شغال و�سهيل بن فار�س املزروعي للطاقة

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب ��ي�..أن الت�شكيل احلكومي اجلديد الذي
اعتمده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل جاء ليواكب ا�ستعداداتنا ملرحلة جديدة من العمل احلكومي نتطلع
فيها لت�سريع وترية التنمية يف بالدنا وحتقيق تطلعات �شعبنا وتو�سيع �آفاق
عالقاتنا مع العامل من حولنا .و�شدد �سموه على �أن التغيري اجلديد ي�أتي
�أي�ضا بوجوه جديدة لفريق العمل احلكومي لتجديد الأف�ك��ار ومواكبة

التغريات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة متثل �أول��وي��ة جلميع �أبناء
الإم��ارات .ويت�ضمن الت�شكيل اجلديد ملجل�س ال��وزراء الذي �أعلنه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �ضم مهام وزارة التجارة اخلارجية
لوزارة االقت�صاد و�إن�شاء وزارة با�سم وزارة التنمية والتعاون الدويل وتعيني
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة لهذه الوزارة .وي�أتي �إن�شاء الوزارة
اجلديدة �ضمن الت�شكيل احلكومي اجلديد بهدف مواكبة الدور التنموي
الكبري الذي تلعبه دولة الإمارات يف خمتلف قارات العامل وتو�سيع �آفاق هذه
العالقات التنموية �سواء مع الدول املختلفة �أو مع املنظمات الدولية العاملة
يف هذا املجال�..إ�ضافة لرت�سيخ مكانة دولة الإمارات كمانح �أ�سا�سي والعب

رئي�سي يف التنمية الب�شرية العاملية ون�سج عالقات تنموية مع �شعوب العامل
املختلفة تتنا�سب مع مكانة وتاريخ دولة الإم��ارات يف هذا املجال .و�سيتم
�ضم مكتب امل�ساعدات اخلارجية ل�ل��وزارة اجل��دي��دة وت�ب��د�أ ال��وزارة العمل
فورا عرب عدة م�سارات ت�شمل تطوير �سيا�سة عامة للدولة ب�ش�أن التنمية
وامل�ساعدات الدولية �إ�ضافة القرتاح جماالت التنمية وامل�ساعدات الأولية
ذات الأولوية وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة ب�شقيها احلكومي وغري
احلكومي مع املنظمات واجلهات الدولية وتقييم �أث��ر برامج امل�ساعدات
اخلارجية للدولة يف الدول املتلقية والتن�سيق مع اجلهات املحلية والدولية
يف جماالت االغاثة وامل�ساعدات االن�سانية .وي�ضم الت�شكيل اجلديد..تعيني

معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��را للثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع وتعيني معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان وزيرا للتعليم
العايل والبحث العلمي ومعايل عبدالرحمن حممد العوي�س وزيرا لل�صحة
ومعايل عبداهلل باحليف النعيمي وزي��را للأ�شغال العامة و�سهيل حممد
ف��رج فار�س امل��زروع��ي وزي��را للطاقة .كما ي�ضم الت�شكيل اجلديد وزيري
دولة جديدين هما معايل �سلطان �أحمد �سلطان اجلابر ومعايل عبداهلل
حممد �سعيد غبا�ش..فيما ي�أتي �ضم الوجوه اجلديدة للتعديل الوزاري يف
خطوة ل�ضخ دماء جديدة يف احلكومة وخا�صة ممن �أثبتوا كفاءة واقتدار
يف القطاع اخلا�ص �أو يف القطاع احلكومي.

التقى رئي�س وزراء ماليزيا يف برتوجايا

حممد بن زايد وعبدالرزاق يبحثان العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
•• كواالملبور-وام:

ب�ح��ث ال �ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة م��ع دول��ة حممد
جنيب تون عبدالرزاق رئي�س وزراء
ماليزيا عالقات التعاون القائمة
بني دولة االمارات العربية املتحدة
وماليزيا و�سبل دعمها وتطويرها
مب ��ا ي� �خ ��دم امل �� �ص��ال��ح امل�شرتكة
للبلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ج ��اء ذل ��ك ل ��دى ا��س�ت�ق�ب��ال رئي�س
وزراء م��ال�ي��زي��ا ل���س�م��و ويل عهد
�أب��وظ�ب��ي مبقر رئ��ا��س��ة ال ��وزراء يف
منطقة برتوجايا والوفد املرافق
ل�سموه.
وتناول اللقاء الذي ح�ضره الفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة و��س�م��و ال�شيخ عبداهلل
بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
جممل العالقات القائمة واملتميزة
ب�ين البلدين خا�صة يف املجاالت
ال�صناعية والتجارية واالقت�صادية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة وال���س�ب��ل الكفيلة

ب�ت�ط��وي��ره��ا وتنميتها مب��ا يخدم
م�صالح ال�شعبني ال�صديقني.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ا�ستعرا�ض
عالقات ال�صداقة التي جتمع دولة
االم � ��ارات وم��ال�ي��زي��ا وم ��ا ت�شهده
م ��ن ت �ط��ور يف خم �ت �ل��ف املجاالت
خا�صة االقت�صادية واال�ستثمارية
والتعليمية والتدريبية اىل جانب
ب �ح��ث اه� ��م امل �� �ش��اري��ع التنموية
امل�شرتكة القائمة بني البلدين.
ون ��اق� �� ��ش ال� �ل� �ق ��اء �أه � � ��م الآل � �ي� ��ات
واخل �ط��وات ال�ت��ي مي�ك��ن اتخاذها
يف �سبيل تعزيز العالقات املتميزة
ب�ين البلدين م��ن منطلق حر�ص
ال �ق �ي ��ادت�ي�ن ع �ل��ى دف � ��ع وتطوير
ع �ل�اق� ��ات ال� �ت� �ع ��اون وال �� �ص ��داق ��ة
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال��وط �ي��دة �إىل �آف ��اق
�أرحب.
و� �ش��دد اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى �أه �م �ي��ة �أن
ت�شهد املرحلة املقبلة م��زي��دا من
التعاون يف كافة القطاعات والعمل
ع �ل��ى ت� �ب ��ادل ال� ��زي� ��ارات وتو�سيع
ن� �ط ��اق ال� �ع�ل�اق ��ات االقت�صادية
و�إتاحة الفر�ص ام��ام امل�ستثمرين
للم�ساهمة يف امل�شاريع واملبادرات
امل �� �ش�ترك��ة ال �ت��ي ت �خ��دم تطلعات

الدولتني والتاكيد على موا�صلة
ال� �ت� ��� �ش ��اور وال �ت �ن �� �س �ي��ق والعمل
ع�ل��ى دع ��م اق��ام��ة ال �� �ش��راك��ات بني
الهيئات وامل�ؤ�س�سات يف القطاعني
احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص واال�ستفادة
م��ن جت ��ارب وخ�ب�رات ال�ب�ل��دي��ن يف
املجاالت اال�ستثمارية االقت�صادية
وال�صناعية.
و�أك� � ��د � �س �م��و ويل ع �ه��د ابوظبي
خالل املباحثات �أن دولة االمارات
ب �ق �ي��ادة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة ح�ف�ظ��ه اهلل ت ��ويل اهمية
خا�صة يف تعزيز عالقاتها الثنائية
م��ع ال� ��دول ال �ت��ي ت�ع�ن��ي بالتنمية
ال�ب���ش��ري��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة وتقدم
ل�شعوبها اف�ضل االم�ك��ان��ات التي
ت�سهم يف رفاهيته وتطوره م�شريا
� �س �م��وه ايل �أن م��ال �ي��زي��ا قطعت
�شوطا مهما وا�سا�سيا يف تر�سيخ
مكانتها التنموية عامليا.
و�أ�� �ش ��ار � �س �م��وه خ�ل�ال ال �ل �ق��اء اىل
ان هناك قوا�سم م�شرتكة جتمع
دول ��ة االم� ��ارات وم��ال�ي��زي��ا خا�صة
حر�صهما على تعزيز خطواتهما
يف جم ��ال ال�ت�ن�م�ي��ة الإقت�صادية

واالج �ت �م��اع �ي��ة وت �ن��وي��ع م�صادر
ال��دخ��ل وااله�ت�م��ام بالتعليم كونه
ال��رك �ي��زة اال��س��ا��س�ي��ة ال �ت��ي يعتمد
عليها يف ت�ق��دم ال ��دول وال�شعوب
وامل �ح��اف �ظ��ة يف ال��وق��ت ذات� ��ه على
ال �ت �ق��ال �ي��د وال � � �ع � ��ادات اال�صيلة
والرتاث الثقايف لبلديهما.
وا� �ض��اف �سمو ويل ع�ه��د ابوظبي
�إن �ن��ا ن��رح��ب ب��ال���ش��راك��ات القائمة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وباال�ستثمارات
املاليزية يف دولة االمارات ونتطلع
ايل امل � ��زي � ��د م � ��ن ت� �ط ��وي ��ر ه ��ذا
التعاون ون��أم��ل �أن ت�سهم زيارتنا
اىل تفعيل ال�شراكة االقت�صادية
واال�ستثمارية يف قطاعات جديدة
للو�صول ب��ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك اىل
امل���س�ت��وى ال ��ذي ي�ط�م��ح ال �ي��ه كال
الطرفني .
م ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��اد رئ �ي ����س وزراء
م ��ال� �ي ��زي ��ا مب �� �س �ت��وى ال� �ع�ل�اق ��ات
املتميزة القائمة بني البلدين وما
ت�شهده م��ن ت�ط��ور م�ستمر يلبي
ت�ط�ل�ع��ات ال�شعبني ال�صديقني..
معربا عن تقديره جلهود القيادة
يف دولة االمارات لدعمها املتوا�صل
يف تعزيز التعاون الثنائي  ..و�أكد

ح��ر���ص بل��اده على تعزيز �أوا�صر
ال �� �ص��داق��ة وال �ع�ل�اق ��ات الثنائية
بني البلدين بال�شكل الذي يحقق
امل�صالح امل�شرتكة وي�ع��زز القدرة
ع �ل��ى ح �ف��ظ الأم � ��ن واال�ستقرار
االقليمي والدويل.
ورحب رئي�س وزراء ماليزيا بزيارة
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان والوفد املرافق اىل
ماليزيا م�ؤكدا �أنها تفتح جماالت
او��س��ع يف امل�ضي مب�سرية التعاون
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن اىل �آف ��اق ارح ��ب يف
تعزيز �أوجه التعاون و�إيجاد فر�ص
�أف���ض��ل ل�ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة جوانب
العمل امل�شرتك.
وج��رى خالل اللقاء تبادل جهات
النظر ب�ش�أن التطورات االقليمية
وال� ��دول � �ي� ��ة وامل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات ذات
االهتمام امل�شرتك .ح�ضر اللقاء
م��ن ج��ان��ب دول��ة االم� ��ارات الوفد
امل��راف��ق ل�سمو ويل عهد �أبوظبي
وال ��ذي �ضم ال�ف��ري��ق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جم�ل����س ال � ��وزراء وزي ��ر الداخلية
و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ومعايل

خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية و�سعادة حممد
مبارك املزروعي وكيل دي��وان ويل
عهد �أبوظبي.
وك��ان دول��ة رئي�س وزراء ماليزيا
يف م �ق��دم��ة م���س�ت�ق�ب�ل��ي الفريق
�أول � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم� �م ��د بن
زاي��د �آل نهيان ل��دى و�صوله اىل
برتوجايا حيث ج��رت ل�سمو ويل
ع�ه��د اب��وظ�ب��ي �أم ��ام مبنى رئا�سة
ال ��وزراء مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية
عزف خاللها ال�سالمان الوطنيان
ل��دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة
وماليزيا بعدها تفقد �سموه ثلة
من حر�س ال�شرف ا�صطفت حتية

له ثم �صافح �سموه يرافقه رئي�س
ال ��وزراء امل��ال�ي��زي ك�ب��ار م�ستقبليه
م ��ن ال � � � ��وزارء وك� �ب ��ار امل�سئولني
امل��ال �ي��زي�ين وال �� �س �ف��راء و�أع�ضاء
ال���س�ل��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي املعتمدين
ل��دى م��ال�ي��زي��ا فيما ��ص��اف��ح دولة
رئي�س وزراء ماليزيا �أع�ضاء الوفد
املرافق ل�سمو ويل عهد ابوظبي.
وك ��ان ال �ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة ق��د و��ص��ل ام�س
العا�صمة امل��ال�ي��زي��ة ك��واالمل�ب��ور يف
زي��ارة ت�ستغرق يوما واح��دا تلبية
ل��دع��وة دول ��ة حم�م��د جن�ي��ب تون

عبدالرزاق رئي�س وزراء ماليزيا..
يجري خاللها مباحثات مع كبار
امل �� �س ��ؤول�ين امل��ال �ي��زي�ين .ويرافق
�سموه وف��د رف�ي��ع ي�ضم..الفريق
��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة و� �س �م��و ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية و معايل خلدون خليفة
امل � �ب ��ارك رئ �ي ����س ج �ه ��از ال�ش�ؤون
التنفيذية و �سعادة حممد مبارك
امل��زروع��ي وك�ي��ل دي ��وان ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي و ��س�ع��ادة خ ��ادم عبداهلل
القبي�سي الع�ضو املنتدب ل�شركة
اال�ستثمارات البرتولية الدولية.

حممد بن زايد ورئي�س وزراء ماليزيا ي�شهدان توقيع مذكرتي تفاهم
•• كواالمبور-وام:

��ش�ه��د ال �ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة ودول � ��ة حممد
جن �ي��ب ت ��ون ع� �ب ��دال ��رزاق رئي�س
وزراء ماليزيا مبقر رئا�سة الوزراء
امل��ال �ي��زي��ة يف ب�ت�روج ��اي ��ا توقيع
مذكرتي تفاهم بني دولة االمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة وم ��ال� �ي ��زي ��ا.
وق � ��د وق� �ع ��ت م� ��ذك� ��رة التفاهم
االوىل ب�ين ��ش��رك��ة اال�ستثمارات
ال �ب�ترول �ي��ة ال��دول �ي��ة اي�ب�ي��ك من
جانب وبني �شركة امليناء النفطي
اال�سرتاتيجي املاليزي ون ام واي
و�شركة �ستيت �سكرتريي جوهر
املتحدة وجمموعة بيناليك من
جانب �آخر .وتق�ضي املذكرة ببناء
خ��زان��ات ا�سرتاتيجية يف ماليزيا
لتخزين نفظ ابوظبي ت�ستوعب
 60م� �ل� �ي ��ون ب ��رم� �ي ��ل كمرحلة
اوىل م ��ع االت� �ف ��اق يف امل�ستقبل
ل �ب �ن��اء م���ص�ف��اة وم �� �ص��ان��ع النتاج
البرتوكيماويات.
وقع مذكرة التفاهم من اجلانب
االم ��ارات ��ي ��س�ع��ادة خ ��ادم عبداهلل
القبي�سي الع�ضو املنتدب ل�شركة
اال�ستثمارات البرتولية الدولية
ايبيك ومن اجلانب املاليزي ال�سيد
حممد �أزهر بن عثمان خري الدين
رئي�س جمل�س الإدارة �شركة امليناء
النفطي اال��س�ترات�ي�ج��ي املاليزي
ون ام واي وال�سيد حاجي اوبيت
بن تاول امني والية جوهر ممثال
عن �شركة �ستيت �سكرتريي جوهر
املتحدة وال�سيد فن�سنت لياو �سينغ
ه ��اي ال�ع���ض��و امل �ن �ت��دب ملجموعة

بيناليك .
ك� �م ��ا وق � �ع� ��ت م� ��ذك� ��رة التفاهم
الثانية بني �شركة ابار لال�ستثمار
و�صندوق التنمية املاليزي وتن�ص
على اقامة �صندوق ا�ستثماري بني
اجلانبني لال�ستثمار يف ماليزيا
واب��وظ �ب��ي وك��اف��ة ب �ل��دان العامل
حيث وقعها من اجلانب االماراتي
� �س �ع��ادة خ� ��ادم ع �ب��داهلل القبي�سي
رئ�ي����س جم�ل����س ادارة ��ش��رك��ة ابار
لال�ستثمار ومن اجلانب املاليزي
ال���س�ي��د � �س�ي�ري ال��دي��ن وك قمر
الدين رئي�س جمل�س ادارة �صندوق
التنمية املاليزي .ومبنا�سبة توقيع
مذكرتي التفاهم القى �سمو ويل
عهد ابوظبي كلمة �أعرب فيها عن
�سعادته بلقاء دول��ة حممد جنيب
ت��ون ع�ب��دال��رزاق وب��زي��ارة ماليزيا
ال �ت��ي جت�م�ع�ه��ا ب ��دول ��ة االم � ��ارات
عالقات متميزة ووثيقة.
وثمن �سموه اجلهود املخل�صة التي
يبذلها دولة رئي�س وزراء ماليزيا

ودوره البناء يف دعم وتفعيل �أطر
التعاون امل�شرتك و�سعيه املتوا�صل
جت��اه تر�سيخ ال�صالت والروابط
امل�ت�م�ي��زة م��ع دول ��ة الإم � ��ارات مبا
ي�ع��زز ع�لاق��ات ال���ص��داق��ة ويحقق
امل� �ن� �ف� �ع ��ة امل � �ت � �ب� ��ادل� ��ة لل�شعبني
ال�صديقني على الأمدين القريب
وال� �ب� �ع� �ي ��د .و�أ�� � �ض � ��اف ويل عهد
ابوظبي �إننا ن�شارككم التوجه يف
تطلعكم ال��دائ��م ن�ـ�ح��و امل�ستقبل
والتحلي ب�إرادة قوية يف اال�ستثمار
الأمثل للقدرات الب�شرية الوطنية
الأم��ر ال��ذي حقق لبلدينا نه�ضة
تنموية �شاملة و�أك�سبهما تقديرا
واحرتاما كبريين وهو ما يعطي
عالقات البلدين �أهمية خا�صة
وق��ال �سموه �إن ل�ق��اء ال�ي��وم �شكل
ف��ر� �ص��ة ه ��ام ��ة ل �ل �ح��وار وت� �ب ��ادل
الأف�ك��ار ومنا�سبة مهمة للتطرق
�إىل ع��دد م��ن ال�ق���ض��اي��ا الثنائية
امل �� �ش�ت�رك ��ة وجم� � � ��االت ال �ت �ع ��اون
القائمة وال�ت��ي �ست�سهم ب�لا �شك

يف تعزيز وتطوير ودعم ال�شراكة
ب�ين البلدين ال�صديقني يف ظل
م��ا ت���ش�ه��ده الإم � � ��ارات وماليزيا
من نه�ضة تنموية يعززها انفتاح
اقت�صادي ح��ر ومتنوع ق��ادر على
ا�ستيعاب املتغريات با�ستمرار وهو
ما �أ�سهم يف و�ضع البلدين يف موقع
ح �ي��وي ع �ل��ى خ��ري �ط��ة الإقت�صاد
العاملي .و�أ��ش��ار الفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان اىل
�أهمية الدور املتكامل بني القطاع
احلكومي واخلا�ص منوها �سموه
ب�أن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
ورج��ال الأعمال وامل�ستثمرين هم
�شركاء حقيقيون يف التنمية ولهم
دور فاعل وبناء يف تقوية وتوثيق
العالقات الثنائية والرقي بها �إىل
الأف �� �ض��ل يف ظ��ل ت��وف��ر مقومات
الأم��ن واال�ستقرار واملناخ امل�شجع
لال�ستثمار و�أك ��د �سموه ترحيب
دولة االمارات مب�شاركة امل�ؤ�س�سات
وال���ش��رك��ات امل��ال�ي��زي��ة للم�ساهمة

يف ت �ن �ف �ي��ذ امل �� �ش ��اري ��ع التنموية
امل���ش�ترك��ة ..داع�ي��ا �إىل م��زي��د من
ال���ش��راك��ات م��ن ج��ان��ب امل�ؤ�س�سات
وال�شركات الإماراتية للإ�ستثمار
يف م��ال �ي��زي��ا .و�أع � ��رب ��س�م��وه عن
ثقته ب�أن هذه الزيارة واملباحثات
التي ج��رت مع دول��ة رئي�س وزراء
م��ال �ي��زي��ا واالت �ف��اق �ي��ات ال �ت��ي مت
التو�صل �إليها �ست�سهم يف حتقيق
ال�ه��دف ال��ذي ن�سعى �إل�ي��ه برغبة
�صادقة و�إرادة م�شرتكة نـحو امل�ضي
بالعالقات املتميزة �إىل �آفاق �أرحب
و�أو�� �س ��ع وال �ع �م��ل ع�ل��ى تطويرها
واالرت �ق��اء ب�ه��ا يف امل��رح�ل��ة املقبلة
لبناء تعاون �إماراتي ماليزي قوي
ومتني يلبي طموحات وتطلعات
�شعبينا ال�صديقني وقيادتيهما.
ويف خ�ت��ام كلمته �أ� �ش��اد �سمو ويل
عهد �أبوظبي بالتجربة التنموية
امل��ال �ي��زي��ة  ..وق� � ��ال ل �ق��د كانت
التجربة التنموية املاليزية غنية
وف��ري��دة وحققت جن��اح��ا ومكانة
رفيعة وهو ما ي�شهد به العامل ..
متمنني لكم امل��زي��د م��ن التوفيق
والنجاح وملاليزيا و�شعبها ال�صديق
دوام التقدم والرقي .
م ��ن ج��ان �ب��ه رح ��ب دول� ��ة حممد
جن�ي��ب ت��ون ع �ب��دال��رزاق يف كلمة
له بزيارة الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان اىل
ماليزيا والتي ت�ؤكد عمق العالقة
ب�ين البلدين وال��رواب��ط الوثيقة
التي جتمع ال�شعبني ال�صديقني.
و�أع ��رب ع��ن �سعادته للمناق�شات
امل�ستفي�ضة واملثمرة مع �سمو ويل
ع�ه��د اب��وظ�ب��ي ح��ول ن�ط��اق وا�سع
م��ن الق�ضايا ب��دءا م��ن العالقات
الثنائية وحتى التعاون يف جماالت

التجارة واال�ستثمار منوها ب�إتفاق
ال �ط��رف�ين ع �ل��ى وج� ��ود �إمكانات
كبرية ملزيد من التعاون مبا يعود
ب��ال�ن�ف��ع امل�ل�م��و���س ع�ل��ى الدولتني
وال�شعبني ال�صديقني.
وق��ال دول��ة رئي�س وزراء ماليزيا
�إن دولة الإمارات العربية املتحدة
هي �أهم �شريك جتاري ملاليزيا يف
اخلليج حيث بلغ حجم التجارة
خ� �ل��ال الأ� � �ش � �ه� ��ر الأح � � � ��د ع�شر
الأوىل م ��ن � �س �ن��ة � 2012إىل
م��ا ي�ق��ارب  24.8مليار رينغيت
�أي ب��زي��ادة ن�سبتها  18يف املائة
ع��ن ال�ع��ام ال��ذي �سبقه  ..م�ؤكدا
�أن زي ��ارة ويل عهد اب��وظ�ب��ي تعد
ف��ر��ص��ة مل��ال�ي��زي��ا ال��س�ي�م��ا للقطاع
اخل ��ا� ��ص م ��ن �أج � ��ل زي� � ��ادة حجم
ال�ت�ج��ارة ب�شكل اك�بر خ�لال العام
اجل��اري  . 2013و�أ��ض��اف ان��ه يف
�ضوء التعاون املتنامي والتجارة
امل� �ت ��زاي ��دة ب�ي�ن م��ال �ي��زي��ا ودول� ��ة
الإم� ��ارات ف��إن��ه ي�سرين �أن �أ�شهد
توقيع مذكرات تفاهم بني بلدينا
 .وقال ان ال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني مركز كواالملبور املايل العاملي

م��ن ج�ه��ة وال���ش��رك��ات االماراتية
م� ��ن ج �ه ��ة اخ� � ��رى �� �س ��وف تركز
ع �ل��ى اال� �س �ت �ث �م��ارات امل�ستدامة
يف امل �� �ش��روع��ات امل �ه �م��ة والعالية
الت�أثري والتي تعد حيوية للنمو
االقت�صادي واالجتماعي البعيد
امل � ��دى وال �� �س��ري��ع مل��ال �ي��زي��ا حيث
وق� �ع ��ت � �ش ��رك ��ة �آب� � � ��ار و� �ص �ن ��دوق
التنمية املاليزي اتفاقية امل�شروع
امل�شرتك ب�ين �شركة �آب��ار وامليناء
النفظي املاليزي الن�شاء �صندوق
ا�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ت �ب �ل��غ ق �ي �م �ت��ه 18
م �ل �ي��ار ري �ن �غ �ي��ت ف �ي �م��ا مت اي�ضا
ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة الن���ش��اء خزانات
ا�سرتاتيجية للبرتول يف ماليزيا
تت�سع لـ  60مليون برميل بتكلفة
تقديرية تبلغ  21مليار رينغيت
من �ش�أنها �أن تدفع �إىل املزيد من
الن�شاط االقت�صادي املهم .وا�ضاف
ان ه ��ذي ��ن امل �� �ش��روع�ي�ن اللذين
تبلغ قيمتهما باملليارات ي�ؤ�شران
لتنامي العالقة بني بلدينا وهما
دليل على الثقة بالقوة واال�ستقرار
الطويل الأمد اللذين تتمتع بهما
ماليزيا واقت�صادها ويف ح�ين �أن

�أج��زاء �أخ��رى م��ن ال�ع��امل ال تزال
ت �ع��اين م��ن ال ��رك ��ود االقت�صادي
ف�إن االقت�صاد املاليزي يتقدم بقوة
ويتمتع بنمو متزايد  ..م�شريا اىل
ان مثل ه��ذه امل�شروعات �ستخلق
م � �ئ� ��ات االالف م � ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف
اجل ��دي ��دة ذات ال ��دخ ��ل املرتفع.
ح�ضر م��را��س��م ت��وق�ي��ع املذكرتني
ال �ف��ري��ق ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ي��ف بن
زاي� � ��د �آل ن �ه �ي ��ان ن ��ائ ��ب رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء وزي ��ر الداخلية
و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ومعايل
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية و�سعادة حممد
مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل
عهد �أبوظبي و�سعادة خادم عبداهلل
القبي�سي الع�ضو املنتدب ل�شركة
اال�ستثمارات البرتولية الدولية
و� �س �ع��ادة ن��ا��ص��ر �سلمان العبودي
�سفري دول��ة االم ��ارات يف ماليزيا
كما ح�ضرها من اجلانب املاليزي
عدد من ال��وزراء وكبار امل�سئولني
يف احل �ك��وم��ة امل��ال �ي��زي��ة و�سعادة
�سفري ماليزيا لدى الدولة.

�أخبـار الإمـارات
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ال�سري الذاتية للوزراء بالت�شكيل احلكومي اجلديد
•• �أبوظبي-وام:

فيما يلي ال�سري الذاتية للوزراء بالت�شكيل احلكومي اجلديد :
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
مت تعيني الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائبا لرئي�س جمل�س ال��وزراء يف مايو  2009اىل جانب مهامه
وزيرا للداخلية منذ  1نوفمرب  2004وما يزال ي�شغل هذا املن�صب منذ تاريخه وحتى الآن  ..و�سموه حا�صل على �شهادة
البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية تخ�ص�ص علوم �سيا�سية و�إدارية من جامعة الإمارات العربية املتحدة وخريج كلية ال�شرطة
الدورة الت�أ�سي�سية الثانية لعام  . 1990وكان �سموه قد �شغل من�صب نائب مدير �شرطة العا�صمة يف يناير  1994واملدير
العام ل�شرطة �أبوظبي يف �أكتوبر  1995ووكيل وزارة الداخلية يف دي�سمرب  1997وقد رقي �إىل رتبة فريق يف دي�سمرب
 .2004وقد �ساهم �سموه ب�شكل فعال ورئي�سي يف تطوير العمل االداري واالمني للوزارة من خالل توجيه عملية تطبيق
اخلطة اخلم�سية للتطوير اال�سرتاتيجي لوزارة الداخلية والعديد من امل�شاريع التي تخدم العمل الأمني يف الدولة مثل
�إن�شاء مركز الدعم االجتماعي و�إن�شاء ال�شرطة املجتمعية وت�أ�سي�س مراكز لإعادة ت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة التابعة

رئا�سة دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي منذ عام  2006وير�أ�س �سموه
امل��رك��ز الوطني للوثائق وال�ب�ح��وث منذ ال�ع��ام  .2000يرت�أ�س
�سموه منذ العام � 2005صندوق �أبوظبي للتنمية ال��ذي يقوم
بتقدمي املنح والقرو�ض املي�سرة للدول النامية .يرت�أ�س جمل�س
�إدارة جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية يف  2005ال��ذي �أ�صبح
امل�ؤ�س�سة املثالية يف جم��ال ال�سالمة الغذائية .يرت�أ�س م�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد للأعمال اخلريية منذ  . 2007يرت�أ�س جمل�س
�إدارة �شركة �أبوظبي لال�ستثمارات البرتولية ايبيك  .توىل رئا�سة
م�ؤ�س�سة الإم��ارات من عام  2005وحتى  .2009توىل من�صب
نائب رئي�س جمل�س �أبوظبي للتعليم يف عام  2005نائب رئي�س
اللجنة املالية واالقت�صادية ع�ضو املجل�س الأعلى للبرتول وع�ضو
جمل�س �إدارة جهاز �أبوظبي لال�ستثمار منذ عام .2005
�سمو ال�شيخ حمدان بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم وزير
امل ��ال� �ي ��ة ي �ن �ت �م��ي �سمو
ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم �إىل �أ��س��رة �آل
مكتوم العربية العريقة
التي حتكم �إمارة دبي يف
دول��ة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة وي�شغل حاليا
م �ن �� �ص��ب ن ��ائ ��ب حاكم
�إمارة دبي .ي�شغل �سموه
م �ن �� �ص��ب وزي � ��ر املالية
م �ن��ذ ال �ت �� �ش �ك �ي��ل االول
ملجل�س ال��وزراء يف  9دي�سمرب  1971وحتى تاريخه وعرف عن
�سموه اهتمامه ب��الأع�م��ال الإن�سانية و�شغفه بالثقافة والآداب
والتطورات العلمية وحر�صه على التنمية الب�شرية امل�ستدامة يف
بيئة عاملية م�ستقرة ترتكز على احلوار وال�شراكة .ويرت�أ�س �سمو
ال�شيخ حمدان اليوم العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
الرفيعة امل�ستوى والتي تلعب دورا حيويا يف دعم االقت�صاد و�سوق
العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومن �أهمها :بلدية دبي.
هيئة �آل مكتوم اخلريية� .شركة دبي للأملنيوم املحدودة� .شركة
دبي للغاز الطبيعي املحدودة .مركز دبي التجاري العاملي� .شركة
الإم��ارات الوطنية للبرتول� .شركة الإم��ارات الوطنية للمنتجات
النفطية .م��رك��ز جتهيز ح�ق��ول النفط امل �ح��دود �أو �سي ��س��ي .
اختري �سموه ال�شخ�صية الإن�سانية لعام  2000لدعمه العديد
من امل�شاريع اخلريية يف كثري من البلدان الفقرية .كما اختري
�سموه عام  2005ك�أف�ضل �شخ�صية عاملية يف جم��االت ال�صحة
والتعليم والريا�ضة من قبل االحت��اد ال��دويل للم�ست�شفيات .كما
منح �سموه عام  2006من الكلية امللكية الربيطانية � 3شهادات
ك�أول �شخ�صية عاملية حتقق هذا االجناز حيث منح �شهادة الزمالة
الفخرية للكلية امللكية الربيطانية للأمرا�ض الباطنية بلندن
و�شهادة الزمالة الفخرية للكلية امللكية الربيطانية للأمرا�ض
ال�ب��اط�ن�ي��ة ب ��أدن�ب�رة و� �ش �ه��ادة ال��زم��ال��ة ال�ف�خ��ري��ة للكلية امللكية
الربيطانية للأمرا�ض الباطنية واجلراحة بجال�سكو.
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ عبداهلل
بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخل ��ارج �ي ��ة .ول ��د �سمو
ال�شيخ عبد هلل بن زايد
�آل نهيان يف مدينة �أبو
ظ� �ب ��ي يف � 30أب� ��ري� ��ل
 1972وهو حا�صل على
�شهادة البكالوريو�س يف
ال �ع �ل��وم ال���س�ي��ا��س�ي��ة من
جامعة الإم��ارات يف عام
 1995وت� � ��وىل �سمو
ال�شيخ عبدهلل ب��ن زايد
�آل نهيان من�صب وزير
اخلارجية يف الإمارات العربية املتحدة يف  9فرباير  2006كما
ي�شغل �سموه من�صب رئي�س املجل�س الوطني ل�ل�إع�لام .وي�شغل
�سموه عددا من املهام واملنا�صب الر�سمية الأخ��رى كنائب رئي�س
جمل�س �إدارة �صندوق �أبو ظبي منذ  31دي�سمرب  2005وع�ضو
يف املجل�س الأعلى للأمن الوطني ونائب رئي�س اللجنة الدائمة
للحدود ورئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات .و�سبق و�أن توىل
�سموه من�صب وكيل وزارة الإعالم والثقافة خالل الفرتة من 16
ابريل  1995وحتى  23مار�س  1997ومن�صب وزير الإعالم
وال�ث�ق��اف��ة يف ال�ف�ترة م��ن  14م��ار���س  1997وح�ت��ى  8فرباير
 2006كما توىل رئا�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للإعالم
منذ  24يناير  1999بالإ�ضافة �إىل توليه رئا�سة جمل�س �إدارة
املجل�س الوطني للإعالم منذ  15يوليو  2006وحتى مار�س
 .2008كما تر�أ�س �سموه احتاد كرة القدم بدولة الإمارات خالل
الفرتة من  5دي�سمرب  1993ولغاية  19مايو  .2001وال�شيخ
عبداهلل متزوج وله ثالثة �أبناء فاطمة وحممد وزايد.
م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ نهيان
ب ��ن م �ب ��ارك �آل نهيان
وزي��ر الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع .تلقى
م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ نهيان
ب ��ن م �ب ��ارك �آل نهيان
ت �ع �ل �ي �م��ه يف م ��در� �س ��ة
ميلفيلد الربيطانية
حتى املرحلة الثانوية
والتحق بعد ذلك بكلية
م ��اج ��دال �ي�ن بجامعة
�أوك� ��� �س� �ف ��ورد باململكة
امل �ت �ح��دة�� .ش�غ��ل معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان من�صب وزير التعليم العايل والبحث العلمي كما �شغل
�أي�ضا من�صب وزي��ر الرتبية والتعليم منذ ع��ام  2004وحتى
فرباير 2006وك��ذل��ك من�صب وزي��ر التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي منذ عام  1990وحتى عام � .2004شغل معايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان املنا�صب التالية.
ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى جل��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة م�ن��ذ عام
 1983وحتى الآن.
رئي�س جممع كليات التقنية العليا منذ عام  1983وحتى الآن.

رئي�س جامعة زاي��د منذ ع��ام  1998وح�ت��ى الآن وك��ان رئي�سا
لعدد من اللجان الوزارية منها اللجنة الوزارية للتعليم واللجنة
الوطنية لتخطيط القوى العاملة.
م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ حمدان
ب ��ن م �ب ��ارك �آل نهيان
وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م العايل
والبحث العلمي .يحمل
م�ع��ايل ال���ش�ي��خ حمدان
ب ��ن م �ب ��ارك �آل نهيان
درج��ة البكالوريو�س يف
االقت�صاد والإدارة من
جامعة الإمارات العربية
املتحدة يف مدينة العني
ع ��ام  1982وميتلك
معاليه خ�ب�رات �إداري ��ة
م � �ت � �م � �ي� ��زة يف جم � ��ال
الإدارة وال� � �ط �ي��ران
اكت�سبها من خالل الدرا�سة الأكادميية املتخ�ص�صة يف االقت�صاد
والإدارة وال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة املتخ�ص�صة يف ق�ط��اع الطريان
باململكة امل�ت�ح��دة والأع �م��ال وامل�ن��ا��ص��ب ال�ت��ي �شغلها ع�ل��ى مدى
ال�سنوات املا�ضية وقد �شغل معاليه من�صب وزير الأ�شغال العامة
منذ فرباير  2004وحتى مار�س  .2013وي�شغل معاليه كذلك
من�صب رئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان و رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للموا�صالت ورئي�س اللجنة العليا
لأمن املوانئ واملطارات املدنية بالدولة ورئي�س اللجنة التنفيذية
لتطوير املناطق النائية و رئي�س جمل�س �إدارة رويال جت و نائب
رئي�س جمل�س �إدارة طريان �أبوظبي  .وكان معاليه قد توىل رئا�سة
دائرة الطريان املدين يف �أبوظبي لفرتة �أربعة ع�شر عاما ..وكذلك
رئا�سة �شركة اخلليج ل�صيانة الطائرات جامكو ملدة ع�شر �سنوات
ورئ��ا��س��ة ��ش��رك��ة ط�ي�ران اخل�ل�ي��ج وم�ع��ال�ي��ه ح��ا��ص��ل ع�ل��ى ع�ضويه
ال�شرف يف اجلمعية امللكية للطريان يف عام  1999وزي ال�شرف
الحتاد الطيارين واملالحني اجلويني ملدينة لندن.
م�ع��ايل ال�شيخة لبنى بنت
خ��ال��د القا�سمي وزيرة
ال �ت �ن �م �ي ��ة وال � �ت � �ع� ��اون
ال� � � ��دويل .ت �ع��د معايل
ال �� �ش �ي �خ��ة ل �ب �ن��ى بنت
خ ��ال ��د ال �ق��ا� �س �م��ي �أول
ام��ر�أة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة تت�سلم
ح�ق�ي�ب��ة وزاري � ��ة حينما
مت ت �ع �ي �ي �ن �ه��ا ك ��وزي ��رة
ل�ل�اق �ت �� �ص ��اد يف �شهر
ن��وف �م�بر  2004كما
��ش�غ�ل��ت �أي �� �ض��ا من�صب
وزي � � � � � � � � ��رة ال � � �ت � � �ج� � ��ارة
اخلارجية .وحتمل معاليها درج��ة البكالوريو�س يف العلوم من
جامعة والي��ة كاليفورنيا يف ت�شيكو الواليات املتحدة الأمريكية
كما �أنها حائزة على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من اجلامعة
الأمريكية يف ال�شارقة .وقد �شغلت معايل ال�شيخة لبنى القا�سمي
ع��ددا من الوظائف من بينها مدير ف��رع دب��ي يف الهيئة العامة
للمعلومات املخت�صة واملدير امل�س�ؤول عن �إدارة �أنظمة املعلومات
يف �سلطة موانئ دب��ي ورئي�س الفريق التنفيذي يف حكومة دبي
الإلكرتونية امل�س�ؤول عن تنفيذ مبادرات حكومة دبي الإلكرتونية
يف القطاع العام والرئي�س التنفيذي ل�شركة جتاري خالل العام
 2000وع�ضو جمل�س �إدارة هذه ال�شركة حاليا ورئي�س جمل�س
�إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف الإمارات اعتبارا من 2004
�إىل  ..2008ووزيرة لالقت�صاد اعتبارا من نوفمرب� 2004إىل
فرباير .2008كما �أن معاليها حا�صلة على ع��دد من اجلوائز
و�شهادات التقدير املحلية والدولية على دورها يف املجال ال�سيا�سي
والإدارة ال�سليمة وع�ضوة يف جمل�س �إدارة جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
ال�سرطان وجمل�س �أمناء كلية اجلودة الإلكرتونية ال�شاملة بدبي
وجمل�س �أم�ن��اء كلية ثندربريد وكلية ال��درا��س��ات العليا للإدارة
ال��دول�ي��ة فينك�س والي��ة �أي��رزون��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأمريكية.
بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سة الإم ��ارات املعنية ب�ش�ؤون النفع العام يف
�أبوظبي وكلية دبي ل�ل�إدارة احلكومية كما �أنها ع�ضوة �سابقة يف
جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد و يف جمل�س �أمناء جامعة زايد.
م �ع��ايل حم �م��د عبداهلل
القرقاوي وزي��ر �ش�ؤون
جمل�س الوزراء ..ي�شغل
م�ع��ايل حم�م��د عبداهلل
ال � �ق� ��رق� ��اوي املنا�صب
التالية .
وزي � ��ر � � �ش � ��ؤون جمل�س
ال � � � � � ��وزراء يف حكومة
دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة.
ن��ائ��ب رئ �ي ����س املجل�س
الوزاري للخدمات.
ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س ج �ه ��از
الإم � � ��ارات لال�ستثمار
اململوكة للحكومة االحت��ادي��ة  .كما ي�شارك ب�صفة الع�ضوية يف
بع�ض امل�ؤ�س�سات والهيئات التعليمية التالية.
ع�ضو يف جمل�س جامعة الإمارات .ع�ضو يف جمل�س �أمناء جامعة
�أبوظبي .زميل يف جامعة لندن للأعمال .كما �أ�شرف معاليه على
العديد من املبادرات االجتماعية منها.
مركز دبي للتوحد.
احت��اد الإم��ارات لريا�ضة املعاقني .و�شغل معايل حممد عبداهلل
القرقاوي �سابقا عدة منا�صب منها .
الأمني العام للمجل�س التنفيذي حلكومة دبي.
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة دبي لال�ستثمار والتطوير.
الع�ضو امل�ن�ت��دب يف م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام  .ح��از م�ع��ايل حممد
عبداهلل القرقاوي على عدد من الأو�سمة واجلوائز �أبرزها .
الو�سام امللكي املغربي من جاللة العاهل املغربي حممد ال�ساد�س.
اجلائزة الأمريكية للأعمال .ولد القرقاوي يف دبي عام 1963
ودر�س �إدارة الأعمال يف الواليات املتحدة الأمريكية.

م � �ع� ��ايل �� �س� �ل� �ط ��ان بن
�سعيد امل�ن���ص��وري وزير
االق �ت �� �ص��اد .مت تعيني
معايل املهند�س �سلطان
ب ��ن ��س�ع�ي��د املن�صوري
وزيرا لالقت�صاد بدولة
الإم � � � � � � ��ارات ال �ع ��رب �ي ��ة
امل �ت �ح ��دة اع� �ت� �ب ��ارا من
 17ف�ب�راي��ر .2008
وي � �ح � �م � ��ل امل� �ه� �ن ��د� ��س
امل � �ن � �� � �ص� ��وري �� �ش� �ه ��ادة
ب �ك��ال��وري��و���س هند�سة
�صناعة ونظم �إدارة من
جامعة �أري��زون��ا يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية و دب�ل��وم حتليل
نظم وبرجمة احلا�سب الآيل من معهد تقنية احلا�سوب يف لو�س
�أجنلو�س كاليفورنيا  .وي�شغل معايل �سلطان املن�صوري بالإ�ضافة
�إىل من�صبه احل ��ايل امل�ن��ا��ص��ب ال�ت��ال�ي��ة .رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
حلماية امل�ستهلك .رئي�س جلنة التن�سيق والتعاون االقت�صادي.
رئي�س اللجنة الوطنية ملتابعة برنامج املناخ اال�ستثماري .رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع .رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س .رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الت�أمني .رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين.
ع�ضو باللجنة ال��وزاري��ة للت�شريعات .ع�ضو باللجنة الوطنية
للرتكيبة ال�سكانية .ع�ضو باللجنة املالية واالقت�صادية  .وقد
ت��وىل معاليه �سابقا العديد من املنا�صب احليوية الهامة على
امل�ستويني االحتادي واملحلي كان من �أبرزها  .املن�سق العام ونائب
مدير العمليات دائرة الطريان املدين يف دبي للفرتة من -1988
 .1991مدير قرية دبي لل�شحن يف مطار دبي ال��دويل للفرتة
من  .1996 -1991نائب مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي
للفرتة من  .1998 -1996الع�ضو املنتدب ملجموعة �سعيد
وحممد النابودة للفرتة من .2004 - 1998
نائب رئي�س بنك دبي الإ�سالمي للفرتة من .2008 -1999
رئي�س جمل�س �إدارة �أمان للت�أمني للفرتة من .2008 - 2002
وزير املوا�صالت للفرتة من .2006 - 2004
وزير تطوير القطاع احلكومي للفرتة من .2008 - 2006
ع�ضو بالهيئة اال�ست�شارية العليا لدول اخلليج العربي .
م� �ع ��ايل م � ��رمي حممد
خلفان ال��روم��ي وزيرة
ال �� �ش ��ؤون االجتماعية.
مت ت� � �ع� � �ي �ي��ن م � �ع� ��ايل
م� ��رمي حم �م��د خلفان
ال � � � � ��روم � � � � ��ي وزي � � � � � ��رة
ل �ل �� �ش ��ؤون االجتماعية
ب � � ��دول � � ��ة الإم � � � � � � � ��ارات
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة يف
ف � �ب � ��راي� � � � ��ر 2006
وم�ع��ال�ي�ه��ا م��ن مواليد
 2ف �ب��راي � ��ر 1957
وحت�م��ل معاليها درجة
ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف الآداب�-أدب �إجن�ل�ي��زي م��ن ج��ام�ع��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة عام  1980ولدى معاليها خربة عملية وا�سعة
يف جمال الإدارة وال�ش�ؤون املجتمعية اكت�سبتها من خالل درا�ستها
الأكادميية والأعمال واملنا�صب التالية  .م�س�ؤولة ق�سم املطبوعات
بدائرة الت�سويق  -م�ؤ�س�سة االت�صاالت من �إبريل  -1981فرباير
 .1982معيده بق�سم اللغات الأجنبية بجامعة الإم ��ارات من
م��ار���س � -1983أغ�سط�س  .1983رئي�سة الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص
ب��ال��دول��ة م��ن  .1994 -1989م��دي��رة م��راك��ز رع��اي��ة وت�أهيل
املعاقني ب��ال��دول��ة وم��دي��رة �إدارة رع��اي��ة الفئات اخلا�صة بوزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية من �إبريل  1984فرباير .1999
رئي�سة اللجنة اال�ست�شارية العليا لكليات التقنية للبنات ب�أبوظبي
 .1994 - 1990وكيل وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية -
قطاع ال�ش�ؤون االجتماعية من فرباير  -1999يناير .2006
ع�ضو جمل�س �إدارة مدينة دبي الطبية  -حكومة دبي من �أكتوبر
� - 2001إبريل  .2006ع�ضو جمل�س �صندوق الزواج �أغ�سط�س
 - 2005مار�س  .2006رئي�سة م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج مار�س
 - 2006مار�س .2008
وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية فرباير  - 2006وحتى تاريخه  .وقد
�شاركت معاليها يف ع�ضوية عدد من اجلمعيات ذات النفع العام
وامل�ؤ�س�سات الأهلية مثل .ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد الن�سائي العام
 .1986 1984ع�ضو م�ؤ�س�س الحتاد ريا�ضة املعاقني .1986
رئي�سة الأوملبياد اخلا�ص بالدولة  .1987ع�ضو جمل�س �إدارة
احتاد الإمارات لريا�ضية املعاقني .2000 - 1999
م �ع ��ايل ح �م �ي��د حممد
ع�ب�ي��د ال�ق�ط��ام��ي وزير
ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م .مت
ت �ع �ي�ين م� �ع ��ايل حميد
حممد القطامي وزيرا
ل �ل�ترب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م يف
م��اي��و  2009كما كان
وزي ��را لل�صحة للفرتة
من � 2006إىل 2009
وه ��و م��ن م��وال �ي��د عام
 1959ويحمل �شهادة
امل��اج ���س �ت�ير يف الإدارة
م ��ن ج��ام �ع��ة وي�سرتن
مي�شيغان ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ع��ام  .1985وي�شغل
معاليه �إ��ض��اف��ة �إىل من�صبة ال ��وزاري املنا�صب ال�ت��ال�ي��ة .رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية .رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي
املتميز .رئي�س جمل�س �أمناء جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي.
رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للموا�صالت واخلدمات.
و�سبق ملعاليه �أن �شغل منا�صب منها .
رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية حتى فرباير .2008
مدير عام معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية املالية للفرتة من
� 1991إىل  .2006مقرر و�أم�ين عام جلنة امل��وارد الب�شرية يف
القطاع امل�صريف للفرتة من � 1996إىل .2006
ع�ضو اللجنة الوطنية لالنتخابات يف .2006

ل��وزارة الداخلية .وح�صل الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان على الدكتوراة الفخرية يف العلوم االجتماعية
حول الأمن ودوره يف التنمية احل�ضارية من جامعة وولفرهامبتون الربيطانية يف عام  2010تقديرا جلهود �سموه يف
جمال االمن و التنمية احل�ضارية..كما ح�صلت وزارة الداخلية بقيادة �سموه على العديد من اجلوائز املحلية والإقليمية
والدولية .
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ولد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان يف �أبوظبي عام  1970وتلقى تعليمه العام يف مدار�س �أبوظبي ونال درجة البكالوريو�س يف العالقات الدولية من
الواليات املتحدة الأمريكية عام  .1993عني بعد عودته من درا�سته اجلامعية يف عام  1997رئي�سا ملكتب والده املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان حيث الزمه حتى وفاته رحمه اهلل يف نوفمرب  2004و�أ�صبح نائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيرا
لوزارة �ش�ؤون الرئا�سة يف الت�شكيل الوزاري لعام  . 2009ومتت ت�سمية �سموه وزيرا لوزارة �ش�ؤون الرئا�سة عام  2004بعد
دمج مكتب �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة وديوان الرئا�سة .مت تكليفه برئا�سة املجل�س الوزاري للخدمات عام  2006وهو
جمل�س وزاري منبثق عن جمل�س الوزراء ي�ضم عددا من الوزراء امل�س�ؤولني عن قطاعات اخلدمات  .مت تعيينه يف 2007
رئي�سا جلهاز الإمارات لال�ستثمار وهو �آلية احتادية تتوىل ا�ستثمار الأموال نيابة عن احلكومة االحتادية .يتويل �سموه

ع�ضو اللجنة العليا للتوطني يف قطاع الت�أمني للفرتة من 1997
�إىل  .2006ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة تنمية امل ��وارد الب�شرية
الوطنية للفرتة من � 2001إىل .2005
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أ�صدقاء البيئة للفرتة من 1990
�إىل  .1997رئي�س جمل�س �إدارة جمعية متطوعي الإم ��ارات
للفرتة من � 1997إىل  2006كما ك��ان ع�ضوا يف العديد من
جمال�س الإدارات وعدد من ال�شركات والبنوك.
م �ع��ايل ع �ب��د الرحمن
حم�م��د ال�ع��وي����س وزير
ال���ص�ح��ة�� .ش�غ��ل معايل
ع �ب��د ال��رح �م��ن حممد
ال �ع��وي ����س م �ن��ذ ال �ع��ام
 2006من�صب وزير
ال� �ث� �ق ��اف ��ة وال� ��� �ش� �ب ��اب
وتنمية املجتمع بدولة
االم � � � � � � ��ارات ال �ع ��رب �ي ��ة
امل �ت �ح��دة ح �ت��ى مار�س
 .2013وه� � � ��و من
مواليد �إم��ارة ال�شارقة
بدولة الإمارات العربية
املتحدة ع��ام  ..1967ويحمل معاليه درج��ة البكالوريو�س يف
املحا�سبة ونظم املعلومات من جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
عام  .1988ولدى معاليه خربة عملية وا�سعة يف جمال الثقافة
وت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع والإدارة ال�ف��اع�ل��ة اكت�سبها م��ن خ�ل�ال �شغله
للمنا�صب التالية.
ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سلطان بن على العوي�س الثقافية
من  1992وحتى الآن .ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات
للإعالم للفرتة من  .2006-2001رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت للفرتة من .2005-2004
ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة للفرتة من
 .2006-2004ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف الإمارات العقاري
للفرتة من  .2006-2004رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
ل��رع��اي��ة ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة اع�ت�ب��ارا م��ن  2006وح�ت��ى الآن.
وملعاليه اهتمامات ثقافية متعددة �أهمها اخل��ط العربي والفن
الت�شكيلي العربي احلديث.
م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غبا�ش
� �س �ع �ي��د غ� �ب ��ا� ��ش وزي� ��ر
العمل .مت تعيني معايل
�صقر غبا�ش يف فرباير
 2008وزي� ��را للعمل
بدولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة .وم�ع��ال�ي��ه من
م��وال �ي��د ع� ��ام 1952
ب� ��إم ��ارة ر�أ� � ��س اخليمة
وق� � ��د ت � �خ ��رج معاليه
م��ن ك�ل�ي��ة ال���ش��رط��ة يف
ال �� �س��ودان ع��ام 1973
وح��ا� �ص��ل ع �ل��ى �شهادة
البكالوريو�س يف الإدارة من جامعة الإم��ارات العربية املتحدة يف
عام  1986و�سبق ملعاليه �أن �شغل املنا�صب التالية.
�سفري ال��دول��ة ل��دى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ب��درج��ة وزير
للفرتة من �أكتوبر � 2005إىل  16فرباير .2008
�سفري غري مقيم للدولة لدى املك�سيك يف �أغ�سط�س .2006
وكيل وزارة الإعالم والثقافة للفرتة من .2005 -1997
وكيل وزارة الداخلية برتبة لواء للفرتة من .1997 - 1991
مدير عام كلية ال�شرطة للفرتة من .1991 - 1984
مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية بوزارة الداخلية .1984
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي امل�شرتك ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية .ع�ضو جمل�س �إدارة جهاز �إذاعة
وتلفزيون اخلليج .ع�ضو ونائب احتاد كرة القدم.
م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أن ��ور
حم�م��د ق��رق��ا���ش وزير
ال � � ��دول � � ��ة ل � �ل � �� � �ش � ��ؤون
اخل � � ��ارج� � � �ي � � ��ة وزي� � � ��ر
الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
ال ��وط � �ن ��ي .مت تعيني
م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أن ��ور
حم � �م� ��د ق � ��رق � ��ا� � ��ش يف
ع � � ��ام  2006وزي � ��ر
الدولة ل�ش�ؤون املجل�س
ال� ��وط � �ن� ��ي االحت � � � ��ادي
ب � � ��دول � � ��ة الإم� � � � � � � ��ارات
العربية املتحدة كما مت
تعيينه يف فرباير  2008وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ووزيرا
للدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني  .ومعاليه حا�صل على �شهادة
الدكتوراة من كلية كنغز بجامعة كامربدج يف بريطانيا ويحمل
البكالوريو�س واملاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة جورج
وا�شنطن بالواليات املتحدة وي�شغل معاليه بالإ�ضافة �إىل من�صبه
ال��وزاري املنا�صب التالية .رئي�س اللجنة الدائمة ملتابعة ور�صد
امل�ستجدات امل��ؤث��رة على �سمعة ال��دول��ة منذ ع��ام  2007وحتى
تاريخه .رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر منذ عام
 2007وحتى تاريخه .رئي�س جمل�س �أم�ن��اء كلية دب��ي للإدارة
احلكومية .منذ عام  2008وحتى تاريخه .رئي�س جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية منذ عام  2008وحتى
تاريخه.
نائب رئي�س اللجنة الوطنية الدائمة للرتكيبة ال�سكانية منذ عام
 2008وحتى تاريخه .ع�ضو جلنة تطوير املناهج الوطنية منذ
عام  2008وحتى تاريخه .ع�ضو اللجنة الوزارية للت�شريعات منذ
عام  2006وحتى تاريخه .ع�ضو جمل�س �أمناء برنامج الإمارات
لتطوير الكوادر الوطنية منذ عام  2005وحتى تاريخه.
ع�ضو جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية يف �إمارة دبي منذ عام 2003
وحتى تاريخه .وكان معاليه �شغل �سابقا عدة منا�صب على امل�ستوى
املحلي واالحتادي من �أهمها :رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات
 .2007-2006ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات للإعالم
 .2007-1999ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة دبي
.2006-1997
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م �ع��ايل ال��دك �ت��ور هادف
ب ��ن ج ��وع ��ان الظاهري
وزي��ر ال �ع��دل .مت تعيني
م �ع��ايل ال��دك �ت��ور هادف
ب ��ن ج ��وع ��ان الظاهري
وزي � � ��را ل �ل �ع��دل ب��دول��ة
الإم � � � � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة
امل �ت �ح��دة يف 17فرباير
 2008ومعاليه حا�صل
ع�ل��ى ��ش�ه��ادة الدكتوراة
يف ال�ق��ان��ون الد�ستوري
م��ن ج��ام�ع��ة كامربيدج
ب ��امل �م �ل �ك ��ة امل � �ت � �ح� ��دة يف
ع��ام  1991وي�شغل معاليه ب�صفته وزي��را للعدل رئا�سة كل من
املجل�س الأعلى للق�ضاء االحتادي وجمل�س �إدارة �صندوق الزكاة و
جمل�س �إدارة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية االحتادي .وكان
معاليه ي�شغل �سابقا من�صب مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة
يف الفرتة من � 1994إىل  2007وع�ضو هيئة التدري�س بكلية
ال�شريعة والقانون باجلامعة كما عمل م�ست�شارا قانونيا حلكومة
�إمارة �أبوظبي يف الفرتة من  1994 -1993وهو كذلك م�ؤ�س�س
و�شريك يف مكتب هادف الظاهري و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية يف الفرتة من  2007 - 1980ومعاليه ع�ضو بالهيئات
واملجال�س التالية  .الهيئة اال�ست�شارية للمجل�س الأع�ل��ى ملجل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية منذ ع��ام  1998و حتى تاريخه
و�شغل من�صب نائب الرئي�س ورئي�س الهيئة امل��ذك��ورة يف الفرتة
من  .2007 2006جمل�س �إدارة مركز دبي للتحكيم التجاري
منذ عام  2004و حتى تاريخه .جمل�س �إدارة هيئة كهرباء ومياه
�أبوظبي منذ عام 1999و حتى تاريخه .جمل�س �أمناء جائزة ال�شيخ
حمدان بن را�شد للعلوم الطبية يف الفرتة من . 2007 -1998
م �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور را�شد
�أح� �م ��د ب ��ن ف �ه��د وزي ��ر
البيئة واملياه .مت تعيني
م �ع��ايل ال��دك �ت��ور را�شد
�أحمد بن فهد يف فرباير
 2008وزي� ��را للبيئة
وامل�ي��اه ب��دول��ة الإم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة .وهو
م ��ن م��وال �ي��د دب ��ي عام
 1964كما �أن��ه يتمتع
ب� ��امل � ��ؤه�ل��ات العلمية
ال � �ت � ��ال � �ي � ��ة .دك � � �ت� � ��وراة
هند�سة مدنية بيئة من
ج��ام �ع��ة �سرتاثكاليد
ا�سكتلندا اململكة املتحدة  2001ماج�ستري علوم البيئة جامعة
الإم��ارات العني  .1994بكالوريو�س هند�سة كيميائية جامعة
نورث �إي�سرتن بو�سطن الواليات املتحدة  .1989وي�شغل معاليه
بالإ�ضافة �إىل من�صبه الوزاري من�صب رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س منذ عام  2006ولغاية تاريخه
.و�سبق ملعاليه �أن �شغل املنا�صب التالية � .أمينا عاما لهيئة التقيي�س
لدول جمل�س التعاون الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية -2004
 .2008نائبا ملدير عام هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف
�أبوظبي  .2004-2003رئي�سا ملخترب الأغذية والبيئة�-إدارة
خمترب دب��ي امل��رك��زي يف بلدية دب��ي  .2003-1997مهند�سا
للعمليات يف بلدية دبي  .1997-1989كما �أن معاليه ع�ضو يف
اللجان واجلمعيات املحلية والعاملية التالية .اللجنة العليا جلائزة
زايد الدولية للبيئة دبي دولة الإمارات العربية املتحدة .جمل�س
�إدارة اجلمعية الأمريكية الدولية للفح�ص واملواد �أيه ا�س تي ام
انرتنا�شيونال فيالدلفيا .جمعية علوم وتقنية املياه البحرين.
اجلمعية الدولية للمياه �أي دبليو �أيه-اململكة املتحدة.
م �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل حممد
ف ��رج ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي
وزي � ��ر ال� �ط ��اق ��ة� .شغل
م �ع ��ايل � �س �ه �ي��ل حممد
ف ��رج ف ��ار� ��س امل ��زروع ��ي
من�صب ن��ائ��ب الرئي�س
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ون� ��ائ� ��ب
ال� ��رئ � �ي � ��� ��س ل �ت �ط ��وي ��ر
الأع� � � �م � � ��ال يف �شركة
م�ب��ادل��ة ل�ل�ب�ترول حيث
كان يقود فريق تطوير
الأع � � � �م � � ��ال امل � �� � �س � ��ؤول
ع ��ن ت �ط��وي��ر امل�شاريع
اجل��دي��دة واال�ستثمارات يف جم��ال اال�ستك�شاف والإن �ت��اج يف دول
ال�شرق وال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا .كما عمل يف �شركة برتول
�أبوظبي الوطنية �أدن��وك ملدة � 10سنوات وت��درج فيها حتى �شغل
من�صب مدير �إدارة الإن�ت��اج واملن�ش�آت جلميع ال�شركات العاملة
يف القطاع البحري يف �أب��وظ�ب��ي ..وعمل �أي�ضا مل��دة ع��ام ون�صف
يف ��ش��رك��ة ��ش��ل ال�ع��امل�ي��ة يف ه��ول�ن��دا ح�ي��ث اكت�سب حينها خربات
نوعية يف العديد من امل�شاريع الدولية يف كل من نيجرييا وبحر
ال�شمال وب��رون��اي بالإ�ضافة �إىل ه��ول�ن��دا .يحمل معايل �سهيل
امل��زروع��ي �شهادة بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة البرتولية من
جامعة تول�سا بالواليات املتحدة الأمريكية .و�شغل عدة منا�صب
يف جمال�س �إدارة �شركات وجل��ان خمتلفة مثل �شركة الإم��ارات
للغاز امل�سال و�شركة دولفني للطاقة واللجنة اال�ست�شارية العليا
للمجل�س الأعلى للبرتول و�شركة �أدنوك.
معايل الدكتور عبداهلل
ب � ��ن حم � �م ��د بلحيف
النعيمي وزير الأ�شغال
ال �ع��ام��ة�� .ش�غ��ل معايل
ال� � ��دك � � �ت� � ��ور ع � �ب � ��داهلل
ب � ��ن حم � �م ��د بلحيف
النعيمي من�صب وكيل
وزارة الأ��ش�غ��ال العامة
ح �ي��ث ا� �ض �ط �ل��ع ب ��دور
رئي�سي يف
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بورقة عمل حول االبعاد الواعدة يف اعتماد زراعة النباتات املحلية

بلدية مدينة ابوظبي ت�شارك يف ملتقى اف�ضل ممار�سات العمل البلدي
•• ابوظبي-الفجر:

04

�شاركت بلدية مدينة ابوظبي يف �أعمال امللتقى الثاين لأف�ضل املمار�سات
يف جمال العمل البلدي الذي نظمته بلدية مدينة العني اخلمي�س املا�ضي
حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير �شئون الرئا�سة وافتتحه معايل الدكتور را�شد �أحمد بن
فهد ،وزي��ر البيئة واملياه مب�شاركة عدد من بلديات الدولة واجلهات
املخت�صة .يعد امللتقى من�صة هامة جتمع كبار امل�س�ؤولني واملخت�صني
بالبلديات لتبادل الآراء واخل�ب�رات وال�ت�ج��ارب و�أف�ضل املمار�سات يف
جمال العمل البلدي و تعزيز فر�ص حتقيق التكامل املن�شود بني بلديات

ت �ط��وي��ر ال �ع��دي��د م ��ن م �� �ش��اري��ع ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وامل�شاريع
اال�سرتاتيجية يف الدولة وامل�ساهمة يف تطوير �آليات التوا�صل مع
اجلمهور واملنتفعني من م�شاريع وزارة الأ�شغال العامة وكذلك
اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة امل�ستفيده من هذه
امل�شاريع .وعمل معايل الدكتور عبداهلل النعيمي �أي�ضا يف دائرة
الطريان املدين كمدير للهند�سة وكان له دور �أ�سا�سي يف تطوير
كافة مرافق مطار �أبوظبي ال��دويل والتو�سعة ال�شاملة لها .كما
عمل كمدير لإدارة توزيع املياه يف وزارة الكهرباء وامل��اء وك�أ�ستاذ
زائر يف كليات التقنية العليا بدبي .ح�صل على درجة البكالوريو�س
يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة و�سكن�سن بالواليات املتحدة
الأمريكية ثم �أكمل درا�ساته العليا وح�صل على درجة الدكتوراه
يف �إدارة امل�شاريع الهند�سية من جامعة ري��دجن بربيطانيا ..كما
�أنه ع�ضو يف جمل�س �إدارة كل من �شركة االحتاد للقطارات والهيئة
االحت��ادي��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وك��ذل��ك ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الإمارات للتن�س.
م� �ع ��ايل ع �ب �ي��د حميد
ال �ط��اي��ر وزي ��ر الدولة
ل �ل �� �ش ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة .مت
ت �ع �ي�ي�ن م� �ع ��ايل عبيد
ح�م�ي��د ال �ط��اي��ر وزي ��را
ل� � �ل � ��دول � ��ة ل � �ل � �� � �ش � ��ؤون
املالية بدولة الإمارات
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة يف
ف�ب�راي ��ر  2008وقد
ت � �خ� ��رج م� �ع ��ال� �ي ��ه من
جامعة كالورادو بولدر
ك� � ��ال� � ��ورادو ال� ��والي� ��ات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة
وح��ا��ص��ل على ��ش�ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف الهند�سة الكهربائية .
وقد �سبق ملعاليه �أن �شغل املنا�صب التالية  .رئي�س جمل�س �إدارة
غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي يف الفرتة من �سبتمرب � 2000إىل
مار�س  .2008ع�ضو املجل�س االقت�صادي ب�إمارة بدبي يف الفرتة
من� 2004إىل  .2008النائب الأول للرئي�س جمل�س �إدارة
غرفة جتارة و�صناعة دبي يف الفرتة من� 1991إىل .1997

الدولة واجلهات ذات ال�صلة بالعمل البلدي.
وقدم وفد البلدية الذي ترا�سه املهند�س را�شد عبداهلل الفال�سي مدير
�إدارة احلدائق واملنتزهات الرتفيهية ورقة عمل بعنوان بع�ض الأبعاد
ال��واع��دة يف اعتماد زراع��ة النباتات املحلية يف مدينة �أب��و ظبي �ألقاها
الدكتور عبدال�ستار �صالح امل�شهداين خبري ت�شجري امل��دن � ،سلط من
خاللها ال�ضوء على معطيات احلا�ضر الواعدة لعملية �إدخال النباتات
املحلية يف م�شاريع الزراعة التجميلية  ،و�أك��د على نتائجها االيجابية
املتمثلة �أ�سا�سا يف تقنني ا�ستهالك مياه ال��ري والتقليل من تكاليف
الت�شغيل وال�صيانة .و�أ�شار امل�شهداين اىل معطيات هذا التوجه واىل
ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية امل�شرقة من اعتماده  ،كما ط��رح بع�ض املقرتحات

ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت يف الفرتة من
� 1981إىل .1991
ع�ضو جمل�س �إدارة غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة دب��ي يف ال�ف�ترة من
� 1982إىل .1991
ع�ضو املجل�س ال�ب�ل��دي ب ��إم��ارة دب��ي يف ال�ف�ترة م��ن � 1982إىل
 .1990ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي يف الفرتة من 1981
غلى  .1985ومت تكرمي معاليه دوليا :
ح��از ع�ل��ى و� �س��ام يل اوردي ن��ا��ش�ي��ون��ال م�يري��ت م��ن ق�ب��ل رئي�س
اجلمهورية الفرن�سية يف عام .2003
حاز على و�سام اوردي��ن ديال �ستيال �سوليداريتي ايطاليانا من
قبل رئي�س جمهورية �إيطاليا يف عام .2007
معايل الدكتورة ميثاء
�سامل ال�شام�سي وزيرة
دول� � � ��ة .ح��ا� �ص �ل��ة على
� �ش �ه��ادة ال ��دك� �ت ��وراة يف
علم االج�ت�م��اع ..باحثة
يف ع� ��دد م ��ن امل �ج ��االت
االج �ت �م��اع �ي��ة املتعلقة
ب ��ال ��درا�� �س ��ات املتعلقة
باملر�أة وال�سكان والقوى
العاملة يف دول جمل�س
ال �ت �ع��اون وت �ع��د واح ��دة
من اخل�براء املخت�صني
يف جم � � � ��ال ال � �ه � �ج� ��رة
وال�سكان والتنمية ولها العديد من الدرا�سات والكتب املن�شورة.
ت�شغل حاليا من�صب وزيرة دولة بدولة الإمارات العربية املتحدة
وتر�أ�س �إدارة جمل�س م�ؤ�س�سة �صندوق الزواج .بالإ�ضافة �إىل كونها
م�ست�شارة ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك الرئي�س الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ��س��ري��ة .تولت يف ال�سابق ع��ددا م��ن املنا�صب
الإدارية منها نائب مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة ل�ش�ؤون
البحث العلمي لعدد من ال�سنوات ..ومثلت جامعة الإم��ارات يف
املنتديات الإقليمية والدولية كخبرية بالأمور املتعلقة بالتعليم
العايل والبحث العلمي .قدمت ع��ددا من اال�سهامات من خالل
ع�ضوية عدد من اللجان الدولية واالقليمية واملحلية منها.

والآل �ي��ات وخ�ط��وات العمل وبع�ض التو�صيات ال�ت��ي ت�سهم يف حتقيق
منحى ه��ذا التحول امل�ستدام يف ال��زراع��ة التجميلية  ،ال��ذي ميكن �أن
ي�شكل م�سار العمل ال�صحيح باجتاه تبني هذا املو�ضوع احليوي الهام
وع�ل��ى �أ��س����س علمية ر�صينة  .ي�ه��دف امللتقى اىل ت�ط��وي��ر ال�شراكات
احلكومية يف جم��ال العمل البلدي ومناق�شة �إع ��داد خطط وبرامج
و�أنظمة وم�ؤ�شرات م�شرتكة وموحدة وتطوير �آليات تبادل املعلومات
و التعرف على امل�شاريع البلدية يف البنية التحتية البيئية والفنية و
امل�ساعدة ودرا��س��ة الفر�ص اال�ستثمارية امل�شرتكة املتاحة وتنفيذها و
تهيئة مناخ �إيجابي داعم للتكامل بني بلديات الدولة .ا�ستعر�ض امللتقى
جهود و�إ�سهامات البحث العلمي وتقنيات الإنتاج والإك�ث��ار يف حت�سني

ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة �أبوظبي  2008وحتى الآن.
ع�ضو جائزة لوريال .2010
ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري لتقرير املعرفة العربي لعامي 2008
و .2010
ع���ض��و جم�ل����س �إدارة ج��ام�ع��ة ال���س��ورب��ون يف �أب��وظ �ب��ي -2006
 .2008ع�ضو اللجنة العلمية لليون�سكو للدول العربية املعنية
بالتعليم والبحث العلمي .2006
ع�ضو جلنة متابعة تو�صيات وزراء التعليم العايل والبحث العلمي
يف الوطن العربي .2003
كما �شاركت كخبرية يف اجتماعات الأمم املتحدة وبع�ض منظماتها
كاال�سكوا اليونيفيم يف العديد من الق�ضايا املتعلقة بق�ضايا البحث
العلمي املر�أة ال�سكان الهجرة العمالة والتنمية .حازت على جائزة
�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ل�ل�إدارة العربية 2003
عن املر�أة العربية الإدارية املتميزة يف العامل العربي وجائزة �أف�ضل
�ألفى �شخ�صية يف القرن احل��ادي والع�شرين املركز البيوجرايف
الدويل كامربدج اململكة املتحدة  2002وو�سام ال�سعفة االكادميية
و�شهادة تقدير من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف فرن�سا
تقديرا للجهود يف ت�أ�سي�س جامعة ال�سوربون يف �أبوظبي 2008
والعديد من اجلوائز و�شهادات التقدير.
م �ع ��ايل رمي �إب��راه �ي��م
الها�شمي وزي��رة دولة.
مت ت�ع�ي�ين م �ع��ايل رمي
�إب� ��راه � �ي� ��م الها�شمي
وزي��رة دول��ة يف حكومة
الإم � � � � � � ��ارات ال �ع ��رب �ي ��ة
املتحدة يف �شهر فرباير
 .2008بالإ�ضافة اىل
من�صبها الوزاري تتوىل
م �ع��ايل رمي الها�شمي
من�صب رئي�سة جمل�س
�إدارة م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي
ال�ع�ط��اء وه��ي م�ؤ�س�سة
خ�يري��ة مقرها دول��ة الإم� ��ارات العربية امل �ت �ح��دة..و ك��ان ق��د مت
�إطالقها يف �سبتمرب  2007كمبادرة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س

الزراعة التجميلية ،و�أف�ضل املمار�سات وامل�شاريع التي مت تطبيقها يف
هذه املجاالت .وركز على م�شروع ا�ستخدام النباتات املحلية يف الزراعات
التجميلية  ،وا�سرتاتيجيات الت�شجري والتجميل التي تتبعها بلديات
ال��دول��ة ،وف��ر���ص ومم��ار��س��ات اال�ستثمار املطبقة يف جم��ال الت�شجري
والتجميل با�ستخدام نباتات البيئة املحلية .و ت�ضمنت حماور امللتقى
ا�سرتاتيجيات وممار�سات الت�شجري والتجميل التي تتبعها البلديات يف
دولة الإمارات العربية املتحدة  ،فر�ص وممار�سات اال�ستثمار املطبقة يف
جمال الت�شجري والتجميل با�ستخدام نباتات البيئة املحلية � ،إبداعات
البحث العلمي وتقنيات الإنتاج والإكثار يف حت�سني الزراعة التجميلية
�أف�ضل املمار�سات وامل�شاريع التي مت تطبيقه.

ال��وزراء حاكم دب��ي بهدف ت�أمني فر�ص لأط�ف��ال ال��دول النامية
للح�صول على التعليم الأ��س��ا��س��ي .كما تتوىل معاليها من�صب
رئي�سة جمل�س الإم� ��ارات للتناف�سية ال��ذي يعمل بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخل��ا���ص لو�ضع ال�سيا�سات وتنفيذ
الإجراءات التي تعزز وتدعم اخلطط التناف�سية لدولة الإمارات
العربية املتحدة وحتقيق االزدهار والنمو امل�ستدام.
معايل رمي �إبراهيم الها�شمي هي الع�ضو املنتدب يف اللجنة العليا
ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو الدويل  . 2020معايل رمي �إبراهيم
الها�شمي هي رئي�سة املركز الوطني للإح�صاء اجلهاز احلكومي
اخلا�ص بتوفري بيانات ومعلومات �إح�صائية حديثة ذات جودة
عالية ت�ساهم يف �صنع القرارات ور�سم ال�سيا�سات وتقييم الأداء.
متتلك معايل رمي �إبراهيم الها�شمي خربات دولية وا�سعة حيث
بد�أت عملها كملحق جتاري ومن ثم نائب ل�سفري دولة الإمارات
العربية املتحدة يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن.
�أن �ه��ت م�ع��ال�ي�ه��ا درا� �س��ات �ه��ا ال�ع�ل�ي��ا يف ج��ام�ع��ة ت��وف�ت����س يف والية
م��ا��س��ات���ش��و��س�ت����س ح�ي��ث ح���ص�ل��ت ع�ل��ى � �ش �ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف
العالقات الدولية واللغة الفرن�سية قبل �أن حت�صل على �شهادة
املاج�ستري من جامعة هارفارد.
معايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد �سلطان اجلابر
وزير دولة .توىل معايل
ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أح �م��د ��س�ل�ط��ان اجلابر
من�صب الع�ضو املنتدب
وال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل م�صدر حيث
ك� � ��ان م� ��ن امل�ساهمني
ال �ف �ع��ال�ين يف ت�أ�سي�س
م �ب ��ادرة م �� �ص��در وعمل
ع�ل��ى �إدارة التخطيط
اال�سرتاتيجي ملختلف م�شاريع ال�شركة� .إىل جانب م�س�ؤولياته
كرئي�س تنفيذي مل�صدر ت��وىل العديد م��ن املنا�صب التنفيذية
العليا و�شارك يف العديد من اللجان اال�ست�شارية الدولية مثل

م�ساعد وزير اخلارجية واملبعوث اخلا�ص ل�ش�ؤون الطاقة وتغري
املناخ وم�ست�شار الطاقة وتغري املناخ للأمني العام للأمم املتحدة
ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للموانئ ورئي�س جمل�س �إدارة
�سكاي نيوز عربية وع�ضو جمل�س �إدارة ال��دار العقارية وع�ضو
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية املتخ�ص�صة
ومدير عام جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل وم�ست�شار �أول يف �شركة
مبادلة للتنمية ورئي�س اللجنة التنفيذية وع�ضو جمل�س �أمناء
معهد م�صدر للعلوم والتكنوجليا وع�ضو املجموعة رفيعة امل�ستوى
للطاقة امل���س�ت��دام��ة للجميع يف الأمم امل �ت �ح��دة .يحمل معايل
الدكتور �سلطان اجلابر �شهادة الدكتوراة يف االقت�صاد والإدارة من
اململكة املتحدة ودرج��ة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من الواليات
املتحدة الأمريكية وبكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكيميائية
والبرتول من الواليات املتحدة الأمريكية .ونال �أي�ضا العديد من
اجلوائز التكرميية والتقديرية مبا فيها جائزة بطل الأر�ض التي
تنظمها هيئة الأمم املتحدة.
معايل عبداهلل بن حممد غبا�ش وزير دولة توىل معايل عبداهلل
ب � � ��ن حم� � �م � ��د غ� �ب ��ا� ��ش
من�صب املدير الإقليمي
لبنك �أبوظبي الوطني
ك�م��ا �شغل خ�ل�ال عمله
يف ال�ب�ن��ك ال �ع��دي��د من
املنا�صب الإداري��ة العليا
وت � ��ر�أ� � ��س ع � ��دة جل� ��ان.
ي �ح �م��ل ع� ��دة م�ؤهالت
م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ات دولية
م �ث��ل دب� �ل ��وم م�صارف
من كلية وارت��ون �سكول
ج��ام �ع��ة ب�ن���س�ل�ف��ان�ي��ا يف
الواليات املتحدة ودبلوم
م�صارف من معهد �سيتي بنك يف �أثينا وم�ؤهل �آخ��ر من بانكرز
تر�ست يف ل�ن��دن� .شغل معايل عبداهلل غبا�ش ع�ضوية جمال�س
�إدارات خمتلفة منها مركز دبي املايل العاملي وات�صاالت وبور�صة
دب��ي ون��ا��س��داك دب��ي و�شركة �إع�م��ار العقارية وم�ؤ�س�سة الأوقاف
و�ش�ؤون الق�صر يف دبي.

الوطني للإح�صاء و اليوني�سف يبحثان �سبل التعاون امل�شرتك حول
تنفيذ م�شروع امل�سح العنقودي متعدد امل�ؤ�شرات يف الإمارات
•• �أبوظبي-الفجر:

تباحثا يف تعزيز العالقات يف جماالت البحوث واملكتبات واملحا�ضرات

الوطني للوثائق والبحوث ي�ستقبل وفد ًا رفيع ًا من وزارة اخلارجية
•• ابوظبي-الفجر:

ق ��ام وف ��د م ��ن وزارة اخل��ارج �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة بزيارة
ا�ستطالعية �إىل امل��رك��ز ال��وط�ن��ي ل�ل��وث��ائ��ق والبحوث
ج��رى خاللها التباحث م��ن �أج��ل التعاون يف جماالت
البحوث واملكتبات واملحا�ضرات.
وق��د ا�ستقبل �سعادة ال��دك�ت��ور عبد اهلل الري�س مدير
عام املركز الوفد الذي �ض ّم :الدكتور �سعيد ال�شام�سي
م�ساعد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ل���ش��ؤون املنظمات الدولية،
وال ��دك� �ت ��ور �أح� �م ��د ع �ب��د اهلل ب ��ن ��س�ع�ي��د م��دي��ر �إدارة
ال��درا��س��ات ،وال��دك�ت��ور خالد امل�لا رئي�س ق�سم منظمة
امل ��ؤمت��ر الإ� �س�لام��ي ،وب�ح��ث االج�ت�م��اع تعزيز التعاون
يف جم��االت م�ضامني املكتبات وال�ب�ح��وث ذات ال�صلة
بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة
اخلليج ،واملحا�ضرات ذات ال�صلة باخت�صا�صات املركز
ومهامه ،وا�صطحب مدير عام املركز ال�ضيوف يف جولة
تفقدية بني �إدارات املركز و�أق�سامه ا�ستهلها بالأر�شيفات
التاريخية والوثائق ب�أ�شكالها :ال�صور الفوتوغرافية،
واخل��رائ��ط ،والوثائق التاريخية املكتوبة التي تر�صد
ما�ضي دول��ة الإم ��ارات ومنطقة اخلليج ،والأر�شيفات
احلكومية التي تعمل على تنظيم الأر�شيفات الر�سمية

يف وزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ثم انتقلوا �إىل املكتبة وما
فيها من خمطوطات وكتب وبحوث �أكادميية ودوريات
ورقية و�إلكرتونية ،واطلعوا على اخلوادم الإلكرتونية
(( serversالتي تخزن �أوتوماتيكياً كل يوم جمريات
العمل يف املركز الوطني للوثائق والبحوث الذي يعتمد
يف �أدائه ملعظم مهامه على قاعدة �إلكرتونية متطورة،
ويف طريقه �إىل قاعة ال�شيخ زايد توقف الوفد �أمام �أكرب
�أطل�س يف العامل معرو�ض يف ردهة املركز كان املركز قد
ت�سلمه منت�صف العام الفائت ك�أول ن�سخة من نوعها يف
العامل.
ويف ق��اع��ة ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان جت��ول ال��وف��د بني
م��ا حت�ت��وي��ه م��ن ال��وث��ائ��ق ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ك�ت��ب النادرة
واملقتنيات الرتاثية ذات ال�صلة ب�أهم احلقب التاريخية
التي م��رت بها منطقة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وال
�سيما مرحلة ق�ي��ام ال��دول��ة ون���ش��وء االحت ��اد ،وق��د دار
النقا�ش يف قاعة ال�شيخ زايد بني ال�ضيوف ومدير عام
املركز حول الوثائق ومعايري �سريتها و�إتاحتها.
ويف ختام الزيارة �أ�شاد ال�ضيوف باملركز ومقتنياته من
الوثائق التي توثق ذاك��رة الوطن وحتفظها للأجيال،
كما ثمنوا عالياً التعاون بني املركز ووزارة اخلارجية
على �صعيد تنظيم �أر�شيفاتها.

ا�ستقبل امل��رك��ز ال��وط�ن��ي لالح�صاء
يف م�ق��ره الرئي�سي ب��أب��وظ�ب��ي ,وفد
م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة للطفولة
(ي ��ون� �ي� ��� �س ��ف) ب ��رئ ��ا�� �س ��ة ال ��دك� �ت ��ور
�إبراهيم الزيق ممثل املنظمة لدول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وعدد من
موظفي املنظمة من مكتبها يف دولة
االمارات العربية املتحدة.
ويف ه��ذا ال�سياق �أ��ش��ار �سعادة را�شد
خ �م �ي ����س ال �� �س��وي��دي امل ��دي ��ر العام
للمركز الوطني للإح�صاء ,خالل
ل�ق��ائ��ه ال�ترح�ي�ب��ي ب��ال��وف��د بح�ضور
ع ��دد م��ن اخل�ب��راء وامل �� �س ��ؤول�ي�ن يف
املركز ,اىل �أهمية التعاون امل�شرتك
ب�ين امل��رك��ز ومنظمة اليون�سيف يف
امل �ج��االت االح���ص��ائ�ي��ة ال �ت��ي تخدم
ع�م��ل اجل �ه �ت�ين ،م �� �ش�يراً يف الوقت
نف�سه اىل �أهمية هذه الزيارة ب�شكل
خ��ا���ص ك��ون�ه��ا ت�شكل خ�ط��وة مهمة
للمتابعة واحل ��وار امل���ش�ترك ب�ش�أن
م��و� �ض��وع امل���س��ح ال �ع �ن �ق��ودي متعدد
امل�ؤ�شرات ومتطلبات تنفيذه باعتباره
م�سح اجتماعي �شامل ومتخ�ص�ص
ومتعدد الفوائد واخلدمات للعديد
من اجلهات الغ��را���ض اتخاذ ور�سم
ال�سيا�سات االجتماعية وال�صحية
والتعليمية وغ�يره��ا م��ن املجاالت
التي ي�شملها ويوفرها هذا امل�سح.
و�أ�ضاف �سعادة ال�سويدي بان املركز
يوظف كافة اجلهود الفنية الالزمة
لنجاح امل�شروع بالتعاون مع ال�شركاء
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ،وب �ه��دف �ضمان

�أع�ل��ى م�ستويات ال��دق��ة واملوثوقية
يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ح���ض�ير والت�صميم
والتنفيذ للم�سح واع ��داد وا�صدار
النتائج النهائية ،ف��ان امل��رك��ز ي�ؤكد
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ت��وف�ير اط� ��ار املعاينة
الالزم للم�سح من خالل ال�سجالت
االداري � ��ة وال �ت��ي ح�صل امل��رك��ز على
بع�ضها وجتري املتابعة مع اجلهات
املعنية ال�ستكمال االج��زاء املتبقية،
وم� � ��ن ث� ��م ق � �ي� ��ام ال� �ف ��ري ��ق الفني
للم�سح وخبري املنهجيات والعينات
م��ن ال�ي��ون�ي���س�ي��ف مب��راج �ع��ة مدى
ج ��اه ��زي ��ة االط � � ��ار ل �ل �م �ع��اي �ن��ة ،اىل
ج��ان��ب ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك للرتويج
ب�أهمية امل�سح وخدماته االح�صائية
ل �ل �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة م ��ن خ �ل�ال عدد
م��ن االن���ش�ط��ة واالج �ت �م��اع��ات على
م�ستوى الدولة بهذا ال�ش�أن ،م�شرياً
اىل ان ه��ذه اجلهود �ستتوج بتوقيع

م� ��ذك� ��رة ال � �ت � �ع ��اون امل� ��� �ش�ت�رك بني
اجل �ه �ت�ين ك��اط��ار ل�ل�ع�م��ل امل�شرتك
الجن��از ه��ذا امل�سح الوطني الكبري.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��دم ال��دك�ت��ور �إبراهيم
الزيق ممثل املنظمة ل��دول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي �شكره وتقديره
ل�ل�م��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�إح �� �ص��اء على
تنظيم ه��ذا االج�ت�م��اع ،م�شريا �إىل
�أهمية دور املركز يف اجناح امل�شروع،
م��ؤك��داً يف نف�س ال��وق��ت على �أهمية
تفعيل �سبل ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك من
�أجل ا�ستكمال عملية تنفيذ م�شروع
امل���س��ح ال�ع�ن�ق��ودي م�ت�ع��دد امل�ؤ�شرات
ال( )MICSل ��دول ��ة االم� � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �أ� �س��وة بالتجارب
ال�ن��اج�ح��ة اق�ل�ي�م�ي�اً ودول� �ي� �اً ،وذلك
يف �إط��ار التن�سيق وال�ت�ع��اون م��ا بني
م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة للطفولة
(يوني�سف) ل��دول جمل�س التعاون

اخلليجي واملركز الوطني للإح�صاء
واالحت � ��اد ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام يف دولة
االمارات العربية املتحدة.
من جانب �آخ��ر ن��وه الدكتور الزيق
اىل �أه �م �ي��ة دع� ��م امل ��رك ��ز الوطني
ل�ل�م�ب��ادرة اخل��ا� �ص��ة بتنفيذ امل�سح،
�شارحاً �أهمية امل�سح وما �سينتج عنه
م��ن بيانات اح�صائية ذات م�ستوى
عال من الدقة واجلودة وال�شمولية
للعديد م��ن املوا�ضيع االجتماعية
ال �ت��ي ت �ه��م را� �س �م��ي ال �� �س �ي��ا� �س��ات يف
ال��دول��ة ،وع�ل��ى نحو خ��ا���ص متابعة
ور��ص��د ظ��روف الأم �ه��ات والأطفال
املعي�شية و ال�صحية واالجتماعية
وال�ترب��وي��ة وال�ت��ي �ست�ستفيد منها
جميع اجلهات املعنية يف تنمية املر�أة
والطفل يف دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة .عالوة على ا�ستخدامها يف
تغذية نظام قاعدة بيانات الطفولة

والأم��وم��ة ( )UAEInfoالتي
مت �إن�شا�ؤها يف نهاية �سنة .2012
ك�م��ا �أو� �ض ��ح ال��زي��ق �أن اليوني�سف
على ا�ستعداد لتوفري كافة اجلهود
واخل � �ب� ��رات امل �ح �ل �ي��ة واالقليمية
والدولية ال�لازم��ة لتنفيذ امل�شروع
و�إجن ��اح ��ه ،م� ��ؤك ��داً ع �ل��ى �أن امل�سح
العنقودي ونتائجه هما ملكية وطنية
ل��دول��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ممثلة باملركز الوطني للإح�صاء.
ه ��ذا و��س�ي�ت��م تنفيذ م���ش��روع امل�سح
ال �ع �ن �ق��ودي ،ال ��ذي ي�ح�ظ��ى برعاية
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك،
ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى مل��ؤ��س���س��ة التنمية
الأ��س��ري��ة ،رئي�سة االحت��اد الن�سائي
ال� �ع ��ام ورئ �ي �� �س��ة امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى
ل�ل�أم��وم��ة وال�ط�ف��ول��ة� ،ضمن خطة
العمل ال�سنوية املوقعة بني االحتاد
الن�سائي العام ومنظمة اليوني�سف
ل��دول اخلليج العربية بالتعاون مع
املركز الوطني للإح�صاء واجلهات
املعنية بالدولة  .جتدر اال�شارة اىل
ان امل�سح العنقودي املتعدد امل�ؤ�شرات
(( MICSهو م�سح �أ��س��ري عاملي
مت ت�صميمه وت�شرف على تطبيقه
م�ن�ظ�م��ة ال �ي��ون �ي �� �س �ي��ف ،م ��ن خالل
من��وذج عاملي جلمع البيانات وقابل
ل �ل �م��وائ �م��ة مب ��ا ي �ل �ب��ي خ�صو�صية
الدولة لأغرا�ض جمع بيانات �سليمة
�إح�صائيا وتقديرات قابلة للمقارنة
دول �ي��ا مل ��ؤ� �ش��رات رئي�سية ت�ستخدم
لتقييم و��ض��ع الأط �ف��ال والن�ساء يف
جم��االت ال�صحة والتعليم وحماية
الأطفال.

بح�ضور ح�سن العلكيم

لقاء مفتوح باجلامعة الأمريكية يف ر�أ�س اخليمة ي�ستعر�ض ب�شفافية الق�ضايا الطالبية
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

�شهدت اجلامعة الأمريكية يف ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ل�ق��اء مفتوحا مب�شاركة
الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور ح�سن حمدان
العلكيم مدير اجلامعة وح�ضور
الطلبة والطالبات بهدف التعرف
ع��ن ق ��رب ع �ل��ى ال �ت �ط��ورات التي
ت�شهدها اجلامعة و�شرح �أهدافها
وم�ن��اق���ش��ة امل���ش�ك�لات الأكادميية
واالدارية .
وات�سم اللقاء الذي هو االول من
ن��وع��ه حت��ت م���س�م��ى ( امل�ج�ل����س )
بال�شفافية وامل�صارحة؛ رغبة من
�سعادته يف التوا�صل املبا�شر مع
ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ة ،واال� �س �ت �م��اع �إىل
ر�ؤاه� � ��م واق�ت�راح ��ات �ه ��م ،وكذلك

التعرف ع��ن ق��رب على امل�شكالت
وامل �ع ��وق ��ات ال �ت��ي ت �ق��اب �ل �ه��م ،وقد
امتلأت قاعة مركز الطلبة حيث
مكان اللقاء باحل�ضور ،و�شهدت
م �� �ش��ارك��ات ال �ط �ل �ب��ة و� �ض��وح��ا يف
الطرح قابله �صراحة و�شفافية يف
تعليقات مدير اجلامعة.
وحت ��دث العلكيم ع��ن التطورات
ال�ت��ي ح��دث��ت م ��ؤخ��را يف اجلامعة
وال �ت��ي ك ��ان �أه �م �ه��ا �إع �ت �م��اد عدد
من الربامج الدرا�سية اجلديدة،
وحت��دي��ث ال� �ك ��ادر ال�ت�ع�ل�ي�م��ي من
خالل ا�ستقطاب كفاءات �أكادميية
م��ن خم�ت�ل��ف ان �ح��اء ال �ع��امل مما
�أ�سهم ب�صورة وا�ضحة يف تطوير
امل�ستوى التعليمي للجامعة.
كما حتدث مدير اجلامعة عـن دور

اجلامعـة يف الـعـمـلـية الــتعـليمـيـة
و�إن �ـ �ت��اج خ �ـ��ري��ج م� ��درب يتما�شي
مـع �سـوق الـعـمـل ويقـلل الـفجـوة
املـوجـودة بـني خريجـي اجلـامعـات
وحاجـة �ســوق العـمـل �إلـى جـانب
�أال تـكـون اجلامعة مكاناً للح�شو
وال �ت �ل �ق�ين ف �ق��ط  ،ول �ك��ن مكاناً
تعليميا م�ت�ك��ام�ل ً
ا يجمع م��ا بني
النظرية والتطبيق داعيا الطلبة
اىل مم�ـ��ار��س�ـ�ـ��ة ك�ـ��اف�ـ�ـ��ة الأن�شـطـة
الطـالبيـة الالمنهجية فـي كـافـة
التـخـ�ص�صـات م��ن فنية وثقافية
وري��ا� �ض �ي��ة وال �ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا �أن
ت�سهم يف ��ص�ق��ل وب �ن��اء �شخ�صية
الطالب.
ثم �أ�شار �سعادته �إىل �أن للطالب
ح �ق��وق��ا وع�ل�ي�ه��م واج� �ب ��ات  ،و�أن

اجلامعة حري�صة على �أن يح�صل
كل طالب على حقوقه كاملة من
اجل��ام �ع��ة  ،و�أول ت �ل��ك احلقوق
تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة ،و توفري
ف��ر���ص ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت��دري��ب على
�أع �ل ��ى م���س�ت��وى مم �ك��ن ،وانتقاء
�أف�ضل الربامج الدرا�سية و�أف�ضل
الأ� �س��ات��ذة يف ك��اف��ة التخ�ص�صات،
و�أن من حقوقهم كذلك �أن ي�ستمع
لهم امل�س�ؤولون يف �إدارة اجلامعة ،
حيث يعمل اجلميع على خدمة
ال �ط�لاب ومتكينهم م��ن الت�سلح
باملعرفة والقيم .
ث��م وج��ه العلكيم للطلبة ر�سالة
�أب��وي��ة �إىل �أبنائه الطالب  ،حيث
نَّ
بي �أن الطالب يف فرتة الدرا�سة
اجل��ام�ع�ي��ة ي�ستثمر يف �أغ �ل��ى ما

ميلك وه��و نف�سه  ،و�أن عليه �أن
يعمل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ذات ��ه وتنمية
قدراته  ،فالعمل يف امل�ستقبل بعد
التخرج ل��ن يعتمد على ال�شهادة
وح ��ده ��ا  ،ول� �ك ��ن ع �ل��ى الكفاءة
واملهارات املتميزة  ،فعلى الطالب
�أن ي�ستغل فرتة وجوده باجلامعة
�أف� ��� �ض ��ل ا� �س �ت �غ�ل�ال  ،م�ستفيدا
م��ن �إم �ك��ان��ات ال �ك �ل �ي��ات وخ�ب�رات
الأ�ساتذة.
ويف نهاية اللقاء �أكدالعلكيم على
�أه �م �ي��ة ح���ض��ور ال �ط�ل�اب يف هذا
اللقاء لطرح م�شاكلهم والإ�ستماع
�إىل ملحوظاتهم ومقرتحاتهم
م�شدداً يف الوقت ذاته �إىل �إ�شراك
ال � �ط� ��ال� ��ب يف ج� �م� �ي ��ع اخل� �ط ��ط
التنموية ب��اجل��ام�ع��ة.وي��أت��ي ذلك

ب �ه��دف ت�ع�ـ��ري�ف�ـ�ه��م ب �ك��ل مايدور
ب�ج��ام�ع�ت�ه��م م��ن ب �ن��اء وتطـوير،
وب � �ـ�ث��روح الإن� �ت� �م� �ـ ��اء واجلـديـة
لـديهم.
من جهة �أخرى �أو�ضحت الطالبة
� � �س� ��ارة احل � �م � ��ادي ع �� �ض��و �إحت � ��اد
الطلبة باجلامعة �أن فكرة برنامج
( امل �ج �ل ����س) ت� �ه ��دف اىل تعزيز

ال�ت��وا��ص��ل الإج�ت�م��اع��ي يف البيئة
اجلامعية من خالل عقد جل�سات
م�ف�ت��وح��ة ب� ��دون �أج� �ن ��دة م�سبقة
ب�ين الطلبة و الهيئة الإداري� ��ة و
التعليمية ب�صورة منتظمة يف جو
من ال�شفافية .و �أ�ضافت �أن جيل
ال�شباب يف هذا الزمن �إنخرط يف
العالقات الإجتماعية عرب خمتلف

مواقع التوا�صل الإجتماعي ,و �أن
( املجل�س) �إحياء لرتاثنا و عاداتنا
يف ال �ت��وا� �ص��ل و ال �ل �ق��اء يف مناخ
عائلي ت�سوده الألفة و الرتابط.
و �أث� �ن ��ت احل� �م ��ادي ع �ل��ى حر�ص
م��دي��ر اجل��ام�ع��ة على فتح قنوات
التوا�صل املبا�شر بينه و بني طلبة
اجلامعة.
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�أخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة-وام:

يفتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�ساحة الفنون مبنطقة الرتاث
�صباح غ��د بينايل ال�شارقة يف دورت��ه الـ 11ال��ذي تنظمه م�ؤ�س�سة
ال�شارقة للفنون حتت �شعار نهو�ض :نحو خارطة ثقافية جديدة -
مفهوم الفناء �أو ال�ساحة يف العمارة الإ�سالمية وب�شكل خا�ص ال�ساحة
التاريخية يف �إمارة ال�شارقة  ..وي�ستمر حتى  13مايو املقبل .وقالت
ال�شيخة حور بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون
يف م�ؤمتر �صحفي ببيت النابودة مبنطقة الرتاث بال�شارقة ام�س ان
ال��دورة احلالية جتمع طيفا من الفنانني واملعماريني واملو�سيقيني
تطرقوا �إىل ق�ضايا الهوية والهجرة والتجارة والت�أثري والطروحات
الثقافية م�ؤكدة ان امارة ال�شارقة توفر بيئة غنية للنقا�ش بو�صفها
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�سلطان يفتتح بينايل ال�شارقة اليوم
حا�ضنة لبيئة كبرية من املهاجرين الذين �أغنوا بتعددهم امل�شهد
الثقايف املحلي.
و�أ�ضافت �إن عدد امل�شاركني يف هذه ال��دورة ي�صل اىل  100م�شارك
م��ن ال�ف�ن��ان�ين وامل�ه�ن��د��س�ين امل�ع�م��اري�ين وامل �ب��دع�ين �إىل ج��ان��ب 37
م�شروعا فنيا �أنتجت خ�صي�صا لبينايل ال�شارقة  11بتكليف من
م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون.
و�أو��ض�ح��ت ال�شيخة ح��ور القا�سمي �أن املفهوم ال��ذي طرحته يوكو
ها�سيكاوا قيمة البينايل يف دورت ��ه اجل��دي��دة ت�ضمن ال�ع��دي��د من
االقرتاحات الهامة واملثرية للجدل والتي وجدت جتاوبا خا�صا مع
ال�شارقة كمكان للم�شاركة والتنوع الثقايف يزيد من ذل��ك �شغفها

ونهجها يف التقييم ال��ذي ق��دم للبينايل �أب�ع��ادا متعددة .كما رحبت
مب�شاركة �ألفان �أبيت�شاتبونغ فريا�سيتاكل يف البينايل وه��و خمرج
�شهري فاز فيلمه بال�سعفة الذهبية يف مهرجان كان ال�سينمائي عام
 2010حيث دعته يوكو ها�سيكاوا ليكون قيما لربنامج الأفالم يف
البينايل وعر�ض فيلمه اجلديد الذي �أنتجه ل�صالح البينايل .و�أ�شارت
�إىل م�شاركة الفنان طارق عطوي من خالل برنامج املو�سيقى املتميز
الذي قام ب�إعداده ل�صالح بينايل ال�شارقة .11
و�أك��دت يوكو ها�سيكاوا قيمة البينايل �أنها قامت باختيار الفنانني
ال��ذي��ن حت��اك��ي �أعمالهم ثيمة البينايل م��ن حيث تعقيدات وتنوع
ال�ث�ق��اف��ات وامل�ج�ت�م�ع��ات وال �� �ص�لات امل�ك��ان�ي��ة وال�سيا�سية واملفاهيم
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اجلديدة لأ�شكال احلوار والتوا�صل والتبادل والإنتاج من خالل الفن
واملمار�سات املعمارية التي تعك�س طرائق جديدة من املعرفة والتفكري
وال�شعور.
وي�ضم برنامج الأفالم يف بينايل ال�شارقة  11للمخرج التايالندي
�أبي�شاتبونغ فريا�سيتاكل �شخ�صيات رائدة يف جمال �صناعة ال�سينما
ويت�ضمن عرو�ضا م�سائية يف الهواء الطلق وامل�ساحات الفنية اجلديدة
يف م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون .كما ي�ضم برنامج املو�سيقى لفنان ال�صوت
اللبناين طارق عطوي فنانني دوليني و�إقليميني يقدمون �سل�سلة من
الأعمال املو�سيقية وعرو�ض الأداء خالل فعاليات البينايل� .شارك يف
امل�ؤمتر ال�صحفي �أبي�شاتبونغ فريا�سيتاكل قيم برنامج الأف�لام يف
البينايل وطارق عطوي من�سق برنامج املو�سيقى..وبعد امل�ؤمتر قام
الإعالميون بجولة مع القيمة يوكو ها�سيكاوا لالطالع على مواقع
وعرو�ض البينايل.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل م�شعل بن عبدالعزيز �آل �سعود
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى ح ��اك ��م ر�أ� � ��س
اخل�ي�م��ة يف ق���ص��ر ال�ظ�ي��ت ام�س
� �ص��اح��ب ال���س�م��و امل �ل �ك��ي الأم�ي�ر
م�شعل ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ع��ة يف اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة ال�شقيقة
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ال ��ذي يزور

ال �ب�لاد ح��ال�ي��ا .مت خ�ل�ال اللقاء
ت �ب��ادل الأح ��ادي ��ث ال ��ودي ��ة حول
العالقات الأخ��وي��ة بني البلدين
ال�شقيقني.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ عبد امللك بن
كايد القا�سمي امل�ست�شار اخلا�ص
ل �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ح ��اك ��م ر�أ�� ��س
اخليمة وال�شيخ عمر ب��ن �صقر
القا�سمي واملهند�س ال�شيخ �سامل
ب��ن �سلطان ب��ن �صقر القا�سمي
رئ �ي ����س دائ � ��رة ال� �ط�ي�ران امل ��دين

وال�شيخ �صقر بن خالد بن حميد
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
م��ؤ��س���س��ة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة للقر�آن
الكرمي وعلومه وال�شيخ عبداهلل
ب��ن حميد ب��ن ع�ب��داهلل القا�سمي
رئ �ي ����س م �ك �ت��ب � �ص��اح��ب ال�سمو
ح ��اك ��م ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة وال�شيخ
حممد بن كايد القا�سمي رئي�س
دائ � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
وال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن ج �م��ال بن
�صقر القا�سمي اىل ج��ان��ب عدد

م ��ن ر�ؤ� � �س� ��اء وم � � ��دراء ال ��دوائ ��ر
املحلية وال�شخ�صيات.
كما ح�ضر من اجلانب ال�سعودي
� �ص��اح��ب ال���س�م��و امل �ل �ك��ي الأم�ي�ر
تركي بن م�شعل بن عبد العزيز
�آل �سعود و�صاحب ال�سمو امللكي
الأم �ي�ر ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب��ن م�شعل
بن عبد العزيز �آل �سعود الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة ال�شعلة
القاب�ضة و �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر بندر ب��ن م�شعل ب��ن عبد

العزيز �آل �سعود و �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سعود بن م�شعل بن
عبد العزيز �آل �سعود و �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
عبد ال�ع��زي��ز ب��ن م�شعل ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود و�أع�ضاء الوفد
امل ��راف ��ق .و�أق� ��ام ��ص��اح��ب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة م��أدب��ة غداء
على ��ش��رف �سمو الأم�ي�ر م�شعل
ب��ن عبد العزيز وال��وف��د املرافق
له.

الفجر تنفرد بتفا�صيل الإحداث
بعد �سنوات من �إطالق الهيكل

الرتبية تكت�شف �أنه ي�ضم �إدارتني ( تو�أم ) مهامها وخططها وعنا�صرها الب�شرية واحدة

التو�صية بوقف �أعمال �إدارة االعتماد خالل العام اجلاري

الوزارة تقر :الت�شابه �أربك امليدان والتو�صية ب�إيقاف �إدارة االعتماد حتى �إ�شعار �أخر

•• دبي – حم�سن را�شد

ت�ع�ك��ف وزارة ال�ترب �ي��ة والتعليم
حاليا  ،على �إع ��ادة ت��وزي��ع الأدوار
وامل � �ه� ��ام ف �ي �م��ا ب�ي�ن �إدارت � �ي� ��ن من
الإدارات امل��رك��زي��ة امل��درج��ة بهيكل
ال ��وزارة وال�ب��ال��غ ع��دد �إدارات ��ه 23
�إدارة مركزية موزعة على خم�سة
ق �ط ��اع ��ات  ،وذل � ��ك ب �ع��دم��ا تبني
ل �ل��وزارة وب�ع��د ��س�ن��وات م��ن اعتماد
الهيكل و�إعالنه � ،أن هناك �إدارتني
مهامهما وخططهما وعنا�صرهما
الب�شرية واح��دة  ،مما ترتب عليه
ت���ض��ارب يف امل �ه��ام فيما ب�ين �إدارة
ال�ت��وج�ي��ه وال��رق��اب��ة وال �ت��ي تتوىل
م �ه��ام �ه��ا ج�م�ي�ل��ة امل �ه�ي�ري وتتبع
قطاع العمليات الرتبوية  ،و�إدارة
االع �ت �م��اد امل��در� �س��ي وال �ت��ي تتوىل
مهامها ن ��وال خ��ال��د وت�ت�ب��ع قطاع
ال�سيا�سات التعليمية .
�إذ ت�ب�ين ب�ع��د ا��س�ت�ع��را���ض ك��ل من
ج �م �ي �ل��ة امل � �ه�ي��ري م ��دي ��ر �إدارة
التوجيه وال��رق��اب��ة  ،ون ��وال خالد
م��دي��ر �إدارة االع �ت �م��اد املدر�سي
مل �ه ��ام وب ��رام ��ج ع �م��ل ك ��ل �إدارة ،
�أن ب��رام��ج الإدارت� �ي ��ن و�إن كانتا
تهدفان للتطوير املدر�سي � ،إال �أن

منهجيات و�أدوات ومعايري عملهما
متقاربة ومتداخلة �أحيانا � ،إ�ضافة
�إىل �أن ك�ل�ا الإدارت �ي ��ن تعتمدان
�إىل ح��د ك�ب�ير يف ت�ن�ف�ي��ذ مهامها
وخ�ط�ط�ه��ا ع �ل��ى ع�ن��ا��ص��ر ب�شرية
واحدة هي (( هيئات التوجيه )) ،
مما ترتب عليه غياب خطة العمل
وت�شتيت ال��ر�ؤى والأدوار بني عدد
م��ن �إدارات ال� ��وزارة وك��ذا املناطق
التعليمية وامليدان الرتبوي.
ووف��ق م��ا ج��اء مبح�ضر االجتماع
وال��ذي ح�صلت الفجر على ن�سخة
م �ن��ه  ،وم� ��ا ج� ��اء ف �ي��ه م ��ن �إق � ��رار
ال� �ق� �ي ��ادات وامل �� �س �ئ��ول�ين �أنف�سهم
� ،أن ه ��ذا ال �ت �� �ش��اب��ه يف الأه � ��داف
والأدوات وامل �ع ��اي�ي�ر خ �ل��ق حالة
من الإرب ��اك يف امل�ي��دان ال�ترب��وي ،
وع��دم و�ضوح الأه��داف مما ت�سبب
يف كرثة ان�شغاالت امليدان للإيفاء
مبتطلبات الإدارت �ي��ن ،ك�م��ا ترتب
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ت�خ�ب��ط وال �ت �� �ض��ارب ،
وج � ��اء ن �� �ص��ا مب�ح���ض��ر االجتماع
(�شعور هيئات التوجيه بازدواجية
املرجعيات  ،وتداخل الأدوار ورمبا
عدم توفر القناعات باجلدوى من
حت��ول الأدوار)  ،م�شريين �إىل �أن
�ضعف ال�ف�ه��م امل���ش�ترك ب�ين كافة

الإط� � ��راف ذات ال �ع�لاق��ة ال�سيما
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د امل � ��دار� � ��س مل�سارات
االعتماد والرقابة وجمال الرتكيز
يف ك ��ل م �ن �ه �م��ا ،وم � ��دى توظيف
نتائج االعتماد املدر�سي والرقابة
املدر�سية  ،كان �سببا يف عدم �إحداث
حت�سن يف العمليات املدر�سية.
وك�شفت ق �ي��ادات م�سئولة ب ��وزارة
ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م  ،تفا�صيل ما
حدث قبل وبعد اللقاء �ألت�شاوري
ال��ذي تر�أ�سه معايل وزي��ر الرتبية
والتعليم حميد حممد القطامي
 ،يف فندق الب�ستان روتانا م�ؤخرا
 ،ب �ح �� �ض��ور ال ��وك�ل�اء امل�ساعدين
وم�ست�شار الوزير ومديري املناطق
التعليمية � ،إ�ضافة �إىل �سبعة مدراء
�إدارات معنية مبا يحدث  :التوجيه
وال ��رق ��اب ��ة  ،االع� �ت� �م ��اد املدر�سي
 ،الإر� � �ش� ��اد ال �ط�ل�اب��ي  ،التقومي
واالمتحانات  ،البحوث والدرا�سات
 ،التخطيط اال�سرتاتيجي  ،املناهج
بالإنابة .
و�أ� �ش��ارت ذات ال �ق �ي��ادات �إىل فرتة
م ��ا ق �ب��ل �إع �ل��ان ه�ي�ك��ل ال � � ��وزارة ،
وخ �ل�ال ف�ت�رة ��ص�ي��اغ�ت��ه �إع � ��داده،
ك��ان امل��درج �ضمن �إدارات� ��ه يف ذلك
ال��وق��ت � ،إدارة مب�سمى االعتماد

الأك��ادمي��ي �أو امل��در��س��ي  ،فيما مل
ي��رد �ضمن الهيكل �إدارة مب�سمى
التوجيه والرقابة  ،حيث ت��ردد �أن
ه�ن��اك ت��وج��ه ب��إل�غ��اء دور التوجيه
الفني بالوزارة واملناطق التعليمية
 ،وبالفعل وجهت الوزارة تعميمات
ع � ��دة ح � ��ول �آل � �ي� ��ة ال �ع �م ��ل داخ� ��ل
امل� ��دار�� ��س يف ظ ��ل ان �ح �� �س��ار دوره
ب��امل �ي��دان  ،وف ��ق �آل �ي��ة ع �م��ل اتفق
على �أن تقوم �إدارات املدار�س بدور
التوجيه  ،ويقت�صر عمل التوجيه
الفني باملناطق والوزارة على �إعداد
ور���ش العمل وال ��دورات للمعلمني
 ،وتلبية حاجة �إدارات امل��دار���س يف
ح��ال طلبت الأخ �ي�رة ذل��ك بكتاب
ي ��وج ��ه ل � �ل� ��وزارة وامل� �ن ��اط ��ق  ،مما
�سيرتتب عليه انح�سار الدور الذي
كان يقوم به التوجيه ب�شكل كبري
يف امليدان الرتبوي  ،وبالتايل قد
تكون خطوة لإلغائه فيما بعد .
و�أ� � �ض� ��اف ف �ي �م��ا ر� �س �م��ت ل� �ـ �إدارة
االعتماد املدر�سي مهامها و�أدوارها
 ،وفق �آلية يتم مبقت�ضاها ت�شكيل
فرق عمل من داخل الوزارة وامليدان
ال�ت��رب� ��وي وخ ��ارج� �ه ��ا  ،لتقييم
ك��اف��ة م��دار���س ال��دول��ة م��ن خالل
زي� � ��ارات م �ي��دان �ي��ة ووف� ��ق معايري

ع��ال �ي��ة اجل � ��ودة  ،وق ��وائ ��م لكافة
املدار�س بكافة مراحلها الدرا�سية
ع�ل��ى م ��دار ع ��دة � �س �ن��وات  ،وب ��د�أت
ب��ال�ف�ع��ل �إدارة االع �ت �م��اد املدر�سي
م �ه��ام �ه��ا  ،م ��ن خ�ل�ال ف ��رق عمل
من داخ��ل وخ��ارج امليدان الرتبوي
 ،والتي �أو�شكت على االنتهاء من
ت �ق �ي �ي��م واع� �ت� �م ��اد ك ��اف ��ة امل ��دار� ��س
بنهاية ال �ع��ام ال��درا� �س��ي اجل ��اري ،
الفتا �إىل �أن دور التوجيه التابع
لإدارة ال�ت��وج�ي��ه وال��رق��اب��ة خالل
ت�ل��ك ال �ف�ترة  ،انح�صر ع�ل��ى قيام
امل��وج�ه�ين مبختلف تخ�ص�صاتهم
يف جم �م��وع��ات ب ��زي ��ارات مكوكية
للمدار�س  ،للتفتي�ش على املبنى
املدر�سي وكافة املرافق  ،وااللتقاء
ب�أولياء الأمور والطالب والطالبات
و�س�ؤالهم عما يجرى داخل �أ�سوار
املدار�س  ،عالوة على زيارات �صفية
للمعلمني دون النظر لتخ�ص�ص
ال�ت��وج�ي��ه ل�ل�م�ع�ل��م وامل � ��ادة  ،ورفع
تقارير للمناطق التعليمية التي
تقوم بدورها لرفعها للوزارة .
و�أ� � �ش ��ارت ذات ال �ق �ي��ادات �إىل �أنه
وم ��ع اق �ت��راب ن �ه��اي��ة امل �ه ��ام التي
�أوكلت �إىل �إدارة االعتماد املدر�سي
 ،بنهاية ال �ع��ام ال��درا� �س��ي اجلاري

فقرة من حم�ضر االجتماع و�إقرار بالتخبط والت�شتت
ووف��ق م��ا مت ر�سمه لها م��ن مهام
يف هيكل ال � ��وزارة � ،أن ت�ت��اب��ع ذات
الإدارة  -االع �ت �م ��اد امل ��در� �س ��ي -
املدار�س التي مت اعتمادها �أكادمييا
 ،خ�لال ال�سنوات املا�ضية للت�أكد
�أن م�ستواها لن يت�أثر بعد �ضمان
اع �ت �م��اده��ا  ،الف �ت��ا �إىل �أن� ��ه باتت
ه�ن��اك عقبة ت��واج�ه�ه��ا ال� ��وزارة يف
هيكلها التنظيمي  -والذي �صرف
ع�ل�ي��ه امل�لاي�ين � -إذ ك�ي��ف يت�سنى
لإدارت �ي�ن يف هيكل وزارة الرتبية
القيام بنف�س املهام .
و� �ش �ه��دت ال � � ��وزارة خ�ل�ال الفرتة
امل��ا��ض�ي��ة � �ص��راع��ا ب�ي�ن الإدارت� �ي��ن،
ك�لا منهما ي��رى �أن�ه��ا مهامه و�أن

الإدارة الأخ ��رى ت�ع��دت ع�ل��ى تلك
امل�ه��ام � ،إىل �أن ح�سم معايل وزير
الرتبية والتعليم الأمر بلقاء جمع
ق�ي��ادات الرتبية والإدارات املعنية
� ،أ�ستهله م ��روان ال���ص��وال��ح وكيل
ال ��وزارة امل�ساعد لقطاع اخلدمات
امل�ساندة  ،با�ستعرا�ض الهدف من
اللقاء وهو التو�صل لفهم م�شرتك
ب�ين الإط� ��راف املعنية ( الإدارات
امل��رك��زي��ة وامل �ن��اط��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة )
ح��ول �أه ��داف ب��رن��اجم��ي االعتماد
امل��در��س��ي وال��رق��اب��ة على املدار�س،
ومنهجياتهما و�أدواتهما واخلطط
التنفيذية لكليهما للعام الدرا�سي
احلايل .

فيما اق�ترح معايل وزي��ر الرتبية
اال�ستفادة من خ�برات املتقاعدين
وامل� �ت� �ط ��وع�ي�ن ك �م �ق �ي �م�ين لإدارة
االع� �ت� �م ��اد  ،يف �إط � � ��ار �آل� �ي ��ة حلل
التداخل بني الإدارتني وفق مراحل
ث �ل�اث � ،أوىل � :إي� �ج ��اد ح ��ل �أين
للفرتة املتبقية من العام الدرا�سي
احلايل  ،ومرحلة ثانية و�ضع خطة
للأعوام الدرا�سية الثالث القادمة
ت���ش�م��ل �إع � ��ادة ال�ت�ع��ري��ف ب � ��الأدوار
وامل�ع��اي�ير وم��رح�ل��ة ثالثة و�أخرية
 :و� �ض��ع ح��ل ا��س�ترات�ي�ج��ي طويل
املدى للو�صول �إىل الو�ضع املثايل
امل�ستدام لكل من االعتماد املدر�سي
والرقابة املدر�سية .

نائب قائد �شرطة ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل تالميذ ريا�ض الأطفال
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

معر�ض مروري مدر�سي مبركز �شرطة الرم�س
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

اف �ت �ت ��ح ال �ع �ق �ي��د ع � �ب� ��داهلل علي
م �ن �خ ����س م ��دي ��ر �إدارة امل� � ��رور
والدوريات بر�أ�س اخليمة املعر�ض
امل ��روري مب��رك��ز �شرطة الرم�س
ال�شامل والذي نظمته جمموعة
م��ن امل��دار���س ه��ي :م��در��س��ة �إبن
زي��دون للتعليم الأ�سا�سي (ح)2
ومدر�سة الأفق للتعليم الأ�سا�سي
بنات ،ورو�ضة الرحمة بالتعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق م ��ع ف� ��رع ال�شرطة
املجتمعية ب��امل��رك��ز وذل��ك �ضمن
فعاليات �أ�سبوع امل��رور اخلليجي
 29امل �ق��ام حت��ت ��ش�ع��ار (غايتنا
�سالمتك) لعام 2013م .
وت�ف�ق��د م�ن�خ����س ب��رف�ق��ة العقيد
�سليمان حممد ال�ك�ي��زي ،رئي�س
م��رك��ز �شرطة ال��رم����س ال�شامل،
وع ��دد م��ن ال���ض�ب��اط والأف� � ��راد،
�أق���س��ام امل�ع��ر���ض امل� ��روري والذي
اح � � �ت� � ��وى ع � �ل� ��ى ال� � �ع � ��دي � ��د من

املج�سمات واللوحات الفنية التي
تعك�س القواعد املرورية و�ضرورة
الأل� �ت ��زام ب�ه��ا ل�ت�ج�ن��ب احل ��وادث
والإ�صابات ،كما احتوى املعر�ض
ع �ل��ى � �ص��ور م �ف �ج �ع��ة للحوادث
امل ��روري ��ة وال �ت��ي ذه ��ب �ضحيتها
ال �ع��دي��د م��ن الأرواح الربيئة،
وا�� �س� �ت� �م ��ع احل� ��� �ض ��ور ل �ف �ق ��رات
ا� �س �ت �ع��را� �ض �ي��ة م �ت �ن��وع��ة بهذه
املنا�سبة .
و�أكد مدير �إدارة املرور والدوريات،
اهتمام ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة

ر�أ� ��س اخليمة بتوفري ال�سالمة
ل�ل�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات وذل ��ك من
خ �ل�ال �أ� �س �ب ��وع امل� � ��رور وتنظيم
ال�ع��دي��د م��ن ال�برام��ج التوعوية
طيلة العام ويتم تنفيذها ب�شكل
منهجي يهدف �إىل رفع م�ستوى
الوعي الأم�ن��ي ،م�شيدا باجلهود
ال �ت��ي ب��ذل��ت يف ت�ن�ظ�ي��م معر�ض
ال� �ت ��وع� �ي ��ة م� ��ن ج ��ان ��ب �إدارات
امل ��دار� ��س امل �� �ش��ارك��ة وع �ل��ى مدى
ال �ت �ع��اون ال �ق��ائ��م ب�ي�ن اجلانبني
وع��رو��ض��ه املميزة املتنوعة حول

ال �� �س�ل�ام ��ة امل � ��روري � ��ة وم � ��ا يتم
ت�ق��دمي��ه م��ن م�ط�ب��وع��ات توعية
مفيدة للطالب والطالبات .
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ك �ي��زي � ،أن
املعر�ض يهدف �إىل رفع م�ستوى
ال �ث �ق��اف��ة امل� ��روري� ��ة ب�ي�ن طالب
وط� ��ال � �ب� ��ات امل� � ��دار�� � ��س وت �ع ��زي ��ز
ال �ت��وا� �ص��ل وا� �س �ت �م��رار التفاعل
بني ال�شرطة وجميع الفعاليات
املجتمعية ،م ��ؤك��داً �أن مثل هذه
الأج�ت�ح��ة وامل �ع��ار���ض ت�ه��دف �إىل
ن�شر ال��وع��ي امل� ��روري ب�ين طلبة
امل ��دار� ��س وك��اف��ة �أف � ��راد املجتمع
املحلي ،واحلد من حوادث املرور
وم �ع��اجل��ة ال� �ظ ��واه ��ر ال�سلبية
للحوادث املرورية بالإ�ضافة �إىل
بث و�شحذ روح العمل اجلماعي
وال � �ف � ��ردي ل �ل �ت �� �ص��دي لظاهرة
احل��وادث امل��روري��ة ،و�أهمية �أخذ
احل �ي �ط��ة واحل � ��ذر ع �ن��د القيادة
وااللتزام بالقواعد املرورية حتى
ال ت�ؤدي ب�أرواحنا �إىل الهالك .

ا��س�ت�ق�ب��ل ال�ع�م�ي��د حم�م��د النوبي
حممد نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة �صباح �أم�س مبكتبه مببنى
ال� �ق� �ي ��ادة جم �م��وع��ة م ��ن �أط� �ف ��ال
رو�ضتي النخيل والأخ��اء الأطفال
للتهنئة مبنا�سبة انطالق فعاليات
ا�سبوع املرور لدول جمل�س التعاون
اخل �ل �ي �ج��ي (  ) 29حت ��ت �شعار
غايتنا �سالمتك  .و�أ��ش��اد العميد
حممد النوبي بهذه الزيارة التي
تعرب عن مدى التعاون و الرتابط
ب�ين ال�شرطة وخمتلف قطاعات
امل �ج �ت �م��ع وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات ��ه ،و يدل
انت�شار وتطبيق مفهوم ال�شرطة
املجتمعية  ،م�ؤكداً يف الوقت ذاته
ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
ر�أ���س اخليمة على م�شاركة طالب
وط��ال �ب��ات امل ��دار� ��س يف احتفاالت
ال ��دول ��ة ب ��أ� �س �ب��وع الأ�� �س� �ب ��وع .ويف

ختام ال��زي��ارة توجه نائب القائد
العام بجزيل ال�شكر لإدارة املنطقة
التعليمية ب��ر�أ���س اخليمة ولكافة

مدار�س وريا�ض الأطفال بالإمارة
لهذه املبادرات الطيبة التي تعك�س
مدى ال�شعور بامل�س�ؤولية واالنتماء

و ال � ��والء ل �ه��ذا ال ��وط ��ن الغايل،
متمنياً للجميع التوفيق و النجاح
يف حياتهم العلمية و العملية.

�شركة �ضمان للت�أمني ال�صحي تكرم جامعة عجمان
•• عجمان ـ الفجر

ا�ستقبلت جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا وف��دا م��ن ال�شركة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل �� �ض �م ��ان ال�صحي
(�ضمان) ،برئا�سة الدكتور �سفني
روه�ت��ي ،املدير التجاري لل�شركة،
وح �� �ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال م ��ن جانب
اجل��ام�ع��ة ك��ل م��ن ��س�ع��ادة الأ�ستاذ
�أ�سامة �سعيد �سلمان ،نائب الرئي�س
الأعلى للجامعة ،والأ�ستاذ حممد
�أب��ون���ص��ر ،م��دي��ر امل� ��وارد الب�شرية
يف اجل��ام �ع��ة ،وع� ��دد م��ن مديري

وم��وظ �ف��ي الإدارات امل�خ�ت�ل�ف��ة يف
اجلامعة .و�أو�ضح الدكتور روهتي
�أن الهدف من ال��زي��ارة هو تكرمي
ج��ام�ع��ة ع�ج�م��ان ب��اع�ت�ب��اره��ا �أحد
�أه ��م و�أك�ب�ر ع�م�لاء ��ش��رك��ة �ضمان
يف الإم� � � � ��ارات ال �� �ش �م��ال �ي��ة ،وك ��ذا
تعزيز �أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون وال�شراكة
بني امل�ؤ�س�ستني مبا ي�سهم يف ن�شر
الوعي ال�صحي لدى املجتمع.
وب � � � ��دوره �أك� � ��د الأ� � �س � �ت� ��اذ �أ�سامة
��س�ل�م��ان ع�ل��ى مت�ي��ز ��ش��رك��ة �ضمان
كم�ؤ�س�سة رائ��دة يف جمال الت�أمني
ال�صحي ،وثمن م�ستوى اخلدمات

وال� �ت� ��� �س� �ه� �ي�ل�ات ال � �ت� ��ي تقدمها
لعمالئها والتي ت�صب يف م�صلحة
امل��ري����ض ب��ال��درج��ة الأوىل .واتفق
ال �ط ��رف ��ان ع �ل��ى ت �ع��زي��ز التعاون
البحثي يف ه��ذا امل�ج��ال  ،مل��ا توليه

اجلامعة من اهتمام بالغ بالبحوث
العلمية ،وما تتميز به �ضمان من
امتالكها زخماً كبرياً من املعلومات
وال �ب �ي��ان��ات ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ميكن
االفادة منها يف هذا اجلانب.
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وفود التعاون ت�شارك يف فعاليات �أ�سبوع املرور اخلليجي
•• �أبوظبي-وام:

06

�شاركت وف��ود م��ن �إدارات امل��رور ب��دول اخلليج العربية
يف فعاليات االحتفال ب�أ�سبوع امل��رور اخلليجي التا�سع
والع�شرين والفعاليات امل�صاحبة ب�أبوظبي والتي ت�ضمنت
�إطالق مبادرات مرور �أبوظبي املجتمعية اجلديدة والتي
�شملت مبادرة �أف�ضل �سائق �شاب يف كليات التقنية العليا
ب��أب��وظ�ب��ي وم �ب��ادرة العائلة الأف���ض��ل م��روري��ا يف مركز
املارينا التجاري وم�ب��ادرة املدر�سة الأف�ضل م��روري��ا يف
امل��در��س��ة الظبيانية وح���ض��ور توقيع اتفاقية ال�شراكة
املجتمعية بني مرور �أبوظبي و�شركة الفطيم لل�سيارات.
وث�م��ن العميد مهند�س ح�سني �أح �م��د احل��ارث��ي مدير

م��دي��ري��ة امل ��رور وال��دوري��ات ب�شرطة �أب��وظ�ب��ي م�شاركة
وف��ود دول التعاون يف فعاليات �أ�سبوع امل��رور اخلليجي
التا�سع والع�شرين والذي يتم تنظيمه حتت �شعار غايتنا
�سالمتك وحر�صهم على ح�ضور الفعاليات اخلا�صة
ب ��إط�ل�اق امل� �ب ��ادرات اجل��دي��دة ال �ت��ي ت �ه��دف اىل �إعطاء
املجتمع زم��ام امل �ب��ادرة و�أخ ��ذ دوره يف حتمل امل�س�ؤولية
جتاه ق�ضايا ال�سالمة املرورية .وكانت الوفود قد زارت
مقر املديرية يف �أبوظبي واطلعت على الأنظمة املرورية
الذكية امل�ستخدمة واجلهود املبذولة لتح�سني م�ستويات
ال���س�لام��ة امل��روري��ة واخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للجمهور من
خالل مركز العمالء .والتقى احلارثي الوفود اخلليجية
م��ن �إدارات امل ��رور بكل م��ن اململكة العربية ال�سعودية

ودول��ة الكويت وقطر و�سلطنة عمان ومملكة البحرين
..م��ؤك��دا عمق العالقات التي تربط بني �إدارات املرور
اخلليجية يف خمتلف جماالت ال�سالمة املرورية .وقال
�إن االحتفال ب�أ�سبوع املرور اخلليجي املوحد يج�سد �آفاق
التعاون بينها لالرتقاء ب�سلوكيات م�ستخدمي الطرق
فى دول املجل�س مبا ي�ؤدي �إىل تعزيز ال�سالمة املرورية.
و�أط �ل��ع احل��ارث��ي ��ض�ب��اط و��ض�ب��اط ��ص��ف �إدارات املرور
اخلليجية على ا�سرتاتيجية ال�سالمة املرورية ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي واجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ال�ت��ي �أ� �س �ف��رت ع��ن حتقيق
انخفا�ض ملمو�س فى وفيات و�أع��داد احل��وادث املرورية
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية من �أبرزها انخفا�ض عدد
احلوادث املرورية ب�إ�صابات بن�سبة  33يف املائة والوفيات

بن�سبة  34يف املائة والإ��ص��اب��ات البليغة بن�سبة  25يف
املائة ووفيات املواطنني يف احلوادث املرورية بن�سبة 17
يف املائة وانخفا�ض معدل الوفيات لكل مائة �ألف ن�سمة
م��ن ال�سكان بن�سبة  35يف امل��ائ��ة وم�ع��دل الوفيات لكل
ع�شرة �آالف مركبة م�سجلة ب�إمارة ابوظبي بن�سبة 46
يف املائة ومعدل الوفيات لكل ع�شرة �آالف حامل رخ�صة
بن�سبة  50يف املائة مما ي�ؤكد الت�أثري الإيجابي الناجت
عن تنفيذ اخلطة الطموحة لتح�سني ال�سالمة املرورية
ال�ت��ي �أع��دت�ه��ا امل��دي��ري��ة مطلع ع��ام  .2010كما �أطلع
الوفود على ما مت حتقيقه من توعية مرورية من خالل
برنامج مرور �أبوظبي للحد من احل��وادث املرورية معا
على الـ في�سبوك وتويرت ويوتيوب بني خمتلف �شرائح

املجتمع ..مو�ضحا �أن �إج�م��ايل امل���ش��ارك��ات والتعليقات
وامل�شاهدات على الفي�سبوك بلغت نحو  6ماليني و234
�ألفا و 347م�شاهدة ..كما بلغ عدد املتابعني للربنامج
على الفي�سبوك نحو  1412متابعا ..ف�ي�م��ا بلغ عدد
ر�سائل التوعية عرب تويرت � 800أل��ف م�ستخدم وعدد
امل���ش��اه��دي��ن ملقطع ف�ي��دي��و ع�ل��ى ي��وت�ي��وب ن�ح��و 6500
م�شاهد مم��ا ي��دل على جن��اح الربنامج التوعوى ملرور
�أب��وظ�ب��ي .وزارت ال��وف��ود ادارة هند�سة امل ��رور و�سالمة
الطرق باملديرية حيث مت اطالعها على الأنظمة املرورية
الذكية امل�ستخدمة يف جمال الرقابة الآلية على الطرق
واخلدمات املقدمة للعمالء  .ويف ختام الزيارة مت تبادل
الهدايا التذكارية.

حممد بن زايد يزور م�ؤ�س�سة املوهوبني يف ماليزيا

•• كواملبور-وام:

ق��دم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
م �ن �ح��ة م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا  10ماليني
دوالر ل�صالح م�ؤ�س�سة بريماتا بنتار
الوطنية لرعاية املوهوبني يف ماليزيا
وال �ت��ي ان���ش��أت�ه��ا احل �ك��وم��ة املاليزية
مببنى اجلامعة الوطنية يف منطقة
يانغي.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها
�سمو ويل عهد ابوظبي والوفد املرافق
ل�سموه ام����س اىل م�ؤ�س�سة بريماتا
ب�ن�ت��ار ح�ي��ث ك��ان يف ا��س�ت�ق�ب��ال �سموه
لدى و�صوله اىل املركز قرينة رئي�س
ال��وزراء املاليزي ال�سيدة بادوكا �سري
رو�سمه من�صور وعدد من امل�س�ؤولني.
وا� �ص �ط �ف��ت جم �م��وع��ة م��ن االطفال
راف� �ع�ي�ن اع �ل��ام االم � � ��ارات مرحبني
مب �ق��دم ال �ف��ري��ق �أول � �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان  .والقت
ال�سيدة بادوكا �سري رو�سمه من�صور
التي ا�س�ست ورع��ت م�ؤ�س�سة بريماتا
ب�ن�ت��ار ك�ل�م��ة خ�ل�ال ح�ف��ل اال�ستقبال
رح �ب��ت ف�ي�ه��ا ب��زي��ارة ��س�م��و ويل عهد
ابوظبي والتي تدل على حر�ص �سموه
واهتمامه بالتعليم وتنمية ر�أ�س املال
ال�ب���ش��ري  .وق��ال��ت ان ال�ت�ع�ل�ي��م يعد
ع��ام�لا �أ�سا�سيا يف من��و ال�ب�لاد ورفاه

�شعبها لذلك من ال�ضروري تطوير
�أ�سلوب مبتكر من �أجل حتديد ورعاية
املوهوبني منذ ال�صغر �إذ �أنه من دون
ال��رع��اي��ة ال�صحيحة خ�ل�ال ال�سنني
الأوىل ال ميكن بناء ر�أ�س مال ب�شري
را�سخ يف البالد وا�ضافت انطالقا من
هذا املبد�أ �أقمنا برنامج التعليم املبكر
ورع ��اي ��ة الأط� �ف ��ال يف ��س�ن��ة 2007
حت ��ت ا� �س��م ب�ي�رم��ات��ا ن �ي �غ��ارا وال ��ذي
يتيح ل�ل�أط�ف��ال حت��ت ��س��ن اخلام�سة
ممن ينتمون لأ�سر ريفية وح�ضرية
حم ��دودي ال��دخ��ل فر�صة اال�ستفادة
من بيئات تعليمية متميزة و�شاملة.
واو�ضحت انه ا�ستكماال لهذا الربنامج
�أطلقت امل�ؤ�س�سة �أربعة برامج �أخرى
هي بريماتا بنتار وال��ذي يهدف �إىل
تقدمي تعليم خا�ص من �أجل الأطفال
امل��وه��وب�ين وذوي ال �ق��درات الفكرية
امل�ت�م�ي��زة يف ح�ين ي���س�ت�ه��دف برنامج
ب�يرم��ات��ا �سيني الأط �ف��ال املوهوبني
يف ف�ن��ون الأداء �أم��ا ب��رن��ام��ج بريماتا
�إ� �س �ن��ان ف�يرك��ز ع�ل��ى درا� �س ��ة القر�آن
وال�سنة بهدف ت�أ�سي�س الطلبة ليكونوا
م �ف �ك��ري��ن �إ� �س�ل�ام �ي�ي�ن يف امل�ستقبل
ا� �ض��اف��ة اىل اط �ل�اق ب��رام��ج لتمكني
الطلبة الذين يعانون من خماطر �أو
تهديدات .وذكرت قرينة رئي�س وزراء
م��ال�ي��زي��ا ان ب��رن��ام��ج ب�يرم��ات��ا بنتار
يت�ضمن ثالثة برامج رئي�سية ت�شمل
م�ع���س�ك��را �صيفيا وم��در� �س��ة بريماتا

بنتار وب��رن��ام��ج م��ا قبل اجلامعة �أما
امل �ع �� �س �ك��ر ال �� �ص �ي �ف��ي ف�ي�م�ت��د لثالثة
�أ� �س��اب �ي��ع وي���س�ت�ه��دف ال�ط�ل�ب��ة الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  9و  15عاما يف
حني �أن مدر�سة بريماتا بنتار عبارة
عن برنامج مدته عامان للطلبة من
الفئة العمرية  16و  17عاما و�أما
برنامج ما قبل اجلامعة فمدته �سنة
واح� ��دة وي �ه��دف �إىل �إع � ��داد الطلبة
للتعليم اجل��ام �ع��ي .وق��د ن�ف��ذ مركز
بريماتا بنتار برناجما مدته ثالثة
�أ�سابيع يف العام املا�ضي �ضم طالبات
�سعوديات موهوبات ومتميزات حتت
ب��رن��ام��ج موهبة و��س��وف ي�ستمر هذا
الربنامج حتى �شهر يونيو من العام
اجلاري.
واع��رب��ت ع��ن املها يف ان ت�ضع هذه
الربامج لبنة مهمة من �أجل تطوير
ر�أ�س مال ب�شري منتج وعايل اجلودة
كما اع��رب��ت ع��ن تطلعها يف �أن تكون
زي��ارة �سمو ويل عهد ابوظبي فاحتة
ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن �أب ��وظ� �ب ��ي وماليزيا
يف جم� � ��االت م� �ت� �ع ��ددة ف �ي �م��ا يتعلق
بتعليم الأط �ف ��ال .وق ��دم امل�س�ؤولون
يف امل�ؤ�س�سة عر�ضا ح��ول ال��دور الذي
تقوم ب��ه امل�ؤ�س�سة م��ن اج��ل االهتمام
ورعاية املوهوبني وطرق العناية بهم
واه��م الآل �ي��ات واال��س��ال�ي��ب املتبعة يف
ا�ستقطاب الطلبة امل��ال�ي��زي��ن الذين
يتمتعون بقدرات ومواهب عالية.

واح �ت �ف ��اء مب �ق��دم � �س �م��وه ويل عهد
اب��وظ�ب��ي ادت جم�م��وع��ة م��ن الطلبة
ف� � �ق � ��رة ع� �ل� �م� �ي ��ة ت � �ب ��رز م ��واه� �ب� �ه ��م
وكفاءاتهم وقدراتهم اخلا�صة يف عدد
من املجاالت.
وقام الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان بجولة يف امل�ؤ�س�سة
� �ش �م �ل��ت امل� �خ� �ت�ب�رات وامل� �ع ��ام ��ل التي
ت�ق��دم فيها ال�ع�ل��وم املختلفة للطلبة
وف��ق مناهج تعليمية متطورة وابرز
املجاالت التي تعنى بها امل�ؤ�س�سة ومنها
جماالت الريا�ضيات والفيزياء.
وع�ب�ر ��س�م��و ويل ع�ه��د اب��وظ �ب��ي عن
اعجابه بالقدرات التي قدمها الطلبة
والتي عك�ست مدى الرعاية واالهتمام
الذي تقوم به م�ؤ�س�سة بريماتا لرعاية
املوهوبني وم��دى جناحها يف تقدمي
ر�ؤية متقدمة ومتطورة ملفهوم رعاية
الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عالية
يف الذكاء واملواهب  .وقال �سموه  :ان
مثل هذه التجارب جديرة باال�ستفادة
منها ون�شرها م�شريا اىل �أن املوهوبني
و�أ��ص�ح��اب ال �ق��درات اخلا�صة ه��م من
ي�ق��ودون التقدم والتنمية واالزده ��ار
يف الأمم وامل�ج�ت�م�ع��ات م ��ؤك��دا �سموه
ع�ل��ى اه�م�ي��ة ال�ع�ن��اي��ة ب�ه��م وابرازهم
وت � �ك � ��رمي � �ه � ��م وت � �ب � �ن � ��ي اف � �ك � ��اره � ��م
وم�شاريعهم واخرتاعاتهم لي�س فقط
خدمة لدولهم بل للمجتمع الدويل
واالن�ساين فاملواهب ال تعرف جن�سا

او عرقا ..لكنها متى ما وجدت رعاية
واهتماما ف��ان اعمالها واف�ك��اره��ا قد
ت �خ��دم االن �� �س��ان �ي��ة ..ف�ع�ل�ي�ن��ا جميعا
ال�ت�ك��ات��ف وال �ع �م��ل ب���ش��راك��ة وا�ضحة
الكت�شافها وابرازها.
ويف خ �ت��ام ج��ول �ت��ه ال �ت �ق �ط��ت �صورة
ج�م��اع�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق �أول ��س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة � ..ضمت قرينة رئي�س الوزراء
املاليزي ال�سيدة بادوكا �سري رو�سمه
م�ن���ص��ور وال��دك �ت��ورة ��ش��ري�ف��ة حب�سة
�سيد ح�سن �شهاب الدين نائب رئي�س

اجل��ام�ع��ة ال��وط�ن�ي��ة امل��ال�ي��زي��ة وعددا
من امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة واجلامعة
والطلبة املوهوبني  .اجلدير بالذكر
ان� ��ه يف � �س �ن��ة  2007ب � ��د�أ برنامج
ب�ي�رم��ات��ا ال � ��ذي ي��رك��ز ع �ل��ى تطوير
تعليم الأط �ف��ال وال���ش�ب��ان م��ن خالل
ت�أ�سي�س برنامج التعليم املبكر ورعاية
الأط�ف��ال ثم �أحل��ق بالربنامج برامج
�أخ ��رى ت�ستهدف الطلبة املوهوبني
واملتميزين وهي برنامج بريماتا بنتار
الأط�ف��ال العباقرة وبرنامج بريماتا
�سيني الأط �ف��ال امل��وه��وب�ين يف جمال
ال �ف �ن��ون وب��رن��ام��ج ب�ي�رم��ات��ا �إ�سنان

لل��أط �ف��ال امل��وه��وب�ي�ن يف الدرا�سات
الإ��س�لام�ي��ة كما مت ت�أ�سي�س برنامج
�آخر الحقا كجزء من برنامج بريماتا
ي�ستهدف الطلبة املعر�ضني للخطر
حت��ت ا��س��م "بريكا�سا رمي��اج��ا متكني
ال �� �ش �ب��ان امل �ع��ر� �ض�ي�ن ل �ل �خ �ط��ر ويتم
متويل جميع ه��ذه ال�برام��ج من قبل
احلكومة املاليزية .وب��ات با�ستطاعة
امل��ؤ��س���س��ة �إق ��ام ��ة �أن���ش�ط�ت�ه��ا ب�صورة
�أك�ثر فاعلية وم��ن اج��ل ه��دف وا�ضح
وه��و توفري �أف�ضل من�صة للأطفال
وال�شبان ورعايتهم ليكون قادة البالد
يف امل�ستقبل.

وتت�سع امل�ؤ�س�سة لـ  300طالب وي�ضم
ق��اع��دة م�ت�ع��ددة االغ��را���ض وف�صوال
درا�سية وخم�ت�برات ويخ�ضع الطلبة
الختبارات ذكاء يف الريا�ضيات والعلوم
وال �ك �ت��اب��ة االب ��داع �ي ��ة وي �ت��م تق�سيم
ال �ط�ل�اب يف اول ع ��ام درا�� �س ��ي وفقا
ل�ق��درات�ه��م ون�ت��ائ��ج االخ �ت �ب��ارات التي
تقدم لهم ..ويهدف املركز اىل توفري
ال�ت�ع�ل�ي��م امل�ت�خ���ص����ص للموهوبيني
وت �ق��دمي م�ن��اه��ج متخ�ص�صة تطابق
االحتياجات التعليمية للموهوبيني
وتوفري فر�صة تعليمية للموهوبيني
الكت�ساب اخلربة يف وقت مبكر .

خالل اجتماعه مع جلنة البنية التحتية والبيئة يف املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي

حمدان بن زايد :امل�شاريع اجلاري تنفيذها يف
املنطقة الغربية تلبي متطلبات التطور وتن�سجم واحتياجات املجتمع
•• �أبوظبي-وام:

�أك� ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف املنطقة
الغربية �أن م�شاريع البنية التحتية
ال �ك�ب�رى ال �ت��ي ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا حاليا
ت �ن �� �س �ج��م مت ��ام ��ا م� ��ع االح �ت �ي ��اج ��ات
االجتماعية واالقت�صادية للمجتمع
وتلبي متطلبات التطور ال��ذي ي�سري
بوترية مت�صاعدة يف املنطقة الغربية.
و� �ش ��دد � �س �م��وه خ �ل�ال اج �ت �م��اع��ه مع
جل �ن��ة ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �ب �ي �ئ��ة يف
امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أبوظبي
على �ضرورة ال�سري قدما جتاه حتقيق
�أه��داف خطة الغربية  2030والتي
ترمي �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة

ومبا ينعك�س على واقع ومعي�شة �أبناء
املجتمع �إذ ت�ؤكد التوجيهات ال�سامية
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه
اهلل والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
على �ضرورة الإرتقاء بواقع اخلدمات
والبنى التحتية يف املنطقة الغربية
بال�شكل الذي ي�ضمن رخاء وا�ستقرار
�أبنائها.
وا�ستعر�ض �سموه مع �أع�ضاء اللجنة
امل���ش��اري��ع اجل ��اري تنفيذها حاليا يف
املنطقة الغربية و��س�ير العمل فيها
واالجن � � ��ازات امل�ت�ح�ق�ق��ة ح�ت��ى الوقت
ال��راه��ن و� �ش��دد ع�ل��ى � �ض��رورة تنفيذ

هذه امل�شاريع �ضمن اجلداول الزمنية
امل �ع �ت �م��دة ل �ه��ا ك��ون �ه��ا مت �ث��ل حزمة
اق�ت���ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة م��ن املتوقع
�أن تغري واق��ع املنطقة لت�صبح وجهة
رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن يف خمتلف
القطاعات.
ومن �أبرز امل�شاريع التي مت ا�ستعرا�ض
واقع العمل فيها م�شروع �إن�شاء 786
ف�ي�لا �سكنية مبنطقة غ�ي��اث��ي و60
فيال �سكنية مبنطقة ب��دع املطاوعة
وحم �ط��ة ال�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة يف براكه
وجم�م��ع ال�صناعات البرتوكيماوية
وجممع ال�صناعات الأ�سا�سية و�سكن
م��وظ �ف��ي احل �ك��وم��ة وط ��ري ��ق املفرق
ال �غ��وي �ف��ات ع �ل�اوة ع�ل��ى ال �ع��دي��د من
امل�شاريع اخلدمية يف جماالت ال�صحة

�إدارة متاحف ال�شارقة تعزز وعي روادها ب�أهمية قواعد و�إر�شادات املرور
•• ال�شارقة-الفجر:

�ضمن م�ب��ادرة �إدارة متاحف ال�شارقة
للم�س�ؤولية املجتمعية لأننا نهتم ويف
�إطار براجمها التوعوية املختلفة التي
تقام على م��دار ال�سنة ،وان�سجاماً مع
الإح �ت �ف��االت املختلفة ال�ت��ي ت�شهدها
الدولة يف الذكرى  29لإ�سبوع املرور
اخلليجي ال��ذي يقام ه��ذا ال�ع��ام حتت
�شعار غايتنا �سالمتك  ،ت�شارك �إدارة
متاحف ال�شارقة يف تعزيز وعي روادها
ب�أهمية قواعد و�إر�شادات امل��رور خالل
الفعاليات التي تنظهما يف هذه املنا�سبة
ل �ل �ف�ت�رة ب�ي�ن  14-11م ��ن مار�س
 .2013ح�ي��ث ت�ن�ظ��م �إدارة متاحف
ال�شارقة يف متحف ال�شارقة لل�سيارات
القدمية ومركز ال�شارقة للإ�ستك�شاف
عدداً من الفعاليات املختلفة مبنا�سبة
فعاليات ا��س�ب��وع امل��رور��ض�م��ن برنامج
ميتد على م��دى  4اي��ام بالتعاون مع
�إدارة امل � ��رور وال� ��دوري� ��ات يف القيادة
ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة ال �� �ش��ارق��ة ،ووح ��دة
اال��س�ع��اف ،ووح��دة االن �ق��اذ ،بالإ�ضافة
�إىل م�شاركة �شركة تويوتا لل�سيارات،
وم� ��� �ش ��ارك ��ة م� ��وا� � �ص �ل�ات الإم� � � � ��ارات
بال�شارقة ،وع��دد من امل��دار���س التابعة
ملنطقة ال�شارقة التعليمية ،والزائرين.
كما �سيقام معر�ض يت�ضمن ع�شرات
ال�صور واملج�سمات املرورية مب�شاركة
العديد من مدار�س ال�شارقة� ،إ�ضافة
اىل جمموعة من ور�ش عمل الأ�شغال
اليدوية اخلا�صة بالفعالية كعمل حزام
الأم��ان ،والإ��ش��ارة ال�ضوئية ،وجم�سم
للقرية امل��روري��ة ،و�سرتكز الفعاليات

والتعليم واخلدمات االجتماعية.
وي� �ج ��ري ال �ع �م��ل ح��ال �ي��ا يف املنطقة
الغربية على عدة م�شروعات يف قطاع
الإ�سكان وعلى م�شروعني رئي�سيني يف
القطاع ال�صحي هما م�ست�شفى ال�سلع
اجلديد وم�ست�شفى غياثى اجلديد.
ومن املتوقع االنتهاء من امل�شروعني
يف الربع الثاين من العام .2015
ويف جم ��ال ال�ت�ع�ل�ي��م مت ال �ع �م��ل على
حت�سني للعديد من املدار�س واملرافق
التعليمية لت�سهيل ان�ت�ق��ال الطالب
وت��رك �ي��ز امل �� �ش��اري��ع الإن �� �ش��ائ �ي��ة على
ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج و حت��دي��ث املنظومة
ال �ت�رب� ��وي� ��ة .ك �م ��ا مت االن� �ت� �ه ��اء من
�أغلبية امل�شاريع قيد الت�صميم والبدء
بالتح�ضري لعر�ض املناق�صات واعتماد

الداخلية تبحث اال�ستعدادات
الجتماعات الإئتالف الدويل ب�أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ن �ظ��رة �أف� � ��راد املجتمع
لرجال املرور الذين يعملون على راحة
��س�لام��ة م�ستخدمي ال�ط��ري��ق وبيان
�أن غايتهم ه��ي احل�ف��اظ على الأرواح
واملمتلكات العامة واخل��ا��ص��ة ،و�سيتم
ذلك من خالل م�شهد م�سرحي يقدمه
طالب املدار�س امل�شاركني بالفعالية.
وق��د ت�ضمن اليوميني الأول �ي�ين من
الربنامج الإحتفايل ملتاحف ال�شارقة
م� ��ادت�ي��ن ت� ��� �ش� �م�ل�ان :ع ��ر� ��ض اف�ل��ام
تعريفية ووثائقية ع��ن �إ��س�ب��وع املرور
وال�سالمة ،وعر�ض و�سائل الأمان على
�سيارة من وكالة تويوتا ،فيما �سيقام
يف ال�ي��وم ال�ث��ال��ث  13م��ار���س 2013
ع��ر� �ض �اً م �ق��دم �اً م��ن وح� ��دة الإن� �ق ��اذ،
حيث �سيقوم ف��رد من �أف��راد ال�شرطة
ب�شرح عملية �إن �ق��اذ وهمية للطالب،
وع��ر��ض�اً م�ق��دم�اً م��ن وح��دة الإ�سعاف
يقوم فيها امل�سعف املخت�ص بتو�ضيح
عملية الإ� �س �ع��اف وكيفيتها للطالب
الزائرين .ويف اليوم الرابع اخلتامي
ال��ذي يقام يف  14من مار�س 2013
�سيتم اختيار الفائز مب�سابقة �أجمل

جم���س��م لأ� �س �ب��وع امل� � ��رور ،ك �م��ا �سيتم
تكرمي اجل�ه��ات امل�شاركة بالفعاليات،
و� �س�ي�راف��ق ج� ��دول ال �ف �ع��ال �ي��ات بع�ض
امل �ب��ادرات امل�ستمرة ال�ت��ي تقدمهادارة
املتاحف بالتعاون مع اجلهات املذكورة
مثل :عر�ض جمموعة من ال�سيارات
املتعر�ضة للحوادث �أمام اجلمهور على
ال�ساحة اخلارجية ملواقع الفعالية ،كما
�سيتم توزيع الن�شرات اخلا�صة ب�أ�سبوع
امل��رور تت�ضمن العديد من الإر�شادات
امل�ه�م��ة دع �م �اً ل�ه��ذا الأ� �س �ب��وع م��ن قبل
ادارة امل �ت��اح��ف .ه ��ذا ومي �ث��ل ا�سبوع
املرور اخلليجي فعالية �سنوية مرورية
م���ش�ترك��ة ب�ي�ن دول جم�ل����س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي م��ن خ �ل��ق ث �ق��اف��ة مرورية
ت�ساعد يف تر�سيخ دعائم النظام املروري
الع�صري ال��ذي يعد مظهرا ا�سا�سيا
ل �ت �ق��دم ال� � ��دول ورق �ي �ه��ا احل�ضاري،
وتطوير اللوائح والت�شريعات املرورية،
وهند�سة الطرق وفق املعايري العاملية
يف حم��اول��ة خل�ف����ض اع ��داد احل ��وادث
امل��روري��ة املرتفعة ،وماينتج عنها من
وفيات و�إ�صابات

ب �ح �ث��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ومنظمة
االئ �ت�لاف ال ��دويل ملوا�صفات النظم
وال �ب �ي��ان��ات اجل�ي��وم�ك��ان�ي��ة املفتوحة
اوه ج� ��ي � �س ��ي ال� �ت� �ع ��اون امل�شرتك
والإ��س�ت�ع��دادات للإجتماعات الفنية
والتخطيطية رق��م  84يف �أبوظبي
خالل ال�شهر اجلاري .و�إلتقى اللواء
�أح �م ��د ن��ا� �ص��ر ال��ري �� �س��ي م��دي��ر عام
العمليات املركزية يف القيادة العامة
ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي امل �ه �ن��د���س م ��ارك
ريت�شارد الرئي�س وامل��دي��ر التنفيذي
ملنظمة الإئ�ت�لاف ال��دويل ملوا�صفات
ال �ن �ظ��م وال� �ب� �ي ��ان ��ات اجليومكانية
املفتوحة اوه جي �سي  .ح�ضر اللقاء
الرائد حممد �صالح املن�صوري مدير
م��رك��ز ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات اجلغرافية
الأم� �ن ��ي وع� ��دد م ��ن ال �� �ض �ب��اط .ومت
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث �أوج� ��ه التعاون
وو�ضع املعايري العاملية يف جمال بناء
ون���ش��ر وت �ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات اجلغرافية
والتطبيقات واخلدمات اجليومكانية
خلدمة العمل ال�شرطي ب�شكل خا�ص
والعمل احلكومي ب�شكل عام مبا يفيد
خ��دم��ة اجل�م�ه��ور .وت�ط��رق اجلانبان
�إىل ا�ست�ضافة الإجتماع الإ�سرتاتيجي
والفني للمنظمة �سيقام �أبوظبي لأول
مرة مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا مب �� �ش��ارك��ة دول �ي ��ة وا�سعة
بالتعاون مع مركز �أبوظبي للأنظمة
الإلكرتونية واملعلومات وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل.

امل �� �ش��اري��ع ل�ل�تر��س�ي��ة و�إن �� �ش��اء مرافق
مراكز خلدمة الأم��ن و ال�سالمة من
مراكز �شرطة ودفاع مدين يف مناطق
خمتلفة يف املنطقة الغربية.
ح���ض��ر االج �ت �م��اع  ..ك��ل م��ن معايل
ع�ب��داهلل را��ش��د العتيبة رئي�س دائرة
ال� �ن� �ق ��ل وم� � �ع � ��ايل ال� ��دك � �ت� ��ور مغري
خمي�س اخل�ي�ي�ل��ي م��دي��رع��ام جمل�س
�أبوظبي للتعليم ومعايل اللواء عبيد
احل�ي�ري الكتبي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د العام م��دي��ر مكتب �سمو مم�ث��ل احل��اك��م يف
ل �� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي وم� �ع ��ايل ماجد املنطقة الغربية و��س�ع��ادة �سيف بدر
علي املن�صوري رئي�س دائ��رة ال�ش�ؤون القبي�سي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
ال �ب �ل��دي��ة و� �س �ع��ادة حم �م��د ح �م��د بن �أب��وظ�ب��ي ل�ل�خ��دم��ات ال�صحية �صحة
ع ��زان امل ��زروع ��ي وك �ي��ل دي� ��وان ممثل و� �س �ع��ادة را� �ش��د ب��ن الح ��ج املن�صوري
احل��اك��م يف املنطقة الغربية بالإنابة م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للأنظمة
و�سعادة �سلطان ب��ن خلفان الرميثي االل �ك�ت�رون �ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات و�سعادة

ع �ب��داهلل ��س�ي��ف ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر عام
هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي و�سعادة
عبداهلل م�صلح الأحبابي وكيل دائرة
املالية ب��الإن��اب��ة و�سعادة ف�لاح حممد
الأحبابي مدير عام جمل�س �أبوظبي
للتخطيط ال �ع �م��راين و� �س �ع��ادة زيد
ال�سك�سك ع�ضو جلنة البنية التحتية

وحم �م��د خ�ل�ي�ف��ة امل� �ه�ي�ري الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أبوظبي للخدمات
العامة م�ساندة والدكتور �صالح ها�شم
الها�شمي مدير قطاع البنية التحتية
البيئة وعدد من م�س�ؤويل قطاع النية
التحتية والبيئة يف الأم��ان��ة العامة
للمجل�س التنفيذي.

توقيع اتفاقية للتعاون امل�شرتك بني جامعة ال�شارقة ودائرة اخلدمات االجتماعية
•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت جامعة ال�شارقة اتفاقية تعاون
ع�ل��ى �شكل م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع دائرة
اخل��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال�شارقة،
وقعتها عن الدائرة رئي�ستها ال�سيدة
ع �ف��اف �إب��راه �ي��م امل� ��ري ووق �ع �ه��ا عن
اجل��ام�ع��ة م��دي��ره��ا الأ��س�ت��اذ الدكتور
�سامي حم�م��ود بح�ضور ن��واب مدير
اجل��ام �ع��ة ،وح���ض��ر م��را��س��م التوقيع
عن الدائرة ال�سيدة �سمية احلو�سني
مديرة �إدارة امل��وارد الب�شرية وال�سيد
�أح �م��د امل �ي��ل م��دي��ر �إدارة االت�صال
احلكومي وال�سيد يو�سف املن�صوري
م ��دي ��ر ف � ��رع ال � ��دائ � ��رة بخورفكان
بالإ�ضافة �إىل ال�سيد جا�سم احلمادي
مدير �إدارة مكتب املعرفة يف الدائرة.
و�أك ��دت ال�سيدة ع�ف��اف امل��ري رئي�سة
ال��دائ��رة ب� ��أن ت��وق�ي��ع ه��ذه االتفاقية
ي�أتي تتويجا لتعاون طويل وم�ستمر
م�ن��ذ � �س �ن��وات م��ع ج��ام�ع��ة ال�شارقة،
معربة عن ثقتها يف �أن تلبي البحوث
والدرا�سات العلمية التي �ستتمخ�ض
عنها ه��ذه االتفاقية ال��دور الوطني
واالج �ت �م��اع��ي ع �م��وم��ا ال� ��ذي ت�ؤديه
الدائرة يف جماالت التنمية واخلدمات
االجتماعية التي تقدمها.
و�أك ��دت رغ�ب��ة ال��دائ��رة يف ا�ستقطاب
الطلبة املواطنني من خريجي جامعة
ال�شارقة للعمل فيها و�أداء واجباتها
وم �ه��ام �ه��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة جت� ��اه الأ�� �س ��رة
واملجتمع عموما.
�أم��ا الأ��س�ت��اذ الدكتور �سامي حممود

مدير اجلامعة فقد �أك��د ب ��أن توقيع
ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة م��ع دائ ��رة اخلدمات
االجتماعية ي�أتي يف �إط��ار توجيهات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ الدكتور
�سلطان ب��ن حم�م��د القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س
وم�ؤ�س�س اجلامعة والتي تق�ضي ب�أن
على اجلامعة االنفتاح على املجتمع
امل �ح �ي��ط وال� �ت� �ع ��اون م ��ع م�ؤ�س�ساته
وهيئاته املختلفة والإ�سهام على نحو
ف�ع��ال يف تنميتها وت�ط��وي��ر �أعمالها
ومهامها مبا ميكن للجامعة �أن تقدمه
من �أب�ح��اث ودرا��س��ات علمية ،م�شريا
�إىل �أن دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية
ه��ي م��ن �أه ��م امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
ال�ت��ي تعنى ب���ش��ؤون املجتمع وتعمل
على تنميته وتطويره ،و�أن اجلامعة
ومبختلف كلياتها �ست�ضطلع مبهامها
فيما يتعلق بهذا الدور والواجب.
وت�ق���ض��ي االت�ف��اق�ي��ة ب� ��أن ع�ل��ى دائ��رة
اخل� ��دم� ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة �أن تعمل
ع�ل��ى اال��س�ت�ف��ادة م��ن طلبة اجلامعة
كمتدربني يف قطاعاتها املختلفة من
خالل الربامج والفعاليات وامل�شاريع

امل � � �ح� � ��ددة ،و�أن ت �� �س �ه��ل ال� �ت ��داب�ي�ر
والإجراءات وتوفر املعلومات والبيانات
الالزمة لتمكني اجلامعة من العمل
وال� �ت� �ع ��اون م �ع �ه��ا يف � �ش �ت��ى جم ��االت
العمل االجتماعي ،و�أن تقوم بدرا�سة
احل ��االت االق�ت���ص��ادي��ة م��ن مواطني
�إم��ارة ال�شارقة املحولة من اجلامعة
ح�ت��ى يت�سنى ل�ه��ا دع�م�ه��ا م��ن خالل
�صندوق الدعم التابع للجامعة .كما
تق�ضي ب�أن على اجلامعة ب�أن ت�شرف
على البحوث والدرا�سات وامل�سوحات
التي تقوم بها ال��دائ��رة وذل��ك ح�سب
ل ��وائ ��ح اجل��ام �ع��ة و� �ض��واب �ط �ه��ا لهذا
الأم ��ر وم��ن خ�لال م��رك��زه��ا للتعليم
امل�ستمر والتطوير املهني ،واجلهات
ال�ع�ل�م�ي��ة ذات االخ �ت �� �ص��ا���ص لديها،
و�أن ت �ق��دم اال� �س �ت �� �ش��ارات والتدريب
للعاملني وال�ب��اح�ث�ين ل��دى الدائرة
وفقا لقواعدها وتدابريها ولوائحها
ال �ن��اظ �م��ة ل �ه��ذا الأم � ��ر وم ��ن خالل
مركزها للتعليم امل�ستمر ،و�أن متنح
�أبناء العاملني لدى الدائرة الأولوية
يف ال� �ق� �ب ��ول يف خم �ت �ل��ف الكليات
والتخ�ص�صات �ضمن �شروط القبول

امل �ع �م��ول ب �ه��ا ل��دي �ه��ا ،و�أن ت���س�ه��م يف
الفعاليات وامل ��ؤمت��رات التي تعقدها
ال� ��دائ� ��رة وال� �ت ��ي مي �ك �ن �ه��ا امل�شاركة
واال�ستفادة من الفعاليات وامل�ؤمترات
التي تعقدها اجلامعة بالإ�ضافة �إىل
ت���س�ه�ي��ل �إج � � ��راءات ق �ب��ول العاملني
ال��راغ�ب�ين م��ن ال��دائ��رة يف ا�ستكمال
درا� �س �ت �ه��م يف ال�ب�رام ��ج الأكادميية
العليا التي تقدمها اجلامعة و�ضمن
�شروط القبول واملعايري املطلوبة يف
لوائح الدرا�سات العليا لديها.
وج��اء يف االتفاقية ب��أن على طرفيها
العمل معا للتعاون يف جم��ال �إعداد
ال �ب �ح��وث وال ��درا�� �س ��ات وامل�سوحات
امل � �ي � ��دان � �ي � ��ة يف جم� � � � ��االت ال� �ع� �م ��ل
االجتماعي وال�سيا�سات االجتماعية
يف ق� �ط ��اع ��ات :ال ��دع ��م االجتماعي
واخل� ��دم� ��ات الإي ��وائ � �ي ��ة وال ��رع ��اي ��ة
املنزلية وخدمات احلماية والرعاية
ال �ن �ه��اري��ة ال �ت ��ي ت �خ ��دم الطرفني،
وت � �ب � ��ادل امل � �� � �ش ��ورة واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات
وامل�ساعدات الفنية والدعم والتطوير
امل�ؤ�س�سي يف جم��االت املعرفة ب�شكل
عام والتنمية الب�شرية ب�شكل خا�ص،
وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات
ال�ت�ف�ك�ير الإب� ��داع� ��ي ،وال�ت�ن���س�ي��ق يف
جماالت م�ساعدة الطلبة املحتاجني،
ك �ل �م��ا ��س�م�ح��ت ق ��وان�ي�ن ول ��وائ ��ح كل
طرف بذلك ،بالإ�ضافة �إىل التعاون
يف تنظيم امل ��ؤمت��رات وور� ��ش العمل
وال �ن��دوات املتخ�ص�صة مب��ا ي�سهم يف
ر� �س��م ��س�ي��ا��س��ات ال�ع�م��ل االجتماعي
و�إم �ك ��ان �ي ��ات ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف جم ��االت
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�أخبـار الإمـارات

�أبوظبي ت�ست�ضيف م�ؤمتر عالج �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي اخلمي�س
•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة معايل ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع تنظم جمموعة م�ست�شفيات
ال�ن��ور يف �أب��وظ�ب��ي م��ؤمت��ر اجل��دي��د يف ع�لاج �أم��را���ض اجلهاز
اله�ضمي يوم اخلمي�س املقبل يف فندق �أبوظبي �شرياتون وملدة
يومني مب�شاركة �أكرث من  300طبيب متخ�ص�ص وكوادر فنية
من خمتلف امل�ست�شفيات واملن�شات ال�صحية من داخل وخارج
الدولة  .و يركز امل�ؤمتر على ت�شخي�ص وعالج �أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي والأورام ال�سرطانية التي ت�صيب اجلهاز اله�ضمي
و تنظري اجل�ه��از اله�ضمي  .وي���ش��ارك يف �إل �ق��اء املحا�ضرات

خ�لال جل�سات امل��ؤمت��ر التي متتد  7جل�سات �أك�ثر م��ن 15
حما�ضرا من داخ��ل ال��دول��ة وال��والي��ات املتحدة االمريكية و
كندا وال�سودان و لبنان وفنلندا وغريها من الدول.
و�أك� ��د ال��دك �ت��ور ق��ا��س��م ال �ع��وم ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجموعة
م�ست�شفيات النور �أهمية امل�ؤمتر يف مناق�شة كافة املو�ضوعات
املت�صلة ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي مبا يف ذلك �أمرا�ض الكبد
وا�ستخدام �أح��دث التقنيات يف عمليات الت�شخي�ص والعالج
م�شريا اىل �أن �أق�سام �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي يف م�ست�شفيات
�أبوظبي �شهدت تطورا ملمو�سا ما �أدى اىل الأرتقاء مب�ستوى
اخل��دم��ات املقدمة للمر�ضى واملراجعني  .و ق��ال �إن جل�سات
امل�ؤمتر تركز على �آخ��ر امل�ستجدات يف ع�لاج ح��االت التهابات

الكبد الفريو�سي واجلديد يف عالج القنوات ال�صفراوية وعالج
ح��االت ع�سر اله�ضم و�آالم البطن و�إ�صابات املعدة واالمعاء
وا�سعافها و�إ�ستعرا�ض جراحات اجلهاز اله�ضمي عند االطفال
مبا يف ذلك ا�ستخدام املنظار اجلراحي ثم الرتكيز على الأورام
ال�سرطانية التي ت�صيب اجلهاز اله�ضمي والقولون.
من جانبه قال الدكتور �أم��ان الدويني مدير التعليم الطبي
امل�ستمر يف جم�م��وع��ة م�ست�شفيات ال �ن��ور �أن ��ه ت�ق��رر معادلة
جل�سات امل�ؤمتر بواقع � 12.5ساعة معتمدة.
وي�ق��ام على هام�ش امل��ؤمت��ر معر�ض طبي يتم خالله عر�ض
�أح��دث التقنيات الت�شخي�صية والعالجية يف جم��ال �أمرا�ض
اجلهاز اله�ضمي .
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بلدية الغربية ت�صدر العدد الرابع من جملة �أ�صدقاء البيئة
•• املنطقة الغربية  -الفجر:

�أ�صدرت بلدية املنطقة الغربية �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية يف مدينة زايد العدد الرابع من جملة
�أ�صدقاء احلدائق والطبيعة اخلا�صة بالأطفال الفئة العمرية (� )10-6سنوات وذلك مبنا�سبة �أ�سبوع
الت�شجري الثالث والثالثون حيث ركز على مو�ضوع النباتات الربية كنز ال يفنى من منطلق حر�ص الدولة
على احلفاظ على املوروث الطبيعي للنباتات الربية وما تزخر به من فوائد قيمة لتعزيز تلك املعاين
يف الأطفال حيث التوجهات احلديثة للدولة تدعو �إىل تر�شيد ا�ستهالك مياه الري يف م�شاريع الزراعات
التجميلية يف الغربية  ،وقد مت ت�سليط ال�ضوء يف هذا العدد على حديقة مم�شى مدينة ليوا التي �أن�ش�أت
انطالقاً من حر�ص القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية حيث تعترب مدينة ليوا القلب الناب�ض للمنطقة الغربية  .وقال �سلطان �سامل املن�صورى
مدير �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية مبدينة زايد �إن جماعة �أ�صدقاء احلدائق والطبيعة التي �أن�ش�أتها
�إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية تهدف �إىل ن�شر الوعي البيئي والزراعي لدى فئة الطالب.

املر�أة العاملة وال�سعادة الزوجية

07

الأزواج م�ضطرون لعملها وهي تعتربه �ساتر ًا من تقلبات الرجال
•• حتقيق رم�ضان عطا:

عندما نتحدث عن املراة العاملة يخطر يف اذهاننا املراة الدكتورة
واملهند�سة واملدر�سة واملحا�سبة وبف�ضل جمهودها و�صلت املراة اىل
اعلى املنا�صب لرتتقي اىل من�صب الوزيرة �إنها املر�أة املوظفة وهي
التي اجتمعت عليها هموم الدنيا لتُلقي بها بني �شواطئ الأ�سرة
م�ساء و�أمواج العمل ال�صاخبة �صباح ًا  ،حيث م�ستوي املعي�شة التي
ً
ت�شهدها االم��ارات مرتفعة جدا مع الزيادة اليومية يف الأ�سعار
�أدى �إىل دخول املراة املواطنة والوافدة �إىل معرتك العمل الذي
حتمل امل�س�ؤولية
وت � ��رى �أ� �س �م ��اء ع �ل��ي م��وظ �ف��ة يف
مكتب ا�ست�شاري هند�سي بان املراة
�أ�صبحت فعالة يف جمتمعها و�أ�صبح
دورها يفوق دور الرجل يف جمال
العمل ،وه ��ذا لن�شاطها امللحوظ
وحر�صها على �أداء العمل ب�صورة
جت �ع��ل اجل �م �ي��ع ي �ق��ف اح�ت�رام ��ا
لها ولأدائ�ه��ا يف العمل النابع من
�ضمريها  ،وت�ضيف �أ�سماء ،احلياة
الآن �أ�صبحت �صعبة على الرجل
�أن يتحملها مب �ف��ردة وه ��ذا الن
متطلبات احل�ي��اة �أ�صبحت تعوق
�أي �إن���س��ان ع��ن حت�م��ل امل�س�ؤولية
م �ن �ف��ردا ،ف�ع�ل��ى �أط � ��راف الأ�سرة
التعاون وحتمل امل�س�ؤولية  ،حتى
ت�سري امل��رك��ب �إىل ب��ر الأم ��ان ،وال
�أنكر �أن كلمة ربة املنزل قد تال�شت
من جمتمعاتنا ب�سبب �أن احلياة
�أ�صبحت �أ�صعب من ذي قبل .ومن
ناحية اخرى ابت�سمت ا�سماء قائلة
ه�ن��اك م�ث��ل م���ص��ري م �ع��روف (يا
م�آمنه للرجال يا م�آمنه للمية يف
الغربال) وهذا املثل يو�ضح حقيقة
موجودة يف الرجل ،واملراة ال تامن
مكرة والكثري من الن�ساء ياخذون
ال�ع�م��ل ك���س��ات��ر لتقلبات الرجال
الكثرية يف هذه االيام .
قمة ن�شاطها
وي �ت �ح��دث امل�ه�ن��د���س حم�م��د عبد
املنعم ا�ست�شاري فني ل�شركة العني
للتوزيع ،ع��ن جتربته ال�شخ�صية
مع عمل املراة حيث يقول ،عندما
ت� ��زوج� ��ت ك ��ان ��ت زوج � �ت� ��ي تعمل
م��در� �س��ة ف��اع�ت�ر� �ض��ت ع �ل��ى هذا
وجعلتها تلتزم البيت ،وبعد �سنة
م��ن وج��ودن��ا يف االم� ��ارات �شعرت
زوج� �ت ��ي ب��امل �ل��ل م ��ن اجل �ل��و���س يف
البيت ولهذا وافقت على رجوعها
للعمل مرة �أخرى،وتقدمت ل�شغل
وظ �ي �ف ��ة م�ت�رج �م ��ه وجن� �ح ��ت يف
امل�ق��اب�ل��ة ال�شخ�صية ،ول �ك��ن قبل
ال�ت�ق��دم ل�ه��ذه ال��وظ�ي�ف��ة الزمتها
ب �� �ش��رط �إذا مل ��ا ت �ن �ف��ذه ي �ج��ب �أن
جت�ل����س يف ال�ب�ي��ت وت�ت�رك العمل
�أال وه��و ال ي�ت��أث��ر ع����ش الزوجية
بغيابها يف العمل ،وهي وافقت على
ه ��ذا ال���ش��رط ،وب��ال�ف�ع��ل التزمت
بهذا ال�شرط ومل ت�شعرين بفرق
�أب��دا بعد عملها بل بالعك�س كانت

جعل من ال�سيدة تذهب �إىل العمل لكي توفر لنف�سها حياة رغده
ومعي�شة ميالها الرفاهية  ،فهل ظروف املعي�شة هو ما فر�ض على
املراة الدخول يف �سوق العمل رغما عن �أرادتها و�أ�صبح مفهوم ربة
البيت ملجتمعاتنا العربية يف طي الن�سيان �أم انه طموح من املراة
نف�سها لتربهن للعامل اجمع انها ت�ستطيع مواجه التحديات ،ويف هذا
التحقيق نك�شف حقيقة الأمر ونحاول �أن نطرح هذه الظاهرة على
الن�ساء والرجال ونتعرف �أي�ضا على الر�أي االقت�صادي والديني حتى
تكتمل لنا ال�صورة.

هبة اجلرمي:

حممد عبد املنعم:

�أ�سماء علي:

حممد ال�سكري:

حممد الرميثي:

حممد عبد اهلل:

�أع�شقالعمل
وال �أ�ستطيع
االب���ت���ع���اد
ع���������ن���������ه

ق��ب��ل تقدمها
ل�������������ش������غ������ل
ال����وظ����ي����ف����ة
ال�����زم�����ت�����ه�����ا
ب�����������ش�����رط!

امل������ر�أة
ال ت�أمن
م������ك������ر
ا لر جا ل

كيف للمر�أة �أن
ت��ه��ت��م ب�أبنائها
وه�������ي ت��ق�����ض��ي
م��ع��ظ��م ال���وق���ت
خ�������ارج امل���ن���زل

ال����������زوج����������ة
امل�����وظ�����ف�����ة يف
ح����ال����ة ت���وت���ر
دائم وخوف من
م�ستقبل جمهول

الإ����������س����ل����ام
ق�����س��م الأدوار
بينهما تق�سيم ًا
ع�������ادال ل��ب��ن��اء
�أ�����س����رة �سليمة

يف ق �م��ة ن���ش��اط�ه��ا وك��ان��ت تعطي
لأوالده � ��ا رع��اي��ة ج �ي��دة ومتابعة
لدرا�ستهم ولهذا �أ�صبحوا �أبنائنا
من �أوائ��ل الثانوية العامة فابني
�أم�ير ح�صل على املركز ال�ساد�س
على م�ستوي الدولة ،وا�شكر اهلل
على نعمته علينا وا�شكر زوجتي
التي كانت خري زوجة عاملة ترعا
بيتها وعملها.

العاملة �أن تهتم ببيتها و�أبناءها
وه��ي تق�ضي معظم ال��وق��ت خارج
امل �ن��زل ب�ح�ج��ة ال �ع �م��ل ف �ه��ذا �أمر
مرفو�ض يف حياتي
وتابع ال�سكري،للأ�سف �أ�صبحت
ف�ك��رة ال� ��زواج ع�ن��د �أي ��ش��اب الآن
م �ق�ت�رن��ة ب �ع �م��ل امل � � ��راة ف�أ�صبح
ال�شاب يبحث ع��ن عرو�سه تعمل
قبل �أي �شئ �أخ��ر ،فهذا ه��و املهم
الآن بحجة مقاومة احل�ي��اة الآن
ومتطلباتها ال�ت��ي ت��زي��د ك��ل يوم
عن الآخر.

لن يزول �أبدا فالكثري من الن�ساء
ال ي ��رغ�ب�ن يف ال �ع �م��ل ويف�ضلن
تربية الأبناء واالهتمام بالأ�سرة
والبيت برغم من ح�صولهن على
�شهادات ت�ؤهلهم للدخول يف �سوق
ال�ع�م��ل ب���س�ه��ول��ة،وه��ي ر� �س��ال��ة ال
نقلل منها ولكن من وجهة نظري
امل ��راة ال��ذك�ي��ة ه��ي ال�ت��ي ت�ستطيع
�أن تعطي احلق لبيتها وعملها يف
نف�س الوقت.
وت� � � ��اب � � � �ع� � � ��ت ح� � ��دي � � �ث � � �ه� � ��ا ه� �ب ��ه
اجلرمي،عندما �أت��زوج ل��ن ا�سمح
لزوجي �أن يجل�سني يف البيت فانا
اع�شق العمل وال �أ�ستطيع االبتعاد
عنه .

ت�سلطه عليها.وانق�سمت وجهات
النظر نحو عمل املراة �إىل ق�سمني
ق�سم م�ؤيد ي�ؤيد عمل املراة خارج
البيت و يعتربها �شريكته يف بناء
امل�ج�ت�م��ع و ق���س��م م �ع��ار���ض عمل
املراة و يعترب عملها الأ�سا�سي هو
يف تربية الأوالد.
وت ��اب ��ع د.حم� �م ��د ال��رم �ي �ث��ي� ،أن
ا� �س �ت �ق�لال امل� � ��ر�أة م ��ادي� �اً ه ��و من
امل � ��ؤ� � �ش ��رات ع �ل��ى �� �س ��وء العالقة
الزوجية وي�شري �إىل �أن م�شاركة
امل��ر�أة والرجل يف الأنفاق يجعلها
�أكرث تدخ ً
ال يف القرارات املنزلية
التي يعتربها الرجل حقاً خال�صاً
ل��ه ي �ع��زز رج��ول �ت��ه  ،و��س�ح��ب هذا
الب�ساط م��ن حت��ت قدميه يدخل
عالقتهما يف نفق م��ن امل�شكالت
ي�صعب اخل ��روج منها وق��د ت�أخذ
ال �ك �ث�ير م ��ن الأوج� � ��ه م �ن �ه��ا عدم
�سماح الزوجة بتدخل �أه��ل الزوج
و�إب� � � ��داء ال � � ��ر�أي يف �أي مو�ضوع
ي �خ ����ص �أ� �س��رت �ه��م و�أي� ��� �ض� �اً جلوء
ال ��زوج حم ��او ًال للخروج م��ن تلك
ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د ال��را��س�خ��ة يف
تفكريه ب�أنه رجل ،ويجب �أن يكون
زم ��ام الأم� ��ور ب�ي��ده��ا ليبحث عن

ام��ر�أة ثانية غري زوجته لتحقيق
رجولته نف�سياً  ،وهناك �أي�ضاً �إذا
رغ��ب ال ��زوج بعمل امل ��ر�أة غ��اي��ة يف
م�ساعدته م��ادي�اً ليجعل من هذا
ال�شرط �سبباً لعملها هنا �ستحدث
م�شكلة �أخرى حني يكت�شف الزوج
ب��اح �ت �ف��اظ زوج� �ت ��ه ب�ب�ع����ض امل ��ال
فنجده يتوتر ويبد�أ بعقابها بطرق
كثرية منها اتهامها بالتق�صري يف
حقوقه واالن�شغال عنه مما يجعل
احلياة بينهما يف حالة من الغليان
 .وي�ضيف هنا ت�شعر امل��ر�أة دائماً
بعدم ال�سعادة وجت��د نف�سها عند
م �ف�ترق ط ��رق م���س��ؤول�ي��ة البيت
وزوج �ه��ا وم���ص��اري��ف ال�ب�ي��ت � ،أن
هذه الطرق لي�ست بالقليلة فهي
ك��م ه��ائ��ل م��ن امل���ش��اك��ل والهموم
ي�ج�ع��ل م��ن ال ��زوج ��ة امل��وظ �ف��ة يف
ح ��ال ��ة ت ��وت ��ر دائ � � ��م وخ � � ��وف من
م�ستقبل جمهول .

نطاق هو من الثقافة االجتماعية
ال� ��� �س ��ائ ��دة يف ك �ث�ي�ر م ��ن البالد
الإ� �س�لام �ي��ة  ،و ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل
تعطيل لقوة كبرية م��ن املجتمع
 ،وم ��ن ال �ظ �ل��م �أن ت�ب�ق��ى الإن� ��اث
فارغات اليد من العمل  ،عاطالت
عن الك�سب يف البالد الإ�سالمية
 ،وه� ��ي ب �ح��اج��ة �إىل جت �ن �ي��د كل
ط��اق��ات �ه��ا م ��ع ال� ��رج� ��ال  ،لبناء
جمتمع الرفاهية و الرخاء ويزيد
عبداهلل،ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة –
ك�ق��اع��دة ع��ام��ة ،ال متنع �أح��د من
العمل والتك�سب  ،و لكنها ت�ضع
احلدود،وال�ضوابط التي تالئم و
تفيد املجتمع و�أفراده .
ذلك �أن الإ�سالم قد ق�سم الأدوار
بني املر�أة  ،والرجل تق�سيما عادال
فريدا لبناء �أ�سرة �سليمة تبني يف
ال��داري��ن  ،ف��ال��رج��ل ه��و امل�س�ؤول
ع��ن نفقة �أف ��راد �أ��س��رت��ه و ت�أمني
احتياجاتها  ,فهو ي�ت��وىل �ش�ؤون
امل� �ن ��زل اخل ��ارج� �ي ��ة  ،وي �ق ��ع على
امل��ر�أة م�س�ؤولية العناية بالبيت ،
وال��زوج والأوالد  ،وتوفري الراحة
واحل �ن��ان وت��رب�ي��ة الأوالد ،و�أ�شار
عبد اهلل �،أن املجتمع الإ�سالمي

راتبي يكفينا ب�صعوبة
ويتعجب حممد ال�سكري مهند�س
برجمة احلا�سب الآيل  ،من عمل
امل��راة يف املجتمع العربي وتف�شي
ه��ذه الظاهرة بكرثة حيث يقول
�أنا ال �أحبذ عمل املراة فانا متزوج
ومل ولن اجعل زوجتي تعمل وهذا
لأنني �أ�ؤمن بان عمل املر�آة يف بيتها
ولي�س يف اخلارج ،حتى لو كان هذا
على ح�ساب م�ستوى املعي�شة الذي
�أعي�شه فانا اعمل موظف ب�أحدي
�شركات الكمبيوتر وراتبي يكفينا
ب�صعوبة حتى اخ��ر ال�شهر ،ولكن
�أنا �أ�شعر مبتعة الن زوجتي تعمل
يف بيتها وتهتم ب�أبنائها وتن�ش�أهم
ب�ط��ري�ق��ة ��س�ل�ي�م��ة ف�ك�ي��ف للمراة

�سوق العمل
وتتحدث الإعالمية هبة اجلرمي
�إعالمية وخمرجة قائلة� ،أنا �ضد
�أن امل��راة تعمل لكي تعاون الأ�سرة
يف �أع �ب��اءه��ا امل��ادي��ة ف��ال��رج��ل هو
امل�ل��زم بامل�ستوى ال��ذي تعي�شه �أي
�أ�سرة من وجهة نظري ،و�أنا اعترب
عمل املراة لكي جتد نف�سها وت�شعر
بدورها يف خدمة املجتمع  ،فاملراة
ال �ع��ام �ل��ة الآن �أ� �ص �ب �ح��ت �شريك
رئي�سي مع الرجل يف �أي جناح لأي
جمتمع �شرقي �أو غربي  ،وت�ضيف
ه�ب��ه اجل��رم��ي،م�ف�ه��وم رب��ة املنزل

امر�أة ثانية
ام� � � ��ا ال � �ن� ��اح � �ي� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واالقت�صادية يتحدث عنها �أ�ستاذ
اجلامعة الدكتور حممد الرميثي
قائال يف الآون��ة الأخ�يرة �أ�صبحنا
نرى املراة تعمل يف كافة جماالت
احل� �ي ��اة لإث � �ب� ��ات ذات� �ه ��ا ب� �ج ��دارة
ل �ت �ت �ف��وق ع �ل��ى ال ��رج ��ل و ت�شعر
بن�شوة االنت�صار عليه الذي لطاملا
م��ار���س عليها ك��ل �أن� ��واع ال�ظ�ل��م و

انت�شار البطالة
ام��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة يقول
حم �م��د ع �ل��ى ع� �ب ��داهلل ب ��اح ��ث يف
الدرا�سات الإ�سالمية �إن منع املر�أة
من العمل �أو ت�ضييقها يف �أ�ضيق

وامل � � ��ر�أة امل���س�ل�م��ة ق ��د حت �ت��اج �إىل
العمل واملهام على �سبيل ال�ضرورة
 ،مثل عملها كمعلمة لتعليم بنات
جن�سها  ،وطبيبة ملعاجلة الإناث
� ،أو �أن ت �ع �م��ل ب� � ��أي ع �م��ل يفيد
املجتمع وبنات جن�سها مع مراعاة
ال�ضوابط ال�شرعية ولكن ب�شرط
�أال ي�ؤثر عملها على عمل الرجال
 ,ك� ��أن ت�ك��ون �سببا يف ق�ط��ع رزقه
:ف��امل��ر�أة ق��د تقبل �أن تعمل ب�أجر
زه �ي��د ع �ل��ى ع�ك����س ال��رج��ل الذي
يعي�ش هو ومن حتت جناحيه من
هذا العمل  ،مما ي�ؤدي �إىل انت�شار
ال�ب�ط��ال��ة  ،وت�ف��اق�م�ه��ا يف �صفوف
الرجال .لقوله تعاىل ( :الرجال
قوامون على الن�ساء).
و�أ�� �ض ��اف ع �ب��د اهلل ،ف �ق��د �أثبتت
ال��درا��س��ات الطبية �أن كيان املر�أة
النف�سي  ،واجل�سدي ال��ذي خلقه
اهلل ت� �ع ��اىل ع �ل��ى ه �ي �ئ��ة تخالف
ت�ك��وي��ن ال��رج��ل ،وق ��د ب�ن��ي ج�سم
امل � � � ��ر�أة ل� �ي� �ت�ل�اءم م� ��ع وظيفتها
الأم��وم��ة مالئمة كاملة  ,كما �أن
نف�سيتها قد هيئت لتكون ربة �أ�سرة
،و�سيدة بيت,وقد كان خلروج املر�أة
�إىل العمل وتركها بيتها  ،و�أ�سرتها
نتائج فادحة يف كل جم��ال ،يقول
تقرير ال�صحة العاملية � :أن كل
ط �ف��ل م��ول��ود ي �ح �ت��اج �إىل رعاية
�أم��ه املتوا�صلة مل��دة ث�لاث �سنوات
على الأقل و�أن فقدان هذه الغاية
ي� � ��ؤدي �إىل اخ �ت�ل�ال ال�شخ�صية
لدى الطفل كما ي�ؤدي �إىل انت�شار
ج��رائ��م ال�ع�ن��ف امل�ن�ت���ش��رة ب�صورة
مريعة يف املجتمعات الغربية.
وي �ن �ه��ي ح��دي �ث��ة ق ��ائ�ل�ا ،احلكمة
يف االخ �ت�لاف ال�ب�ين يف الرتكيب
ال �ت �� �ش��ري �ح��ي  ،وال��وظ �ي �ف��ي بني
الرجل واملر�أة هو �أن هيكل الرجل
قد بني ليخرج �إىل ميدان العمل
ليكدح  ،ويكافح و تبقى امل ��ر�أة يف
امل�ن��زل ت� ��ؤدي وظيفتها العظيمة
ال� �ت ��ي �أن ��اط� �ه ��ا اهلل ب �ه ��ا  ،وه ��ي
احلمل والوالدة  ،وتربية الأطفال
ورعايتهم  ،وتهيئة ع�ش الزوجية
ح �ت��ى ي���س�ك��ن �إل �ي �ه��ا رب الأ� �س ��رة
عند عودته من خ��ارج املنزل ،قال
تعاىل َ (:ومِ ��نْ �آيَا ِت ِه َ�أنْ َخلَ َق َل ُك ْم
مِ نْ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َ�أ ْز َواجاً ِل َت ْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْيهَا
َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم � َو َّد ًة َو َر ْح� َم� ًة �إِ َّن فيِ
َذل َِك َلآياتٍ ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن).

حتت �شعار مواقف يف حياتنا

دائرة النقل تطلق حملة توعية لتثقيف اجلمهور عن مواقف
حممد العتيبة:احلملة �ستعرف اجلمهور كيفية دفع ر�سوم مواقف ب�أربعة طرق
•• تغطية رم�ضان عطا:

�أعلنت دائرة النقل يف �أبو ظبي عن
�إط�ل�اق حملة توعية ع��ام��ة حتت
�شعار مواقف يف حياتنا ابتدا ًء من
 17م��ار���س ت�ستمر مل��دة �شهرين
م�ت�ت��اب�ع�ين ،وذل ��ك ب�ه��دف تثقيف
وت��وع �ي��ة اجل �م �ه��ور ع �ل��ى كيفية
ا�ستخدام خدمات مواقف  ،النظام
املتكامل وال�شامل لإدارة مواقف
املركبات يف مدينة �أبوظبي
وقد مت الإعالن عن �إطالق احلملة
التوعوية خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي
ال��ذي عقد �صباح ام����س يف �أبراج
االحت� ��اد ب�ح���ض��ور ال���س�ي��د حممد
نا�صر العتيبة مدير ع��ام مواقف
يف دائ� � ��رة ال �ن �ق��ل وال �� �س �ي��د ثاين

ال�ف�لا��س��ي م��دي��ر �إدارة التفتي�ش
والرقابة،وال�سيد �أح�م��د �سلطان
امل�ع�م��ري رئ�ي����س ق�سم الت�صاريح
ولفيف من الإعالميني.
و��س�ت�ن�ط�ل��ق احل�م�ل��ة ع�ب�ر و�سائل
الإع � �ل ��ام امل � �ق� ��روءة وامل�سموعة
واملرئية وعلى جوانب احلافالت
ال �ع��ام��ة وع�ب�ر و� �س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي لفتح حوار تفاعلي مع
اجلمهور والرد على ا�ستف�ساراتهم
والإجابة على �أ�سئلتهم .وللتوا�صل
مع اجلمهور ب�شكل مكثف �سيتم
�إط �ل��اق م �� �س��اب �ق��ات ع�ب�ر و�سائل
الإعالم ،تت�ضمن �أ�سئلة عامة عن
خدمات نظام مواقف .
و�ستتناول احلملة تعريف و�إر�شاد
اجل �م �ه��ور ع��ن ك�ي�ف�ي��ة ا�ستخدام

خ� ��دم� ��ات م� ��واق� ��ف م� �ث ��ل �أل � � ��وان
مواقف وكيفية الدفع و�أين ت�صف
و�أي��ن ال ت�صف و�أوق��ات التطبيق.
تبد�أ �ساعات نظام تطبيق مواقف
م ��ن ال �� �س��اع��ة � � 8ص �ب��اح �اً وحتى
 12م�سا ًء يومياً من ال�سبت �إىل
اخل�م�ي����س ،ح�ي��ث تنق�سم املواقف
�إىل ن��وع�ين م��واق��ف رئي�سية ذات
اللونني الأزرق والأبي�ض و املواقف
ال �ف��رع �ي��ة ذات ال �ل��ون�ي�ن الأزرق
والأ�� � �س � ��ود .وحل ��ام �ل ��ي ت�صاريح
ال�سكان مت تخ�صي�ص مواقف من
ال�ساعة  9م�سا ًء حتى ال�ساعة 8
�صباحاً حم��ددة بالفتة �إر�شادية
و�-أو بخط �أزرق ل�سكان القطاع
اخل��ا��ض��ع للنظام �أم ��ا امل��واق��ف يف
م �ن��اط��ق ال �ف �ل��ل ،ف �ه��ي خم�ص�صة

حل��ام �ل��ي ال �ت �� �ص��اري��ح م ��ن �سكان
الفلل فقط وميكن التعرف عليها
عرب اللوحات الإر�شادية اخلا�صة
بها .ومتنح م��واق��ف مهلة زمنية
م��دت �ه��ا  10دق ��ائ ��ق ع �ن��د بداية
ت��وق��ف امل��رك�ب��ة وحل�ي�ن احل�صول
على �إ�شعار دف��ع ر�سوم مواقف يف
جميع الأحوا�ض اخلا�ضعة لنظام
مواقف.
البطاقات االئتمانية
ويف ه� ��ذا ال �� �ص��دد � �ص��رح ال�سيد
حممد نا�صر العتيبة ،مدير عام
مواقف يف دائرة النقل يف �أبوظبي
قائال:
� �س�ت�رك��ز احل �م �ل��ة ع �ل��ى تعريف
اجل� �م� �ه ��ور ب �ك �ي �ف �ي��ة دف � ��ع ر�سوم

مواقف ب�أربعة طرق ،ومنها الدفع
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ع �م�ل�ات املعدنية
وال� ��دف� ��ع م ��ن خ�ل��ال البطاقات
امل��دف��وع��ة م �� �س �ب �ق �اً� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ال ��دف ��ع ع ��ن ط ��ري ��ق خ ��دم ��ة م –
م��واق��ف للمركبات امل�سجلة من
داخ � ��ل وخ� � ��ارج �إم � � ��ارة �أب � ��و ظبي
وخدمة الدفع املبا�شر عرب الهاتف
امل �ت �ح��رك ل�ل�م��رك�ب��ات امل���س�ج�ل��ة يف
�إمارة �أبو ظبي ،و�أخرياً الدفع عن
طريق البطاقات االئتمانية مثل
(فيزا) و (ما�سرتكارد).
وا�ضاف اي�ضا � ،ستتطرق احلملة
�إىل تعريف اجلمهور على الأماكن
ال �ت��ي مي�ك��ن ال��وق��وف ف�ي�ه��ا ،مثل
امل � ��واق � ��ف امل �خ �� �ص �� �ص��ة لل�سكان
وللزوار واملواقف املخ�ص�صة لذوي

االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة واملواقف
املتعددة الطوابق.
�إىل جانب ذلك� ،ستتناول احلملة
املواقف التي مينع الوقوف فيها
منعاً باتاً وه��ي املواقف املحجوزة
ب ��ال �ل ��ون الأزرق وع �ل �ي �ه��ا الفتة
ق�ط��ر امل��رك �ب��ات وم��واق��ف فوهات
احل� ��ري� ��ق ذات ال � �ل� ��ون الأح � �م ��ر
والأر� �ص �ف ��ة امل�خ�ط�ط��ة باللونني

الأ�صفر والرمادي وفوق الأر�صفة
وامل�ساحات الرملية.
�أم��ا بالن�سبة للمدار�س وامل�ساجد
امل �ت��واج��دة يف امل �ن��اط��ق اخلا�ضعة
لنظام مواقف  ،مت �إعفاء اجلمهور
من ر�سوم مواقف يف �أوقات حمددة
بحيث ميكن لأولياء �أمور الطالب
تو�صيل وا�ستقبال �أبنائهم ،وذلك
يف امل ��واق ��ف امل �ح �ي �ط��ة باملدار�س

خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن � 6:30إىل
� 9:00صباحاً ومن � 12:00إىل
 4:00ع�صراً.
�أما امل�صلني يف امل�ساجد الواقعة يف
املناطق اخلا�ضعة لنظام مواقف
ي���س�م��ح ب ��إي �ق��اف م��رك�ب��ات�ه��م دون
دف��ع الر�سوم من ب��دء رف��ع الأذان
وحتى  45دقيقة ب�شرط الوقوف
بطريقة �صحيحة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سهم الف�ضي
لزينة ال�سيارات رخ�صة رقمCN 1047357:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداحلميد علي عبدالواحد �صالح الواحدي ()%100
تعديل وكيل خدمات
حذف �سيف �سامل عبيد �سامل املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زيد حممد مظهر عبدالرحمن حماده
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمموعة االحتاد االدارية
رخ�صة رقم CN 1130615:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �شركة االحتاد اال�ستثمارية الدارة االعمال (يونيف�ست) ذ.م.م null
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/هزاع بن طحنون بن حممد �آل نهيان من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /هزاع بن طحنون بن حممد �آل نهيان من  %100اىل %20
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.8*0.2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/جمموعة االحتاد االدارية

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هوبيز تامي
لتجارة لعب االطفال رخ�صة رقمCN 1033986:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم علي ح�سن غريب احلو�سني ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز احلو�سني
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الطبية القاب�ضة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1076332:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �شركة اخلم�سون لال�ستثمار ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1012229باال�سم التجاري ق�صر االح�سان
للطباعة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع الثالجات والغ�ساالت واالجهزة الكهربائية املنزلية -
بالتجزئة ()4759013
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مرطبات نهال
رخ�صة رقم CN 1017903:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عثمان ثرياميل احمد ()%100
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة عادل عبداهلل حممد عنرت املرزوقي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيخ عمر ح�سن عبداهلل الها�شمي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/مرطبات نهال
NAHAL REFRESHMENTS

اىل/مطعم نربا�س ال�شعبي

NABRAS ALSHAEBI RESTUARANT

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد ال مكتوم بناية
بخيت �سويدان النعيمي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املطار �شرق C11 - 22
حمل رقم  5 - 4 - 3املالك مظفر حممد خمو�شة العامري
تعديل ن�شاط/ا�ضافة مطعم درجة ثالثة ()5610001.3
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا ()5610003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

UNITED MANAGEMENT GROUP

اىل/جمموعة االحتاد االدارية ذ.م.م

UNITED MANAGEMENT GROUP LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

FIFTIETH INVESTMENT COMPANY LLC

تعديل ن�سب ال�شركاء�/شركة املبادلة للتنمية (�شركة م�ساهمة عامة)
 MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY P J S Cمن
 %99اىل %99.9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبادلة هيلث كري انف�ستمنت�س ليمتد
MUBADALA HEALTHCARE INVESTMENTS LIMITED

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما ال�شام لاللكرتوميكانيك ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1061185:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة طارق حممد علي عبداهلل الغافري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فرا�س احمد ال�سرور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز حميد عبداهلل �سامل ال�شام�سي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد مقداد ال�سرور
تعديل ر�أ�س املال/من  150000اىل 100000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من�/سما ال�شام لاللكرتوميكانيك ذ.م.م

�إعــــــــــالن

SAMA ALSHAM ELECTROMECHANICAL LLC

اىل�/سما ال�شام لاللكرتوميكانيك

SAMA ALSHAM ELECTROMECHANICAL

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

الغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز املحارة للغط�س
رخ�صة رقم CN 1174443:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة اليازية �سلطان بن خليفة �آل نهيان ()%90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �شم�سه عو�ض حممد احمد العتيبة ()%10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �صوايح علي احمد الهاملي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*5اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/مركز املحارة للغط�س
AL MAHARA DIVING CENTER

اىل/مركز املحارة للغط�س ذ.م.م
AL MAHARA DIVING CENTER LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برائم لتجارة الهواتف املتحركة
وااللكرتونيات رخ�صة رقم CN 1147675:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/برائم لتجارة الهواتف املتحركة وااللكرتونيات
PRIME MOBILE PHONE & ELECTRONICS TRADING

اىل/برامي لتجارة الهواتف املتحركة
PRIME MOBILE PHONE TRADING
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سامل �صالح للنقليات
واملقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1139725:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  61*3.66اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/سامل �صالح للنقليات واملقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وايت بلو جينز
للمالب�س رخ�صة رقم CN 1315165:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عادل ح�سن عبداهلل حممد ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ح�سن عبداهلل حممد
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
حمبوب لل�ساعات رخ�صة رقمCN 1041223:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

SALEM SALEH GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING

اىل�/سامل �صالح للنقليات العامة
SALEM SALEH GENERAL TRANSPORT

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حديقة االحالم للمقاوالت العامة
وتن�سيق احلدائق رخ�صة رقم CN 1225837:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حديقة االحالم للمقاوالت العامة وتن�سيق احلدائق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة رهيب
فون للهواتف املتحركة رخ�صة رقمCN 1117085:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شيخة علي حممد ()%100
تعديل وكيل خدمات
حذف عبدالعزيز �سيف حممد �صالح ال�شام�سي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زكريا حممد علي حممد
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجمل
اح�سا�س لتجارة العطور واالك�س�سوارات
رخ�صة رقم CN 1144130:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

 +الغاء االعالن ال�سابق ال�صادر من جريدة الفجر عدد  10738بتاريخ 2013/3/12
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

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

�إعــــــــــالن

DREAMS PARK GENERAL CONTRACTING & LANDSCAPING EST

اىل/حديقة االحالم للمقاوالت العامة
DREAMS PARK GENERAL CONTRACTING

تعديل عنوان/من العني العني �صناعية هيلي بناية علي �سعيد مران الظاهري اىل
العني العني �صناعية هيلي بناية �سعيد خلفان ح�ضريم الكتبي
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت الت�شجري ()4220403
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جنم الغربية لتجارة
االملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة
رخ�صة رقم CN 1197596:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جا�سم �سعيد حارب �سعيد ال�شام�سي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س �سيف احمد حممد هميلة املزروعي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سداد للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1303562:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�سني
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ال�سداد للمقاوالت العامة
AL SADAD GENERAL CONTRACTING

اىل/ال�سداد لل�صيانة العامة

AL SADAD GENERAL MAINTENANCE

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ومعجنات روابي ال�شام  -فرع
رخ�صة رقم CN 1025090-5:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة حمد �سعيد خلفان �سامل املعويل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مهند علي امني الوهاب ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انور حممد اجللم
تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد مرح �سيف العلوي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/مطعم ومعجنات روابي ال�شام  -فرع

RAWABI AL SHAM RESTAURANT & PASTY - BRANCH

اىل/كافترييا �سباي�سي جاردن

SPICY GARDEN CAFETERIA

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل
نور دوران لتجارة االعالف احليوانية  -فرع
رخ�صة رقم CN 1164751:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�صقر
لالعمال املعدنية واحلديدية
رخ�صة رقم CN 1373059:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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عربي ودويل

من�صب �أممي بانتظار ماري روبن�سون
•• نيويورك-رويرتز:

ق��ال��ت م �� �ص��ادر ب� � ��الأمم امل �ت �ح��دة �إن الرئي�سة
الإي��رل �ن��دي��ة ال �� �س��اب �ق��ة م� ��اري روب �ن �� �س��ون �أك�ب�ر
املر�شحني ل�شغل من�صب املبعوث اخلا�ص ملنطقة
ال�ب�ح�يرات العظمى ب��أف��ري�ق�ي��ا ،ح�ي��ث �ست�ساعد
يف تنفيذ اتفاقية �سالم لإنهاء ال�صراع يف �شرق
الكونغو.
وقال م�س�ؤول �أممي رف�ض ذكر ا�سمه �إن روبن�سون
( 68عاما) �أب��رز املر�شحني ،وم��ن املحتمل جدا
�أن حت�صل على املن�صب ولكن لي�س هناك اتفاق

نهائي بعد .وحتدث م�س�ؤول مبجل�س الأمن �أي�ضا
ل��وك��ال��ة روي�ت�رز ع��ن رغ�ب��ة الأم�ي�ن ال�ع��ام للأمم
املتحدة بان كي مون يف تعيني روبن�سون .وقالت
م�صادر املنظمة الدولية �إن بان ي�أمل يف �إ�صدار
ب�ي��ان ق��ري�ب��ا ب�ه��ذا ال���ش��أن رغ��م ق��ول�ه��ا �إن هناك
احتماال ب�سيطا ب ��أن تقرر ل�سبب ما ع��دم قبول
ه��ذا املن�صب .يُذكر �أن روبن�سون �شغلت من�صب
املفو�ضة ال�سامية العليا ل�ل�أمم املتحدة حلقوق
الإن�سان من عام  1997حتى  ،2002بالإ�ضافة
ل�شغلها من�صب رئي�سة �إيرلندا خالل الفرتة من
عام � 1990إىل .1997
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الأمم املتحدة� :ستة قتلى يف غزة بر�صا�ص فل�سطيني
•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

قال تقرير �صادر عن املفو�ضية ال�سامية حلقوق االن�سان التابع لالمم املتحدة
ان �ستة فل�سطينيني قتلوا بنريان فل�سطينية على االرجح يف العملية الع�سكرية
اال�سرائيلية االخ�يرة يف قطاع غ��زة يف ت�شرين الثاين-نوفمرب املا�ضي بينهم
ر�ضيع هو �صحايف يعمل يف �شبكة بي بي �سي الربيطانية.
وقالت املفو�ضية ان  174فل�سطينيا قتلوا يف غزة خالل االزم��ة ،بينهم 168
على االق��ل �سقطوا يف عمليات ع�سكرية ا�سرائيلية  ،مو�ضحا ان ب�ين القتلى
ال 168هناك  101اعتربوا مدنيني بينهم  33طفال و 13امراة .
وب�ين القتلى الطفل عمر م�شهراوي (� 11شهرا) وه��و اب��ن جهاد م�شهراوي
وقتل يف اليوم االول من عملية عمود ال�سحاب الع�سكرية يف  14من ت�شرين

الثاين-نوفمرب  .2012ون�شرت �صورة جهاد م�شهراوي وه��و يحمل جثمان
اب�ن��ه الر�ضيع على ن�ط��اق وا��س��ع ويف ال�شبكات االجتماعية .وذك ��رت منظمات
للدفاع عن حقوق االن�سان وم�صادر طبية نقلت و�سائل اعالم لي�س بينها وكالة
فران�س بر�س ت�صريحاتها ،ان مقتله مع را�شدين احدهما امر�أة جنم عن غارة
ا�سرائيلية .وبح�سب التقرير فانه يف  14من ت�شرين الثاين-نوفمرب ،2012
قتلت امراة وطفلها الذي يبلغ من العمر � 11شهرا وفل�سطيني عمره  18عاما
على ما يبدو ب�سبب �صاروخ فل�سطيني �سقط قبل الو�صول اىل ا�سرائيل .
وقالت املفو�ضية انها تلقت معلومات مرتبطة بق�ضية قتل فيها مدنيان من
بينهم طفل واحد وا�صيب خم�سة من بينهم ثالثة اطفال ،نتيجة ما يبدو بانه
�صاروخ فل�سطيني �سقط باخلط�أ يف  16من ت�شرين الثاين-نوفمرب  2012يف
جباليا� ،شمال قطاع غزة.

09

الإمارات ت�شارك يف الدورة الثانية والع�شرين ملجل�س حقوق الإن�سان بجنيف

الزعابي يندد بعمليات العنف التي ارتكبتها قوات احلكومة ال�سورية وميلي�شياتها
•• جنيف-و�أم:

نظم جمل�س حقوق الإن�سان حوارا
تفاعليا ال�ستعرا�ض تقرير جلنة
التحقيق الدولية امل�ستقلة ب�ش�أن
اجل �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سورية
وذل� ��ك يف �إط � ��ار ال� � ��دورة الثانية
والع�شرين للمجل�س املنعقدة يف
جنيف يف الفرتة من  25فرباير
�إىل  22مار�س اجلاري.
و�ألقى �سعادة ال�سفري عبيد �سامل
ال��زع��اب��ي امل �ن��دوب ال��دائ��م لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة لدى
املقر الأوروب ��ي ل�ل�أمم املتحدة يف
جنيف واملنظمات الدولية الأخرى
امل�ع�ت�م��دة يف �سوي�سرا كلمة دولة
الإم � � � ��ارات �أم� � ��ام جم �ل ����س حقوق
الإن���س��ان  .ورح��ب �سعادة ال�سفري
الزعابي يف م�ستهل كلمته بتقرير
اللجنة ال��دول �ي��ة امل�ستقلة ب�ش�أن
�سوريا مثمنا ج�ه��ود �أع�ضائها يف
�إعداد هذا التقرير املف�صل واملوثق
يف ظروف �صعبة يزيد من حدتها
ا�ستمرار رف�ض ال�سلطات ال�سورية
التعاون مع اللجنة مما �أثر ب�شكل
ك�ب�ير ع�ل��ى ق ��درة �أع �� �ض��اء اللجنة
ع �ل��ى ال ��وف ��اء ب��والي �ت �ه��م ك �م��ا هو
من�صو�ص عليه يف ق ��رار جمل�س

حقوق الإن�سان �س .1/17
و�أعرب الزعابي عن �أ�سفه العميق
ملا �آل��ت �إليه الديناميكية املدمرة
ل �ل �ح��رب الأه �ل �ي��ة ال �ت��ي ت�شهدها
�سوريا منذ �سنتني والتي ال ت�ؤثر
ع �ل��ى ال �� �س �ك��ان امل��دن �ي�ي�ن فح�سب
و�إمن� � ��ا ت �� �س��اه��م ك ��ذل ��ك يف متزق
الن�سيج االج�ت�م��اع��ي امل�ع�ق��د لهذا
البلد مما يفاقم من حدة الأزمة
ويهدد م�ستقبل الأجيال القادمة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ق��وي����ض ال�سالم
والأم� ��ن يف املنطقة ب��أ��س��ره��ا كما
جاء ذلك يف التقرير.
وعلى �صعيد حقوق الإن�سان ندد
ال��زع��اب��ي ب���ش��دة ب�ع�م�ل�ي��ات العنف
التي ارتكبتها ال�ق��وات احلكومية
وامليلي�شيات التابعة للحكومة من
ق�ت��ل متعمد وت�ع��ذي��ب واغت�صاب
واختفاء ق�سري.
وفيما يتعلق ب��اجل��ان��ب الإن�ساين
للأزمة يف �سوريا � ..أو�ضح �أنه بعد
عامني من بداية ال�صراع يف �سوريا
ال زالت م�شكلة �إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية مطروحة ب��إحل��اح وهو
بالتحديد املو�ضوع ال��ذي �إ�ست�أثر
ب��اه �ت �م��ام اج �ت �م��اع ال �ك��وي��ت حول
�سوريا املنعقد يف �شهر يناير من
هذه ال�سنة.

ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق �أ� �ش��ار الزعابي
�إىل امل�ساهمة املالية التي تعهدت
بتقدميها دول ��ة الإم � ��ارات خالل
�إجتماع الكويت والتي قدرها 300
م�ل�ي��ون دوالر ل�ت�ق��دمي امل�ساعدة
لقرابة مليون الجئ خ��ارج �سوريا
و�أك�ث�ر م��ن  4ماليني يف داخلها.
و�أم � � ��ام االح �ت �ي��اج��ات االن�سانية

امل �ت��زاي��دة دع ��ا ال� ��دول واملنظمات
الإن�سانية �إىل ت�ق��دمي امل��زي��د من
امل �� �س��اع��دات ل�ل�م���س��اه�م��ة �أك �ث�ر يف
تخفيف املعاناة الإن�سانية لل�شعب
ال �� �س��وري ال���ش�ق�ي��ق ك �م��ا دع ��ا �إىل
تقدمي الدعم وامل�ساعدة للتخفيف
م��ن الأع �ب��اء ال �ت��ي تتحملها دول
اجلوار امل�ستقبلة لالجئني.

ويف خ� �ت ��ام ب �ي��ان��ه �أم � � ��ام جمل�س
حقوق الإن�سان �أكد �سعادة ال�سفري
ال��زع��اب��ي ح��ر���ص دول ��ة الإم � ��ارات
على و�ضع ح��د لهذه امل�آ�سي التي
يعي�شها ال�شعب ال���س��وري م�شددا
على �أهمية ال�سعي لتوحيد الر�ؤية
ال��دول �ي��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأزم ��ة
ال�سورية و��ص��وال اىل عملية نقل

الرئا�سة امل�صرية :وزراة الداخلية م�س�ؤولة عن �ضبط الأمن
•• القاهرة-يو بي �أي:

�شددت رئا�سة اجلمهورية امل�صرية،
ام����س ع�ل��ى �أن مهمة �ضبط الأمن
وحفظه يف البالد هي من م�س�ؤولية
وزارة الداخلية يف الدولة.
وق � � ��ال ال� �ن ��اط ��ق ال ��ر� �س �م ��ي ب�إ�سم
الرئا�سة امل�صرية امل�ست�شار� ،إيهاب
فهمي ،يف ت�صريح �صحايف �إن مهمة
�ضبط وحفظ الأم��ن هي م�س�ؤولية
ال ��دول ��ة ،و�أن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة هي
اجلهة املنوط بها الإ�ضطالع بتلك
امل�س�ؤولية ،كما حتر�ص الدولة على
توفري الدعم الالزم لها .
و�أ��ض��اف �أن الظروف الدقيقة التي
متر بها م�صر تتطلب ت�ضافر كافة
اجلهود من �أجل ا�ستعادة الثقة بني
امل��واط�ن�ين وم��ؤ��س���س��ة ال���ش��رط��ة مبا
مي ِّكنها م��ن �أداء مهامها ب��د ًال من
تقوي�ض دوره ��ا وال�ع�ب��ث مبقدرات
ال� ��دول� ��ة و�أم � �ن � �ه� ��ا ،وذل� � ��ك �إع �ل ��ا ًء
واحرتاماً ل�سيادة دولة القانون.
وك� ��ان� ��ت ح ��ال ��ة م� ��ن اجل� � ��دل عمت
ال���ش��ارع امل���ص��ري منذ م�ساء الأحد
الفائت عقب بيان �أ�صدرته النيابة
العامة �أكدت خالله على �أن من حق
امل��واط�ن�ين �ضبط منتهكي القانون

وت�سليمهم �إىل ع�ن��ا��ص��ر الأم ��ن يف
حال قيامهم ب�أي خرق للقانون .
وك��ان امل�ست�شار ح�سن يا�سني رئي�س
املكتب الفني للنائب ال�ع��ام� ،أو�ضح
يف مداخالت هاتفية مع ف�ضائيات
م���ص��ري��ة� ،أن امل�ق���ص��ود ه��و �إعطاء

امل��واط��ن ال �ع��ادي احل��ق يف �أن يلقي
ال�ق�ب����ض ع�ل��ى م��ن ُي �خ��رب املن�ش�آت
العامة وي�سلمه القرب م�أمور �ضبط
ق�ضائي ،وف�ق�اً لن�ص امل��ادة  37من
قانون الإجراءات اجلنائية .
اىل ذل��ك� ،أوق��ف عنا�صر من الأمن

امل �� �ص��ري ،قبيل ف�ج��ر ام����س  ،عددا
من املتظاهرين بو�سط القاهرة بعد
ليلة من اال�شتباكات املتوا�صلة بني
اجلانبني.
واع�ت�ق��ل ع�ن��ا��ص��ر الأم ��ن ن�ح��و 10
��ص�ب�ي��ة م ��ن ب�ي�ن م �ت �ظ��اه��ري��ن �ضد

النظام بعد ا�شتباكات بني اجلانبني
دام� � ��ت ع � ��دة � �س ��اع ��ات ال �ل �ي �ل��ة قبل
املا�ضية ب�شارع كورني�ش النيل بو�سط
ال �ق��اه��رة ح �ي��ث ر� �ش��ق املتظاهرون
ب ��زج ��اج ��ات امل ��ول ��وت ��وف احل ��ارق ��ة
واحل� �ج ��ارة ع�ن��ا��ص��ر الأم� ��ن الذين
ردوا بالغاز امل�سيل للدموع .و�أطلقت
جمموعة من عنا�صر ال�شرطة الغاز
امل���س�ي��ل ل �ل��دم��وع ب�ك�ث��اف��ة وطلقات
ال �� �ص��وت م��ا دف ��ع امل�ت�ظ��اه��ري��ن �إىل
االبتعاد عن منطقة اال�شتباك بني
م�ي��دان عبد املنعم ري��ا���ض ومدخل
ح��ي غ ��اردن �سيتي حيث م�ق��ار عدد
م��ن ال���س�ف��ارات العربية والأجنبية
م��ن ب�ي�ن�ه��ا ال���س�ف��ارت�ين الأمريكية
والربيطانية .وت�شهد مناطق و�سط
القاهرة منذ ع��دة �أ�شهر ا�شتباكات
ب�ين حم�ت�ج�ين ي�ط��ال�ب��ون ب�إ�سقاط
النظام وبني عنا�صر الأمن  ..وقـــــــد
زادت حـــــدة تلك اال�شتباكات خالل
الأيام القليلة املا�ضية بالتزامن مع
احتجاج مئات من عنا�صر ال�شرطة
على ما يعتربونه حماولة �إقحامهم
يف ال�صراع ال�سيا�سي الدائر يف البالد
حيث �أغلقوا ع�شرات مراكز ال�شرطة
م�ط��ال�ب�ين ب ��إق��ال��ة وزي ��ر الداخلية
اللواء حممد �إبراهيم.

�سلمي لل�سلطة يحقن دم ال�شعب
ال�سوري ال�شقيق .كما دعا �سعادته
ال�سلطات ال�سورية �إىل تنفيذ ما
ج��اء يف تو�صيات اللجنة كخطوة
�أوىل و�أن ت�ت�ج��اوب ب�إيجابية مع
خمتلف الت�سويات املقرتحة من
قبل اجلهات الدولية والإقليمية
باعتبارها فر�صا متكن من حتقيق
تطلعات ال�شعب ال�سوري امل�شروعة
و�ضمان ا�ستقراره ووحدة ترابه.
ويف ه� ��ذا ال �� �ص ��دد ح ��ث �سعادته
�أع �� �ض��اء جم�ل����س ح �ق��وق الإن�سان
على متديد والية اللجنة الدولية
امل�ستقلة ب�ش�أن �سوريا وتزويدها
بكافة الو�سائل املالئمة ملوا�صلة
عملها ل���ص��ال��ح ال���ش�ع��ب ال�سوري
ال�شقيق.

الهند تف�شل يف اختبار
�صاروخ متو�سط املدى

•• نيولدي-يو بي �أي:

�أج� ��رت ال�ه�ن��د ام ����س �أول اختبار
متو�سط امل��دى من
ل�صاروخ ك��روز ّ
ط� ��راز ن�يرب �ه��اي  ،ف���ش��ل يف بلوغ
الهدف .و�أف��ادت وكالة �أنباء بر�س
تر�ست الهندية �أن الإطالق الأول
لل�صاروخ نريبهاي ن ّفذ من ميدان
اختبار يف �شانديبور قبالة �ساحل
�أودي �� �ش��ا ،بح�ضور م���س��ؤويل دفاع
كبار.
ون �ق �ل��ت ع ��ن م �� �ص��ادر دف��اع �ي��ة �أن
ال�صاروخ �أطلق من من�صة �إطالق
متح ّركة وق��ال��ت منظمة تطوير
الأب �ح��اث ال��دف��اع�ي��ة ،ال�ت��ي ط ّورت
ال�صاروخ� ،إن الإطالق كان ناجحاً
ل �ك��ن ت��وج��ب �إن� �ه ��اء ال�ت �ح�ل�ي��ق يف
منت�صف الطريق .مل نتمكن من
حت�ق�ي��ق م ��دى ال�ت�ح�ل�ي��ق الكامل،
لكن �أهداف املهمة حتققت.
يذكر �أن��ه امل��دى املتو�سط ل�صاروخ
ن�يرب�ه��اي ي�ت�راوح ب�ين � 750إىل
 1000كيلومرت وميكن �إطالقه
م��ن من�صات �إط�ل�اق م�ت�ع��ددة برا
وبحرا وجوا.

ال�صحفيون الفل�سطينيون هدف مبا�شر لالحتالل
•• ال�ضفة-غزة-وكاالت:

م �ث��ل اع � �ت� ��داء ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى حم �ف��وظ �أبو
ت��رك امل�صور يف وكالة �أي بي �إي
الأوروب� �ي ��ة ال��واق �ع��ة الأح� ��دث يف
�سل�سلة ا��س�ت�ه��داف ال�صحفيني،
والتي �أ�شــــــارت م�ؤ�س�سات حقوقية
�إىل �أن�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ه��دت ت�صعيدا
خ �ط�يرا خ�ل�ال ال �ف�ت�رة القليلة
املا�ضية.
ف�ل��م ي�ك��ن ه��ذا ال�صحفي يحمل
�أ� �س �ل �ح��ة وم� �ع ��دات ح��رب �ي��ة حني
�أم �ط��ره ج �ن��ود االح �ت�ل�ال بوابل
م��ن ال��ر� �ص��ا���ص امل �ط��اط��ي خالل
تغطيته لأحداث امل�سجد الأق�صى
ي ��وم اجل�م�ع��ة امل��ا� �ض��ي ،ومل تكن
ب��ال�ط�ب��ع ه��ذه امل ��رة الأوىل التي
يعتدى عليه فيها.
وروى �أب� � ��و ت � ��رك ( 64عاما)
كيف ا�ستهدفه ج�ن��ود االحتالل
و�صحفيني �آخ��ري��ن ،ق��ائ�لا �إنهم

وب �ي �ن �م��ا ك ��ان ��وا ي �غ �ط��ون عملية
اقتحام اجلنود للم�سجد الأق�صى
و�إط �ل��اق� � �ه � ��م ل � �ل � �ن �ي�ران �صوب
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ا� �س �ت �ه��دف ه � ��ؤالء
اجلنود ال�صحفيني مما �أدى �إىل
�إ��ص��اب��ة زميله امل���ص��ور ال�صحفي
ع�ط��ا ع��وي���س��ات بقنبلة ��ص��وت يف
وجهه.
و�أ�ضاف �أنه وحني هد�أت الأو�ضاع
�أردن � � � � ��ا اخل� � � � ��روج م � ��ن منطقة
الأح ��داث ،ف ��إذا بجنود االحتالل
وق��رب منطقة باب حطة وب�شكل
م�ت�ع�م��د ي�ط�ل�ق��ون م��ا ي��زي��د على
خ �م �� ��س ر�� �ص ��ا�� �ص ��ات مطاطية
ن �ح��وي� ،أ��ص��اب�ت�ن��ي واح� ��دة منها
ب�شكل مبا�شر فوق �أذين ،ومكثت
مب�شفى املقا�صد مبدينة القد�س
عدة �أيام للعالج من هذه الإ�صابة
اخلطرة .
وبني �أبو ترك �أنه تعر�ض للهجوم
رغم �أنه يرتدي ال�شارة ال�صحفية
وك��ان يحمل ك��ام�يرت��ه لكن رغم

عوا�صم
طرابل�س
احتجبت �صحف ليبية ع��ن ال�صدور �صباح ام����س ،وق��ررت �إذاعات
حملية م�سموعة ومرئية وق��ف بثها عند ال�ساعة  12بالتوقيت
املحلي لثالث دقائق ،و�إط�لاق �شعار االحتجاج لن نعود �إىل �سجن
ال�صمت  .جاء ذلك ليبعث بر�سالة احتجاج ت�ؤكد رف�ض حماوالت
�إ�سكات ال�صحفيني ,على خلفية اع�ت��داءات متكررة على امل�ؤ�س�سات
الإعالمية .وقال ر�ؤ�ساء حترير �صحف يومية يف بيان ر�سمي �إنهم
تابعوا بقلق االع�ت��داءات املتكررة وا�ستخدام العنف والإره ��اب �ضد
ال�صحفيني يف حماوالت مف�ضوحة لإ�سكات الكلمة احلرة والنيل من
حرية ال��ر�أي والتعبري التي منحتها ثورة ال�سابع ع�شر من فرباير
التي ثار فيها ال�شعب �ضد الظلم والقهر وانتهاك حقوق الإن�سان .
ودعا البيان كافة املنظمات املعنية بالدفاع عن ال�صحفيني وحقوق
الإن�سان للت�ضامن وال�ضغط على املجموعات والت�شكيالت امل�سلحة
غري اخلا�ضعة ل�سلطة الدولة للكف عن هذه املمار�سات واالن�صياع
الفوري لنداءات املجتمع املدين ب�إخالء مقارها والعودة لل�شرعية.
وقد جاء االحتجاج بعد �أيام قليلة على اقتحام قناة العا�صمة مبدينة
طرابل�س ،وخطف رئي�س جمل�س �إدارتها جمعة الأ�سطى الذي قال
�إن التوقف عن البث ر�سالة �صريحة �إىل الطرف الآخ��ر م�ؤكدا �أن
�أمامهم �صراعا طويال يف الدفاع عن حرية ال��ر�أي ،وقبول الر�أي
الآخر.

وا�شنطن
ك�شفت درا� �س��ة �أج��رت�ه��ا م�ؤ�س�سة �صحفية �أن ال��رئ�ي����س الأمريكي
ب��اراك �أوباما حظر ن�شر مزيد من الوثائق تتعلق بتفا�صيل مقتل
زعيم تنظيم القاعدة �أ�سامة بن الدن ،و�أخبار احلرب على الإرهاب،
وال �غ��ارات اجل��وي��ة ب�ط��ائ��رات ب��دون ط�ي��ار ،وذل��ك بحجة �أن�ه��ا ت�ضر
بالأمن القومي للواليات املتحدة .وذكرت �صحيفة وا�شنطن تاميز
�أن وكالة �أ�سو�شيتد بر�س للأنباء ومقرها نيويورك در�ست وح َّللت
مدى جتاوب �إدارة �أوباما مع الطلبات التي قدمتها بع�ض الأجهزة
مبوجب قانون حرية املعلومات ،وخل�صت �إىل ا�ستح�سان �أداء الإدارة
التي ا�ستجابت لأكرب عدد من طلبات احل�صول على ن�سخ من امللفات
احل�ك��وم�ي��ة .بيد �أن ال��درا��س��ة خ� َّ�ط ��أت ج�ه��ات حكومية على ر�أ�سها
وزارة الدفاع البنتاغون ووكالة اال�ستخبارات املركزية �سي �آي �أي ،
لتذرعها ب�أ�سباب قانونية مرات عديدة قالت �إنها متنعها من ن�شر
بيانات بعينها �أو �إع��ادة �صياغتها .وطبقا لتحليل �أ�سو�شيتد بر�س،
فقد ا�ستجابت احلكومة الأمريكية العام املن�صرم لنحو  65%من
طلبات احل�صول على وثائق ب�أن �س ّلمت اجلهات الطالبة كل �أو �أجزاء
من تلك ال�سجالت ،بينما رف�ضت ثلث الطلبات .وتذرعت احلكومة
يف العام املايل املنق�ضي ب�أ�سباب تتعلق بالأمن القومي حلجب بع�ض
املعلومات يف ما ال يقل عن  5223مرة� ،أي بزيادة �أكرث من 4234
حالة يف  ،2011و 3805حاالت عام .2010

لندن
ق��رر ق��ا���ض ب��ري�ط��اين ت��أج�ي��ل احل�ك��م يف طعن م�ق��دم م��ن احلكومة
الربيطانية �ضد حكم �سابق مينعها من ترحيل رجل الدين املت�شدد
�أبو قتادة من بريطانيا اىل االردن ملواجهة اتهامات باالرهاب حتى
نهاية ال�شهر اجلاري .وحتاول بريطانيا منذ �سنوات ترحيل �أبو قتادة
املتهم ب�أنه ميثل خطرا �أمنيا و�أن��ه كان م�صدر الهام الحد منفذي
هجمات � 11سبتمرب ايلول عام  2001على الواليات املتحدة.
و�أب��و قتادة ال��ذي و�صفه من قبل قا�ض ا�سباين بانه اليد اليمني
ال�سامة ب��ن الدن يف �أوروب ��ا يف ا��ش��ارة اىل الزعيم ال��راح��ل لتنظيم
ال�ق��اع��دة مطلوب القب�ض عليه يف ب�ل��ده اال��ص�ل��ي االردن ليواجه
اتهامات ب��االره��اب .و�أدان االردن ابو قتادة غيابيا بتهمة حتري�ض
امل �ت �� �ش��ددي��ن ال��ذي��ن خ �ط �ط��وا ل�ه�ج�م��ات ق �ن��اب��ل يف ع��ام��ي 1999
و . 2000ويقول �أبو قتادة ان حماكمته يف االردن قد جتري على
ا�سا�س �أدل��ة يتم انتزاعها م��ن خ�لال التعذيب .وق��دم��ت احلكومة
الربيطانية طعنا �ضد القرار الذي �أ�صدرته اللجنة اخلا�صة التي
تنظر يف طعون الهجرة ل�صالح ابو قتادة يف نوفمرب ت�شرين الثاين
من العام املا�ضي.

وا�شنطن ترف�ض كوريا ال�شمالية كدولة نووية

حملة ملكافحة التج�س�س مع �إ�سرائيل يف غزة
ذل��ك باغتنا ج�ن��ود االح�ت�لال �أنا
وزمالئي بق�صد �إيذائنا .
وت ��اب ��ع ق��ائ�ل�ا �إن� �ه ��ا ل�ي���س��ت امل ��رة
الأوىل التي يتعر�ض فيها لقمع
االح � �ت �ل�ال ،ف �ق��د ت �ع � ّر���ض لعدة
اع � � �ت� � ��داءات � �س��اب �ق��ة و� � �ص� ��ودرت
بطاقته ال�صحفية �أكرث من مرة.
من جهة اخ��رى ،اطلقت حكومة
حما�س يف قطاع غزة ام�س حملة
مل��واج�ه��ة ال�ت�خ��اب��ر م��ع ا�سرائيل،
ودع� � ��ت امل� �ت� �ع ��اون�ي�ن م ��ع اجهزة
اال� �س �ت �خ �ب��ارات اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة او
جهات اجنبية اىل ت�سليم انف�سهم
خالل �شهر.
وق� ��ال ا� �س�ل�ام � �ش �ه��وان املتحدث
با�سم وزارة الداخلية يف م�ؤمتر
�صحايف يف غزة نعلن عن فتح باب
التوبة امام من تبقى من العمالء
واملتخابرين ملن �سقط يف حبائل
وخ��داع اجهزة ا�ستخبارات العدو
وندعوه للعودة اىل اح�ضان �شعبه
واهله .
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•• وا�شنطن-يو بي �أي:

وا��ض��اف �شهوان يف بيان ت�لاه يف
امل�ؤمتر ان من ي�سلم نف�سه خالل
مهلة تنتهي ي��وم اخلمي�س 11
ني�سان-ابريل القادم �سيجد منا
ك��ل ع��ون و��س�تر وك�ت�م��ان ورعاية
الن �ق��اذه م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال حممد
اليف امل� ��� �س� ��ؤول يف ج �ه ��از االم ��ن
الداخلي يف حكومة حما�س لدينا

م�ت��اب�ع��ات وم �ل �ف��ات ج��اه��زة حول
تخابر مع جهات اجنبية .
واو�ضح ان العدو املق�صود هناك
جهات لي�ست بال�ضروري تنطق
ب��ال�ع�بري��ة ت�ط�ل��ب م�ع�ل��وم��ات عن
امل �ق��اوم��ة واالم� ��ن م��ن ا�شخا�ص
(بغزة) وهذا عنوان تخابر .
واك� � ��د ان � ��ه اذا ك ��ان ��ت اي جهة

جم�ه��ول��ة ت�ت��وا��ص��ل ب��ام��ر يخ�ص
املقاومة وا��س��رار الوطن واالمن
فهذه عمالة .
وا�شار اليف اىل ان حكومته عملت
على ربط ا�سرة كل عميل بوزارة
ال���ش��ؤون االجتماعية للح�صول
ع� �ل ��ى رات � � ��ب ح� �ت ��ى ال تتعر�ض
لل�ضياع .

�أك��د م�ست�شار الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون الأم��ن القومي توم دونيلون ان
الواليات املتحدة لن تقبل كوريا ال�شمالية كدولة نووية ،معرباً عن التزام
وا�شنطن بعالقتها باليابان وكوريا اجلنوبية التي �أعلن ان رئي�ستها �ستزور
الواليات املتحدة يف �أيار-مايو املقبل ،فيما لفت �إىل ان بالده ال تريد �أن
تقوم عالقتها مع ال�صني على �أ�سا�س املواجهة واخل�صومة.
وق��ال دونيلون يف كلمة ل��ه بنيويورك ،ر�سم فيها العالقة ب�ين الواليات
املتحدة ومنطقة �آ�سيا-املحيط الهادئ خالل العام  ،2013ان التحالف
الأمريكي مع اليابان يبقى حجر الأ�سا�س يف الأمن واالزدهار الإقليمي.
و�أ�ضاف انه يف ما يتعلق بكوريا اجلنوبية ،ف�إن الواليات املتحدة تبني على
ر�ؤيتنا امل�شرتكة بقيام حتالف عاملي و�شراكة جتارية �أعمق .
وا�ستغل املنا�سبة لي�ؤكد التزام وا�شنطن يف الدفاع عن �سيول ،معلناً عن قيام
الرئي�سة الكورية اجلنوبية بارك كون هيه بزيارة ر�سمية �إىل البيت الأبي�ض
يف �أيار-مايو املقبل.
و�إذ �أ�شار �إىل انه طوال � 60سنة التزمت �أمريكا ب�ضمان �سالم وا�ستقرار
�شبه اجلزيرة الكورية� ،أو�ضح دونيلون ان هذا يعني ردع االعتداء الكوري
ال�شمايل وحماية حلفائنا ،وهذا يعني نزع ال�سالح النووي بالكامل .
وقال ان الواليات املتحدة لن تقبل كوريا ال�شمالية كدولة نووية ،ولن نقف
فيما ت�سعى لتطوير �صواريخ م�سلحة نووياً ميكن �أن ت�ستهدف بها الواليات
املتحدة .
و�أ��ض��اف ان املجتمع ال��دويل �أو��ض��ح ان��ه �ستكون هناك ع��واق��ب لالنتهاك
الكوري ال�شمايل الفا�ضح اللتزاماته الدولية  ،مذكراً بالقرار الأخري الذي
اعتمده جمل�س الأمن الدويل بت�شديد العقوبات على بيونع بعد جتربتها
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�آبي يتعهد ب�إحياء ذكرى ال�سيادة لليابان
•• طوكيو-رويرتز:

10

ق� ��ررت ح �ك��وم��ة رئ �ي ����س ال� � ��وزراء الياباين
� �ش �ي �ن��زو اب� ��ي ت �ن �ظ �ي��م اح �ت �ف ��ال يف ذك ��رى
ا�ستعادة ال�سيادة اليابانية بعد �سبع �سنوات
من الهزمية يف احل��رب العاملية الثانية يف
عالمة على ان حملته ال�صالح ما يعتربه
املحافظون انتقا�صا للكرامة الوطنية.
وي��ري��د اب��ي ال��ذي يتمتع ب�شعبية ان يعدل
ال��د��س�ت��ور ال�سلمي ال��ذي اع��دت��ه الواليات
امل�ت�ح��دة ب�ع��د احل ��رب واع� ��ادة ك�ت��اب��ة تاريخ

ال �ي��اب��ان وق ��ت احل� ��رب ب�ل�ه�ج��ة اق ��ل ميال
لالعتذار .وك��ان اب��ي قد ع��اد لل�سلطة بعد
عودة حزبه الدميقراطي احلر اىل ال�سلطة
يف انتخابات جرت يف دي�سمرب كانون االول.
وت �ع �ه��د احل � ��زب ال ��دمي� �ق ��راط ��ي احل � ��ر يف
احلملة االنتخابية بجعل  28ابريل ني�سان
يوم ا�سرتداد ال�سيادة يف احياء لذكرى اليوم
ال��ذي ب��د�أ فيه �سريان اتفاقية �سالم �سان
فران�سي�سكو يف ع��ام  1952وال�ت��ي انهت
ر�سميا احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة واحتالل
ق��وات احل�ل�ف��اء .وق��ال اب��ي ل�برمل��اين هناك

ع��دد متزايد م��ن ال�شبان ال يعرفون بانه
كانت توجد فرتة احتالل ملدة �سبع �سنوات
ف�ق��دت ال�ي��اب��ان خ�لال�ه��ا ��س�ي��ادت�ه��ا .وي�شعر
بع�ض ك�ب��ار م���س��ؤويل ال���ش��رك��ات اليابانية
ب�ق�ل��ق م ��ن ان اب ��ي ال� ��ذي ك ��ان ي��رك��ز على
�سيا�سات انعا�ش االقت�صاد الياباين الراكد
ق��د ي�ح��ول ت��رك�ي��زه اىل ب��رن��اجم��ه املت�شدد
يف جمايل االمن واع��ادة كتابة التاريخ بعد
انتخابات للمجل�س االعلى للربملان الياباين
يف يوليو متوز والتي حتتاج كتلته احلاكمة
للفوز فيها لتعزيز قب�ضتها على ال�سلطة.

طائرة م�ساعدات رو�سية ل�سوريا

•• مو�سكو-وكاالت:

�أعلنت رو�سيا �أنها �أر�سلت طائرة حتمل  11طنا من امل�ساعدات الإن�سانية �إىل �سوريا ،ح�سبما جاء يف بيان لوزارة
الطوارئ الرو�سية .و�أ�ضافت الوزارة �أن الطائرة �ستحط مبطار الالذقية ،و�ستحمل يف رحلة العودة ع�شرات من
الرعايا الرو�س الراغبني يف مغادرة الأرا�ضي ال�سورية .وقال مدير مكتب اجلزيرة يف رو�سيا زاور �شوج �إن الطائرة
هي ال�سابعة من نوعها يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر ،م�شريا �إىل �أنها حتمل �أغطية ومواد غذائية للمدنيني املت�ضررين
من العمليات الع�سكرية .و�أ�ضاف �أن الطائرة حطت يف مطار الالذقية نظرا ل�صعوبة الهبوط يف مطار دم�شق ب�سبب
املواجهات التي ت�شهدها بع�ض مناطق العا�صمة وريفها بني القوات النظامية ال�سورية ومقاتلي اجلي�ش احلر.
وبح�سب املرا�سل ،ف�إن الرعايا الرو�س الذين �ستنقلهم الطائرة يف رحلة العودة معظمهم يعي�شون يف دم�شق وحلب،
مما يحتم نقلهم �إىل الالذقية .يذكر �أن وزارة الطوارئ الرو�سية �أعلنت يف فرباير�-شباط املا�ضي �إر�سال طائرتني
حتمالن م�ساعدات �إن�سانية �إىل �سوريا .وتعد رو�سيا من �أكرب حلفاء نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد الذي يواجه
ثورة تطالب ب�إنهاء حكمه منذ عامني ،وعطلت ثالثة قرارات ملجل�س الأمن الدويل كان من �ش�أنها زيادة ال�ضغوط
على دم�شق لإنهاء العنف الذي �أودى بحياة نحو �سبعني �ألف �شخ�ص.

الأعداد مر�شحة لالرتفاع ..والأطفال ميثلون % 42

اللجوء ال�سوري للأردن ت�ضاعف  5مرات يف عام
•• عمان-وكاالت:

ت�ضاعف عدد الالجئني ال�سوريني
�إىل الأردن خ�م����س م ��رات خالل
ال� �ع ��ام ال� �ث ��اين ل �ل �ث��ورة ال�سورية
على نظام ب�شار الأ��س��د يف الفرتة
ب�ين �شهري م ��ار� ��س�-آذار 2012
و.2013
وقفزت �أعداد الالجئني ال�سوريني
الذين و�صلوا للأردن بن�سبة زادت
ع�ل��ى  ،45%فبينما ك��ان العدد
�أق� ��ل م ��ن ث �م��ان�ين �أل� ��ف الج ��ئ يف
مار�س�-آذار املا�ضي� ،سجل ارتفاعا
ملحوظا بلغ � 440ألفا مع بدايات
ال�شهر نف�سه من العام اجلاري.
وخ�ل��ال ال �ع ��ام الأول ل �ل �ث��ورة ما
ب�ي��ن  2011-3و2012-3
كانت �أع��داد الالجئني ال�سوريني
بالأردن تقل عن ثالثني �ألفا وفق
الأرقام الر�سمية.
وم��ن ب�ين ه� ��ؤالء ال�لاج�ئ�ين نحو
� 250أل��ف الج��ئ ع�بروا للأردن
م � ��ن ال � �ن � �ق ��اط احل� � ��دودي� � ��ة غري
ال �� �ش��رع �ي��ة وال �ت ��ي ت �� �ش��رف عليها
ق � ��وات ح��ر���س احل � ��دود الأردن� �ي ��ة
وال �ب��ال �غ��ة  45ن�ق�ط��ة مت�ت��د على
ط��ول احل ��دود الأردن �ي��ة ال�سورية
والبالغة نحو  370كيلو مرتا.
الناطق الر�سمي الأردين ل�ش�ؤون
الالجئني ال�سوريني �أمنار احلمود
ق ��ال �إن ع ��دد ال �� �س��وري�ين الذين
دخ �ل��وا ل�ل ��أردن م�ن��ذ ب��داي��ة العام
اجلاري بلغ نحو � 127ألف الجئ
حتى تاريخ .2013-3-11
وتابع �أن زهاء ثمانية �آالف �سوري
ع��ادوا لوطنهم بناء على رغبتهم،
ول� �ف ��ت �إىل �أن م � �ع ��دالت تدفق

ال�سوريني للأردن زادت ب�شكل كبري
خالل العام اجلاري وتراوحت بني
 1700و 2600يوميا.
وحت� � ��دث احل � �م� ��ود ع� ��ن �أن ع ��دد
الالجئني ال�سوريني الذين كانوا
م�سجلني ل��دى اجلهات الر�سمية
الأردن � � �ي� � ��ة ع� �ن ��د اف� �ت� �ت ��اح خميم
ال��زع�تري لالجئني ك��ان � 56ألفا
ت �ق��ري �ب��ا ،ب�ي�ن�م��ا ي�ح�ت���ض��ن املخيم
اليوم نحو � 117ألف الجئ.
وك� ��� �ش ��ف ع� ��ن ت ��وج ��ه ال�سلطات
الأردن �ي ��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع منظمات
دولية الفتتاح خميمينْ جديد ْين
�أح� ��ده � �م� ��ا مت حت� ��دي� ��د موقعه
مب�ن�ط�ق��ة م��ري�ج�ي��م ال �ف �ه��ود قرب
م��دي�ن��ة ال��زرق��اء ( 20ك�ل��م �شرق
ع�م��ان) وال ��ذي �ستعمل ال�سلطات

الأردنية على افتتاحه قريبا .
وزاد �أن العمل جار الآن على حتديد
م ��وق ��ع ج ��دي ��د مل �خ �ي��م لالجئني
ال�سوريني ،ويعلن عن ه��ذا املوقع
قريبا بعد اكتمال الدرا�سات حول
املوقع من كافة النواحي.
احل �م��ود ك�شف ع��ن ن�ت��ائ��ج درا�سة
ل��وزارة التخطيط الأردن�ي��ة �أفادت
ب�أنه يف حال و�صول عدد الالجئني
ال�سوريني �إىل نحو � 660ألفا ف�إن
ن�سبتهم �إىل �سكان اململكة �سيبلغ
 11%تقريبا ،وع�ن��ده��ا �ستبلغ
تكلفة ا�ست�ضافتهم على احلكومة
الأردن� � �ي � ��ة م �ب��ا� �ش��رة ن �ح��و 450
مليون دوالر ،م�شريا �إىل �أن هذا
ال��رق��م ال ع�لاق��ة ل��ه مب��ا تتحمله
اجلهات الدولية املختلفة.

وحت��دث الناطق الر�سمي ل�ش�ؤون
ال�لاج �ئ�ين ع �م��ا و� �ص �ف��ه ال�ضغط
ال �ك �ب�ير ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م والطاقة
وال�صحة وقطاع اخلدمات والأمن
يف الأردن نتيجة التدفق املتزايد
ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال �� �س ��وري�ي�ن .و�أو�� �ض ��ح
�أن ن���س�ب��ة ال�لاج �ئ�ين ال�سوريني
املوجودين يف املخيمات تبلغ حوايل
� ،25%أما البقية فموجودون يف
املحافظات.
وحتدث احلمود عن تق�صري كبري
م��ن امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل جت ��اه دعم
احل �ك��وم��ة الأردن� �ي ��ة �أو املنظمات
الدولية املعنية بق�ضية الالجئني
ال�سوريني م�شريا �إىل ع��دم وجود
وفاء من املجتمع الدويل مبا تعهد
ب��ه خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر ال� ��دويل الذي

برملانيون ينتقدون �أوباما لعدم تعيينه �سود ًا بحكومته

•• وا�شنطن-ا ف ب:

اخ ��ذت الكتلة ال�ت��ي مت�ث��ل ال�برمل��ان�ي�ين ال���س��ود يف
الكونغر�س االمريكي على الرئي�س ب��اراك اوباما
عدم تعيينه اي �شخ�ص ا�سود يف حكومته اجلديدة
منذ اع ��ادة انتخابه يف ت�شرين الثاين-نوفمرب
امل��ا��ض��ي .وق��ال��ت رئي�سة الكتلة مار�سيا فودجي
النائبة الدميوقراطية ع��ن اوه��اي��ا (��ش�م��ال) ،يف
ر�سالة اىل اوباما وهو اول رئي�س ا�سود للواليات

املتحدة وانتم توا�صلون تعيني ابرز م�ست�شاريكم،
نريد ان ن�شرياىل اهمية ان حت�صل كل جمموعة
على مقعد على الطاولة  .وا�ضافت يف هذه الر�سالة
االلكرتونية ان غياب ا�صوات تعددية ي��ؤدي اىل
تبني �سيا�سيات وم�شاريع ت�ؤثر �سلبا على ال�سود
 .واو��ض�ح��ت ان��ه ك��ون اغلبية ك�ب�يرة م��ن ال�سود
(حوايل � )% 93صوتت الوباما يف ال�ساد�س من
ت�شرين الثاين-نوفمرب فهو امر يزيد من �سخط
هذه املجموعة .وانتقد باراك اوباما على تعيينه

خ�صو�صا رج��اال من البي�ض يف حكومته للوالية
الرئا�سية الثانية مثل ت�شك هغيل ،وزير الدفاع،
او ج��اك��وب يل ،وزي��ر اخل��زان��ة .وال��وزي��ر اال�سود
الوحيد يف حكومة اوباما كان وزير العدل اريك
هولدر الذي عينه بعد انتخابه يف الوالية االوىل
عام  .2008ي�شار اىل ان اثنني من كبار اع�ضاء
حكومة اوباما هما من ال�سود :املمثل االمريكي
للتجارة رون ك�يرك و��س�ف�يرة ال��والي��ات املتحدة
لدى االمم املتحدة �سوزان راي�س.

وا�شنطن تندد مبقتل جنود �سوريني يف العراق
•• وا�شنطن-وكاالت:

نددت الواليات املتحدة بالهجوم
ال��ذي ا�ستهدف الأ��س�ب��وع املا�ضي
جنودا نظاميني �سوريني بالعراق
�أث�ن��اء �إعادتهم �إىل بالدهم التي
ف��روا منها وال ��ذي تبناه تنظيم
دول��ة ال�ع��راق الإ�سالمية-الفرع
العراقي لتنظيم القاعدة.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية
الأمريكية �إن بالدها ت�شجب هذا
الهجوم و ك��ل الهجمات املماثلة
وكافة �أ�شكال الإرهاب .
و�أ� �ض��اف��ت ف�ي�ك�ت��وري��ا ن��والن��د �أن
م��وق��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ثابت
جت��اه م�ث��ل ه��ذه ال�ه�ج�م��ات التي
ي ��روح �ضحيتها �أ��ش�خ��ا���ص بهذه
ال�ط��ري�ق�ـ�ـ�ـ��ة ويف غ�ي�ـ�ـ�ـ�ـ��ر مو�ضع
قتال.
وك��ان  48جنديا �سوريا وت�سعة
ج �ن��ود ع��راق�ي�ين ق�ت�ل��وا الأ�سبوع
املا�ضي يف كمني مبنطقة مناجم
ع�ك��ا��ش��ات ال�ق��ري�ب��ة م��ن الرطبة
 380ك �ل��م غ ��رب ب �غ��داد �أثناء
�إع� ��ادة نقلهم �إىل ب�لاده��م التي
ف��روا منها خ�لال ا�شتباكات مع
م �ع��ار� �ض�ي�ن ع �ن��د م �ن �ف��ذ ربيعة
اليعربية احلدودي.
وذك � � ��رت ح �ي �ن �ه��ا وزارة ال ��دف ��اع
ال �ع��راق �ي��ة �أن ��ه ن�ت�ي�ج��ة للمعارك
ال� ��دائ� ��رة يف اجل ��ان ��ب ال�سوري
وقرب احلدود العراقية ال�سورية،
جل ��أ ع��دد م��ن اجل�ن��ود ال�سوريني

ع �ق��د يف ال �ك��وي��ت م� ��ؤخ ��را لبحث
ق�ضية الالجئني ال�سوريني.
وك ��ان ق��ائ��د ق ��وات ح��ر���س احلدود
الأردن� �ي ��ة ال�ع�م�ي��د ح���س�ين الزيود
قال خالل جولة لل�صحفيني على
مواقع عبور الالجئني ال�سوريني
ال �� �ش �ه��ر امل ��ا�� �ض ��ي �إن الأط � �ف� ��ال
ي �� �ش �ك �ل��ون ال �ن �� �س �ب��ة الأك � �ب ��ر من
الالجئني ال�سوريني عرب النقاط
غ�ير ال���ش��رع�ي��ة وب�ن���س�ب��ة ،42%
بينما بلغت ن�سبة الن�ساء ،36%
والرجال .22%
وقال �إنه جرى حتديد  45نقطة
ع� �ب ��ور ع �ب�ر احل � � ��دود �إ�� �ض ��اف ��ة لـ
 25نقطة جتميع �أمامية و15
م��رك��ز �إي� ��واء ع�ل��ى ط��ول احل ��دود،
مرجعا �أ�سباب التدفق الكبري يف
الالجئني ال�سوريني �إىل الو�ضع
الأمني املتدهور .
و�أ� �ش��اد ال��زي��ود ب��اجل�ه��د امل�ضاعف
ال � ��ذي ت �ب��ذل��ه ال � �ق� ��وات امل�سلحة
حيث توفر اخليام ومراكز الإيواء
والتدفئة املتنقلة لالجئني بال�شتاء
القار�س ،حيث يتوىل � 850ضابطا
وف��ردا يوميا عملية ت��أم�ين ونقل
الالجئني عو�ضا ع��ن � 450آلية
تعمل على م��دار ال�ساعة يف جهد
و��ص�ل��ت كلفته �إىل  250مليون
دينار �أردين ( 353مليون دوالر)
خالل �أقل من عامني.
وع � � ��ن امل� �ن� ��� �ش� �ق�ي�ن ع � ��ن اجلي�ش
ال �� �س��وري ،ق��ال ال��زي��ود �إن الأردن
ي�ستقبلهم يف �أماكن �إي��واء خا�صة
بهم .ورف�ض حتديد �أعدادهم التي
اكتفى بالقول �إنها باملئات ،رغم �أن
م�صادر �أخرى تقدر �أعدادهم بنحو
�ستة �آالف.

اجل ��رح ��ى وال� �ع ��زل �إىل العراق
لغر�ض العناية الطبية .
و�أ�ضافت �أنه بعد �أن تلقوا العالج
الالزم مت نقلهم �إىل خمفر الوليد
احل��دودي لغر�ض ت�سليمهم عرب
اجلهات الر�سمية ،و�أث�ن��اء نقلهم
تعر�ضوا �إىل عدوان غادر من قبل
جم�م��وع��ة �إره��اب �ي��ة مت�سللة �إىل
داخ��ل الأرا� �ض��ي العراقية قادمة
من �سوريا .
و�أم����س الأول تبنى تنظيم دولة
ال� � �ع � ��راق الإ� � �س �ل�ام � �ي ��ة-ال � �ف ��رع
العراقي لتنظيم القاعدة الهجوم،

وفقا لبيان ن�شر على مواقع تعنى
ب�أخبار اجلهاديني بالإنرتنت.
و�أو�� �ض ��ح ال �ب �ي��ان مت�ك�ن��ت املفارز
ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف � �ص �ح ��راء والي ��ة
الأن �ب ��ار م��ن ت��دم�ير و�إب � ��ادة رتلٍ
ك ��ام ��ل ل �ل �ج �ي ����ش ال �� �ص �ف��وي مع
ع �ج�لات ال�ن�ق��ل امل��راف �ق��ة املكلفة
ب � �ت � �ه ��ري ��ب ع � �ن ��ا� � �ص ��ر اجل� �ي� �� ��ش
ال �ن �� �ص�ي�ري و� �ش �ب �ي �ح��ة النظام
ال���س��وري م�شريا ب��ذل��ك ،على ما
ي �ب ��دو� ،إىل اجل�ي���ش�ين العراقي
وال�سوري.
و�أو�ضح بيان تنظيم دولة العراق

الإ�سالمية الذي حمل ا�سم بيان
ع��ن غ ��زوة ع�ك��ا��ش��ات امل�ب��ارك��ة �أنه
ب ��د�أ الإع � ��داد ل �ه��ذه ال �غ��زوة بعد
العمليات امل�ب��ارك��ة ال�ت��ي ق��ام بها
�إخواننا يف ال�شام لتطهري الأر�ض
من رج�س الن�صرييني الأجنا�س.
وتابع قام �أ�سود ال�صحراء ورجال
املهمات ال�صعبة بن�شر الكمائن
على ال�ط��ري��ق ،وك��ان منها كمني
يف منطقة مناجم عكا�شات والذي
�صار بف�ضل اهلل مقرب ًة اختلطت
فيها دماء الأجنا�س ممن ا�سماهم
بالراف�ضة والن�صرييني .

الأنروا تطلب م�ساعدة الالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا
•• نيويورك-يو بي �أي:

�أك ��د امل�ف��و���ض ال �ع��ام ل��وك��ال��ة غ��وث وت�شغيل الالجئني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين الأون� � � ��روا ف�ي�ل�ي�ب��و غ ��ران ��دي ،حاجة
الالجئني الفل�سطينيني يف �سوريا مل�ساعدات �إن�سانية
عاجلة نظراً للأزمة املتفاقمة يف البالد.
وق��ال غراندي يف م�ؤمتر �صحايف عقده يف مقر الأمم
املتحدة يف نيويورك �إن ما يقارب من � 400أل��ف من
بني ن�صف مليون الجئ فل�سطيني يعي�شون يف �سوريا،
بحاجة حالياً مل�ساعدات �إن�سانية عاجلة نظراً لتفاقم
الأزمة هناك .و�أ�ضاف ان الأون��روا تعمل على م�ساعدة
الفل�سطينيني يف ��س��وري��ا ول�ب�ن��ان والأردن والأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،ولكن الفل�سطينيني املوجودين يف
�سوريا يواجهون حالياً حتديات هائلة.
و�أ� �ض��اف هناك ثالثة خم��اوف �شديدة حم��ددة تتعلق

بالفل�سطينيني الذين يعي�شون يف �سوريا :الأول هو انه
قد �أ�صبح من ال�صعب الو�صول �إليهم يوما بعد يوم،
فالأمن ميثل حتدياً كبرياً ،كما علينا �أن نفهم جميعاً
ان تلك ح��رب لي�ست وا�ضحة امل�ع��امل ..و�أن اخلطوط
الفا�صلة �أو ال�سيطرة على بع�ض املناطق هي �أمور قابلة
للتغيري ،وحتى نقوم بت�شغيل القوافل وحركة املوظفني
والأ�شخا�ص والب�ضائع خالل هذه اخلطوط ،فهو �أمر
معقد وخطري.
وا��ض��اف ان الأم��ر الثاين هو ان الفل�سطينيني لي�سوا
م�ث��ل ال���س��وري�ين ت��وج��د �أم��ام �ه��م خ �ي��ارات حم ��دودة يف
ال�سفر ،فقد ذك��رت الأردن انها ل��ن تقبل عبور مزيد
من الالجئني الفل�سطينيني �إىل �أرا�ضيها ،حيث �إنها
قد قبلت حتى الآن بخم�سة �آالف �شخ�ص ولديها �أ� ً
صال
ما يقدر مبليوين الجئ فل�سطيني كما �أن لديها عددا
كبريا من ال�سوريني.

تل �أبيب تعترب الو�ضع ب�سوريا خطري

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تناولت عدة �صحف �إ�سرائيلية ام�س الأو�ضاع يف �سوريا
وم�صر والأرا�ضي الفل�سطينية ،بينما دعا خبري ع�سكري
�إىل خطة �أمنية �شاملة يف املنطقة ،وتدخل �إ�سرائيلي
مبا�شر يف ت�صميم م�ستقبلها .ففي ال���ش��أن ال�سوري،
نقلت �صحيفة �إ��س��رائ�ي��ل ال �ي��وم ع��ن رئ�ي����س الأرك� ��ان،
بيني غانت�س ،قوله �إن الو�ضع يف �سوريا خطري جدا
و�أ�ضاف �أن احتمال احلرب يف املدى املنظور منخف�ض .
و�أو�ضح امل�س�ؤول الإ�سرائيلي خالل خطاب له يف م�ؤمتر
هرتزيليا �أن منظمات الإره��اب التي تقاتل �ضد الأ�سد
كفيلة ب�أن ترى فينا التحدي القادم خا�صة مع القدرات
الإ�سرتاتيجية امل��وج��ودة ل��دى اجلي�ش ال�سوري والتي
ميكن �أن تتدحرج �إليها .و�أ�ضاف �أن الو�ضع يف �سوريا

ي�ؤثر مبا�شرة على ما يجري يف لبنان وعلى عالقات
القوى داخله .وختم ب�أن ال�سنوات ال�سبع الأخرية كانت
هادئة وي�سرنا �أن يبقى الو�ضع هكذا .و�إال ف�سنعرف
كيف نعمل ب�شكل ج��د ن��اج��ع ��س��واء جت��اه ح��زب اهلل �أم
جتاه الدولة التي لها م�س�ؤولية على هذه الأر�ض� ،إذا ما
انفجر هذا الأمر  .يف ال�ش�أن امل�صري ،ر�أى الكاتب ت�سفي
بارئيل يف �صحيفة ه�آرت�س �أن قرار املحكمة يف مذبحة
كرة القدم التي راح �ضحيتها  74م�صريا يف بور�سعيد
يع�صف مب�صر ،و ُي�ب�رز م��رة �أخ��رى ��ص��راع ال�ق��وى بني
ج�ه��از ال�ق���ض��اء وال��رئ�ي����س .و�أ� �ض��اف ال�ك��ات��ب �أن قرار
املحكمة الذي �صدر ال�سبت املا�ضي ا�ستثار اخلواطر مرة
�أخرى فم�ؤيدو نادي الأهلي و�سكان القاهرة غا�ضبون
من تربئة  28متهما ،وعقوبات ال�سجن املخففة وفق
ر�أيهم بحق �ضباط ال�شرطة الكبار .

تركيا تت�سلم ثمانية
�أ�سرى من الكرد�ستاين

•• بغداد-يو بي �أي

و�صل وف��د ك��ردي تركي ام�س� ،إىل
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ال�ستالم
ث�م��ان�ي��ة �أ�� �س ��رى �أت � ��راك م��ن حزب
العمال الكرد�ستاين ،مب�ب��ادرة من
زع�ي�م��ه املعتقل يف ت��رك�ي��ا ع�ب��د اهلل
�أوج�ل��ان .ون�ق��ل م��وق��ع ال�سومرية
نيوز عن م�صدر مقرب من الوفد
طلب عدم الك�شف عن ا�سمه �إن وفداً
م��ن ح��زب ال�سالم والدميقراطية
ونا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان
و� �ص ��ل� � ،ص �ب��اح ال� �ي ��وم� ،إىل �إقليم
كرد�ستان عرب بوابة �إبراهيم اخلليل
�شمال حمافظة دهوك  ،م�ضيفا �أنه
�سي�ستلم ثمانية �أ�سرى �أت��راك من
ح��زب العمال الكرد�ستاين  .يذكر
ان حزب العمال الكرد�ستاين �أعلن،
�أم����س االث �ن�ين� ،أن��ه �سيطلق �سراح
�أ�سرى �أتراك معتقلني لدى قواته،
م� ��ؤك ��داً �أن ال� �ق ��رار ج ��اء مببادرة
م��ن �أوج�ل��ان .وك ��ان ح��زب العمال
ال �ك��رد� �س �ت��اين �أك� ��د اع �ت �ق��ال 139
�شخ�صاً بينهم م���س��ؤول��ون �أت ��راك
وم �ت �ع��اون��ون م��ع ال �ق��وات الرتكية
خالل العام املا�ضي  .2012وت�أتي
م�ب��ادرة ح��زب العمال الكرد�ستاين
ب�إطالق �سراح الأ�سرى الأت��راك يف
وقت ت�شري م�صادر ر�سمية �إىل وجود
جهود تركية لإجراء مفاو�ضات مع
�أوج�ل�ان ،لإن�ه��اء ال�ن��زاع امل�سلح بني
الطرفني وال��ذي ا�ستمر �أك�ثر من
 25عاماً و�أ�سفر عن مقتل �أكرث
من � 40ألف �شخ�ص.

�إ�ضراب يف غوانتنامو بعد م�صادرة م�صاحف
•• وا�شنطن-ا ف ب:

بد�أ معتقلون يف غوانتانامو بكوبا ا�ضرابا عن الطعام
احتجاجا على م�صادرة اغرا�ض �شخ�صية لهم يف بداية
�شباط-فرباير بينها م�صاحف ،وف��ق م��ا اف��اد حمامو
ه� ��ؤالء و��س�ل�ط��ات املعتقل  .وق��ال��ت امل�ح��ام�ي��ة باردي�س
كربيائي من نيويورك ،التي تدافع عن اليمني غالب
البهاين ان موكلي وموقوفني اخرين افادوا ان غالبية
املعتقلني يف املع�سكر رقم  6ينفذون ا�ضرابا عن الطعام
با�ستثناء عدد قليل من امل�سنني او املر�ضى .
وي�ضم املع�سكر رقم  6معظم ال�سجناء ال 166املعتقلني
يف غوانتانامو ويناهز عددهم  ،130وال يطرحون عادة
م�شاكل او ي�شكلون خطرا حمددا.
ام��ا املعتقلون امل�ه�م��ون مثل خ��ال��د �شيخ حممد مدبر
اعتداءات  11ايلول�-سبتمرب  ،2001فهم معتقلون يف

مكان اخر من املع�سكر .وردا على �س�ؤال لوكالة فران�س
بر�س ،اح�صى الكابنت روبرت دورند م�س�ؤول العالقات
العامة للقوات امل�شرتكة يف غوانتانامو ت�سعة م�ضربني
عن الطعام بينهم خم�سة يتلقون الغذاء بوا�سطة انبوب
يف املعدة.
لكن دورن��د او�ضح ان رف�ض الغذاء ال��ذي نقدمه لي�س
معناه ان املعتقل م�ضرب ع��ن ال�ط�ع��ام ،االم�ت�ن��اع عن
االك��ل هو ال�شرط  .وا�ضاف ان معتقلني او موقوفني
يف عنرب كامل ميكن ان يرف�ضوا تناول اي من الوجبات
الطازجة وال�ساخنة التي تقدم لهم ،لكننا نالحظ انهم
يتناولون من الطعام الوفري املوجود يف العنرب .
لكن كربيائي قالت ان موكلها امل�ضرب عن الطعام منذ
اكرث من ثالثني يوما خ�سر اكرث من ت�سعة كيلوغرامات
من وزنه وحذره الطاقم الطبي من ان و�ضعه ال�صحي
يف خطر النه يعاين اي�ضا من داء ال�سكري .
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بداية �ساخنة ل�سباق الرئا�سة بفنزويال
•• كركا�س-وكاالت:

بد�أت ر�سميا يف فنزويال حملة االنتخابات الرئا�سية الختيار
خليفة للرئي�س الراحل هوغو �شافيز ال��ذي �أ�شاد به حليفه
الزعيم الكوبي فيدل كا�سرتو ،معتربا �أن بالده فقدت �أف�ضل
�أ�صدقائها  .وب��د�أت املعركة االنتخابية حامية بني الرئي�س
بالوكالة نيكوال�س مادورو ومناف�سه مر�شح املعار�ضة �إنريكي
كربيلي�س ،حيث تبادال االتهامات بالكذب ،والفا�شية يف م�ستهل
حملة االنتخابات الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها يف � 14أبريل ني�سان
املقبل .وعقب ت�أكيده تر�شيح نف�سه ،اتهم كربيلي�س ال�سلطات
با�ستخدام جثة �شافيز يف حملتها االنتخابية ،لكن مادورو
�سارع بالرد عرب التلفزيون الر�سمي متهما �إياه بال�سعي �إىل

�إثارة العنف  ،وخاطبه قائال اليوم ر�أينا وجهك الفا�شي الكريه
 .وتوعد مادورو مناف�سه الذي ذكره بهزميته �أمام �شافيز يف
االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف � 7أكتوبر ت�شرين الأول
املا�ضي بهزمية ج��دي��دة يف املقبلة ،واتهمه بالعمل خلدمة
حكم الأقلية ،والتدبري لإثارة اال�ضطرابات يف البالد لتربير
تدخل خارجي  .ودعا مادورو بعد تلقيه دعم احلزب ال�شيوعي
الفنزويلي �أن�صاره �إىل الوحدة حتى ال يخ�سروا املكا�سب التي
حققها �شافيز ،كما �أ�سهب يف ذكر ما خ�صه به الرئي�س الراحل
قائال اليوم �أنا رئي�س وفقا للد�ستور ،وب�صفة خا�صة لأنه طلب
مني ذلك ،و�س�أكون مر�شحا لالنتخابات الرئا�سية ،و�س�أكون
رئي�سا وقائدا للقوات امل�سلحة لأنه �أمرين بذلك .ومن جهته
ق��ال �إن��ري�ك��ي كربيلي�س �إن��ه �سينا�ضل يف حملة االنتخابات

الرئا�سية كي ال يرتك الطريق مفتوحا �أم��ام مر�شح احلزب
اال�شرتاكي املوحد يف فنزويال  ،ويف �إ�شارة �إىل تعيني �شافيز
ملادورو نائبا له يف دي�سمرب كانون الأول املا�ضي ،قال كل �شيء
دب��ر بدقة ل�ضمان خالفة الزعيم �صاحب الكاريزما الذي
تويف الثالثاء جراء ال�سرطان بعد �أن حكم البالد � 14سنة.
يذكر �أن م��ادورو � 50سنة كان يعمل �سائق حافلة ،ثم �أ�صبح
قياديا نقابيا ،وارتقى تدريجيا درجات ال�سلطة برعاية �شافيز،
وانتقل من جمرد نائب �إىل رئي�س بالوكالة� .أم��ا كربيلي�س
الذي جنح رغم �صغر �سنه � 40سنة يف اجتياز م�سرية �سيا�سية
فقد خا�ض عام  2012معركة انتخابية ن�شطة يف خمتلف
�أن�ح��اء البالد الغنية بالنفط ،مكثفا التنقالت والتجمعات
اجلماهريية التي ازدادت ح�شودا على مر الأ�شهر.
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�سكان فوكالند يوافقون
على احلكم الربيطاين
•• �ستاين-رويرتز:

وافق �سكان جزر فوكالند مبا ي�شبه االجماع على البقاء حتت
احلكم الربيطاين يف ا�ستفتاء يهدف ايل ك�سب تعاطفي عاملي
مع ت�صعيد االرجنتني مطلبها لل�سيادة على اجل��زر .و�أظهرت
النتيجة الر�سمية لال�ستفتاء ال��ذي ا�ستمر يومني �أن 8ر99
باملئة من �سكان اجلزر وافقوا على البقاء �ضمن ارا�ضي بريطانيا
التي تتمتع بحكم ذاتي يف اخلارج .ورف�ضت االرجنتني اال�ستفتاء
وو�صفته ب�أنه حيلة دعائية ال معنى لها .وبلغ عدد اال�صوات التي
رف�ضت بقاء اجلزر حتت احلكم الربيطاين ثالثة فقط.
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•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

�سعى الإن�سان منذ �آالف ال�سنني �إىل العثور على
�إك�سري احلياة واخل��ل��ود ،وقهر امل��وت واالنت�صار
عليه .و�شمل هذا امل�سعى كل احل�ضارات الب�شر ّية،
وترك �أثره يف كل الثقافات ،ولكن دائما ما خاب
�سعي الإن�سان يف مواجهة املوت.
وان كانت ملحمة كلكام�ش من ابرز ما يج�سد رحلة
البحث عن �سر احلياة واخللود و�أروعها و�أكرثها
ع��م��ق��ا ،ف���ان ال��ف��راع��ن��ة جل�����ؤوا �إىل التحنيط
الفن �أرقى درجات املعرفة والعلم
وبلغوا يف هذا ّ
وقد تداولته �شعوب و�أزم��ان حتى و�صل حدود
ع�صرنا الراهن ،وان اختلفت الأدوات والو�سائل
امل�ستخدمة يف عمليات التحنيط اليوم.

م�شهد يغنى عن كل تعليق
�آخر حمطات التحنيط ولن تكون
الأخ�ي�رة ،اع�لان الرئي�س امل�ؤقت
ل �ف �ن��زوي�ل�ا ،ن �ي �ك��وال���س م � ��ادورو
�أن��ه �سيت ّم حتنيط جثمان هوغو
ت�شافيز و�سيتم ّكن اجلمهور من
ر�ؤيته يف متحف الثورة على غرار
الزعيم الرو�سي لينني يف �ضريحه
يف ال�ساحة احل�م��راء ،وم��او ت�سي
تونغ يف �ساحة تيان ان مني.
ولكن م��اذا تخفي ه��ذه املمار�سة
املجهولة ،و�إىل ح ّد كبري يتحا�شى
اخلو�ض فيها؟
�إنّ فنّ حتنيط املوتى لي�س وليد
الأم ����س ،ف�ق��د ك��ان��ت احل�ضارات
ال�ق��دمي��ة تعتقد يف خ�ل��ود الروح
ويف ب �ع��ث اجل �� �س��د م ��ن جديد.

�سيلتحق ت�شافيز بقائمتهم:

املح ّنطون يف متاحف التاريخ بحثا عن اخللود!..
وق ��د ط � � ّور امل �� �ص��ري��ون القدامى
تقنيات معقّدة اعتمدتها جميع
ال�شعوب الكربى ون�سختها و�سعت
�إىل حت�سينها .فهل يعني هذا �أنّ
التحنيط م��ن التقاليد البالية
�إذن؟
�أب� ��دا ،جن��د يف فرن�سا ال �ي��وم� ،أنّ
م��ا ي�ف��وق  35ب��امل��ائ��ة م��ن املوتى
ي �ح � ّن �ط��ون ،وه ��ي مم��ار� �س��ة �شبه

�آل� ّي��ة يف �أم��ري�ك��ا ال�شمالية وعند
ال�ب�ري �ط��ان �ي�ي�ن ،ح �ت��ى وان كان
العامة
الأم� ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب��ال���ص�ح��ة ّ
�أكرث منه بال ّروحانيات.
ويعترب التحنيط عمل ّية ترميم
ح �ق �ي �ق �ي��ة ،ف �ه��و مي �ح��و ال� � ّن ��دوب
ال�ت��ي ق��د يخ ّلفها ح ��ادث �سيارة،
�آو �آث��ار ��ص��راع طويل م��ع املر�ض
على وج��ه امل ّيت .فعندما يتوقف

ال�ق�ل��ب ،ي�ن��زل ال��دم �إىل الأج ��زاء
ال�سفلى ويلت�صق اجل�ل��د بعظام
اجلمجمة وت�ش ّوه املالمح ،وي�أتي
التحنيط ليعيد ال�شكل الإن�ساين
�إىل ال� ّراح��ل ،وتبقى �أ�سرته �أمام
�صورة �أكرث طبيعية  .فباملحافظة
على رطوبة اجل�سم وحقن بع�ض
املواد يف الدم ،ميكن منع التعفّن.
ت� �غ�ّي�رّ ت ال �ت �ق �ن �ي��ات ب���ش�ك��ل كبري

ع�ب�ر ال � �ق� ��رون ،و�أ�� �ص� �ب ��ح معظم
قادة العامل يختارون هذا احلل.
وال � �ه� ��دف م ��ن ذل� ��ك ه ��و �إت ��اح ��ة
ال�ف��ر��ص��ة ل�ل�ن��ا���س ل�ل��وق��وف �أم ��ام
�ضريحهم والرتحم عليهم ،هذا
�إن مل يكن يف ذلك دافع نرج�سي
ق�صد الإب�ق��اء على �صورة �أخرية
ق��وي��ة ل �ه��م� ،أي ج �م��ال ال ميحى
وقوة ال تتزعزع.

كثريون جل�ؤوا �إىل هذه التقنية،
ول � �ك� ��ن ي �ب �ق ��ى �أ�� �ش� �ه ��ره ��م على
الإط� �ل��اق ،واىل الأب � ��د ،الزعيم
ال�سوفياتي لينني.
ما يقرب من  90عاما بعد وفاته،
مل يغادر"ابو" االحتاد ال�سوفياتي
عامل الأحياء ،فالدميري ايليت�ش
�أوليانوف ،خالد؟ لقد مت حتنيط
جثته وه��ي يف ��ض��ري��ح بال�ساحة

فيدينان ماركو�س

احل� �م ��راء ..ح��ال��ة احل �ف��ظ التي
هي عليها تذهل ماليني ال ّز ّوار،
ويبقى �س ّر ه��ذا االجن��از اخلارق
للعادة حمفوظا وراء جدران.
مراقبة �شديدة لدرجة احلرارة
وال��رط��وب��ة ،الإ� �ض��اءة الطبيعية
ممنوعة ،وح� ّم��ام �سنوي بخلطة
��س�ح��ري��ة ،مت � ّث��ل جميعها مفتاح
ال �ن �ج��اح ،ع�ل�اج للمحافظة على

"�شباب دائم" كلفته  300الف
يورو لال�ستحمام الواحد!..
ي� �ق ��ول اخل� �ب ��راء ال� ��رو�� ��س �إنهم
الأف �� �ض��ل يف ال �ع��امل للمحافظة
على اجل�سم الب�شري  .فقد تولوا
ب �ع��د ل �ي �ن�ي�ن ،حت �ن �ي��ط �ستالني،
وم� ��او ،وه��و��ش��ي م �ن��ه ..وه��م من
الزبائن الذين يتطلبون خدمات
وخربات عالية اجلودة.!.
هكذا �إذن ،مل يكن الراحل الرئي�س
الفنزويلي هوغو ت�شافيز �أول من
يتم حتنيطهم ،فقد �سبقه �آخرون
 ،وك��ان��وا يف ال �غ��ال��ب ،وت �ل��ك من
اب��رز امل�ف��ارق��ات ،بالن�سبة للع�صر
احلديث ،من الزعماء ال�شيوعيني
والديكتاتوريني!..

رم�سي�س الثاين

ماو

ماو ..

مثل لينني ،مل يكن ماو ت�سي تونغ يرغب يف �أن يح ّنط بل طلب ان يحرق ولكن كان للحزب
ال�شيوعي ال�صيني ر�أي �آخر.
واىل اليوم ،يتوافد الآالف من ال�صينيني يوميا على �ضريح ماو يف بكني.
كيم جوجن ايل

فرديناند ماركو�س ..

رم�ســيـ�س الثانــي

 ..كـــان امل�صريـــــون يف الع�صــــور القدميـــــــة� ،أ�ســــــياد املحافظـــــة
تويف فرديناند ماركو�س عام  ، 1989و�سمحت احلكومة
الفلبينية عام  1993بعودة رفاته �إىل البالد .ومن وقتها يعر�ض جثمانه يف �ضريح اع� ّد للغر�ض ،علــــــى جثتث املوتــــــى ،وت�ؤكــــــد احلالــــــــــة اجليــــدة التي عليهــــا موميـــــــاء رم�ســي�س ال�ث��اين تلك
وتبدو يف ال�صورة �أرملته �إمييلدا ماركو�س� ،إىل جانبه.
احلقيقة.
كيم ايل �سوجن

ايفا بريون

كيم جونغ ايل ..

م��رة �أخ��رى ،ي��أت��ي ال� ّرو���س �إىل بيونغ يانغ �أواخ��ر ع��ام 2011
للم�ساعدة على حتنيط كيم جونغ �إي��ل ،جنل كيم �إيل �سونغ .يوجد اجلثمان يف تابوت زجاجي حيث
ت�ساعد الإ�ضاءة املق ّننة يف احلفاظ على وجه حمم ّر ن�سب ّيا.

�إيفا بريون ..

كيم �إيل �سونغ ..

كانت �إيفا ب�يرون ،زوج��ة الرئي�س ال�سابق للأرجنتني �أول ام��ر�أة يت ّم
ال �شك �أ ّن الكوريني ال�شماليني ا�ستلهموا التجربة الرو�سيّة  ...بدليل
�أ ّن فريقا رو�سيّا �شارك يف عمليّة حتنيط كيم �إيل �سونغ ،الرئي�س امل�ؤ�س�س لكوريا ال�شمالية.وقد مت عر�ض جثمانه حتنيطها يف �أم�يرك��ا الالتينية  .التقنية امل�ستخدمة كانت خا�صة :مت ا�ستبدال كل امل��اء امل��وج��ود يف
ج�سدها بال�شمع  ...اىل درجة �أن زوجها ظنّ خالل مرا�سم جنازتها� ،أنه كان �أمام ج�سم مز ّيف.
للجمهور يوم  8جويلية  . 1995ومنذ ذلك احلني ،يتدفق الكوريون ال�شماليون لتكرميه والإ�شادة به .
�ستالني

لينني

هو �شي منه

هو �شي منه ..

كانت رغبة هو�شي منه �أن يحرق �أي�ضا وان ينرث رماده فوق فيتنام ،من ال�شمال �إىل اجلنوب .ولكن
مرة �أخرى ،يقرر ورثته حتنيطه بانتظار �إعادة توحيد �شطري البالد ولكن ال يزال ج�سده يرتاح يف
�ضريحه يف هانوي.

�ستالني ..

لينني..

م�ساء  5مار�س  ،1953تي ّتم االحتاد ال�سوفياتي ،فقد توفيّ �ستالني .مبا�شرة،
عند وفاة لينني عام  ،1924كان من املق ّرر ا�ستخدام فيزياء درجات احلرارة املتدنية للحفاظ
حت ّول املح ّنط الر�سمي ملخترب ال�ضريح �أين نقل اجل ّثمان .وقد كان هذا الأخري خلفا ل�سباردكي الذي على ج ّثته على �أمل �إعادة �إحيائه من جديد .وقد مت �شراء املعدّات املنا�سبة ...ولكن �سرعان ما مت العدول عن
قام بتحنيط لينني  ،والذي اعتقل قبل عامني بتهمة التج�س�س� 31...أكتوبر � ،1961سحب نيكيتا امل�شروع واعتماد عمليّة التحنيط التقليدي .ومازال جثمان م�ؤ�س�س االحتاد ال�سوفيتي يعر�ض يف مو�سكو ،يف
خروت�شوف جثمان �ستالني ودفنه يف �سر ّية تامّة غري بعيد عن ال�ضريح الذي كان يحت�ضنه.
قلب ال�ساحة احلمراء يف متحف يحمل ا�سمه .ومن املفارقات� ،أ ّن لينني كان يعار�ض با�ستمرار عمليّة حتنيطه.

األربعاء  13 -مارس  2013م  -العـدد 10739
2013 - Issue No 10739

March

Wednesday 13

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /120عمايل  -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :طموح للتطوير وادارة امل�شاريع التكنولوجية اجلن�سية :االمارات
امل�ست�أنف عليه:حممد نبيل حممد ابو الف�ضل اجلن�سية :م�صر مو�ضوع
اال�ستئناف  :ا�ستئناف على كامل مبلغ احلكم املطلوب اعالنه/حممد نبيل
حممد ابو الف�ضل اجلن�سية :م�صر العنوان :بالن�شر( باملذكرة ووقف التنفيذ)
مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/1352عم
جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف
ابوظبي الكائنة� -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة
بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
قلم اال�ستئناف العمايل

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 210جت جز -م ر-ب -ع ن

مدعي /حممد ه�شام خليل �شارب اجلن�سية :فل�سطني مدعي عليه :وفاء
م�صبح تي�سري مرهون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
مببلغ  10000درهم املطلوب اعالنه /وفاء م�صبح تي�سري مرهون اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني
االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12
قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1960ت عام -م ر -ت � -أظ)
طالب التنفيذ� /شركة مركز املاريبا التجاري اجلن�سية  :االمارات املنفذ
�ضده  :م�ؤ�س�سة م�سرت بريتزل للوجبات اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
م�ؤ�س�سة م�سرت بريتزل للوجبات اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/4/10موعدا لنظر طلب
التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي
الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله-
مبلغ تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

حماكم دبي

12
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/ 757مد جز -م ر -ب� -أظ
مدعي� /سيبال للمواد الدعائية -بوكالة /حممد حممد احمد حممد �سليمان
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :مفيد عماد مفيد غنيم اجلن�سية :االردن مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية  15600درهم املطلوب اعالنه /مفيد عماد مفيد غنيم
اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�شر(اعادة اعالن الدعوى عليه بالدعوى وبالتجديد من
ال�شطب ) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة بدائرة الق�ضاء
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/03/12
قلم املحكمة املدنية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/31ت عمل -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /حممد �صفدر ار�شد علي اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
م�ؤ�س�سة يو�سف مغل العمال البالط اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
م�ؤ�س�سة يو�سف مغل العمال البالط اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
 2012/994عم جز -م ر -ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/28موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
االوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/169جتاري جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/417جتاري جزئي
اىل امل��دع��ى ع �ل �ي��ه -1/ن ��ادر حم�م��د ب�خ�ي��ت ع �ب��داهلل جم �ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي � /شركة اميك�س ال�شرق االو�سط� -ش .م.ب.م وميثله :حممود حجاج عزب
اب��وج��ري��دة ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ
وق��دره (64.075.15دره ��م ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على االق��ل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعى عليه -1/دي��دار العلم خ��ان جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي
� /شركة اميك�س ال�شرق االو��س��ط��� -ش .م.ب.م وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره (14378.23درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بالكفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/4/3
ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.19ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 254جت جز -م ر-ب -ع ن
مدعي /م�ؤ�س�سة موف كار لتاجري ال�سيارات ميثلها قانونا /على �سلطان �سعيد
حممد الكويتي وكيال عنه /ه�شام ح�سن عبداهلل العربي اجلن�سية :االمارات مدعي
عليه :وحيد ح�سن �شاه بهرام ح�سني �شاه اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية مببلغ  11000درهم املطلوب اعالنه /وحيد ح�سن �شاه بهرام ح�سني
�شاه اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية -
الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12
قلم املحكمة التجارية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ2013/3/13

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

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

دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية بن ني�سر لتجارة االقم�شة(�ش.ذ.م.م) وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2012/10/18وامل��وث��ق ل��دى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2012/10/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

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

ا�سم ال�شركة :بن ني�سر لتجارة االقم�شة (�ش.ذ.م.م).
ال�ع�ن��وان :مكتب رق��م  204ملك ج��ان علي ب��ن علي ر��ض��ا -ب��ر دب��ي-ال���س��وق الكبري
ال�شكل ال�ق��ان��وين :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رق��م الرخ�صة 590757 :رق��م القيد
بال�سجل التجاري 1004705 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2012/10/18واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2012/10/18وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني حار�س و�شركاه لتدقيق احل�سابات العنوان :مكتب رقم  604ملك ال�شيخ
م�سلم بن �سامل بن حم ( بن حم العقارية) ديرة -بور �سعيد هاتف04 2959958 :
فاك�س 04 2959945/م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم ( )2011/81تنفيذ مدين

مقدم من  :املنذرة :الرب�شاء مول اململوكة جلمعية االحتاد التعاونية بوكالة املحامي /عبدالرحمن لوتاه
 �ضد  :املنذر اليها :اي اوبتك (�ش.ذ.م.م) ( I OPTIC LLCجمهول حمل االقامة-املو�ضوع :ا�ستنادا للمادة ( )25فقرة (�أ) من القانون رقم ( )33ل�سنة  2008اخلا�ص بتعديل بع�ض احكام
القانون رقم ( )26ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم العالقة بني م�ؤجري وم�ست�أجري العقارات يف امارة دبي.
ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املرجتعة والتايل بيانها:
البنك امل�سحوب عليه
مبلغ ال�شيك
م رقم ال�شيك تاريخ اال�ستحقاق
بنك دبي اال�سالمي
 94.135.00درهم
2012/5/1
100044 1
بنك دبي اال�سالمي
 93.716.25درهم
2012/8/1
100045 2
كما نخطركم ب�ضرورة �سدا قيمة االجرة امل�ستحقة عليكم عن ال�سنة الثانية والتي تبد�أ من 2012/10/1
لذلك :تنذرة املنذرة املنذر اليها ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة اعاله وهي عبارة عن قيمة
االجرة امل�ستحقة عليكم عن ال�سنة االوىل والبالغة قيمتها  187.851.25درهم (مائة و�سبعة وثمانون الف
وثمامنائة وواحد وخم�سون درهم وخم�سة وع�شرون فل�س) وكذلك �سداد قيمة االجرة امل�ستحقة عليكم عن
ال�سنة الثانية والتي بد�أت يف  2012/10/1خالل ثالثون يوما من تاريخ تبليغكم باالنذار واال �سوف ن�ضطر
التخاذ االجراءات القانونية �ضدكم ملطالبتكم باالخالء وب�سداد االجرة.

الكاتب العدل

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

قلم الكتاب

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وعنوانه  :عجمان �ص .ب 333 :هاتف 06/7421767 :فاك�س 06/7421767 :هاتف املتحرك 0554444463 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات -:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
م��ن احل �ب��وب؛ اخل�ب��ز والفطائر واحل�ل��وي��ات؛ احل�ل��وي��ات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ� �س��ود؛ اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�صل�صات التوابل)؛ البهارات؛ الثلج
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :العالمة عبارة امل�سمى �شم�سة باللغة العربية و ا�سفلها  SHAMSAاحرف الالتينية
ب�شكل متميزة باللون الأ�سود  ,كتبت بداخل ت�صميم ن�صف �صورة ال�شم�س (جزء من ل�شم�س) باللون الأ�صفر
والربتقايل على خلفية لالر�ض خ�ضراء
اال�شــرتاطات -:ال يوجد
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

قا�ضي حمكمة بني يا�س االبتدائية

دائــــــرة الق�ضاء
ادارة اخلرباء
العدد  10739بتاريخ2013/3/13

مقدم من  :املنذرة :الرب�شاء مول اململوكة جلمعية االحتاد التعاونية بوكالة املحامية /بدرية مالك � -ضد  :املنذر
اليها :اليقنت الين فا�شن بوتيك ( �ش.ذ.م.م) جمهول حمل االقامة -املو�ضوع :ا�ستنادا للمادة ( )25فقرة (�أ) من
القانون رقم ( )33ل�سنة  2008اخلا�ص بتعديل بع�ض احكام القانون رقم ( )26ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم العالقة بني
م�ؤجري وم�ست�أجري العقارات يف امارة دبي .ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املرجتعة والتايل بيانها:
البنك امل�سحوب عليه
مبلغ ال�شيك
تاريخ اال�ستحقاق
ال�شيك
م
بنك االمارات دبي الوطني
27.762
2012/4/1 000004 1
بنك االمارات دبي الوطني
138.812
2012/7/1 000001 2
بنك االمارات دبي الوطني
138.812
2012/10/1 000002 3
بنك االمارات دبي الوطني
138.814
2013/1/1 000003 4
وهي عبارة عن اجرة ال�سنة االوىل والتي تنتهي بتاريخ  2013/3/31كما تنذر ب�ضرورة ت�سليم �شيكات اجرة كامل
العقد لذلك :تنذرة املنذرة املنذر اليها ب�ضرورة �سداد قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة اعاله وهي عبارة عن قيمة
االجرة امل�ستحقة عليكم عن ال�سنة االوىل والبالغة قيمتها  444.200درهم (اربعمائة واربعة واربعون الف ومئتان
درهم) وت�سليم �شيكات اجرة كامل العقد خالل ثالثون يوما من تاريخ تبليغكم باالنذار واال �سوف ن�ضطر التخاذ
االجراءات القانونية �ضدكم ملطالبتكم باالخالء وب�سداد االجرة.

اخطار مبوعد اجتماع اخلربة االول وتكليف باعالن
املدعى عليه باملوعد بالن�شر دعوى رقم 2012/1154
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
املدعى عليه :كال�سيك العاملية لالن�شاءات وميثلها  :ايهاب حممد �سامي �سلطان
باال�شارة اىل قرار ندبنا خربة هند�سية يف الدعوى املذكورة اعاله .نفيدكم علما
بانه تقرر عقد اجتماع اخل�برة االول ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2013/3/20ويف متام
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا .ونكلفكم باخطار املدعى عليه بالن�شر بجريدتني
وا�سعتي االنت�شار وذلك قبل تاريخ اجلل�سة بـ  7ايام على االقل وتقدمي ا�صل االعالن
للخبري باجلل�سة املحددة .وذلك مبقر ادارة اخلرباء الكائن مبدينة ابوظبي� -شارع
املرور -منطقة الزعفرانة -ال�شارع الفرعي رقم  13مقابل �سوق الإمارات العام.
اخلبري الهند�سي /خالد خمي�س

الكاتب العدل

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/722جتاري جزئي
اىل املدعى عليه :احمد عبدال�سالم -هندي اجلن�سية  -حيث ان املدعية � :شركة
االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش م ع) اقامات عليك لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة اعاله ,تطالبك فيها مببلغ وقدره ( 14172.66درهما) اربعة ع�شر الفا ومائة
واثنان و�سبعون درهما و�ستة و�ستون فل�سا) والفائدة القانونية  %12من تاريخ رفع
الدعوى وحتى متام ال�سداد باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه
يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة
الثامنة والن�صف من يوم  2013/3/24وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد
فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/6

املودعة حتت رقم 188227 :

امل�ست�شار/عبداالله املثنى

حماكم دبي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/422

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن احلكم يف الدعوى
رقم  2013/14جتاري جزئي -بني يا�س
اىل املحكوم عليه� /شركة البناء الع�صري ميثلها ال�سيد حممود عبدالفتاح
لبده -االم��ارات العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/3/5م قد
حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /الرثمان
للنجارة امل�سلحة واال��ص�ب��اغ ميثلها ال�سيد حمد رث�م��ان اجلليل -االم ��ارات,
ب��ال�ت��ايل :حكمت املحكمة ومب�ث��اب��ة ح���ض��وري :ب��ال��زام امل��دع��ى عليها ب�أدائها
للمدعي مبلغا وق��دره��ا 4500-دره��م اربعة االف وخم�سمائة دره��م وحتميله
امل�صاريف�. .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/12

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/417

با�ســم� :شم�سة SHAMSA

قلم اال�ستئناف العمايل

العدد  10739بتاريخ2013/3/13

حمكمةدبياالبتدائية

بتاريخ 2013/3/11:

امل�ست�أنف  :عامر احمد عبدالباقي اجلن�سية :باك�ستان امل�ست�أنف عليه:م�ؤ�س�سة
االكتمال للمقاوالت العامة وميثلها خالد علي عبيد الظنحاين اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :تعديل احلكم يف امل�ستحقات العمالية املطلوب
اعالنه/م�ؤ�س�سة االكتمال للمقاوالت العامة وميثلها خالد علي عبيد
الظنحاين اجلن�سية :االمارات العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف
احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/3118عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 9.30
�صباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-حمكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار
مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية

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

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /104عمايل  -م ع� -س� -أظ

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

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

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

حماكم دبي

طالب التنفيذ :ن�ضال ابراهيم ابو عون عنوانه :ام��ارة دب��ي -الكرامة -مطعم ياهال -بناية � 422شقة 8
املنفذ �ضده :ال�سري�س للنقل الربي العام ل�صاحبها /نا�صر احمد ح�سن اجلالبوت واخرون عنوانه :امارة
دبي -بوكالة املحامية /مع�صومة ال�صايغ انه يف يوم االربعاء املوافق  2013/3/27ال�ساعة � 6.00صباحاً
ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجري بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه امام دائرة التنفيذ
مبقر حمكمة دبي االبتدائية وعلى الراغبني يف ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن %20
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون االجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي
بيان او�صاف املمتلكات:
ح�صة املنفذ �ضده يف العقار الكائن مبنطقة دي��رة املزهر االوىل رقم االر���ض  635رقم البلدية 910-262
مب�ساحة  130.79مرت مربع بقيمة  232283درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فوراً.

ق�سم الق�ضايا التجارية

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

بتاريخ 2013/3/12:م
املودعة حتت رقم186755 :
با�ســم:جمل�س �سيدات اعمال عجمان
وعنوانه�:ص.ب ، 662:عجمان  ،هاتف ، 067445566:فاك�س 067445556 /االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
ال��ورق وال��ورق املقوى املنتجات امل�صنوعة من هذه امل��واد وغري واردة يف فئات اخ��رى املطبوعات م��واد جتليد
الكتب ال�صور الفوتوغرافية القرطا�سية م��واد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية او لغايات منزلية ومواد
الفنانني فرا�شي الدهان او التلوين االالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا االثاث) مواد التوجية والتدري�س
(ع��دا االج�ه��زة) م��واد التغليف البال�ستيكية (غ�ير ال ��واردة يف فئات اخ��رى) ح��روف الطباعة الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
الواقـعة بالفئة16:
و�صف العالمة :كلمة (انامل وطنية) باالحرف العربية بااللوان باال�سود االحمر االبي�ض االخ�ضر .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دعوة اجتماع خربة

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/269جتاري جزئي
اىل املدعى عليه :جمعة جول حاجي �ساردار -افغاين اجلن�سية  -حيث ان املدعية
� :شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش م ع) اقامات عليك لدى هذه املحكمة
الدعوى املذكورة اعاله ,تطالبك فيها مببلغ وقدره ( 11022.48درهما) احدى ع�شر
الفا واثنان وع�شرون درهما وثمانية واربعون فل�سا ) والفائدة القانونية  %12من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وعليه يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة
الثامنة والن�صف من يوم  2013/3/24وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد
فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/6

العدد  10739بتاريخ2013/3/13

يف الدعوى رقم  2012/2105ايجارات

امل��رف��وع��ة م��ن  /مطر حممد معيوف ح��وي��رب امل�ن���ص��وري �ضد/
زه��ره ال���ص�ح��راء للنقليات ال�ع��ام��ة -على ط��ريف ال �ن��زاع احل�ضور
الينا يوم االربعاء املوافق  2013/3/20ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا
مبكتبنا واح���ض��ار مالديهم م��ن م�ستندات تفيد ال��دع��وى على
العنوان ابوظبي� -شارع خليفة -بناية ورثة مطر العفاري ع�صيان
املن�صوري  .موبايل  0506185193ت037519330 :

اخلبري الهند�سي

حمدي حممد ح�سني

قلم الكتاب

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
ادارة العالمات التجارية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعــــــــــــالن

تعلن هيئة ابوظبي لل�سياحة بان ال�سادة /مطعم موناكو �ستارز
ذ.م.م ويحملون الرخ�صة ال�سياحية رقم  TL12176قد تقدموا
بطلب ا�ضافة ال�شريك ال�سادة/برينينج مان ليمتد وان�سحاب
ال�سيد/ليونل جني فران�سوا هرني يو�ساج هرني وتعديل الن�سب
كاالتي -1 :حممد �سعيد �سيف جرب ال�سويدي %99
 -2برينينج مان ليمتد %1
وتعديل اال�سم التجاري من مطعم موناكو �ستارز ذ.م.م اىل
مطعم موناكو �ستارز �آند بارز 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
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  170463 :بتاريخ2012/3/12 :م
با�سم :هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة
وعنوانه� :شارع ال�سالم -بجانب وزارة العمل والعمال
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
دعاية واعالن
الواقعة بالفئة35 :
و�صـــف العالمة � :شكل بي�ضـــاوي بداخله كلمة ابوظبي ب�شكل مميز وا�سفله عبـــارة باحلروف
العـــربية هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقـــافة وا�سفلها عبارة باحلــــروف الالتينية
() tourism&culture authority
اال�شرتاطات :عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�ستخدام كلمة ابوظبي ABUDHABI
مبعزل عن العالمة العتبارها منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �أف�ضل م�صرف �إ�سالمي يف الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

ف��از م�صرف �أب��وظ�ب��ي الإ��س�لام��ي ب�ج��ائ��زت��ي �أف���ض��ل م�صرف
�إ�سالمي يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة و �أف�ضل �صفقة
متويل �إ�سالمي ل��دوره يف ترتيب �صفقة �إع��ادة متويل بقيمة
 1.85مليار دوالر �أم��ري�ك��ي للمنطقة احل��رة يف جبل علي
جافزا  .ت�سلم اجلائزة طراد املحمود الرئي�س التنفيذي مل�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي خالل حفل توزيع جوائز جملة يوروموين
للتمويل الإ�سالمي الذي �أقيم يف لندن ومت فيه تكرمي الأداء
املتميز يف قطاع التمويل الإ�سالمي يف العامل.

وتعد جوائز يوروموين للتمويل املايل الإ�سالمي من �أهم و�أرفع
جوائز القطاع امل�صريف وتتمتع مب�صداقية واعرتاف كبريين
وا�ستقطبت ج��وائ��ز امل�ج�ل��ة يف دورت �ه��ا ال �ـ  12ح ��وايل 600
طلب تر�شيح من م�ؤ�س�سات م�صرفية من خمتلف دول العامل
ودر�ستها هيئة حتكيم املجلة بناء على قراءة فاح�صة مل�ؤ�شرات
الأداء املايل الرئي�سية بجانب تقييم نوعي ملجمل الإجنازات
واملبادرات الريادية لهذه امل�صارف خالل العام باال�ستناد �إىل
�آراء اخلرباء واملخت�صني ب�ش�ؤون ال�صناعة امل�صرفية.
وقال طراد املحمود �إن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �شهد عاما
متميزا بعدما وا�صلت اخلدمات امل�صرفية الرئي�سية �أداءها

القوي مع و�صول عدد عمالئه �إىل ح��وايل � 500أل��ف عميل
وحافظ على مكانته كم�صرف رائ��د يف تقدمي خدمة عمالء
مم �ي��زة م���ش�يرا �إىل �أن ح���ص��ول امل���ص��رف ع�ل��ى اجل��ائ��زة من
جملة يوروموين العاملية هو تقدير جلهوده يف جمال خدمة
العمالء .و�أ��ض��اف �إن القطاع امل�صريف العاملي مير بتغيريات
كبرية فهناك طلب كبري على خدمات م�صرفية تت�سم باملبادئ
الأخالقية منوها بدور امل�صرف يف الرتويج للقطاع امل�صريف
الإ�سالمي كونه منوذج �أعمال �أخالقيا وم�ستداما مبنيا على
�أ��س��ا���س ق�ي��م ك��ون�ي��ة وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي خ��دم��ات تت�سم
بال�سهولة وال�شفافية.
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االحتاد للقطارات تربم مذكرة تفاهم مع �أرامك�س
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة االحت��اد للقطارات ،املطور وامل�شغل
ل���ش�ب�ك��ة ال �ق �ط��ارات ال��وط �ن �ي��ة ب��دول��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة ،ام�س عن توقيع مذكرة تفاهم
مع �شركة �أرامك�س  ،املزود العاملي خلدمات النقل
واحللول اللوج�ستية ،حيث ومبجرد بدء عملية
ت�شغيل قطار االحتاد �ست�ستفيد �أرامك�س مبوجب
هذه املذكرة من �شبكة ال�سكك احلديدية لإي�صال
وت�سليم �شحناتها يف خمتلف �أنحاء الإمارات وعرب
احل��دود خلدمة دول اخلليج الأخ��رى .وقد وقع
هذه املذكرة التي ت�أتي يف وقت ي�شهد منواً �سريعاً
يف قطاع اخلدمات اللوج�ستية والنقل يف ال�شرق
الأو� �س��ط ،ك�ل ً
ا م��ن املهند�س ��ش��ادي َم�لَ��ك ،املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف �شركة االحتاد
للقطارات ،و ح�سني وهبي ،مدير عام �أرامك�س يف
الإمارات العربية املتحدة.
وبهذه املنا�سبة قال املهند�س �شادي َملَك ،املدير
التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية يف �شركة االحتاد
للقطارات يف �شركة االحتاد للقطارات� :إن �شبكة
ال�سكك احل��دي��دي��ة ل�ق�ط��ار االحت ��اد �ستغري من

طبيعة قطاع النقل يف الإمارات العربية املتحدة،
حيث �ستقدم و�سيلة نقل هي الأف�ضل من نوعها يف
قطاع اخلدمات اللوج�ستية العاملية ،وذلك لتمتعها
ب��درج��ة عالية م��ن الأم ��ان والفاعلية والتكلفة
املنخف�ضة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تعد و�سيلة �صديقة
للبيئة  .و�أك��د َم�لَ��ك على تطلع ال�شركة للعمل

مع �أرامك�س  ،م�شرياً �إىل �أن خدمات النقل التي
�ستوفرها �شبكة ال�سكك احلديدية لها تعد من
�أكرث الو�سائل فعالية لإي�صال ال�سلع لعمالئها يف
جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومن
ثم �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي .منوهاً �إىل
�أن هذه ال�شراكة �إ�ضافة �أخرى من �ش�أنها �أن تعزز

من �صناعة اخلدمات اللوج�ستية يف املنطقة.
ومن جهته قال ح�سني وهبي� :إن م�شروع قطار
االحت��اد يعد خطوة �إىل الأم��ام يف طريق التطور
اال�سرتاتيجي امل�ستمر ال��ذي ت�شهده الإم ��ارات
العربية املتحدة كمركز رائ��د للتجارة والنقل يف
العامل .فمنطقة اخلليج هي واحدة من �أ�سواقنا

�شركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي تفتتح �أول �شاطئ عام على جزيرة ال�سعديات
•• �أبوظبي-الفجر:

افتتحت �شركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي،
امل�ط��ور الرئي�سي لأب��رز ال��وج�ه��ات ال�سياحية
والثقافية وال�سكنية يف �إم��ارة �أب��وظ�ب��ي� ،أول
�شاطئ عام على جزيرة ال�سعديات ميتد م�سافة
 400مرت .وي�ضم ال�شاطئ اجلديد مرافق
متنوعة تتيح ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية
ال �ت��ي ت�ن��ا��س��ب م ��رت ��ادي ال �� �ش��واط��ئ وحمبي
الأج ��واء البحرية املنع�شة .ويف ه��ذا الإطار،
ق��ام��ت ال���ش��رك��ة بتعيني ب�ي��ك (،)BAKE
ال�شركة املتخ�ص�صة يف جمال �إدارة ال�شواطئ،
ل�ت��ويل مهمة �إدارة �شاطئ ال�سعديات العام
ال ��ذي يفتتح م��ن ال���س��اع��ة �� 8ص�ب��اح�اً وحتى
ال�ساعة  8م���س��اءً ،وتعيني منقذين ل�ضمان
�سالمة الزوار.
يحتوي �شاطئ ال�سعديات العام  ،ال��ذي يقع
مب �ح ��اذاة ف �ن��دق ب ��ارك ح �ي��اة �أب��وظ �ب��ي ،على
جمموعة وا�سعة من اخلدمات منها كرا�سي
للتمدد واال� �س�ترخ��اء ،وح � ّم��ام��ات ،وخزائن،
وغ��رف تبديل املالب�س ،ومنا�شف ،ومظالت،
ومواقف وا�سعة لل�سيارات .كما �سيتم تدريجياً
واعتباراً من الربع الثالث من العام،2013
افتتاح مطعم للوجبات اخلفيفة ،وحمل لبيع
ثياب البحر وامل�ع��دات الريا�ضية ،بالإ�ضافة
�إىل �إط�ل�اق ال�ع��دي��د م��ن الأن���ش�ط��ة البحرية

ال�صديقة للبيئة مثل ركوب الأمواج ،والإبحار
بالقوارب ال�شراعية والكثري غريها.
وتعليقاً على ذل��ك ،ق��ال �أح�م��د عبد الكرمي
ال� �ف� �ه� �ي ��م ،امل � ��دي � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي للت�سويق
واالت �� �ص��االت وامل�ب�ي�ع��ات وال �ت ��أج�ير يف �شركة
التطوير واال�ستثمار ال�سياحي :ي�سرنا افتتاح
�شاطئ ال�سعديات العام الذي ي�ضم جمموعة
م��ن امل��راف��ق ال�ت��ي تلبي اح�ت�ي��اج��ات املقيمني
يف ال���س�ع��دي��ات وك��ذل��ك ال���ض�ي��وف القادمني
م��ن خمتلف �أرج ��اء �أب��وظ�ب��ي .ويتميز موقع
ال�شاطئ بفرادته ،حيث ي�شكل موقعاً مثالياً
للزوار الباحثني عن وجهة طبيعية �صديقة
للبيئة لال�ستمتاع ب�أجوائه الهادئة واملناظر
الطبيعية اخلالبة بعيداً عن �صخب احلياة
يف املدينة  .ي�شغل �شاطئ ال�سعديات موقعاً
فريداً ،حيث حتيط به حممية الكثبان الرملية
املغطاة بالنباتات اخل�ضراء الطبيعية ،والتي
جتري حمايتها من خالل منع عمليات البناء
م�سافة  60م�ت�راً ع��ن ال���ش��اط��ىء ،وه ��ذا ما
و�ضعته �شركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي
يف االع�ت�ب��ار ع�ن��د ت�ط��وي��ره��ا مل��راف��ق ال�شاطئ
ال �ع��ام ،ح�ي��ث مي�ك��ن ال��و� �ص��ول �إىل ال�شاطئ
فقط عن طريق ممرات خ�شبية مرتفعة ملنع
�إحل ��اق �أي �أ� �ض��رار ب�ه��ذه املنطقة احل�سا�سة.
كما يعترب �شاطئ ال�سعديات موطناً طبيعياً
لل�سالحف ال�صقرية امل�ن�ق��ار ال�ت��ي ت ��أت��ي كل

الرئي�سية ،وم��ع ه��ذه ال�شراكة �ستتمتع �أرامك�س
بو�سيلة نقل متعدد الو�سائط ،حيث �أن خف�ض
تكاليف العمليات واخل��دم��ات اللوج�ستية عرب
احلدود تعد من املزايا التناف�سية التي تعزز من
�أعمالنا الإقليمية ب�شكل كبري .كما �أنها تتنا�سب
�أي�ضا ا�سرتاتيجياً مع منوذج �أعمالنا امل�ستدامة،

جمعية الإمارات للمتداولني ت�شارك يف مومتر
الأ�سواق املالية العاملية يف �سنغافورة
•• دبي-وام:

عام بني �شهري �أبريل ومايو لت�ضع بيو�ضها.
وخ�ل�ال م��وا��س��م و� �ض��ع ال�ب�ي����ض والتفقي�س،
ي�ق��وم ف��ري��ق متخ�ص�ص وم �ت��درب م��ن �شركة
التطوير واال�ستثمار ال�سياحي بر�صد م�سارات
ال���س�لاح��ف و�أع���ش��ا��ش�ه��ا م��ع ال�ق�ي��ام بدوريات
ي��وم�ي��ة ع�ل��ى ال���ش��اط��ئ ل�ضمان جن��اح عملية
التفقي�س وبالتايل احلفاظ على هذا احليوان
البحري املهدد باالنقرا�ض.
ك�م��ا يتمييز م��وق��ع ��ش��اط��ئ ال���س�ع��دي��ات العام
بقربه م��ن جمموعة م��ن املنتجعات العاملية
م��ن فئة اخلم�س جن��وم منها منتجع �سانت

احتاد م�صارف الإمارات :االرتقاء بال�صناعة
امل�صرفية مبا يخدم االقت�صاد الوطني
•• �أبوظبي-وام:

حقق �إحتاد م�صارف الإم��ارات العام املا�ضي العديد من الإجن��ازات التي �ساهمت يف دعم وتطوير القطاع امل�صريف
ب�شكل نوعي و�إبراز الدور الكبري الذي يلعبه االحتاد يف متثيل وتوحيد البنوك الأع�ضاء وتنمية التعاون واالن�سجام
فيما بينها ل�لارت�ق��اء بال�صناعة امل�صرفية مب��ا ي�خ��دم االقت�صاد الوطني يف ال��دول��ة  .وع�م��ل االحت��اد على رفع
م�ستوى التن�سيق والتعاون مع امل�صرف املركزي وذلك بالت�شاور امل�ستمر فيما يتعلق بالق�ضايا امل�صرفية و�أبرزها
مو�ضوع نظام الرهن العقاري حيث ا�ستطاع االحتاد من خالل االجتماعات املكثفة للمجل�س اال�ست�شاري للر�ؤ�ساء
التنفيذيني واللجان الفنية املتخ�ص�صة ا�ستخال�ص ا�ستبيان موحد للبنوك ورفعه اىل امل�صرف املركزي للنظر فيه
وكذلك كان امل�صرف املركزي وافق على ت�أجيل تنفيذ نظام ال�سيولة و تعميم مراقبة حدود الرتكزات االئتمانية
بناء على تو�صية االحتاد لإتاحة الفر�صة للبنوك لدرا�سة املو�ضوعني و�إبداء الر�أي .وعلى �صعيد مو�ضوع �إن�شاء
�شركة االحتاد للمعلومات االئتمانية فقد تابع االحتاد مع وزارة املالية وامل�صرف املركزي �إجراءات �إن�شاء ال�شركة
وهو ع�ضو �أ�سا�سي يف اللجنة التي ت�شرف حاليا على تنفيذ امل�شروع  .ومن �أبرز الإجن��ازات مبادرة االحتاد ب�إعداد
�ضوابط تعيني اخلرباء امل�صرفيني .
�إذ بناء على مقرتحات االحتاد بتنظيم مهنة اخلرباء مت توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وامل�صرف املركزي
بخ�صو�ص �ضوابط تعيني اخلرباء امل�صرفيني يف الدولة وت�شكيل جلنة م�شرتكة ت�ضم االحتاد وامل�صرف املركزي
ووزارة العدل للبت بطلب الراغبني يف احل�صول على تراخي�ص خرباء م�صرفيني .من ناحية �أخرى قدم االحتاد
�إىل وزارة العدل اق�تراح��ا ب�إن�شاء حماكم جتارية متخ�ص�صة للنظر يف دع��اوى امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية يف
الدولة اقتداء بقرار دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي .وتقدم معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير رئي�س جمل�س �إدارة
احتاد م�صارف الإمارات بال�شكر �إىل البنك املركزي لدعمه املتوا�صل والبنوك الأع�ضاء كافة واملجل�س اال�ست�شاري
للر�ؤ�ساء التنفيذيني واللجان الفنية على �إ�سهاماتهم الكبرية التي �ساعدت يف حتقيق االحتاد لهذه الإجنازات.
وق��ال �إن االحت��اد ميتلك كافة الإمكانيات واخل�برات التي ت�ساعده على حتقيق �أداء متميز وفعال خ�لال العام
اجلاري �أي�ضا واحلفاظ على مكانة القطاع امل�صريف يف الدولة مبا يخدم العمالء واملجتمع واالقت�صاد الوطني .
و�أ�ضاف �أن �إحتاد م�صارف الإمارات يتطلع �إىل رفع ن�سبة التوطني يف القطاع امل�صريف و�إحداث املزيد من التطورات
لدعم البنوك بهدف تلبية �إحتياجات ال�سوق وامل�ساعدة على ت�سريع خطوات تطوير القطاع امل�صريف على امل�ستويني
املحلي والإقليمي  .و�ساهم االحتاد بالتن�سيق مع كافة البنوك يف التعاون مع اللجنة اخلا�صة لت�سوية املديونيات
املتعرثة للمواطنني .

ريجي�س جزيرة ال�سعديات الذي ي�ضم 377
غ��رف��ة وج�ن��اح�اً ،وف�ن��دق ب��ارك ح�ي��اة �أبوظبي
بـ 270غرفة وجناحاً .كما حتت�ضن جزيرة
ال�سعديات مرافق ريا�ضية وترفيهية مميزة
�أبرزها نادي جولف �شاطئ ال�سعديات مبلعبه
ال�شاطئي الأول من نوعه يف املنطقة ،واملجهز
ال�ست�ضافة البطوالت العاملية ،وكذلك نادي
مونتي كارلو ال�شاطئي ،ال�سعديات� ،أول نادي
يحمل العالمة التجارية خارج �إمارة موناكو،
الأم� ��ر ال ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن ال���س�ع��دي��ات عنواناً
مميزاً لل�سكن والرتفيه.

�صوت رو�سيا :الإمارات نافذة التفا�ؤل
يف م�سار االقت�صاد العاملي امل�ضطرب
•• �أبوظبي-وام:

ب �ث��ت حم�ط��ة � �ص��وت رو��س�ي��ا الإذاع� �ي ��ة ت�ق��ري��را حت��دث��ت ف�ي��ه ع��ن البيئة
اال�ستثمارية امل�ستقرة املعززة بالنمو االقت�صادي امل�ستدام يف دولة الإمارات
التي توفر الفتة �إىل �أن الإم��ارات توفر �أف�ضل بيئة جل��ذب اال�ستثمارات
العاملية وت�شكل نافذة التفا�ؤل الوحيدة يف نفق االقت�صاد العاملي املظلم مع
تزايد املخاطر التي تهدد منو االقت�صاد العاملي والتخوف من ت�آكل ثمار
التعايف الذي �شهده بعد الأزمة املالية.
وقالت املحطة يف تقريرها �أن ما ي�شهده اقت�صاد دولة الإمارات من معدالت
منو جيدة وم�ؤ�شرات �أداء �إيجابية يف العديد من القطاعات غري النفطية
مثل ال�سياحة والتجارة واخلدمات اللوج�ستية وارتفاع �أ�سعار النفط ير�سخ
جاذبية الإمارات لال�ستثمارات ويعطي ثقة قوية للم�ستثمرين.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن الإمارات احتلت املركز الأول عامليا من حيث انخفا�ض
ال�ضرائب املفرو�ضة على الأفراد والأعمال واملركز الأول عربيا يف �سهولة
�إق��ام��ة الأع�م��ال يف ال��وق��ت ال��ذي ح��ازت فيه املرتبة ال�ـ  22على م�ستوى
ال�ع��امل ح�سب التقرير ال��ذي �أ��ص��دره البنك ال��دويل ح��ول �سهولة �إقامة
الأعمال للعام  2013والذي يت�ضمن  185دولة.
و�أ� �ش��اد التقرير مب��ا تتميز ب��ه الإم ��ارات م��ن �سهولة الإج� ��راءات الالزمة
لإطالق امل�شاريع اال�ستثمارية وديناميكية نظامها ال�ضريبي نظرا ل�سهولة
دفعها و�ض�آالة حجمها وعدم وجود �أية �ضريبة على �أرباح ال�شركات بعك�س
معظم دول ال�ع��امل الفتا �إىل امل�ساعي التي تبذلها احلكومة الإماراتية
لتح�سني مناخ اال�ستثمار وت�سهيل الإج� ��راءات ال�لازم��ة للبدء بامل�شروع
وال�سماح للم�ستثمر الأجنبي بامللكية الكاملة للم�شروع و�إ��ص��دار قانون
الدين العام الذي من �ش�أنه �أن ي�شجع ال�شركات على اال�ستثمار.
وتطرقت �إذاع ��ة �صوت رو�سيا �إىل توقعات اخل�ب�راء بنمو قطاع الإن�شاء
وم�شاريع تطوير البنية التحتية يف �سوق الإمارات لي�صل �إىل  54.1مليار
دوالر يف  2016بن�سبة منو �سنوية ت�صل �إىل  5ر 4يف املائة.

ونحن على يقني ب�أن هذه ال�شراكة �سوف ت�ساهم
يف تقدمي خدمات مميزة لعمالئنا .
ي�شار �إىل �أن��ه ومبجرد اكتمال امل�شروع �ستغطي
�شبكة ال�سكك احلديدية املخ�ص�صة لنقل الركاب
والب�ضائع على حد �سواء ،م�سافة تقدر بحوايل
 1200ك��م ع�بر الإم� � ��ارات ،و�ست�سهم يف ربط
املجتمعات العمرانية باملناطق النائية ،وتي�سري
ط��رق ال �ت �ج��ارة ،وف�ت��ح ق �ن��وات االت���ص��ال وتعزيز
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة ،و�ست�شكل يف ال��وق��ت ذاته
جزءاً حيوياً من م�شروع القطار اخلليجي الذي
يربط بني دول جمل�س التعاون ،حيث �سرتبط
ال�سكك احلديدية دولة الإمارات بكل من اململكة
العربية ال�سعودية ع�بر م��رك��ز ال�غ��وي�ف��ات غرباً
وب�سلطنة عمان عرب مدينة العني �شرقاً .وقد مت
طرح مناق�صات عقود املرحلة الثانية من امل�شروع
التي �سرتبط منطقة امل�صفح مبينائي خليفة،
وج �ب��ل ع �ل��ي ،وم ��د اخل �ط��وط احل��دي��دي��ة حتى
حدود الدولة مع �سلطنة عمان واململكة العربية
ال�سعودية .كما �أن �أعمال الت�صاميم الهند�سية
املبدئية للمرحلة الثالثة التي �سرتتبط بالإمارات
ال�شمالية هي قيد التنفيذ.

ت� � ��� � �ش � ��ارك ج� �م� �ع� �ي ��ة الإم � � � � � � ��ارات
ل �ل �م �ت��داول�ين يف الأ�� �س ��واق املالية
ومقرها دب��ي يف مومتر الأ�سواق
امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال���س�ن��وي ال� �ـ 52
ال � ��ذي ت�ن�ظ�م��ه امل �ن �ظ �م��ة العاملية
للمتداولني يف البور�صات العاملية
�إي ��ه ��س��ي �آي يف ��س�ن�غ��اف��ورة اليوم
الأربعاء ملدة خم�سة �أيام مب�شاركة
�أك �ث��ر م ��ن  600خ �ب�ير م ��ايل و
ب�ن�ك��ي م ��ن  44دول� ��ة م ��ن بينها
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة.
وي �ف �ت �ت��ح �أع � �م� ��ال امل � ��ؤمت� ��ر ال ��ذي
يعقد يف �سنغافورة للمرة الثانية
بعد  12ع��ام��ا يف معر�ض ومركز
اك�سبو الرمال للم�ؤمترات ثارمان
�شامنوجاراتنام نائب رئي�س وزراء
��س�ن�غ��اف��ورة وزي ��ر امل��ال�ي��ة بح�ضور
ع� � ��دد ك� �ب�ي�ر م� ��ن جم� �م ��وع ��ه من
الر�ؤ�ساء التنفيذيني من خمتلف
ال�شركات العاملية العامللة يف جمال
الأ�سواق املالية .وتعد منظمة �إيه
�سي �آي التي ت�أ�س�ست يف باري�س عام
 1955ـ املظلة العاملية الحتادات
الأ� � � �س � ��واق امل ��ال� �ي ��ة ح � ��ول ال �ع��امل
وت�ضم حاليا نحو � 13أل��ف ع�ضو
م��ن امل�ت��داول�ين يف الأ� �س��واق املالية
وامل �ه �ن �ي�ين وال �ع��ام �ل�ين يف �إدارات
اخل��زي �ن��ة ب��ال �ب �ن��وك وامل�ؤ�س�سات
امل��ال�ي��ة املختلفة يف �أك�ث�ر م��ن 65
دول ��ة ح ��ول ال �ع��امل لت�صبح �أكرب
منظمة عاملية يف ق�ط��اع الأ�سواق
امل��ال �ي��ة .ومي�ث��ل جمعية الإم� ��ارات

ل�ل�م�ت��داول�ين يف الأ� �س ��واق امل��ال�ي��ة ـ
التي ت�أ�س�ست يف نهاية عام 2011
حت��ت مظلة �إي��ه �سي �آي ك��ل من
حم�م��د ال�ه��ا��ش�م��ي رئ�ي����س جمل�س
الإدارة و��س�ل�م��ان ه ��ادي �سكرتري
ع��ام اجلمعية وع�ه��ود عبيد املدير
املايل للجمعية للم�شاركة يف �أعمال
امل�ؤمتر .وقال الها�شمي يف مقابلة
م ��ع وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء الإم � � � ��ارات وام
اليوم �إن النخبة املالية امل�شاركة يف
امل�ؤمتر ال�سنوي ال�ـ  52لإي��ه �سي
�آي ب�سنغافورة �ستجتمع على خلفية
ال�ضغط امل�ستمر على امل�ؤ�س�سات
املالية واالقت�صاد العاملي التي ال
ت ��زال ت�ك��اف��ح لإخ � ��راج نف�سها من
الأزم��ة املالية احلالية الأ�سو�أ منذ
احلرب العاملية الثانية .و�أ�ضاف �أن
املتحدثني البارزين من الأ�سواق
امل��ال �ي��ة يف ال �ع ��امل � �س �ي �ق��دم��ون يف
امل�ؤمتر �إقرتاحات ملعاجلة امل�شاكل
ال� �ت ��ي ت ��وج ��ع االق �ت �� �ص��اد العاملي
والأ�سواق املالية الدولية خ�صو�صا
يف ظل تنامي نفوذ ال�صني وبقية
دول �آ� �س �ي ��ا يف الأ�� � �س � ��واق املالية
ال �ع��امل �ي��ة �إذ �أن م��و� �ض��وع امل�ؤمتر
ال��رئ �ي ����س ب �ع �ن ��وان ت �ف �ه��م �آ� �س �ي��ا ـ
الواقع والنفوذ  .و�أو�ضح هادي �أن
ال�ي��وم الأول للم�ؤمتر �سيتعر�ض
للق�ضايا الإقت�صادية الكلية التي
ت ��ؤث��ر ع�ل��ى �أ�� �س ��واق امل� ��ال العاملية
يف ح�ين ي��رك��ز ال �ي��وم ال �ث��اين على
الأ� �س��واق الآ��س�ي��وي��ة م��ع االهتمام
ب��وج��ه خ��ا���ص ع �ل��ى ال �� �ص�ين التي
ت ��ؤك��د وج��وده��ا ال �ق��وي يف امل�شهد

االق�ت���ص��ادي ال�ع��امل��ي ويف الأ�سواق
امل ��ال� �ي ��ة .ول� �ف ��ت �إىل �أن جمعية
الإم ��ارات للمتداولني يف الأ�سواق
املالية �ستنتهز فر�صة م�شاركتها
يف امل ��ؤمت��ر لتوثيق ع�لاق��ات�ه��ا مع
اجل�م�ع�ي��ات امل�م��اث�ل��ة الأع �� �ض��اء يف
�إي��ه �سي �آي وللتعريف ب�أهدافها
وب��ال�ب�رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة املختلفة
ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا ع �ل��ى م � ��دار العام
للمتداولني الإم��ارات�ي�ين لتو�سيع
م �ع��رف �ت �ه��م ب� ��أع� �م ��ال القطاعات
البنكية يف الأ�سواق املالية املحلية
وال�ع��امل�ي��ة خ���ص��و��ص��ا يف جم ��ال ما
يعرف باخلزينة  .و�أبلغت عبيد وام
�أن امل�شاركني يف امل�ؤمتر �سيناق�شون
التطورات املعا�صرة التي ت�ؤثر على
الأ�سواق املاليه العامليه و�سيتبادلون
�آراءهم جتاه القوانني التي تتحكم
يف التطور امل��ايل يف ال��دول و�سبل
جتنب ت�أثري امل�شاكل العاملية عليها
وكيفية الت�صرف حيالها لتحويلها
�إىل �صورة �إيجابية.

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو� /شوقي �صادق
ح���س��ن ع �ب��داهلل -االردين
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
رق��م ( )290410فعلى
م��ن يجده برجاء ت�سليمه
اىل اق��رب مركز �شرطة او
ال�سفارة االردنية م�شكوراً.

ت فقدانجواز�سفر
فقدت املدعوة /هدية عمر
ع �ل��ي �-أث �ي��وب �ي��ة اجلن�سية
ج� ��واز ��س�ف��ره��ا رق ��م رقم(�)1243418صادر من
�أث �ي��وب �ي��ا م ��ن ي �ج��ده عليه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
050/1120990

ت فقدانجواز�سفر
ف�ق��د امل��دع��و /خ�ط��اب خان
عبدالغفار خ��ان -باك�ستان
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
رقم (�)4115671صادر
م ��ن ب��اك���س�ت��ان م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/7780769

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /اب ��و طاهر
ع �ب��دامل �ن��ان  -بنغالدي�ش
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
رقم (�)0217126صادر
م��ن بنغالدي�ش من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/4489590

ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق ��د امل � ��دع � ��و /ك ��اروب� �ي ��ا
ارونا�شالم ا�سارى -هندي
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
رقم ( )5523938فعلى
م��ن يجده برجاء ت�سليمه
اىل اق��رب مركز �شرطة او
ال�سفارة الهندية م�شكوراً.

ت فقدانجواز�سفر
فقدت امل��دع��وة� /سلمه بت
�سامل عبداهلل -اندوني�سيا
اجلن�سية -جواز �سفرها رقم
رق��م (�)132751صادر
م��ن اندوني�سيا م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/4425741

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /تورك اال�سالم
عبدالر�شيد  -بنغالدي�ش
اجلن�سية -جواز �سفره رقم
رق��م (�)575602صادر
م��ن بنغالدي�ش من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
052/8020202
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�إعالمي حائز على جائزة �إميي التلفزيونية �أبوظبي قادرة على �إدها�ش زوارها
•• �أبوظبي-وام:

14

�سجل بيرت جرينربج املنتج والإع�لام��ي اال�ستق�صائي احلائز على جائزة
�إميي والذي �صنفته جملة ترافيل ويكلي �ضمن �أكرث املتخ�ص�صني ت�أثريا
بقطاع ال�سياحة حلقة يف �أبوظبي لربناجمه املخرب ال�سياحي على �أن تبثها
�شبكة بي بي �أ�س الأمريكية يف وقت الحق من العام اجلاري.
وتغطي احللقة ع��ددا م��ن �أه��م امل�ع��امل ال�سياحية يف الإم ��ارة ومنها ق�صر
الإم��ارات و ق�صر ال�سراب منتجع ال�صحراء ب��إدارة �أنانتارا و جامع ال�شيخ
زايد الكبري  .ويحظى جرينربج الذي اعتاد زيارة �أبوظبي منذ العام 1992
باحرتام كبري يف الأو�ساط ال�سياحية الأمريكية كمرا�سل و�صحفي ميداين
�صاحب م�صداقية وا�سعة لدى امل�شاهدين و�أكد �أن امل�سافرين الأمريكيني

يبحثون دائما عن وجهات فاخرة ذات خ�صو�صية م�شريا �إىل �أن �أبوظبي
متتلك عراقة ثقافية ومنتجا �سياحيا متنوعا قادرا على اجتذابهم.
وقال الإعالمي الذي يعمل �أي�ضا حمررا لأخبار ال�سياحة يف �شبكة �سي بي
�سي و�سيعود �إىل �أبوظبي يف �شهر �أبريل املقبل حل�ضور فعاليات قمة جمل�س
ال�سفر وال�سياحة العاملي متتلك الإمارة �شركة طريان تنقل امل�سافرين من
مقا�صد عديدة بالواليات املتحدة �إليها وغالبيتهم من رجال الأعمال لكن
مبجرد ر�ؤيتهم لها �سيعودون بالت�أكيد لإح�ضار �أ�صدقائهم وعائالتهم
وهنالك �أي�ضا منتج �سياحي تت�شكل مالحمه تدريجيا و�أ�صبح يف متناول
امل�سافرين م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ليمنحهم خ�ي��ارا ج��دي��دا يتوجهون
�إليه ويلبي احتياجاتهم فالكثريون ي�س�ألونني عن وجهات مل يزوروها من
قبل وبالت�أكيد تقدم �أبوظبي ردا مثاليا على هذا ال�س�ؤال و�أ�ضاف �أثق يف

�أن �أبوظبي �ستده�ش ه�ؤالء الزوار مبعاملها ال�سياحية ومرافقها الفندقية
ومنتجعاتها الفخمة  .و�أو�ضح جرينربج الذي حل �ضيفا على برامج �أوبرا
وينفري و ذا فيو و كانون �أوبراين امل�سائي و مبا�شر مع الري كينج �أن �أبوظبي
يجب �أن تقدم نف�سها كوجهة توقف للم�سافرين من الواليات املتحدة الذين
�سي�صبحون �سفراء لنقل جتربتهم فيها للمزيد م��ن ال ��زوار املحتملني.
و�أ�ضاف الإعالمي ال��ذي ي��زور الإم��ارة بدعوة من هيئة �أبوظبي لل�سياحة
والثقافة و�شركة االحتاد للطريان يجب التعريف ب�أبوظبي كوجهة �سياحية
متعددة الأبعاد �سواء كمحطة توقف يف رحالت الطريان البعيدة �أو مق�صد
نهائي يف ختام اجلوالت ولي�س وجهة رئي�سية فح�سب وهو ما مينحها فر�صة
�إدها�ش الزائر عندما يكت�شفها للمرة الأوىل .امل�سافر الأمريكي لن يقرر
فج�أة التوجه �إىل �أبوظبي فهذه الوجهة ال�سياحية ال تتمتع بهذا امل�ستوى

من الوعي واالنت�شار يف الواليات املتحدة ويتحتم �أوال ا�ستقطابه ومفاج�أته
وحتفيزه على العودة جمددا ونقل الر�سالة �إىل �أ�صدقائه وهذه الر�سالة
�ست�شكل �أق��وى �أداة ت�سويقية لبناء وع��ي ع��ام بالوجهة ال�سياحية يف دول
�أمريكا ال�شمالية  .و�أو�ضح جرينربج البالغ من العمر  63عاما وزار 150
دول��ة خالل م�سريته املهنية املمتدة لأربعة عقود �أن طموحات الإم��ارة يف
قطاع ال�سياحة يدعمها النمو املطرد يف �شبكة رحالت االحت��اد للطريان .
وقال االحتاد للطريان مل ت�أخذ النهج التقليدي لبناء �شركة طريان معظم
ال�شركات العاملة يف القطاع تبد�أ بالقول �أنها تطري �إىل قاعدة رئي�سية وهي
يف هذه احلالة �أبوظبي االحت��اد للطريان مل تفعل ذلك بل اعتمدت على
ر�سالة مفادها نحن نطري عرب هذه الوجهة ومن خاللها ميكنك الو�صول
�إىل �أي مكان .وت�ستفيد �أبوظبي من ذلك .

انعقاد �أوىل جل�سات م�ؤمتر عجمان الدويل ال�ساد�س للتخطيط العمراين

را�شد النعيمي :يتوفر يف عجمان كافة املقومات الآمنة امل�شجعة على اال�ستثمار وال�سكن لكافة اجلن�سيات
•• عجمان ـ حممد بدير :

�شهدت جل�سات اليوم الثاين مل�ؤمتر
عجمان الدويل ال�ساد�س للتخطيط
العمراين حتت �شعار التخطيط ملدن
�أم�ن��ة اجلل�سة احلكومية املفتوحة
وال �ت��ي ت��ر�أ��س�ه��ا �سمو ال�شيخ را�شد
ب��ن حميد النعيمي رئي�س امل�ؤمتر
رئ�ي����س دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ة والتخطيط
ب�ع�ج�م��ان ،وحت ��دث خ�لال�ه��ا �سعادة
ال �ع �م �ي��د ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن عبد
اهلل ال�ن�ع�ي�م��ي ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د العام
ل���ش��رط��ة ع�ج�م��ان ،و� �س �ع��ادة العميد
� �ص��ال��ح � �س �ع �ي��د امل �ط��رو� �ش��ي مدير
ع��ام االدارة ال�ع��ام��ة ل�ل��دف��اع املدين
بعجمان ،وقدمت اجلل�سة الدكتورة
ن��ورا �سلطان امل��رزوق��ي رئي�سة ق�سم
ال�ع�لاق��ات العامة واالع�ل�ام بدائرة
البلدية والتخطيط.
وعر�ض �سمو ال�شيخ را�شد بن حميد
النعيمي ،املقومات الأ�سا�سية للأمن
واال� �س �ت �ق��رار ،م��ن خ�ل�ال مقومات
االمن االقت�صادي بالقطاع ال�صناعي
والقطاع احلكومي ومقومات االمن
الغذائي ومقومات االم��ن ال�صحي
وم�ق��وم��ات االم��ن البيئي ،وب�ين �أن
االم��ارة تتمتع بكافة ه��ذه املقومات
مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع ال �ت �ط��ور الكبري
ال� ��ذي ت���ش�ه��ده االم � ��ارة ل �ه��ذا فهي
ت�شهد �إق �ب��ا ًال منقطع ال�ن�ظ�ير من
امل�ستثمرين وال��واف��دي��ن م��ن كافة
اجلن�سيات ،الفتاً ب�أن منجزاتها من
امل�شاريع التنموية �ساهمت يف ذلك.
كما ا�ستعر�ض �سموه اهم م�شاريعها
وم�ن�ه��ا م���ش��اري��ع ال���ص��رف ال�صحي
والطرق والبنية التحتية واجل�سور
وامل �ق��وم��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي توفرها
الإم� � � ��ارة ل �� �س �ك��ان �ه��ا يف م�شاريعها
اخل� ��� �ض ��راء وح��دائ �ق �ه��ا املرتامية
الأط� � � � ��راف وال � �ت� ��ي ت �� �ض �ع �ه��ا بعني
االعتبار بالن�سبة للتوزيع ال�سكاين

يف ك��اف��ة امل �ن��اط��ق م �� �ش�يرا �إىل �أن
ه ��ذه امل �ق��وم��ات امل �ت��وف��رة يف �إم� ��ارة
عجمان جعلتها حمط �أنظار العامل
و�إهتمام اخلرباء ملا تتوفر فيها من
مقومات االمن ال�سكاين والوظيفي
للمواطنني واملقيمني باالمارة.
وق � ��ال ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ال �ن �ع �ي �م��ي يف
خ�لا��ص��ة ح��دي�ث��ه ب� ��أن ع��ام��ل االمن
من اب��رز التحديات التي قد تواجه
امل� ��دن وال �ت �ح��دي االك�ب��ر يف كيفية
م��وائ �م��ة امل �خ �ط��ط اال�سرتاتيجي
ال�شامل للمدينة مع متطلبات االمن
الب�شري وعنا�صر اال��س�ت��دام��ة ،كما
يجب مراعاة النمو ال�سكاين املتزايد
والتنوع الثقايف واالجتماعي لبناء
م��دن ام�ن��ة  ،ك��ذل��ك اك��د �سموه على
اهمية ت�ضافر وتكامل اجلهود بني
خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية االمنية
وامل��دن�ي��ة م��ن �أج��ل خلق م��دن �آمنة
جمتمعيا و�إقت�صاديا وبيئيا.
وت � �ن� ��اول ال �ع �م �ي��د ال �� �ش �ي��خ �سلطان

النعيمي� ،أهمية التعاون مع اجلهات
ذات ال �ع�لاق��ة ب��الأم��ن والتخطيط
ال �ع �م ��راين يف ح �ك��وم��ة ع �ج �م��ان يف
التخطيط الآم ��ن امل ��دن وال �ت��ي من
�أه�م�ه��ا دائ ��رة ال�ب�ل��دي��ة والتخطيط
بعجمان  ،و�آ�شار �إىل منجزات اللجنة
امل ��روري ��ة ال �ت��ي ت���ض��م ال �ع��دي��د من
املعنيني ب��ذل��ك يف الإم� ��ارة وخا�صة
دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان
والإدارة العامة للدفاع املدين وغريها
 ،ونوه �إىل �أن �إمارة عجمان تعد �أقل
�إم��ارة يف الدولة ت�شهد �إنخفا�ضا يف
عدد الوفيات الناجمة عن احلوادث
ل �ع��دة �أ� �س �ب��اب م��ن �أه �م �ه��ا م�شاريع
الطرق والبنية التحتية والإ�شارات
ال��رق �م �ي��ة وال �ت �ق �� �س �ي �م��ات الإداري � � ��ة
للمناطق والتجهيزات التقنية التي
ت��وف��ره��ا وزارة الداخلية يف متابعة
احل��وادث واجلرائم ب�أنواعها م�ؤكدا
ب��أن ه��ذا التعاون �أثمر يف �إنخفا�ض
ن�سب اجلرمية واحلوادث يف الإمارة

مم��ا ع��زز مكانتها ح�ضاريا وجعلها
م��ن امل �ن��اط��ق الأك�ث��ر �أم �ن��ا لل�سكان
فيها.
و�أك ��د العميد ��ص��ال��ح امل�ط��رو��ش��ي يف
ورق��ة عمل عر�ضها خ�لال اجلل�سة
دور ال �ت �ن �� �س �ي��ق ال� ��دائ� ��م م ��ع دائ� ��رة
ال �ب �ل��دي��ة وال �ت�خ �ط �ي��ط ب�ع�ج�م��ان يف
ت��وف�ير ك��اف��ة م�ستلزمات ال�سالمة
ال �ع ��ام ��ة وا�� �س� �ت� �خ ��راج الرتاخي�ص
اخلا�صة بذلك للمن�ش�آت الإقت�صادية
وم � � ��ا �إىل ذل � � ��ك م � ��ن ام � � � ��ور ذات
ع�لاق��ة ب ��إج��راء ال�ت�م��اري��ن الوهمية
وال �ت��دري �ب��ات ال�ع�م�ل�ي��ة ع�ل��ى �أعمال
الدفاع املدين م�شرياً �إىل �أن الإدارة
العامة للدفاع املدين ال تدخر جهدا
يف ن �� �ش��ر ث �ق��اف��ة ال �� �س�لام��ة العامة
ب�ين ك��اف��ة ف�ئ��ات املجتمع م��ن خالل
امل �ح��ا� �ض��رات وال� � ��دورات التثقيفية
والندوات وتوزيع الن�شرات التثقيفية
وغريها من الإج��راءات الإحرتازية
اخلا�صة ب�سالمة ال�سكان واحلفاظ

على املن�ش�آت الإقت�صادية واملناطق
ال �� �ص �ن��اع �ي��ة وغ�ي�ره ��ا م ��ن االم � ��ور
املتعلقة بال�سالمة العامة والبيئة
م�ؤكدا �أنها لن تتوانى يف متابعة �أية
مت�سببني يف تلوث البيئة �أو الت�أثري
على ال�صحة وال�سالمة العامة وفق
�إ�سرتاتيجيات الدفاع املدين املعتمدة
بتوجيهات من القيادة وحر�ص منها
على حتقيق التنمية امل�ستدامة.
و�شهدت اجلل�سة احلكومية املفتوحة
عدة �إ�ستف�سارات  ،بني خاللها ال�شيخ
را�شد النعيمي ،ان التحول التاريخي
ال��ذي ي�شهده ال�ع��امل حالياً ترافقه
م�ظ��اه��ر دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة تتمثل بالنمو
ال �� �س �ك ��اين ،وال �ت �ح �� �ض��ر املتنامي،
وت�أثريات العوملة ،والتدهور البيئي
وانت�شار التكنولوجيا الرقمية  ،حيث
ان تفاعل هذه الظواهر فيما بينها
ي�ؤثر على امن اكرث من �ستة باليني
ب�شر هم �سكان عاملنا احلايل  ،وت�شكل
املدينة حلبة لهذه ال���ص��راع واملكان

االك �ث�ر حت��دي �اً ل�لام��ن االن �� �س��اين ،
ح �ي��ث مت �ث��ل امل� ��دن اف �� �ض��ل ام ��ل لنا
لتحقيق اع�ل��ى م�ستوى م��ن االمن
لأكرب عدد من النا�س.
ون ��وه ب� ��أن ح�ك��وم��ة ع�ج�م��ان �شديدة
احل��ر���ص على ال�سالمة ال�شخ�صية
للأفراد ب�إعتبارها ظواهر متعادلة
الأبعاد واملعاين ،وان االمن هو احد
م�ت�ط�ل�ب��ات احل �ي��اة ال �ت��ي ت���س��اه��م يف
حت�سني نوعية العي�ش فيها،كما ان
ق�ضايا اجل��رائ��م والعنف ،وتخريب
ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة واخل � ��دم � ��ات ،هي
ظواهر ترافق املدينة احلالية.
و�أك � ��د �أن� ��ه وف ��ق ت��وج �ي �ه��ات �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م �ي��د ب ��ن را�شد
ال �ن �ع �ي �م��ي ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س االعلى
حاكم عجمان،امل�ؤكدة على التطور
والنه�ضة العمرانية الكبرية واللذان
ت�شهدهما ام ��ارة عجمان خ�صو�صاً
ودول� ��ة االم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ب���ص��ورة ع��ام��ة ،ن�ع�م��ل ع�ل��ى �ضرورة

نفذتها موا�صفات والتنمية االقت�صادية بالإمارة

حملة تفتي�ش ميدانية للت�أكد من توافر معايري اجلودة وال�سالمة با�سطوانات الغاز ب�أ�سواق ال�شارقة
•• �ضبط � 11أ�سطوانة خمالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق ال�رشكات املنتجة

•• ال�شارقة-الفجر:

نفذت هيئة الإم��ارات للموا�صفات واملقايي�س موا�صفات
ودائ��رة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة حملة تفتي�ش
ميدانية م�شرتكة على �شركات توزيع ا�سطوانات الغاز
ال�ب�ترويل امل�سال يف �أ� �س��واق �إم ��ارة ال�شارقة للت�أكد من
ت��واف��ر م�ع��اي�ير ��س�لام��ة وج ��ودة اال� �س �ط��وان��ات املتداولة
ب��الإم��ارة ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية االلزامية
بالنظام االم��ارات��ي ال�سطوانات ال�غ��از ال�ب�ترويل امل�سال
الذي بدا تطبيقه اعتبارا من العام املا�ضي.
و�أكد ال�سيد حممد �أحمد املال مدير �إدارة املقايي�س بهيئة
الإم� ��ارات للموا�صفات واملقايي�س يف ت�صريح ل��ه �أم�س
�أن هذه احلملة ج��اءت يف �إط��ار اتفاقية التعاون املربمة
بني موا�صفات و دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة
لتعزيز اجلهود وتبادل اخل�برات وحتقيق �أف�ضل �أداء يف
القطاعني احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص وم�سح �أ� �س��واق الإم ��ارة
للت�أكد م��ن ج��ودة ال�سلع وامل�ن�ت�ج��ات امل�ت��داول��ة و�ضمان
مطابقتها لأف�ضل املمار�سات العاملية حلماية امل�ستهلك
و�ضمان �سالمته.
و ا�شار �إىل �أن��ه مت اج��راء زي��ارات ميدانية م�شرتكة قام
بها فنيون م��ن الهيئة وال��دائ��رة و�شملت �أرب ��ع �شركات
توزيع بال�شارقة للتحقق من كمية الغاز امل�سال �ضمن
اال�سطوانات العائدة لهذه ال�شركات حيث مت ا�ستخدام
م�ي��زان ادارة املقايي�س بالهيئة ومت التحقق م��ن جميع
اال�سطوانات املوجودة يف �سيارات التوزيع التابعة لهذه
ال�شركات وقت تنفيذ احلملة التفتي�شية والتي بلغ عددها
الإجمايل  38ا�سطوانة من �سعات  11كيلو جرام و 22
كيلو جرام و �ضبط مفت�شو الهيئة والدائرة  11ا�سطوانة
خمالفة منها غري مطابقة للوزن املطلوب ووجود بع�ض
اال� �س �ط��وان��ات ال�ت��ي ال تت�ضمن قيمة وزن اال�سطوانة
ال �ف��ارغ��ة يف ب�ط��اق��ة ال�ب�ي��ان ع�ل��ى رق�ب��ة اال��س�ط��وان��ة مبا

يخالف النظام االم��ارات��ي ال�سطوانات ال�غ��از البرتويل
امل�سال .وقال املال �أن موا�صفات طلبت من دائرة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة يف ال���ش��ارق��ة ات �خ��اذ االج � ��راءات القانونية
ال�لازم��ة بحق ال���ش��رك��ات املخالفة م�شريا �إىل �أن هذه
الإج��راءات ت�أتي يف �إط��ار تكثيف جهود الهيئة والدائرة
ملراقبة الأ��س��واق ورف��ع م�ستوى الوعي ل��دى امل�ستهلكني
وال�ت�ج��ار حل�م��اي��ة امل�ستهلك م��ن خ�ل�ال م�سح الأ�سواق
اخلا�ص باملنتجات احلا�صلة على �شهادة املطابقة والنظام
الوطني للقيا�س حتقيقا لر�ؤية الدولة الرامية لأن تكون
الإمارات من �أف�ضل دول العامل مع حلول . 2021
وذكر �أن الهيئة تقوم بالت�أكد من �سالمة ا�سطوانات الغاز
عن طريق اج��راء اختبارات خمتلفة من حيث ال�ضغط
والت�صوير بالأ�شعة ل�ضمان �سالمة االج��زاء امللحومة
وخلوها من العيوب �إ�ضافة اىل الت�أكد من وج��ود كافة
البيانات االي�ضاحية على اال�سطوانة والتى ت�شتمل على
الرقم املت�سل�سل وتاريخ ومكان الت�صنيع وعالمة الطرف
الثالث الذى قام بالفح�ص وتاريخ اعادة الت�أهيل والوزن
االجماىل لال�سطوانة وتقوم الهيئة بالرقابة القانونية للموا�صفات وامل�ق��اي�ي����س ح��ر���ص اجل��ان�ب�ين ع�ل��ى تفعيل
ع�ل��ى ��س�ع��ات ا��س�ط��وان��ات ال �غ��از م��ن �أج ��ل ��ض�م��ان تطبيق الرقابة على املنتجات املتداولة يف �أ�سواق �إمارة ال�شارقة
م�ع��اي�ير ال���س�لام��ة ال���ض��روري��ة ودق ��ة االوزان ع�ل��ى تلك لتحقيق تناف�س �شريف بني امل�صنعني والتجار مما ي�سهم
الأ�سطوانات .و�أ�شاد بالتعاون القائم بني هيئة الإمارات بتعزيز الثقة بالقطاعات االقت�صادية املختلفة ويدعم
للموا�صفات واملقايي�س ودائ��رة التنمية االقت�صادية يف عملية جعل الأ� �س��واق مثالية م��ن حيث اجل��ودة وح�سن
ال�شارقة واجلهات االحت��ادي��ة واملحلية الأخ��رى حلماية الأداء وخلوها من املنتجات الغري املطابقة للوائح الفنية
امل�ستهلك م�شريا �إىل �أن االتفاقية املوقعة بني اجلانبني الإلزامية املعتمدة يف الدولة.
ت��رك��ز ع�ل��ى ال �ت �ع��اون وال�ت�خ��وي��ل يف جم��ال املرتولوجيا و�أ�ضاف �أنه يجري بحث الآليات املنا�سبة لتنظيم حمالت
القانونية و مطابقة املنتجات اخلا�ضعة للرقابة الإلزامية م�شرتكة بني الهيئة و الدائرة يف مراقبة الأ�سواق و�سبل
يف �إط��ار التعاون امل�شرتك بني الطرفني وحر�صاً منهما رفع م�ستوى الوعي لدى امل�ستهلكني والتجار واملتعاملني
على تفعيل الرقابة املرتولوجية القانونية للت�أكد من ب ��أ� �س��واق ال��دول��ة ل�ي�ع��رف ك��ل ط��رف ح�ق��وق��ه وواجباته
�سالمة �أدوات القيا�س وفقاً للمتطلبات الإلزامية ومبا ل���ض�م��ان حت�ق�ي��ق �أق �� �ص��ى درج � ��ات اجل � ��ودة يف املنتجات
يحقق احلماية ال�لازم��ة للم�ستهلك وي��دع��م االقت�صاد واخل��دم��ات امل�ق��دم��ة ب��ال��دول��ة م��ن خ�لال تنظيم برامج
ال��وط�ن��ي .و�أك ��د م��دي��ر �إدارة املقايي�س بهيئة الإم ��ارات توعية منظمة و�شاملة بت�ضافر اجلهود بني امل�ؤ�س�سات

احلكومية والعامة واخلا�صة املعنية.
و �أ� �ش��ار �إىل �أن ق��رار تطبيق اع�ت�م��اد وت�سجيل اللوائح
اجلديدة اخلا�صة با�سطوانات الغاز جاء نظراً ملا متثله
م��ن م���ص��در خ�ط��ر ع�ل��ى ح �ي��اة امل�ج�ت�م��ع يف ح ��االت عدم
��ص�لاح�ي��ة ال�ك�ث�ير م��ن اال� �س �ط��وان��ات م��ا ق��د ي � ��ؤدي اىل
انفجارها يف اي��ة حلظة بالإ�ضافة �إىل خماطر ت�سريب
الغاز من اال�سطوانة ب�سبب تلف �صمام الأم��ان اخلا�ص
بها ما قد ي�ؤدي اىل ن�شوب احلرائق مو�ضحا �أنه مت �إعداد
معايري لوائح االعتماد والت�سجيل بالتعاون مع اجلهات
اخلا�صة واحلكومية ذات العالقة بالدولة والتي تتمثل
يف ال�ق�ي��ادة العامة للدفاع امل��دين وبلدية دب��ي وجمل�س
�أبوظبي للجودة واملطابقة ودائ��رة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة و�شركة �أدن ��وك للتوزيع وم�ؤ�س�سة الإم ��ارات
للبرتول و�شركة غاز الإمارات.

ال�سيطرة على هذه النه�ضة والتطور
العطاء بعد ان�ساين م�شرق.
ون � ��وه � �س �م��وه ب� � ��أن دائ� � ��رة البلدية
والتخطيط بعجمان تريد من هذا
امل�ؤمتر ال��دويل ال�ساد�س للتخطيط
ال� �ع� �م ��راين ت �� �س �ل �ي��ط ال �� �ض ��وء على
حماور امل�ؤمتر ،من خالل امل�شاركني
فيه بدعم تفاعلي م�ؤ�س�ساتي للأفكار
وال�ت�ج��ارب م��ن الآخ��ري��ن ،باعتباره
ملتقى للتحاور ومناق�شة احللول
والأف �ك��ار املتعلقة مبو�ضوع امل�ؤمتر
وحم� � ��اوره .ول �ف��ت ب � ��أن وج� ��ود عدد
من املخت�صني العامليني ،والباحثني
،واالكادميني واخلرباء املعماريني و
املخططني للمدن،و�صانعي القرار
العمراين يف عر�ض افكارهم و�آراءهم
وجتاربهم ،وم��ن خ�لال املحا�ضرات
واملناق�شات وور���ش العمل من �ش�أنه
�أن يحقق الأه ��داف الإ�سرتاتيجية
ل��ه وي���ص��ب يف م�صلحة الإم � ��ارة يف
تتبع التو�صيات ور�صدها للأخذ بها

يف التخطيط امل�ستقبلي مل�شاريعها
التنموية التي حتقق �إ�سرتاتيجياتها
التنموية .هذا ومتحورت اجلل�سات
الأوىل مل � ��ؤمت� ��ر ع �ج �م��ان ال � ��دويل
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ال � �ع � �م ��راين يف يومه
ال �ث��اين مب��وا��ض��ع ه��ام��ة ذات عالقة
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط امل� ��درو�� ��س مل� ��دن �آمنة
والذي �أعترب امل�شاركون يف اجلل�سات
ب�أن مو�ضوع النقا�ش لهذا الأمر هام
يف ت��وف�ير الآج � ��واء الآم �ن��ة ل�سكان
امل��دن من قبل اجلهات ذات العالقة
و�أ�ستهل احلديث يف اجلل�سة الأوىل
الأ�ستاذ �صباح م�شتت رئي�س اللجنة
العلمية امل�ؤمتر مقدما احل�ضور يف
اجلل�سة وهم �سعادة العميد �سلطان
النعيمي نائب القائد العام ل�شرطة
عجمان ،وال��دك�ت��ور بو�ضياف بوزيد
وف�ي�ك�ت��ور ل��وك��اري�ت��و ،والأ� �س �ت��اذ نزار
ال�صياد والعميد �صالح املطرو�شي
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� �ل ��دف ��اع امل � � ��دين يف
ع�ج�م��ان .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م�ؤمتر
عجمان الدويل للتخطيط العمراين
ال��ذي ينظم مبركز زاي��د للمعار�ض
وامل��ؤمت��رات بجامعة عجمان للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا مب �ن �ط �ق��ة اجل ��رف
وي�شارك ب��ه �أك�ثر م��ن  50متحدث
من اخلرباء واملعماريني يف الهند�سة
والتخطيط ال�ع�م��راين م��ن خمتلف
دول ال � �ع� ��امل ،ي �� �ص��اح �ب��ه معر�ض
ي�ضم  15ج�ن��اح م���ش��ارك لكربيات
ال�شركات العقارية وامل�ؤ�س�سات املعنية
باال�ست�شارات الهند�سية والتطوير
احل���ض��ري وم ��واد ال�ب�ن��اء والهند�سة
امل �ع �م��اري��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م�شاركة
ج��ام �ع��ة ع �ج �م��ان وال �� �ش��ارق��ة ودب ��ي
وال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة عجمان
والإدارة ال �ع ��ام ��ة ل �ل ��دف ��اع امل ��دين
و� �ش��رك��ة ال� � � ��زوراء امل �ح �ل �ي��ة ودائ � ��رة
البلدية والتخطيط بعجمان الذي
عر�ضت فيها ت�صاميم امل�شاريع التي
تنفذها الدائرة.

�سرياميك ر�أ�س اخليمة
ت�شارك يف معر�ض �أملانيا العاملي
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

�أعلنت �سرياميك ر�أ�س اخليمة �أ�ضخم م�صنّع لل�سرياميك حول العامل
عن م�شاركتها يف معر�ض ISH 2013املعر�ض التجاري العاملي الرائد
حللول و�أثاث احلمامات ،الذي �س ُيقام يف �أملانيا ،وذلك �سعياً �إىل تعزيز
دخولها �إىل �شريحة ال�سوق الأوروبية الفاخرة ،مع �إط�لاق جمموعة
كري�سنت الأنيقية لأثاث احلمامات .
ويف ه��ذا الإط � ��ار� ،أ� �ش��ار ع �ب��داهلل م���س�ع��د،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
�سرياميك ر�أ�س اخليمة �،أن امل�شاركة يف معر�ضISHت�شكل واحدة من
�أهم ا�سترياتيجيات الت�سويق بالن�سبة ل�سرياميك ر�أ�س اخليمة  ،لرتويج
جمموعة �أدواتها ال�صحية  ،ومعدات وجتهيزات احلمامات واملطابخ يف
الأ�سواق الأوروبية.
وعلق بالقول :نحن نحتفل حالياً بت�سجيل �آخ��ر �إجنازاتنا البارزة يف
جم��ال الأدوات ال�صحية  ،ببيع م��ا يزيد ع��ن  50مليون وح��دة منها
حول العامل .وبالتايل ،ف�إن معر�ض ISHي�شكل من�صة مثالية مل�شاركة
م�سرية جناحاتنا وتبادل ح�صيلة خرباتنا مع عمالئنا يف �أوروبا،من
خالل عر�ض �أحدث جمموعة من �أطقم احلمامات وجتهيزات املطبخ
م�ضيفا  :ت�شغل ال�سوق الأوروربية حيزاً كبرياً يف �شبكة عمالئنا املهمني
 ،حيث ت�سجل �أكرثمن  40يف املائة من جمموع مبيعاتنا الإجمالية كل
عام  .وت�أكيداً على ذلك ،نحن نوا�صل م�شاركتنا يف مثل هذا املعر�ض
امل��رم��وق ،بعر�ض جمموعة منتجاتنا املبتكرة التي متتاز مب�ستويات
غري م�سبوقة من اجلودة و�أعلى قيمة مقابل املال .كما ي�شكل املعر�ض
وجهة هامة لإب ��راز امل��زاي��ا ال�ف��ري��دة ات��ي تتمتع بها جمموعة �أدواتنا
ال�صحية املتنوعة والتي تلبي متطلبات ال�سوق اال�ستهالكية ،ونقوم من
خاللها ب�إطالق جمموعتنا اجلديدة من �أثاث احلمامات التيتن�سجم
معالذوقالأوروبي.
وت ��أت��ي م ��ؤخ��راً ن�ت��ائ��ج الإح �� �ص��اءات ل�ع��ام  2013ل�ت��ؤك��د ع�ل��ى الدور
الريادي الذي متتاز به �سرياميك ر�أ�س اخليمة ،باعتبارهاواحدة من
كربىال�شركات العاملية يف قطاع الأدوات ال�صحية ،بت�سجيل بيع 50
مليون وحدةمن الأدوات ال�صحية منذ تاريخ بدء عمليات �إنتاجها يف
عام .1993
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مركز �أبوظبي للأعمال ي�صدر الرخ�صة التجارية وع�ضوية الغرفة يف �شهادة واحدة
•• �أبوظبي-وام:

ي�صدر مركز �أبوظبي للأعمال التابع ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية -
�أبوظبي �شهادة الرخ�صة التجارية وع�ضوية غرفة �أبوظبي يف �شهادة
واح��دة حتمل �شعار اجلهتني بهدف التقليل من الإج��راءات واخت�صار
ال��وق��ت وال��وث��ائ��ق املطلوبة ملعامالت الرتاخي�ص التجارية وع�ضوية
الغرفة.
ج��اء ذل��ك �ضمن مذكرة تفاهم وقعتها ال��دائ��رة والغرفة مت مبوجبها
تفعيل الربط االل�ك�تروين بني اجلهتني بحيث يقوم على �إث��ره مركز
�أبوظبي للأعمال ب�إ�صدار �شهادة الرخ�ص التجارية مت�ضمنة ع�ضوية

الغرفة وذلك بعد ا�ستكمال كافة الوثائق واملعامالت املطلوبة.
وق��ال �سعادة حممد عمر عبداهلل وكيل ال��دائ��رة �إن ه��ذه امل�ب��ادرة ت�أتي
يف �سياق ح��زم��ة امل �ب��ادرات ال�ت��ي تعمل ال��دائ��رة على تطبيقها لتفعيل
دور مركز �أبوظبي للأعمال وحتقيق �أهدافه الرامية اىل تفعيل نظام
النافذة الواحدة لإجناز كافة معامالت الن�شاط التجاري على م�ستوى
�إمارة �أبوظبي مبا يعزز من تناف�سية �إمارة �أبوظبي يف قطاع الأعمال على
امل�ستويني الإقليمي والدويل.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن دم��ج ع�ضوية غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي �ضمن ��ش�ه��ادة الرخ�صة
التجارية ال�صادرة عن مركز �أبوظبي للأعمال ي�أتي �ضمن �إ�سرتاتيجية
التحديث والتطوير التي تنفذها الدائرة لتعزيز كفاءة الأداء احلكومي

وزيادة فاعلية اخلدمات لقطاع الأعمال والذي يقت�ضي تعزيز التعاون
الفعال بني كافة اجلهات احلكومية ذات ال�صلة.
و�أك��د �سعادة حممد عمر عبداهلل حر�ص الدائرة على موا�صلة تقدمي
املزيد من امل�ب��ادرات والت�سهيالت عرب مركز �أبوظبي للأعمال والتي
من �ش�أنها �أن تعزز من بيئة الأعمال اال�ستثمارية يف �إمارة �أبوظبي حتى
يحقق املركز �أهدافه اال�سرتاتيجية يف �أن تكون االم��ارة مركزا جتاريا
جاذبا حمتلة �أف�ضل الت�صنيفات الدولية يف جمال تناف�سية الأعمال.
و�أ�ضاف �إن دائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي تعمل على �أن يلعب مركز
�أبوظبي للأعمال دورا ا�سرتاتيجيا ينتقل مبوجبه م��ن جهة معنية
ب��إ��ص��دار الرتاخي�ص التجارية اىل جهة �أك�ب�ر ت�ن��اط �إليها م�سئولية

تطوير بيئة الأعمال وتفعيل دور قطاع الأعمال �ضمن منظومة القطاع
اخلا�ص وتوجيهه مبا يخدم �أهداف ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية .2030
ون��وه �سعادته مب�ستوى التعاون املتميز ب�ين ال��دائ��رة وغ��رف��ة �أبوظبي
الجناز م�شروع مركز �أبوظبي للأعمال والذي مت افتتاحه م�ؤخرا وذلك
من خالل اجن��از الربط االلكرتوين بني اجلانبني الأم��ر ال��ذي يحقق
�أهم �أهداف املركز واملتمثل با�ستكمال تفعيل الربط االلكرتوين مع كافة
اجلهات احلكومية املعنية مبعامالت الرتاخي�ص التجارية مما يحقق
للعمالء ورج��ال الأعمال �أف�ضل اخلدمات ال�ستكمال كافة معامالتهم
لأن�شطتهم التجارية �سواء ما يتعلق بالرخ�ص التجارية �أو املعلومات �أو
اخلدمات ذات ال�صلة بالن�شاط التجاري على م�ستوى الإمارة.
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طريان ر�أ�س اخليمة توقع اتفاقية �شراكة مع جمموعة بن ماجد الفندقية
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

وقعت طريان ر�أ�س اخليمة اتفاقية مع جمموعة
ب ��ن م��اج��د ال �ف �ن��دق �ي��ة ،ال �ت��ي مت �ل��ك من�ش�آت
فندقية يف ر�أ�س اخليمة ودبي و�أبوظبي ،تق�ضي
با�ستخدام العاملني يف املجموعة الفندقية،
البالغ ع��دده��م  800م��وظ��ف ،وعمالئها من
الأف� ��واج ال�سياحية ،خ�ط��وط ال���ش��رك��ة مقابل
امتيازات وخ�صوم على �أ�سعار التذاكر.
وت�شمل االتفاقية رح�ل�ات العمل والرحالت
ال�شخ�صية ملوظفي املجموعة الفندقية ،التي
تتخذ ر�أ�س اخليمة مقرا رئي�سيا لها.
وق � ��ال امل �ه �ن��د���س ال �� �ش �ي��خ � �س ��امل ب ��ن �سلطان
القا�سمي ،رئي�س دائرة الطريان املدين يف ر�أ�س
اخليمة ،نائب رئي�س طريان ر�أ�س اخليمة� :إن
االتفاقية تتزامن مع االنطالقة القوية للناقل
اجلوي الوطني يف العام احلايل ،بعد �أن جنحت

يف نقل  300ال��ف م�سافر يف ال�ع��ام ،2012
م���ش�يرا �إىل �أه�م�ي��ة م���س��ان��دة ��ش��رك��اء ال�شركة
خ�لال الأع ��وام املا�ضية ،فيما مت�ضي طريان
ر�أ�س اخليمة قدما يف خططها التو�سعية ،بينما
ت�شكل اخل �ي��ار الأول ل�شركائها وموظفيهم،
م���ش��ددا على �أن ط�ي�ران ر�أ� ��س اخليمة تتوجه
ل �ع �ق��د �� �ش ��راك ��ات �إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م ��ع خمتلف
امل�ؤ�س�سات العاملة يف الإمارة.
ومن جهته ذكر الدكتور علي خازابا�شي ،املدير
ال �ع��ام مل�ج�م��وع��ة ب��ن م��اج��د ان االت �ف��اق �ي��ة مع
ط�يران ر�أ���س اخليمة تتيح ملوظفي املجموعة
ب ��أن يتمتعوا ب��ام�ت�ي��ازات ،ت�سمح لهم بال�سفر
م�ب��ا��ش��رة م��ن ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة �إىل ال �ع��دي��د من
الوجهات يف العامل .
ومتتلك طريان ر�أ�س اخليمة حاليا �شبكة من
الوجهات ،تغطي �شبة القارة الهندية ،ال�شرق وت���ش�م��ل ب �ي �� �ش��اور ،اله � ��ور�� ،ش�ي�ت��اغ��ون��غ ،داك ��ا،
الأو�� �س ��ط ،دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي .القاهرة ،الدوحة ،جدة ،كامتندو ،وكلكتا.

ات�صاالت تربم اتفاقا مع بي �سي �سي دبليوا جلوبال لزيادة �سعة حركة البيانات رواد توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الرئي�س
ات �� �ص��االت ال��ذك��ي ل��زي��ادة ال �ت �ع��اون يف جمال
�أوباما العاملي لريادة الأعمال
ال�سعة م��ع ات���ص��االت يف املنطقة مم��ا ي�سمح

•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ات�صاالت
و�شركة ب��ي �سي �سي دبليوا جلوبال التابعة
ل�شركة ه��وجن ك��وجن تيليكوم ك�برى �شركات
االت� ��� �ص ��االت يف ه� ��وجن ك� ��وجن رف� ��ع م�ستوى
التعاون بينهما ل��زي��ادة �سعة حركة البيانات
امل��ارة ع�بر مركز ات�صاالت ال��ذك��ي م��ن خالل
اتفاق للربط املتبادل خلدمات توجيه الو�سوم
متعدد الربوتوكوالت و الإيرثنت .
ويعترب مركز ات�صاالت الذكي مركز العبور
الرئي�سي لكابالت منطقة ال�شرق الأو�سط
والكابالت القارية ويقدم خدمات التحويل
ع��ن ط��ري��ق رب��ط �أك�ب�ر �شبكة ك��اب�لات بحرية
�شاملة ت�ضم نظامي كابالت جنوب �شرق �آ�سيا
وال�شرق الأو�سط وغرب �أوروبا ونظام كابالت
��ش��رق �إف��ري�ق�ي��ا ال�ب�ح��ري و�شبكة رب��ط الهند
بال�شرق الأو� �س��ط وغ��رب �أوروب ��ا وك��اب��ل ربط
اخلليج العربي بالهند وقريبا �شبكة الكابل
الإقليمي وعدد من الكابالت الأخرى.
ومبوجب االتفاق �ستقوم بي �سي �سي دبليوا
ج �ل��وب��ال ب�ت��أ��س�ي����س ن�ق�ط��ة ت��واج��د يف مركز

للطرفني خدمة عمالئهما يف خمتلف �أنحاء
العامل على واح��دة من �أك�ثر �شبكات املنطقة
ات�ساعا و�أمنا.
و�أع ��رب ع�ل��ي �أم�ي�ري ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س واملدير
التنفيذي وح��دة خدمات امل�شغلني واملبيعات
باجلملة يف ات�صاالت عن ال�سعادة للعمل جنبا
�إىل جنب مع بي �سي �سي دبليوا جلوبال مبا
يخدم عمالءهم يف املنطقة والعامل.
و�أ� �ض��اف �أم�ي�ري �إن م��رك��ز ات���ص��االت الذكي
�أ��س��رع امل��راك��ز من��وا يف املنطقة و�سي�ستمر يف
جذب �أكرب ال�شبكات ومزودي املحتوى بف�ضل
اخليارات الوا�سعة التي يقدمها من خدمات
و�سعات ونتطلع قدما للمزيد من التعاون مع
مزود خدمات عاملي يتميز باالبتكار.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م ��ارك هالبفينغر الرئي�س
التنفيذي ل�شركة بي �سي �سي دبليوا جلوبال ال��ذك��ي �ستعمل ك��ل م��ن ات���ص��االت و ب��ي �سي ال�ب�ي��ان��ات القيا�سي متعدد ال�بروت��وك��والت و
�أن��ه يتطلع للمزيد من التعاون مع ات�صاالت ��س��ي دب�ل�ي��وا ج�ل��وب��ال ع�ل��ى حتقيق �أهدافهما الإيرثنت �سيزيد من قدرتنا على اال�ستفادة
ولرفع قدرتها على تقدمي خدمات ات�صاالت امل�شرتكة املتمثلة بتقدمي خدمات وفق �أعلى م��ن �أك �ب�ر ��ش�ب�ك��ة ك��اب�ل�ات ب��ري��ة وب �ح��ري��ة يف
ذات ج� ��ودة مم �ي��زة يف امل�ن�ط�ق��ة وم ��ن خالل املعايري العاملية .و�أ�ضاف هالبفينغر نثق يف ال�شرق الأو�سط ويقدم لنا فر�صا للمزيد من
ت��أ��س�ي����س ن�ق�ط��ة ت��واج��د يف م��رك��ز ات�صاالت �أن اتفاق الربط املتبادل خلدمات توجيه حزم التطوير يف �شبكاتنا .

•• ال�شارقة-وام:

وقعت م�ؤ�س�سة ال�شارقة لدعم امل�شاريع ال��ري��ادة رواد مذكرة تفاهم مع �شركة �ستارت �أب كب الأمريكية املعنية
بتطوير وتقدمي التدريب الالزم يف جمال ريادة الأعمال والتي تقدم خدماتها ملنظمة �أوباما العاملية لريادة الأعمال
باملنطقة.
وقع مذكرة التفاهم علي �سامل حممود �أمني عام جمل�س ال�شارقة الإقت�صادي ع�ضو جمل�س �إدارة رواد وعلى اجلانب
الأمريكي �شون جيفري الرئي�س التنفيذي ل�ستارت �أب كب .
وتن�ص مذكرة التفاهم على تويل �شركة �ستارت �أب كب اجلانب التنفيذي ملبادرات رواد لدعم ري��ادة الأعمال يف
اجلامعات والتي ت�شمل جمموعة فعاليات حمورها الطالب الريادي ومن �ضمنها �ستارت �أب كولج  2013الذي
�أنطلق يف ن�سخته الثالثة والأكرث تطورا مطلع مار�س اجلاري بجامعة ال�شارقة.
وت�شمل الإتفاقية و�ضع خطة لتطوير ال�شركات القائمة خا�صة يف جمال الإمتيازات التجارية حق الفران�شيز
مبختلف القطاعات عن طريق ربط ال�شركات املحلية مبوردين و�شركات بالواليات املتحدة الأمريكية وتزويد
املنتج املحلي بالأفكار اجلديدة والتكنولوجية الالزمة مبا يعزز القدرة التناف�سية للم�شروع ال�صغري يف �إطار ر�ؤية
امل�ؤ�س�سة لت�شجيع ثقافة ريادة الأعمال مبختلف قطاعات املجتمع.
وت�سعى امل��ذك��رة �إىل تكري�س جهود رواد يف ن�شر وتنمية ثقافة ري��ادة الأع�م��ال وذل��ك بالتعاون م��ع امل�ست�شارين
الأمريكيني العاملني يف  16دولة حول العامل يف عدد من املبادرات التدريبية والتثقيفية امل�صممة بدقة لتنا�سب
مناخ ري��ادة الأعمال يف الدولة والتي �إ�ستغرق �إع��داده��ا مدة ثالثة �شهور من الدرا�سة والتحليل لبيئة الأعمال
ال�صغرية و�إجتاهات رواد الأعمال ال�سلوكية نحو العمل اخلا�ص .و�أبدى �شون جيفري حما�سه ال�شديد ب�إنطالق
ال�شراكة اجلديدة واملتميزة مع رواد م�ؤكدا �إنبهار فريق عمله بالفر�ص الإ�ستثمارية الواعدة بال�شارقة وعلى
م�ستوى دولة الإمارات وباملناخ الداعم لريادة الأعمال.

االحتادية للكهرباء واملاء تطلق حملة نر�شد مع ًا لرت�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء
•• دبي-وام:

�أطلقت الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ام�س حملة وطنية
ل�تر��ش�ي��د ا��س�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء يف �إم � ��ارات ال�شارقة
والفجرية وعجمان والفجرية ور�أ� ��س اخليمة حت��ت �شعار
نر�شد معا  .و�أك��د �سعادة حممد حممد �صالح مدير عام
الهيئة خالل م�ؤمتر �صحفي عقد اليوم يف مقر الهيئة يف
دب��ي مبنا�سبة �إط�ل�اق احلملة �أن القيادة الر�شيدة لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ممثلة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�إخوانهما �أع�ضاء

املجل�س الأعلى حكام الإمارات تويل اهتماما كبريا مب�س�ألة
الطاقة من حيث وفرتها وتنوع م�صادرها حر�صا على حتقيق
الرفاهية يف الدولة حمليا وتناف�سية العمل على كل ال�صعد
عامليا .وقال �إن توفري الكهرباء واملياه ي�أتي يف مقدمة �أ�سباب
العي�ش الع�صري يف العامل ويف ظل الطلب املتنامي واملتزايد
على الطاقة يف خمتلف �إم��ارات الدولة نتيجة جلملة من
املتغريات االجتماعية واالقت�صادية وال�سكانية التي ت�شهدها
دول�ت�ن��ا ال �ي��وم و�ضعت ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة اال�سرتاتيجيات
و�أطلقت اخلطط الهادفة لإقامة م�شاريع متعددة تواكب
هذا النمو يف الطلب وحتافظ على بيئتنا �صحية وم�ستدامة
يف الوقت ذاته .و�أ�ضاف �أنه يف مقابل حر�ص القيادة الر�شيدة
على توفري الطاقة الالزمة للعي�ش والعمل يف كل املجاالت

ي�أتي دور املجتمع من �أف��راد و�أ�سر وم�ؤ�س�سات و�شركات يف
املحافظة على هذه الطاقة وتر�شيد ا�ستهالكها مبا ي�ضمن
لها الدميومة واال�ستمرار للأجيال القادمة وهو ما يج�سد
ر�ؤي ��ة ال�ه�ي�ئ��ة االحت��ادي��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه ومي �ث��ل هدفها
الأ�سا�سي يف حملة تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء .و�أ�شار
�صالح �إىل �أن معدالت ا�ستهالك املياه يف الدولة ي�صل �إىل
ح��وايل  500لرت يوميا لل�شخ�ص الواحد وهو ما ي�ساوي
ح ��وايل ث�لاث��ة �أ� �ض �ع��اف ا��س�ت�ه�لاك ال �ف��رد يف دول االحتاد
الأوروب � ��ي �إ��ض��اف��ة �إىل �أن ا��س�ت�ه�لاك ال�ط��اق��ة الكهربائية
ي�شكل عبئا �إ�ضافيا على م��وارد الدولة يف هذا القطاع وهو
ما ا�ستدعى من الهيئة مبا�شرة التخطيط لإطالق حمالت
توعية للحد من هذه الظاهرة وتعزيز ثقافة اال�ستهالك

ال��ر��ش�ي��د ل�ل�ط��اق��ة ل��دى ك��ل ��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع وع �ن��د جميع
امل�ستهلكني للطاقة لأغرا�ض �شخ�صية �أو جتارية �أو �صناعية
�أو غريها .و�أ�ضاف �أنه بح�سب درا�سات الهيئة مل�ستوى ثقافة
امل�ستهلك ح��ول م��و��ض��وع الرت�شيد وم��دى امل�ع��رف��ة بطرق
اال�ستهالك الأمثل للمياه بني متعامليها تو�صلت الهيئة
�إىل �أن جوهر امل�شكلة وال��ذي يظهر عند اجلميع هو تدين
ثقافة الفرد مب�شكلة املياه على ال�صعيدين املحلي والدويل
وت��دين م�ستوى ثقافته ب�أهمية الرت�شيد يف اال�ستهالك
وطرقه وخ�لاف ذلك تعترب عوامل الهدر م�ؤقتة وطفيفة
احلدوث ميكن معاجلتها فورا عند الإبالغ عنها .وقال مدير
عام الهيئة �إن حملة نر�شد معا هي باكورة حمالت التوعية
والرت�شيد التي تعتزم الهيئة �إطالقها حتت رعايةمعايل

حممد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة وه��ي �أول جت�سيد حقيقي لل�شراكة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص يف هذا الإطار الأمر الذي يجعلنا نعلق
�آمال كبرية عليها ونتفا�ؤل بنجاحها وحتقيق �أهدافها يف ظل
الدعم الكبري الذي تقدمه و�سائل الإعالم ملختلف الق�ضايا
املجتمعية .و�أ�ضاف �سعادة حممد حممد �صالح �أنه ومن هذا
املنطلق ت�سعى احلملة التي ت�ستهدف مناطق عجمان ور�أ�س
اخليمة و�أم القيوين والفجرية والذيد �إىل تر�سيخ ثقافة
تر�شيد اال�ستهالك بني كل فئات املجتمع عن طريق تنمية
الوعي الثقايف باملمار�سات املر�شدة يف قطاعات متعددة منها
امل�ساكن وال��وزارات واجلهات احلكومية املختلفة واملدار�س
والكليات واجلامعات �إ�ضافة �إىل امل�ساجد.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جيتندرا للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةWORLD ONE :

بتاريخ 2011 /10 /27 :م

املودعة حتت رقم 164438 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :حممد علي عبد ال�شكور
وعنوانه :منطقة ال�سيف  ،ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة �ص .ب ، 121254 :
هاتف  ، +971509792638 :فاك�س  :الربيد االلكرتوين info@ifiperfumes.com :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
م�ستح�ضرات التبيي�ض و املواد الأخرى امل�ستخدمة يف الغ�سيل و التنظيف و التلميع و اجللي و مواد احلك و
ال�صابون و العطور و الزيوت العطرية و مواد التجميل و مرطبات ال�شعر و معجون الأ�سنان
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة  :تكتب العالمة التجارية " "WORLD ONEباللغة الإجنليزية على حدة بطريقة
فنية م��ع وج��ود خ��ط �أ�سفلها لإظ�ه��اره��ا فهي م ��أخ��وذة م��ن "ا�سم مبنى" يف ممباي بالهند يحمل اال�سم
" "WORLD ONEفمنتجاتنا عبارة عن عطور �أري��د لها �أن تنال �شهرة عاملية وتكون العطور رقم
واحد يف العامل .ولهذا �أحلقنا كلمة " "WORLD ONEلتكون ا�سمًا ل�شذى عطورنا التي �ستكون
""ONLY ONE IN THE WORLD
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جيتندرا للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةSUPER HITECH LUBES & ENGINE OILS :

بتاريخ 2011 /12 /8 :م

املودعة حتت رقم 166250 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سونيل رامي�ش خان ت�شانداين
وعنوانه :فيال رقم � ،31شارع رقم � ،31أم �سقيم ،2-دبي ،الإمارات العربية املتحدة �ص .ب ، 12822 :
هاتف  ، 0505512007 :فاك�س  043540578 :الربيد االلكرتوين sunil@alonsa.com :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
زيوت و �شحوم �صناعية  ،زيوت الت�شحيم � ،شفاط غبار  ،منتجات الرتطيب و التحزمي ،الوقود ( مبا يف ذلك
وقود املحركات الكحولية ) و الإنارة � ،شموع و قناديل الإ�ضاءة .
الواقـعة بالفئة4 :
و�صف العالمة  :كلمة  SUPERمكتوبة باالجنليزية و�أ�سفل الكلمة كتبت كلمة  HITECHوالتي
تعني  . HIGH TECHNOLOGYوالكلمتان  SUPERو  HITECHمكتوبتان بطريقة
فنية ب�أحرف �صغرية مع خلفية بي�ضاء داخل �شكل م�ستطيل ذو �أجنحة فنية الت�صميم .ويف الأ�سفل عبارة
 LUBES & ENGINES OILSعلى خلفية �سوداء.
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2011 /5 /2 :م

املودعة حتت رقم 156610 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :نياز حمزه
وعنوانه :ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة �ص .ب ، 63516 :
هاتف  ، 0501410041 :فاك�س  065358719 :الربيد االلكرتوين :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
مواد بناء ( غري معدنية ) �أنابيب قا�سية غري معدنية للمباين � ،أ�سفلت وزفت وقار  ،مباين غري معدنية قابلة
للنقل  ،ن�صب ( جم�سمات ) غري معدنية .
الواقـعة بالفئة19 :
و�صف العالمة  :الكلمة " " RoyalGreenمكتوبة باللغة الإجنليزية بطريقة فنية و�أحرف غامقة .ال
يوجد �أي م�سافة بني كلمة  Royalو  .Greenيف اجلانب الأي�سر مربع �شعار داخله �صورة ورقة ويف �أعلى
الورقة مكتوب كلمة  ،RoyalGreenوجميعها باللون الأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

EAT

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم 51927 :
با�سم  :نان مي كومباين ليمتد
وعنوانه  121-109 :ماهانكورن روود  ،ماهابوتهارام  ،باجنراك  ،بانكوك  ، 10500تايالند.
بتاريخ � 14 :أغ�سط�س 2004
امل�سجلة حتت رقم 48154 :
الفئة 16 :
املنتجات  :الأقالم الكروية و�أقالم الر�صا�ص ال�سوداء و �أوراق الطباعة املقراة وعبوات حترب وامللفات وامل�شبك
(الدبا�سة) وم�سامري الدبابي�س و�أقالم لو�ضع عالمات والأقالم اخل�شبية وعبوات احلرب و�أقالم الـت�أ�شري على
جهاز العر�ض وهي �إما �أقالم الدائمة �أو القابلة للم�سح و�أقالم الطبا�شري ال�شمعية و�أوراق الكربون و�أوراق
الطبع بالر�سوم (الإ�ستن�سل) و�أق�لام الر�صا�ص امللونة وامل�ساحات امللونة و�أل��واح الكتابة ذات امل�شبك لتعليق
الأوراق و�أدوات قطع الورق والأل��وان املائية و�صمغ الل�صق واملل�صقات امللونة و�أقالم الإ�ضاءة لإعطاء �أهمية
خا�صة وموزع ال�شرائط و �سائل الت�صحيح لأوراق الطبع بالر�سوم (الإ�ستن�سل) وحرب الن�سخ و�شرائط الآلة
الكاتبة والواقعة يف الفئة رقم (.)16
اال�شرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2013/03/11:
وحتى تاريخ 2023/03/11 :
�إدارة العالمات التجارية
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العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1041مدين جزئي
اىل املدعى عليه� -1/سيد �ضياء الدين �سيد علي طباطباين جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي��ؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره ( 6840.08دره��م )والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد التام.وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2D.17لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/869مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/857مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/822مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/حمدان حمد �ضحيان بخيت املنهايل جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي � /شركة االم ��ارات ل�لات���ص��االت املتكاملة (�� ��ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3943.06درهم )والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
ال�ساعة ��� 8:30ص بالقاعة  ch2D.17ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/عائ�شة مبارك جمعه الظاهري جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي � /شركة االم ��ارات ل�لات���ص��االت املتكاملة (�� ��ش.م.ع) وميثله:
حممود حجاج ع��زب ابوجريدة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املتنازع �ضده بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 3914.51درهم )والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى متام ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
ال�ساعة ��� 8:30ص بالقاعة  ch2D.17ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه -1/االن دي�سموند مورفى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املتنازع �ضده بان
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( 4644درهم )والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد التام
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة
 ch2D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا املدنية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/466جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1:م�سعود علي م�سعود علي اخلتال -اماراتي اجلن�سية  -حيث ان
املدعية � :شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش م ع) اقامات عليك لدى هذه
املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ,تطالبك فيها مببلغ وقدره ( 4930.74درهما) اربعة
وت�سعمائة وثالثون درهما واربعة و�سبعون فل�سا) والفائدة القانونية  %12من تاريخ
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه
يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة
الثامنة والن�صف من يوم  2013/3/24وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد
فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/6

قلم الكتاب

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعـــــــالن

املرجع 2013/155:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
نا�صر عبداهلل عي�سى خليفه بو�شهاب ال�سويدي اجلن�سية :االم ��ارات وطلب
الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (خمبز
�سلطان ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف
( )50111وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد /موزه
عبداهلل �سيف بوخاطر اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء
ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 33مد كل -م ر -ب� -أظ

مدعي /ا�سامة ا�سماعيل عي�سى اجلن�سية :فل�سطني مدعي عليه :جهونا
فينيزيوال قيو جانو اجلن�سية :الفلبني مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية
 109.700درهم املطلوب اعالنه /جهونا فينيزيوال قيو جانو اجلن�سية:
الفلبني عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/10
قلم املحكمة املدنية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2724ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ� /شوبان مياه هيارو مياه اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ �ضده
 :الدليل الف�ضي للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
الدليل الف�ضي للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
 2012/2432عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/14موعدا 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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1237مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ2013/3/13
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1233مدين جزئي

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1217مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/بيمان ام�ير جيت �سازها جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 5458.60درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعى عليه� -1/سردار احمد ايوب البلو�شي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 29158.96درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .

اىل املدعى عليه� -1/سيان بيرت موراي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريدة قد اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعى عليه
مببلغ وقدره ( 6069.60درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/18ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch2D.17
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
اعالن وحل وت�صفية
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

مركز من االلف اىل الياء للمعلومات التجارية

نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :مركز من االلف اىل
الياء للمعلومات التجارية  -م�ؤ�س�سة فردية قد تا�س�ست يف امارة عجمان
مبوجب قانون ال�شركات االحتادي رقم ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية حتت رقم ( )10120وقد
قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة.
م�ؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات

م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم
به للم�صفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )30يوما من تاريخ
ن�شر االع�لان وعلى العنوان التايل :ام��ارة عجمان هاتف7470980 :
�ص.ب5628:

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ق�سم الق�ضايا املدنية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1661ت عام -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /حممد عجالن حممد املهريي اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :حممد امني �سعداهلل خان اجلن�سية  :االمارات املطلوب اعالنه:حممد
امني �سعداهلل خان اجلن�سية  :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1563ت عام -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /م�ؤ�س�سة ال�صواري لت�أجري ال�سيارات اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :احمد �صالح حممد جدعان اجلن�سية :اليمن املطلوب اعالنه :احمد
�صالح حممد جدعان اجلن�سية :اليمن عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة
يوم االثنني املوافق  2013/4/8موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ل�سداد مبلغ  10650درهم +ر�سوم التنفيذ
مبلغ  213درهم تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن

اعـــــــالن

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

رقم املرجع 2013/269:

ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�سيد /زهري عبا�س عنايت اهلل باك�ستاين اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهم يف (زه�ير عبا�س ملقاوالت تركيب وح��دات التكييف)
مبوجب رخ�صة رقم ( )557312وذل��ك اىل ال�سيد /ندمي بركت علي باك�ستاين اجلن�سية.
تعديالت اخرى :تنازل مالك الرخ�صة لآخر وتغيري اال�سم التجاري  -تعديل اال�سم التجاري
من ( :زه�ير عبا�س ملقاوالت تركيب وح��دات التكييف ) اىل (ن��دمي بركات ملقاالت تركيب
وحدات التكييف) .وعمال لن�ص املادة ( )16فقره  3من القانون االحتادي رقم ( )22ل�سنة
1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
دار الق�ضاء ال�شارقة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2061ت عام -م ر -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /عطا ابو املعاطي ابو الفتوح الربدويل اجلن�سية :م�صر املنفذ
�ضده  :ابراهيم خلفان حممد حميد ال علي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
ابراهيم خلفان حممد حميد ال علي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/212مد كل -م ر-ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/4/16موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

املرجع 2013/180:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
را�شد �سلطان عبداهلل حممد بن ح��ارب املهريي اجلن�سية :االم ��ارات وطلب
الت�صديق على التوقيق يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري ( وادي
الغيث ل�صيانة املباين ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان
حتت رقم امللف ( )55836وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /
يو�سف ح�سن علي حممد ال علي اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3156ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /داد حممد نيك حممد اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
حمل التوكل لبيع لوازم اخلياطة اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :حمل
التوكل لبيع لوازم اخلياطة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2295
عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/26
موعدا 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

الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3068ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /حممد اكرم حممد �صادق اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
ن�سيم الظفرة للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه :ن�سيم
الظفرة للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2825
عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/3/27
موعدا 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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق
العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

اعـــــــــالن تغيري ا�سم

اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت /عاي�شه عبداهلل عبدالكرمي زارعي /ب�صفته وكيال
اىل حمكمة �أبوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات  ،بطلب
تغيري ا�سمها من ( عاي�شه ) اىل ( عائ�شة)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة
خالل  30يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
قا�ضي مبحكمة �أبوظبي االبتدائية

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/ 330ح نف�س -م ر -ب� -أظ

مدعي /هاجر تورتو اجلن�سية :املغرب مدعي عليه :نادر حممد ابراهيم
ال�شهاوي اجلن�سية :م�صر مو�ضوع الدعوى :طالق لل�ضرر واثبات ح�ضانة
املطلوب اعالنه /نادر حممد ابراهيم ال�شهاوي اجلن�سية :م�صر عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12

اىل املحكوم عليه� /شركة جمال النعيمي للمقاوالت العامة ذ.م.م العنوان بالن�شر
نعلمك ان��ه بتاريخ امل��واف��ق 2013/2/18م قد حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف الدعوى
امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /ا�سطنبول لتجارة االدوات الكهربائية بالتايل:
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :بالزام املدعى عليها بان ت��ؤدي اىل املدعية مبلغ
وقدره ( 18283.00درهم) ثمانية ع�شر الف ومائتني وثالثة وثمانون درهم وفائدة
تعوي�ضية على املبلغ املحكوم به بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى يف
 2013/2/18وحتى ال�سداد التام وامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/11حكما قابال لال�ستئناف خالل
 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

تقدمت /جناه علي جا�سم احمد احلو�سني اىل حمكمة
�أبوظبي االبتدائية ق�سم التوثيقات  ،بطلب تغيري ا�سمها من
( جناه ) اىل ( �ساره)
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة
خالل  30يوما من تاريخ ن�شر االعالن .

القا�ضي/ه�شام توفيق عبدالغني
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية االوىل

قا�ضي مبحكمة �أبوظبي االبتدائية

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1425جتاري جزئي

املرجع 2013/187:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
�شفيق مريان حممد علي اجلن�سية :االم��ارات وطلب الت�صديق على التوقيق
يف حم��رر يت�ضمن  :ت�ن��ازل يف اال��س��م ال�ت�ج��اري (�سامية لتجارة الهواتف
املتحركة ) واملرخ�صة من دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم
امللف ( )37670وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل � /صالح
عبداهلل علي عبداهلل املرزوقي اجلن�سية :االم��ارات ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
�إدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10739بتاريخ 2013/3/13

االحوال ال�شخ�صية

ق�سم الق�ضايا املدنية

عبدالودود �أحمد حممد

عبدالودود �أحمد حممد
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مــهـــمـــــــة �شبــــه م�ستحيلــــة لأر�سنــــال اليــــــوم
يقف ار�سنال االنكليزي ام��ام مهمة �شبه م�ستحيلة للت�أهل اىل ربع نهائي
م�سابقة دوري ابطال اوروب��ا لكرة القدم ،عندما يحل على بايرن ميونيخ
االملاين يف اياب ثمن النهائي اليوم االربعاء على ملعب اليانز ارينا .
مهمة �شبه م�ستحيلة الن الفريق البافاري و�صيف بطل الن�سخة االخرية
وال�ساعي اىل حتقيق لقب مرموق جديد بعد � 3سنوات من االنتظار ،و�ضع
قدما يف النهائي بفوزه الثمني يف عقر دار ار�سنال  1-3ذهابا ،ويعي�ش فرتة
رائعة على ال�صعيدين املحلي واالوروبي.
اما ار�سنال ،فيبحث عن انقاذ مو�سمه املتعرث واحراز لقبه االول منذ العام
 ،2005وذلك بعد خروجه من م�سابقات الك�أ�س وك�أ�س الرابطة ،وفقدان
اماله يف املناف�سة على ال��دوري املحلي حيث يتخلف بفارق  24نقطة عن
مان�ش�سرت يونايتد املت�صدر.
ويخو�ض الفريق اللندين الدور الثاين للمرة الثالثة ع�شرة على التوايل،

و�سيكون امام مهمة بالغة ال�صعوبة يف هذا الدور على غرار اخر جتربتني
ل��ه يف ثمن النهائي ،حيث �سقط ام��ام بر�شلونة اال�سباين  4-3مبجموع
املباراتني العام  ،2011ثم امام ميالن االيطايل  4-3اي�ضا املو�سم املا�ضي
عندما �سقط ذهابا برباعية قبل ان يفوز ايابا بثالثية على ار�ضهم.
من جهته ،عجز بايرن ،حامل اللقب اربع مرات اخرها العام  ،2001عن
تخطي ال��دور الثاين مرة واح��دة فقط يف اخر اربعة موا�سم ،وخ��رج فائزا
 2-3يف جمموع املباراتني عندما التقى ار�سنال يف هذا الدور خالل مو�سم
 2005-2004عندما فاز ذهابا  1-3بثنائية للبريويف كالوديو بيتزارو
والبو�سني ح�سن �صالح حميدزيت�ش مقابل هدف العاجي كولو توريه ،قبل
ان يرد اللندنيون ايابا بهدف مل يكن كافيا من الفرن�سي تيريي هرني.
وتعر�ض املدفعجية خل�سارة ثالثة امام االندية االملانية مقابل  9انت�صارات
وتعادل واحد ،فيما حقق بايرن فوزه الثالث على االندية االنكليزية يف 15

م�ب��اراة على االرا��ض��ي االنكليزية.وطالب الفرن�سي ار�سني فينغر العبيه
ب�صنع امل�ستحيل حيث يتعني عليهم ت�سجيل ثالثة اهداف على االقل للت�أهل
اىل ربع النهائي :نخو�ض املباراة يف ظ��روف �صعبة �ضد فريق يثق بنف�سه
متاما� .شعوريا يبدو انهم قد ت�أهلوا ،ويجب ان نفكر بدورنا بامكانية الت�أهل،
الفر�صة �ضئيلة ،لكن هذه الفر�صة جتعل من امل�ستحيل امرا ممكنا .
و�سيعول ار�سنال جمددا على مهاجمه االملاين لوكا�س بودول�سكي الذي دافع
عن ال��وان بايرن بني  2006و 2009م�سجال  15هدفا يف  71مباراة،
بعدما جنح ذهابا يف ت�سجيل هدف هو االول يف مرمى الفريق البافاري يف
العام اجلديد ،لكنه مل يجنب فريقه اللندين اخل�سارة ،علما بانه يعاين من
ا�صابة طفيفة.و�سيغيب مهاجم بايرن ال��دويل الفرن�سي فرانك ريبريي
ب�سبب اال�صابة يف كاحل قدمه الي�سرى .ومل يك�شف الفريق البافاري عن
مدة غياب جنمه الفرن�سي الذي خا�ض الدقائق الت�سعني من مباراة بايرن

ميونيخ ال�سبت ام��ام فورتونا دو�سلدورف ( )2-3و�سجل الهدف الثاين،
لكنه خ��رج وه��و يعرج.وبات ريبريي ثالث الع��ب يحرم بايرن ميونيخ من
خدماته بعد العب الو�سط با�ستيان �شفاين�شتايغر واملدافع جريوم بواتينغ
ب�سبب االيقاف.وا�ست�أنف اجلناح ال��دويل الهولندي اري�ين روب��ن تدريباته
ب�شكل طبيعي منذ يوم اجلمعة املا�ضي و�سيكون جاهزا تابع مباراة الدوري
ام��ام دو�سلدورف من امل��درج��ات .وا�ستعد الفريق البافاري ال��ذي �سي�شرف
عليه اال�سباين بيب غ��واردي��وال ابتداء من املو�سم املقبل ،بفوز �صعب على
دو�سلدورف عندما قلب ت�أخره مرتني ،حمققا فوزه الـ 21من ا�صل  25يف
الدوري هذا املو�سم ،ومبتعدا بفارق  20نقطة عن اقرب مناف�سيه بورو�سيا
دورمتوند حامل اللقب يف اخر مو�سمني وخ�سر بايرن مرة وحيدة على ار�ضه
هذا املو�سم امام باير ليفركوزن  1-2يف ت�شرين االول (اكتوبر) املا�ضي ،بيد
انه فاز يف جميع مبارياته الثماين العام .2013
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حفـــل تكريـــم �أ�صحـــاب الإجنـــازات الريـــا�ضيــــة ال�سابــــع يــــوم � 9أبريــــل القـــــــادم
برئا�سة عبدامللك اللجنة املنظمة العليا تعقد اجتماع ًا حت�ضريي ًا للإعداد للحفل
م�ؤمتر �صحفي يوم  25للإعالن عن تفا�صيل تكرمي �أ�صحاب الإجنازات

ع �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة العليا
امل���ش�ك�ل��ة ل�ل��إع ��داد حل �ف��ل تكرمي
�أ� �ص �ح��اب االجن � � ��ازات الريا�ضية
ال�سابع املقرر اقامته حتت رعاية
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة اجتماعاً الأول
من �أم�س حر�ص ابراهيم عبدامللك
حممد االمني العام للهيئة العامة
ل��رع��اي��ة ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة على
تر�ؤ�سه لأهميته يف و�ضع مراحل
االع��داد التي تليق مبكانته حيث
تقرر خالل االجتماع اقامة حفل
ال�ت�ك��رمي ال�سنوي امل��رت�ق��ب م�ساء
يوم التا�سع من �شهر ابريل املقبل

يف ق��اع��ة م �� �س��رح امل��رك��ز الوطني
ال�ت��اب��ع ل� ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال�شباب
وتنمية املجتمع ب�أبوظبي .
ح�ضر االج �ت �م��اع اع���ض��اء اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ي�ت�ق��دم�ه��م خ��ال��د عي�سى
املدفع نائب رئي�س اللجنة االمني
العام امل�ساعد لوجود عبداملح�سن
ف �ه��د ال ��دو�� �س ��ري رئ �ي ����س اللجنة
يف مهمه خ��ارج ال�ب�لاد ويف بداية
االجتماع �أعرب ابراهيم عبدامللك
عن ارتياحه ملا �أبداه �أع�ضاء اللجنة
من حما�س وتفاعل من �أجل اعداد
مرا�سم تليق مبكانة راع��ي احلفل
وال � �ه� ��دف الأ�� �س� �م ��ى م� ��ن تكرمي
�أ�صحاب االجنازات الريا�ضية .

ثقافة التكرمي وفكر القائد
وق � � ��ال ع� �ب ��دامل� �ل ��ك :ن �ف �خ��ر ب � ��أن
ق �ي��ادت �ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ع� ��ززت ثقافة
وم�ك��ان��ة ال�ت�ك��رمي وال�ت�ق��دي��ر حتى
ب ��ات االجن � ��از وال �ت �ك��رمي �سمتان
م �ت�ل�ازم �ت �ن��ا يف ث� �ق ��اف ��ة ريا�ضة
االم� ��ارات بف�ضل ح��ر���ص القيادة
احلكيمة على تقدير وتكرمي كل
م��ن �أع �ط��ى وب ��ذل اجل �ه��د ب�صدق
واخ�ل�ا���ص  ،واك ��د ع�ب��دامل�ل��ك على
�أن انطالق اجلائزة ب�أهدافها نبع
من فكر وفل�سفة ومكرمة القائد
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفه كتيب احلفل
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة وتقرر اعتماد ا��ص��دار كتيب حفل
التكرمي ال�سابع يت�ضمن معلومات
حفظه اهلل .
ث��م حت ��ول االج �ت �م��اع اىل درا�سة
ك ��اف ��ة امل� �ق�ت�رح ��ات وال� �ت� ��� �ص ��ورات
امل�ق��دم��ة م��ن االع���ض��اء اىل جانب
اخل� �ط ��ط وال �ب��رام � ��ج املو�ضوعة
ل�ل�ح�ف��ل امل��رت �ق��ب وت �ق��رر يف اطار
اعداد �صياغة املرا�سم البدء بعقد
اج �ت �م��اع تن�سيقي م��ع االحت� ��ادات
الريا�ضية التي حققت منتخباتها
اجنازات ريا�ضية كما �سيتم حتديد
م ��وع ��د االج� �ت� �م ��اع خ�ل��ال الأي � ��ام
القليلة القادمة .

تعريفية ور�صد لأ�سماء الالعبني
وال�ل�اع �ب��ات �أ� �ص �ح��اب االجن � ��ازات
ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ك� �م ��ا مت التوجيه
ب �� �ض��رورة تفعيل امل��وق��ع الر�سمي
حل� �ف ��ل ال� �ت� �ك ��رمي ال � � ��ذي انطلق
متزامناً مع حفل التكرمي ال�سابق
(ال�ساد�س) .
ك�م��ا ت �ق��رر ت �ك��رمي ب�ع����ض الرموز
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي �أع �ط��ت وقدمت
للحركة الريا�ضية جهوداً ملمو�سة
��س��اه�م��ت يف دع��م وت�ط��وي��ر العمل
الريا�ضي منهم على �سبيل املثال
ال�شيخ �سعيد بن حمدان �آل نهيان
رئ�ي����س احت ��اد االم� ��ارات للبولينج
ال�سابق وال�شيخ في�صل بن حميد

القا�سمي رئي�س االحت ��اد العربي
للدراجات ورئي�س احتاد االمارات
للدراجات ال�سابق .
كما مت اعتماد ت�شكيالت اللجان
الفرعية امل�ساعدة واط�لاق ا�شارة
ب��دء عملها وف��ق �أج �ن��دات حمدده
ور�ؤى متطورة ت�ستهدف حتقيق
ال � �ه� ��دف ال��رئ �ي �� �س��ي م� ��ن احلفل
وال �ع �م��ل ع�ل��ى اخ��راج��ه بال�صورة
الالئقة .
احلفل يحظى ب�أهمية خا�صة
وع �ل��ى اجل��ان��ب الآخ ��ر ت �ق��رر عقد
م�ؤمتران �صحفيان للإعالن عن
تفا�صيل احلفل واع��داد املكرمني

م ��ن �أب � �ن� ��اء ال �� �س��اح��ة الريا�ضية
واالعالن اي�ضاً عن مكرمة �صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة حفظه
اهلل املوجهة لتكرمي الريا�ضيني
�أ�صحاب االجنازات الريا�ضية.
امل � ��ؤمت� ��ر االول � �س �ي �ن �ع �ق��د مبقر
الهيئة بدبي ي��وم االث�ن�ين املوافق
 25مار�س اجلاري امل�ؤمتر الثاين
يوم االح��د املوافق  7ابريل املقبل
مبقر الهيئة بدبي اي�ضا
واختتم ابراهيم عبدامللك حممد
االج �ت �م��اع ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى اع�ضاء
اللجنة ب�أهمية ه��ذا احلفل الذي
ي� ��أم ��ل �أن ي �ك��ون خم �ت �ل �ف �اً �شك ً
ال
وم �� �ض �م��ون �اً ع ��ن االع� � ��وام ال�ستة

ال�سابقة ليواكب ما ت�شهده ريا�ضة
االم��ارات من تقدم وازده��ار ويليق
مب�ك��رم��ة ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفه ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل وبا�سم ومكانة
راع��ي احلفل �سمو ال�شيخ من�صور
ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان وي ��واك ��ب ما
ت���ش�ه��ده ال��دول��ة م��ن ت �ق��دم ورقي
وازده� � � ��ار ع �ل��ى ك ��اف ��ة امل�ستويات
م�شدداً على �أن يحظى هذا احلفل
ب��اه�ت�م��ام خ��ا���ص ور�ؤي � ��ة متطورة
تعك�س حر�صنا وح��ر���ص ال�ساحة
الريا�ضية على تقدير وتكرمي كل
من �أعطى لهذا الوطن مبا يليق
بعطائه .

انطالق اجلولة الأوىل من بطولة كارتدروم دبي للتحمل من ميني 2013

فريق �صقور دبي بطاقم �إمارتي بالكامل ي�سعى �إىل حمو خيبة العام املا�ضي والتحليق باللقب
حتت�ضن حلبة ال �ك��ارت��دروم يف دب��ي ي��وم��ي اجلمعة
وال�سبت املقبلني ( 15و 16م��ار���س�-آذار اجلاري)
�إنطالقة الدورة احلادية ع�شرة من بطولة كارتدروم
دبي للتحمل من ميني ومناف�ساتها مب�شاركة نخبة
من املت�سابقني وع�شاق ال�سرعة والإثارة.
وتقام �أح��داث البطولة برعاية ميني التي جددت
�شراكتها مع حلبة الكارتدروم يف دبي للعام الثاين
على التوايل يف خطوة تهدف من خاللها �إىل دعم
الريا�ضة املحلية والإرتقاء بالبطولة التي انطلقت
مناف�ساتها يف العام .2004
تعليقاً على هذه اخلطوة ،قال �ستاثي�س �ستاثي�س،
الع�ضو املنتدب للمركز امليكانيكي للخليج العربي ،
الوكيل احل�صري ل�سيارات ميني يف دبي وال�شارقة
والإم � ��ارات ال�شمالية :متثل ه��ذه ال���ش��راك��ة وجهاً

من �أوج��ه التعاون ما بني املركز امليكانيكي للخليج
العربي و ميني وحلبة الكارتدروم يف دب��ي ،وتفخر
ميني ب ��أن تكون ج��زءاً م��ن الإث ��ارة وال�سرعة التي
تطغى على �أح��داث بطولة ك��ارت��دروم دبي للتحمل
و�أن تكون �شريكاً مثالياً يرتقي بريا�ضة الكارتينج.
ويف �أب� ��رز ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ال�ب�ط��ول��ة ،قرر
حامل اللقب فريق باتلكو البحريني عدم امل�شاركة
يف ن�سخة العام من البطولة ،الأم��ر ال��ذي �سيف�سح
املجال �أم��ام الفرق الآخ��رى للمناف�سة على اللقب
ويلهب �أر�ض احللبة.
وي�ضفي ح���ض��ور ب�ط��ل ال�ك��ارت�ي�ن��ج ال�ع��امل��ي ال�سابق
وبطل �سباقات ج��ي .ت��ي املنظمة م��ن قبل الإحتاد
ال��دويل لل�سيارات ديفيد تريان جرعة �إ�ضافية من
الإث��ارة على املناف�سات عندما يقود فريق �سي .جي

برو نحو رفع ك�أ�س البطولة عالياً رفقة زمالئه يف
الفريق ك ً
ال من �ألبان فاروتي والأخوين عزام رامي
ورام ��ز وجن��م ال�ك��ارت�ي�ن��ج ال���ص��اع��د ب�ير���س باكنهام
وال�ش .ويتوقع املراقبون واملحللون على ال��ورق �أن
تكون الت�شكيلة املتميزة من ال�سائقني التي ميتلكها
فريق �سي .جي برو الأوفر حظاً للفوز باللقب.
مهمة �سي .جي برو لن تكون �سهلة مب�شاركة �أ�سماء
من العيار الثقيل وفرق لها وزنها يف عامل الكارتينج
مثل ف��ري��ق �صقور دب��ي ال��ذي ي�ضم ط��اق��م �إمارتي
ب��ال�ك��ام��ل ب�ق�ي��ادة ال���ش�ي��خ ح���ش��ر �آل م�ك�ت��وم و�سعيد
املهريي وحممد املطاوع الذين �صعبوا على حامل
اللقب فريق باتلكو مهمتهم يف الفوز باللقب وكانوا
قاب قو�سني �أو �أدن��ى من حتقيق املركز الأول العام
املا�ضي ،و�سي�ضعون �أعينهم على اللقب الذي حرموا

يقام حتت �إ�شراف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وب�شعار الفائزة �أمي

اليوم� ..سباق ليوا للجري مب�شاركة  500فتاة و�أم
يقام يف ال�ساعة التا�سعة �صباح اليوم الأربعاء
�سباق ليوا للجري للفتيات والأم�ه��ات والذي
يقام بتنظيم جمل�س ابوظبي الريا�ضي بالتعاون
مع مكتب الغربية التعليمي  ،ب�شعار ( الفائزة
�أم��ي ) و��س��ط م�شاركة  500ف�ت��اة و�أم ميثلن
مناطق( ليوا،مدينة زايد،املرف�أ ،غياثي) وجاء
تنظيم ال�سباق ب�أهداف تنمية الوعي الريا�ضي
والثقايف ل�شريحة الأمهات والفتيات يف جمتمع
املنطقة الغربية  ،وتعزيز التوا�صل االجتماعي
ب��ال�ن���ش��اط ال��ري��ا� �ض��ي وال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أهمية
ودور الريا�ضة ملواجهة امل�ع��وق��ات والتحديات
ال�صحية ،بجانب حتقيق التفاعل االجتماعي نحو امل�م��ار��س��ات والتطبيقات االيجابية التي على تنمية الوعي والثقافة الريا�ضية جلميع
�شرائح املجتمع يف املنطقة الغربية  .من جهته
والريا�ضي ب�ين الأم وابنتها  ،واحل��ر���ص على ت�سهم يف حتقيق الرفاهية املجتمعية .
حت�ف�ي��ز وت���ش�ج�ي��ع امل �� �ش��ارك��ات ع �ل��ى املمار�سة بدوره ا�شار ال�سيد م�سلم العامري مدير مكتب �أكد جابر اجلابري رئي�س ق�سم اندية املجتمع يف
الريا�ضية ،ك�م��ا ي�ق��ام احل��دث بفكرة م�شاركة الغربية التعليمي على �أهمية �سباق ليوا للجري جمل�س ابوظبي الريا�ضي حر�ص املجل�س على
الطالبة و�أم �ه��ا يف فعاليات ال�سباق انطالقا لالمهات والفتيات  ،ودوره الكبري يف تعزيز تقدمي امل�شاريع وتنظيم امل�سابقات الريا�ضية
من �شعار الريا�ضة للجميع .كما �سي�شهد ختام ال�ت�ف��اع��ل االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي ي�سهم يف تثقيف الفاعلة التي تعود مبكت�سبات للأ�سرة الواحدة
ال�سباق تكرمي الفائزات الع�شرة االول بجوائز وتوعية الفرد ب�أهمية ممار�سة الريا�ضة �إىل وللمجتمع ب�شكل ع��ام  ،م�شريا ان �سباق ليوا
قيمة وحتفيزية  ،تثمينا ل��دور الأم والفتاة يف جانب التوا�صل املثمر بني املدر�سة وخارجها ،للجري يعزز التوا�صل ب�ين �شريحة الأمهات
اال�سرة الواحدة واملجتمع ب�شكل عام ،انطالقا م �� �ش �ي��دا ب � ��دور جم �ل ����س اب��وظ �ب��ي الريا�ضي وال�ف�ت�ي��ات وي�ع��زز ال�ت�لاق��ي يف الأف �ك��ار وي�سهم
من خطط جمل�س ابوظبي الريا�ضي ال�ساعية وح��ر��ص��ه ع�ل��ى تنظيم ال�ب�ط��والت وامل�سابقات يف رف��ع الن�شاط ال��ري��ا��ض��ي يف مــــدن املنطقة
ل��دع��م جميع ��ش��رائ��ح املجتمع والأخ ��ذ بيدهم الهادفة وب��رام��ج التوعية املهمة التي ت�ساعد الغربية .

من حتقيقه العام املا�ضي .وي�سعى فريق تاميلي�س
�إيفينت�س بقيادة بول �شاتيناي وزمالئه يف الفريق
ك ً
ال من فيليبي فالينزا وجامي�س بني و�ستيف ليال،
�إىل ت�أكيد اجل��دارة بني �أ�صحاب ال���ص��دارة ،لكنهم
يعلمون �أن مهمتهم لن تكون �سهلة �أبداً.
ويف �سياق مت�صل ،ا�ستقطبت فئة ال�شركات م�شاركة
قيا�سية هذا العام ،حيث تهدف هذه ال�شركات من
خالل امل�شاركة يف البطولة �إىل تعزيز روح الفريق
ال��واح��د والعمل اجلماعي بني املوظفني وتكري�س
حب املناف�سة لديهم.
وقال حبيب �شويري ،مدير فريق �سي .جي را�سينغ
حامل اللقب قبيل �إنطالقة البطولة :هدفنا وا�ضح
وب�سيط وهو احلفاظ على اللقب والفوز باملركزين
الأول والثاين من فئة املحرتفني  ،ف� ً
ضال عن رفع

ك�أ�س الأمم عالياً� .أعتقد �أننا ن�ضم فريقاً متميزاً
م��ن ال���س��ائ�ق�ين ه��ذا ال �ع��ام ال��ذي��ن مي�ل�ك��ون بيدهم
مفاتيح الن�صر.
طريق �سي .جي را�سينغ لن يكون مفرو�شاً بالورود
ب��وج��ود نخبة م��ن ف��رق ال�شركات ال�ت��ي ت�سعى �إىل
الإطاحة بحامل اللقب مثل �إم .بي� .سي �أك�شن  ،و
�أودي ال�شرق الأو�سط  ،و املركز امليكانيكي للخليج
العربي ميني را�سينغ  ،و تامي ديزرت غروب  ،و بيه.
جي .كيه را�سينغ  ،و فريق الإمارات .
وق ��ال ع�ل��ي ف ��ردان ال �ف ��ردان ،رئ�ي����س جمل�س �إدارة
حلبة دب��ي �أوت� ��ودروم � :أت�ط�ل��ع ق��دم�اً �إىل م�شاهدة
ال�صراعات املثرية وال�ساخنة ما بني الفرق ال�ساعية
�إىل حتقيق ال�ل�ق��ب ه��ذا ال �ع��ام .و�أع�ت�ق��د �أ ّن دائرة
ال�صراع يف البطولة هذا العام �ستكون مفتوحة مع

�إرتفاع م�ستوى ال�سائقني والفرق امل�شاركة مقارنة
بالن�سخ ال�سابقة من البطولة .و�أمتنى لكافة الفرق
وال�سائقني كل التوفيق ،ونتطلع �إىل �أن يفوز الفريق
الأف�ضل والأمهر باللقب.
وتنطلق جولة التجارب احلرة من بطولة كارتدروم
دبي للتحمل من ميني  2013يوم اجلمعة يف متام
ال�ساعة � 11:40صباحاً وتتبعها جولة الت�صفيات
يف متام ال�ساعة  12:55ظهراً ،مع �إنطالق ال�سباق
يف مت ��ام ال���س��اع��ة  2:00م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر اجلمعة
و�إنتهائه بعد � 12ساعة� ،أي يف متام ال�ساعة 2:00
م��ن �صباح ي��وم ال�سبت .و�سيكون ال��دخ��ول لع�شاق
ال�سرعة والإثارة واملحركات الريا�ضية جماناً طيلة
فرتة ال�سباق مع وجود ت�شكيلة متنوعة من امل�أكوالت
وامل�شروبات �ضمن احللبة وخارجها.

�صدارة دبي يف الدور الأول لدوري العام للرجال لل�شطرجن وجلنة امل�سابقات تعتمد نتائج الدوريات
اختتمت م�ساء يوم ال�سبت مناف�سات
ال ��دور الأول ل ��دوري ال �ع��ام للرجال
وال�سيدات والتي �أقيمت يف االمارات
البا�سمة ال���ش��ارق��ة ففي دوري العام
للرجال لل�شطرجن فعلى �صالة نادي
ال���ش��ارق��ة ال�ث�ق��ايف لل�شطرجن �أقيمت
م� �ب ��اراة واح� � ��دة ج �م �ع��ت ب�ي�ن فرقي
ال �� �ش��ارق��ة ودب � ��ي ل �ل �� �ش �ط��رجن ،حيث
ا�ستطاع ف��ري��ق ن��ادي دب��ي ال�ف��وز بعد
فرتة طويلة من الدربي بني النادين
ب�ن�ت�ي�ج��ة  ،1.5-2.5ح �ي��ث انتهت
املباريات على النحو التايل:
ع�ل��ى ال �ط��اول��ة الأوىل ح���ص��ل العب
ال �� �ش��ارق��ة اال� �س �ت��اذ ال � ��دويل الكبري
�سامل عبدالرحمن على نقطة املباراة
بعد تغيب الع��ب دب��ي ا�ستاذ االحتاد
الدويل عثمان مو�سى ،وعلى الطاولة
ال�ث��ان�ي��ة ج�م��ع ل�ق��اء اال��س�ت��اذ الدويل
عبداهلل ح�سن من ال�شارقة مع العب
دب� ��ي ا� �س �ت��اذ االحت � ��اد ال � ��دويل نبيل
��ص��ال��ح ح�ي��ث ا��س�ت�ط��اع االخ�ي�ر الفوز
باملباراة وتعديل النتيجة اىل ،1-1
فيما تعادل كل من الالعبان اال�ستاذ
ال � ��دويل ع �م��ر ن �ع �م��ان م��ن ال�شارقة
وا�ستاذ االحت��اد ال��دويل جنيب �صالح
من دبي ليقت�سما نقطة اللقاء لت�صبح
النتيجة نقطة ون�صف لكال الفريقني

وعلى الطاولة الرابعة وال��ذي جمع
العب ال�شارقة ا�ستاذ االحتاد الدويل
عبداملجيد ال�ه��رم��ودي م��ع النا�شيء
الع ��ب دب ��ي اب��راه �ي��م ��س�ل�ط��ان الذي
كان له دور يف ترجيح كفة ناديه بعد
الفوز يف مباراة جميلة بني الطرفني
ليح�صل على نقطة امل �ب��اراة وليفوز
فريق نادي دبي بنتيجة اللقاء -2.5
 1.5ليت�صدر الدور الأول من الدوري
العام للرجال ،و�أدار لقاء القمة احلكم
الدويل �سعيد يو�سف.
ويف دوري العام لل�سيدات لل�شطرجن
والذي جمع بني فتيات نادي ال�شارقة
وفتيات نادي دبي انتهى اللقاء بتعادل
ال �ف��ري �ق�ين ب�ن�ت�ي�ج��ة  2-2وتقا�سم
نقطة املباراة و�صدارة دوري ال�سيدات
يف دوره الأول ،ح�ي��ث ا��س�ف��رت نتائج
الطاوالت على النحو التايل:

على الطاولة الأوىل ف��ازت اال�ستاذة
الدولية خلود الزرعوين من ال�شارقة
على العبة ن��ادي دبي ا�ستاذة االحتاد
ال��دويل �آمنة نعمان ،وعلى الطاولة
الثانية فازت الالعبة الدولية علياء
غ��ري��ب م ��ن ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى ا�ستاذة
االحت ��اد ال ��دويل ف��ائ�ق��ة بوخ�شم من
دب��ي ،فيما ا�ستطاع العبة فتيات دبي
ب�شاير خليل الفوز على الالعبة عبري
ع �ل��ي م��ن ال �� �ش��ارق��ة وع �ل��ى الطاولة
ال��راب�ع��ة واالخ �ي�رة ف ��ازت الع�ب��ة دبي
مرمي عي�سى على العبة نادي فتيات
ال���ش��ارق��ة عائ�شة ال��زرع��وين لينتهي
ال �ل �ق��اء ب �ت �ع��ادل ال�ف��ري�ق�ين واقت�سام
ن�ق�ط��ة امل � �ب ��اراة وت �� �ص��دره �م��ا للدور
الأول م��ن ال ��دوري ال�ع��ام لل�سيدات،
و�أدارت اللقاء احلكم ال��دويل جواهر
اجل���س�م��ي .م��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر :عقدت

جلنة امل�سابقات للجهاز الفني باحتاد
االم��ارات لل�شطرجن اجتماعها الأول
يف دورتها اجلديدة 2016-2012
مبقر االحت��اد برئا�سة ال�سيد �شفيق
عبدالرزاق العو�ضي وبح�ضور �أع�ضاء
اللجنة �سعيد يو�سف �شكري وهدى
ال�ن�ع�ي�م��ي و� �ش �ي �خ��ة ع �ل��ي وم�ست�شار
ال �ل �ج �ن��ة م� �ه ��دي ع �ب��دال��رح �ي��م مع
اع �ت ��ذار ال���س�ي��د ط� ��ارق خ� ��وري نائب
رئي�س اللجنة ل�ظ��روف عمله .حيث
ق��ررت اللجنة اعتماد نتائج دوريات
ال�شطرجن للمراحل ال�سنية ودروي
ال �ع��ام ل �ل��رج��ال وال �� �س �ي��دات يف دوره
الأول وال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ي ��وم اجلمعة
امل��واف��ق  8ف�براي��ر حتى نهاية الدور
االول والذي كان يوم ال�سبت املا�ضي.
حيث �ست�ستمر حتى يوم  27من �شهر
�أبريل املقبل.
كما ق��ررت اللجنة اعتماد ق��رار جلنة
اال�ستئناف فيما يخ�ص نتيجة لقاء
ناديي فتيات دبي وال�شارقة يف دوري
ال �� �ش��اب��ات وال� �ت ��ي ان �ت �ه��ت ب �ف��وز دبي
ب�ن�ت�ي�ج��ة  .0-4ك �م��ا ق� ��ررت ت�أجيل
م�ب��اري��ات اجل��ول��ة الثانية م��ن الدور
ال �ث��اين وت��رح�ي�ل�ه��ا اىل ي��وم  29من
ال���ش�ه��ر اجل � ��اري ل �ظ��روف الدرا�سة
واالمتحانات.

الفجر الريا�ضي
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�أ�صبح فريق ت�شيل�سي الإجنليزي واحدا من �ست فرق ت�سعى
�إىل جت��اوز الهزمية يف مباراة الذهاب� ،إذا �أرادت �أن تن�ضم
لقرعة دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروب��ي لكرة القدم
التي تقام يوم اجلمعة املقبل.
وانتهت �أغلب مباريات جولة الذهاب لدور ال�ستة ع�شر التي
�أقيمت اخلمي�س املا�ضي بفارق �ضئيل ،حيث �أنتهت ثالث
مباريات فقط بفارق �أكرث من هدف مقابل مباراتني انتهتا
بالتعادل ال�سلبي.
وم��ازال الأ�سباين رافاييل بينيتيز املدير الفني لت�شيل�سي،
يحلم بقيادة البلوز �صوب الألقاب ،التي �ستقوده للرحيل عن
�ستامفورد بريدج يف نهاية املو�سم احلايل ،مرفوع الر�أ�س ،يف
�أعقاب تعادل الفريق بهدفني ملثلهما مع م�ضيفه مان�ش�سرت

يونايتد يف ك�أ�س االحت��اد الإجنليزي الأح��د املا�ضي ،بعدما
كان مت�أخرا بفارق هدفني ،لتثبت �أن الالعبني يدعمونه.
ويف ح��ال �أراد الفريق ملوا�صلة م�شواره يف البطولة ،عليه
�أوال �أن يث�أر من هزميته بهدف دون رد على يد �ضيفه �ستيوا
بوخار�ست الروماين يف جولة الذهاب.
وق��ال �سيزار ازبيليكويتا قلب دف��اع البلوز ،علينا �أن نقوم
ب�أق�صى جهدنا� ،أمامنا �شهران للفوز بااللقاب ..علينا �أن
نتحد معا و�أمتنى �أن نحقق الفوز .
ولكن ت�شيل�سي قد يواجه روزن��ام��ة مزدحمة من املباريات
يف ح��ال ت��أه��ل �إىل دور الثمانية ل �ل��دوري الأوروب� ��ي ،حيث
�سيخو�ض ان ��ذاك ث�لاث م�ب��اري��ات يف غ�ضون خم�سة �أيام،
مب��ا يف ذل��ك م�ب��اراة الإع ��ادة ل��دور الثمانية لك�أ�س االحتاد

الإجنليزي يف مواجهة مان�ش�سرت يونايتد.
وبالن�سبة للجار اللندين ،توتنهام فقد �صار قاب قو�سني �أو
�أدنى من الت�أهل �إىل دور الثمانية بعد فوزه الرائع على �إنرت
ميالن الإيطايل بثالثة �أهداف نظيفة يف مباراة الذهاب.
وانتهت م�سرية املباريات ال 12التي خا�ضها توتنهام دون
هزمية ،يوم الأحد املا�ضي بعدما �سقط على ملعب ليفربول
 ،3-2ولكن العب الو�سط جيلفي �سيجورد�سون واثق من �أن
فريقه قادر على ا�ستعادة توازنه.
وق ��ال ��س�ي�ج��ورد��س��ون :حققنا م���س�يرة م��ذه�ل��ة ،ويف بع�ض
الآحيان تقع �أمور مثل هذه ،علينا الت�أكد من احتادنا معا..
نعيد تنظيم �صفوفنا ..ون�ستعد للمباراة املقبلة .
و�أ��ص�ب��ح ال�ف��ري��ق الإجن�ل�ي��زي الأخ ��ر نيوكا�سل يونايتد ،يف

موقف متميز للعبور �إىل دور الثمانية بعد تعادله �سلبيا
على ملعب �آجني الرو�سي يف مباراة الذهاب.
وق��ال االن ب��اردو املدير الفني لنيوكا�سل ،ال��ذي منح �شارة
القيادة �إىل العب خط الو�سط يوهان كاباي ،بعد ا�ستبعاد
املدافع فابري�سيو كولوكيني ب�سبب الإ�صابة يف الظهر� :إذا
عربنا �إىل دور الثمانية للدوري الأوروب ��ي� ،ستكون خطوة
رائعة .
و�أ�ضاف :نحن �أمام احلقائق اال�سا�سية للموقف ..كان لدينا
فريق جيد يوم اخلمي�س ،وجماهرينا تدرك متاما �أن املهمة
�ستكون �صعبة بالن�سبة لنا ،ونحتاج من كل الالعبني �إىل
تقدمي �أف�ضل ما لديهم من �أجل العبور .
و�أ�صبح فريق الت�سيو الإيطايل يف موقع جيد للعبور �إىل دور

الثمانية بعدما تغلب على ملعب �شتوجتارت الأملاين بهدفني
نظيفني يف مباراة الذهاب.
ولكن الت�سيو �سي�ضطر �إىل خو�ض مباراة الإياب على امللعب
الأومل�ب��ي بالعا�صمة روم��ا ،ب��دون جماهريه ،وفقا للعقوبة
امل�ف��رو��ض��ة عليه م��ن ق�ب��ل االحت ��اد الأوروب � ��ي ل�ك��رة القدم
(ي��وي�ف��ا) وال �ت��ي حت��رم��ه م��ن ج�م��اه�يره م �ب��ارات�ين ،ب�سبب
ال�شعارات النازية التي ا�ستخدمها بع�ض امل�شجعني يف مباراة
�سابقة.
وت�ع��ر���ض الت�سيو ،ال��ذي مت تغرميه �أي���ض��ا  40ال��ف يورو
(52الف دوالر) ،ل�ل�ه��زمي��ة ع�ل��ى ملعبه �أم ��ام فيورنتينا
�صفر 2-بالدوري الإيطايل ،بعدما حل االرهاق بالالعبني
يف �أعقاب املجهود ال�شاق الذي بذلوه �أمام �شتوجتارت.

اليوم ..انطالق مواجهات الدور الثاين

تـــوا�صـــل مـنـــاف�ســـات دوري وزارة �شــــ�ؤون الـــرئــا�ســــة بـــ�إثــــارة كــــبــيـــرة

ت��وا� �ص �ل��ت الإث � � � ��ارة وال� �ت� �ح ��دي يف
م ��واج� �ه ��ات دوري وزارة �� �ش� ��ؤون
ال��رئ��ا��س��ة ال �ك��روي ال��ذي ي�ق��ام على
م�ل�اع��ب ف �ن��دق ق���ص��ر االم � � ��ارات ،
�ضمن الربامج الريا�ضية التفاقية
التعاون بني وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
وجمل�س ابوظبي الريا�ضي،والتي

تهدف لتحقيق التوا�صل الريا�ضي
ب�ي�ن م�ن�ت���س�ب��ي ق �ط��اع��ات ال� � ��وزارة
واجلهات احلكومية التابعة لها .
�شهد مناف�سات اجلولة الثالثة فهد
علي ال�شام�سي مدير �إدارة الت�سويق
واالت� � ��� � �ص � ��ال مب �ج �ل ����س اب ��وظ� �ب ��ي
الريا�ضي وح�سن احل�م��ادي رئي�س

ق�سم ال��دع��م اللوج�ستي يف وزارة
� �ش ��ؤون الرئا�سة وخ��ال��د ال�سويدي
امل�ن���س��ق ال �ع��ام ل�ل�ب�ط��ول��ة و�أ�سفرت
ن�ت��ائ��ج اجل��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن الدور
االول يف املجموعة الأوىل عن فوز
ف��ري��ق ب �ن��ي ي��ا���س ع �ل��ى اخلالدية
ب�أربعة �أه��داف مقابل هدف ،تناوب

ع �ل��ى ت �� �س �ج �ي �ل �ه��ا ك ��ل م ��ن في�صل
احل � �م� ��ادي وك��ون �� �س��ان �ت�ين �أدري� � ��ان
وفيكاتو وحممد ح��ازم  ،فيما جاء
هدف اخلالدية الوحيد عن طريق
�صالح عبيد .
ويف امل� �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة مت �ك��ن فريق
�صري بني يا�س من الفوز على فريق
بينونة بثالثة �أه��داف لهدفني  ،يف
مواجهة حافلة بالندية وال�صراع
امل�ح�ت��دم وال�ت�ن��اف����س ال���ش��ري��ف بني
الع �ب ��ي ال �ف��ري �ق�ي�ن  ،ح �ي��ث �سجل
للفائز �صالح ال�صيعري (هدفني)
و� �س �ع �ي��د حم �م��د  ،يف ح�ي�ن ج ��اءت
�أه ��داف بينونة ع��ن ط��ري��ق ثنائية
نايف الكتبي .
ويف م�ن��اف���س��ات امل�ج�م��وع��ة الثانية
�شهدت نتائج اجلولة الثالثة تعادل
مثري بني فريقي ليوا ودا�س بثالثة
�أه��داف لكل منهما � ،أح��رز �أهداف
االول احمد عي�سى العامري وعلي
�سهيل العامري وعبد العزيز العنزي
 ،وج��اءت �أه��داف الثاين عن طريق
ه��دف�ين ل�ن��ا��ص��ر امل ��زروع ��ي وهدف
حل�سني ال�ع�بري  .وت�ك��رر �سيناريو

التعادل على م�شهد املباراة الثانية
بني فريقي البطني واليا�سات بدون
�أهداف .
وتنطلق ال�ي��وم الأرب �ع��اء مواجهات
ال ��دور ال�ث��اين ل�ف��رق املجموعتني ،
ح�ي��ث يلتقي يف امل�ج�م��وع��ة الأوىل
اخل ��ال ��دي ��ة م ��ع � �ص�ير ب �ن��ي ي��ا���س ،
وي�لاع��ب بينونة فريق بني يا�س ،
كما ت�شهد املجموعة الثانية اقامة
مباراتني بني البطني ودا���س وليوا
مع اليا�سات .
ويختتم الدور الثاين بانتقال �أربعة
فرق من كال املجموعتني اىل املربع
ال��ذه�ب��ي مل�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة ومن
ث��م ي�ل�ت�ح��ق ال �ف��ائ��زي��ن باملباراتني
اىل امل��واج �ه��ة اخل�ت��ام�ي��ة ملناف�سات
لدوري.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل ت �� �ص��در ه ��دايف
ال� � ��دوري ب �ع��د خ �ت��ام ال � ��دور االول
الع � ��ب ف ��ري ��ق ب �ن ��ي ي ��ا� ��س في�صل
احل�م��ادي بر�صيد � 6أه��داف ويليه
كل من ماجد اخلال�صي من فريق
اليا�سات  ،ونايف الكتبي من فريق
بينونة بر�صيد � 4أهداف لكل واحد

منهما .
ب��دوره قدم خالد ال�سويدي املن�سق
العام للبطولة �شكره وتقديره لكل
ال�ف��رق امل�شاركة على �أدائ�ه��ا الفني
امل �ت �م �ي��ز مب ��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م ��ع مبادئ
ال�ل�ع��ب امل �ث��ايل و� �ش ��روط الالئحة
الفنية ملناف�سات ال� ��دوري ،م�شريا

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

ي �ب��د�أ جن ��وم ال �ع��امل يف الغط�س
بالتوافد على دبي الأ�سبوع القادم
ا�ستعداداً النطالق اجلولة الثانية
م ��ن م �ن��اف �� �س��ات ب �ط��ول��ة العامل
ل�ل�غ�ط����س  2013فينا-ميديا،
التي يحت�ضنها جممع حمدان بن
حممد بن را�شد الريا�ضي بدبي
يف ال�ف�ترة م��ن  23-21مار�س،
مب���ش��ارك��ة  9م��ن �أب �ط��ال العامل
احلاليني ،و� 7أب�ط��ال ذهبيني يف
�أوملبياد  ،2012الأمر الذي ينذر
مبناف�سات قوية و�أوملبية امل�ستوى
�سي�شهدها ع�شاق الغط�س بدبي
خ�لال متابعتهم لـ  54متناف�ساً
من  13دولة وهم يطاردون ذهب
ال�سل�سلة العاملية للغط�س.
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن يهيمن التنني
ال�صيني على جمريات احلدث� ،إال
�أن م�شاركة الرو�سي اليا زاخاروف
ال ��ذي جن��ح م��ع م�ن��اف����س �آخ ��ر يف
ك�سر االحتكار ال�صيني للذهب يف
�أوملبياد لندن� ،إ�ضافة �إىل وجود 9
متوجني يف �أوملبياد لندن �سي�ضع
ال�صينيني �أمام اختبار �صعب.
ب � � � ��دوره � �س �ي �ح��ر���ص زاخ � � � ��اروف
ع�ل��ى ت �ك��رار الأداء امل�ت�م�ي��ز الذي
ق� ��اده الن� �ت ��زاع ذه �ب �ي��ة الأوملبياد
يف م �� �س��اب �ق��ة ال �ق �ف��ز م ��ن من�صة
متحركة 3م ،ولكن لي�س قبل �أن
يتجاوز عقبة ال�صيني هي ت�شونغ،
بطل العامل يف  ،2011الذي ُتوج
بذهبية لندن الأوملبية.

ويطمح زاخاروف لتقدمي عر�ض
�أف�ضل يف م�سابقة القفز الثنائي
املتزامن من من�صة متحركة 3م،
والتي ح�صد ميداليتها الف�ضية
يف �أوملبياد لندن �إىل جانب زميله
يفجيني كوزنيت�سوف امل�شارك يف
جولة دبي �أي�ضاً ،وتبقى حظوظ
ال��ري��ا� �ض �ي�ين ال ��رو� ��س ك �ب�ي�رة يف
ان �ت��زاع ذه�ب�ي��ة م�سابقة الغط�س
املتزامن من من�صة متحركة 3م
مب�شاركة غطا�س واحد فقط من
الفريق الأوملبي ال�صيني الذهبي
يف هذه امل�سابقة.
وقال د� .أحمد ال�شريف� ،أمني عام
جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي ورئي�س
اللجنة املنظمة :ي�سعدنا �أن نرحب
ب� �ع ��ودة جن� ��وم ري��ا� �ض��ة الغط�س
الدولية �إىل ربوع دبي ،ومب�شاركة
ه ��ذه ال �ك��وك �ب��ة ال��رائ �ع��ة �سنكون
على موعد يحب�س الأن�ف��ا���س مع
�أق ��وى ع��رو���ض الغط�س العاملية،
وال�ت��ي �شهدنا بع�ضاً منها خالل
مناف�سات بطولة العامل املا�ضي،
وي �� �س��رن��ا �أن ي �ت��اب��ع ج �م �ه��ور دبي
جمدداً حدثاً �أوملبي امل�ستوى هذا
العام.
ويف م�ن��اف���س��ة ال �� �س �ي��دات ينتظر
ال�ب�ط�ل��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ت���ش�ين رولني
امتحان �صعب يف م�سابقة الغط�س
م ��ن م �ن �� �ص��ة ث��اب �ت��ة 10م �أم � ��ام
جنمات �صاعدات مثل الأ�سرتالية
ب ��ري� �ت ��اين ب � ��روب � ��ن ،وامل ��ال� �ي ��زي ��ة

بانديال رينونغ بامغ ،وقد ت�ألقت
ت���ش�ين يف �أومل �ب �ي��اد ل �ن��دن عندما
ح �� �ص��دت ال ��ذه ��ب يف مناف�ستي
ال�غ�ط����س امل �ت��زام��ن 10م والقفز
م��ن من�صة ثابتة 10م ،لي�ضاف
ه��ذان اللقبان �إىل لقبيها يف ذات
ال�سباقني يف بطولة العامل .وبرز
ا��س��م ب��روب��ن  17ربيعاً يف �ساحة
الغط�س ال��دول�ي��ة عندما ُتوجت
ب�ف���ض�ي��ة �أومل �ب �ي��اد ل �ن��دن وه ��ي يف
عمر الـ  ،16بينما �أ�صبحت بامغ
 19عاماً بطلة وطنية بعد �إهداء
ب�ل�اده��ا �أول م�ي��دال�ي��ة برونزية
للغط�س ،وب��ذل��ك �أ��ص�ب�ح��ت �أول
ماليزية ت�ف��وز مبيدالية �أوملبية
من �أية نوع ،و�أول ريا�ضية ماليزية
م��ن اجلن�سني تفوز مبيدالية يف
ريا�ضة غري تن�س الري�شة.
من جانبها تتطلع ال�صينية واو
مينك�سيا ،بطلة العامل والأوملبياد
يف م���س��اب�ق�ت��ي ال�غ�ط����س الفردي
واملتزامن 3م لل�سيدات ،ملوا�صلة
ه�ي�م�ن�ت�ه��ا م ��ع ان� �ع ��دام التهديد
احلقيقي �إال م��ن مواطنتها هي
زي� ،شريكتها يف القفز املتزامن.
و ق ��ال �أح �م��د ال �ف�لا� �س��ي ،رئي�س
احت��اد الإم� ��ارات لل�سباحة :نحن
متحم�سونللغايةلنوعيةاملناف�سة،
ون�أمل بح�ضور جماهريي كبري،
فالكثري من امل�شاركني يطمحون
�أن يتم اختيارهم من قبل جلانهم
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�م���ش��ارك��ة يف بطولة

العامل لل�سباحة فينا  2013يف
�شهر يوليو برب�شلونة.
ُيعقد احل��دث على م��دى � 3أيام،
وي �ن �ط �ل��ق اخل �م �ي ����س  21مار�س
مب �� �س��اب �ق��ة ال �ق �ف��ز امل �ت ��زام ��ن من
من�صة ث��اب�ت��ة 10م م��ن ال�ساعة
 12-10ظهراً ،بينما يقام حفل
االفتتاح يف متام ال�ساعة  5م�ساءً،
ت�ل�ي��ه م�ن��اف���س��ات ن�ه��ائ��ي الغط�س
املتزامن من من�صة متحركة 3م
م��ن  8-6م���س��اءً .وي�ق��ام اجلمعة
ن���ص��ف ن�ه��ائ��ي م���س��اب�ق��ة الغط�س
ال�ف��ردي من من�صة متحركة 3م
م��ن  12-10ظ�ه��راً ،بينما تقام
النهائيات من  7-5م�ساءً .وي�شهد
ي��وم احل��دث الأخ�ي�ر ،ال�سبت 23
م��ار���س مناف�سات الغط�س ن�صف
النهاية من من�صة ثابتة 10م من
 12-10ظهراً ،تليها النهائيات
من  7-5م�ساءً.
��س�ت�ت��وف��ر ت��ذاك��ر ب �ط��ول��ة العامل
للغط�س فينا-ميديا عند البوابة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة مل �ج �م��ع ح� �م ��دان بن
حممد بن را�شد الريا�ضي الواقع
على طريق دبي العابر.
ويبلغ �سعر ت��ذك��رة ال��دخ��ول 20
دره � �م � �اً ل �ل �ي��وم ال � ��واح � ��د ،و40
دره �م �اً ع�ل��ى م ��دى �أي� ��ام احلدث
ال�ث�لاث ،ويبلغ �سعر ت��ذك��رة كبار
ال���ش�خ���ص�ي��ات  40دره �م �اً لليوم
ال � ��واح � ��د ،و 80دره � �م � �اً لأي � ��ام
البطولة الثالث.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
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مدعي� /سلمان جا�سم دروي�ش واخرون اجلن�سية :قطر مدعي عليه :ح�سن
جا�سم دروي�ش اجلن�سية :قطر مو�ضوع الدعوى :ندب خبري املطلوب اعالنه/
ح�سن جا�سم دروي�ش اجلن�سية :قطر عنوانه :بالن�شر(بورود التقرير ) حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة دائرة
الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/12

مدعي /ال�سهم الف�ضي لتاجري ال�سيارات ل�صاحبها يو�سف حممد طيب
عبداهلل العبيديل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :عي�سى ادن احمد اجلن�سية:
ال�صومال مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة  15600درهم املطلوب
اعالنه /عي�سى ادن احمد اجلن�سية :ال�صومال عنوانه :بالن�شر(تعجيل من
الوقف) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
املحكمة التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/03/10

قلم املحكمة املدنية

مناف�سات قوية مرتقبة يف بطولة العامل للغط�س بدبي

ان ال � � ��دور االول � �ش �ه��د م�ستوى
م� ��رم� ��وق م� ��ن ال � �ن� ��واح� ��ي الفنية
والتحكيمية�،أ�سهمت بتحفيز العبي
فرق املجموعتني على تقدمي ملحات
عالية ،متوقعا ان ت�شهد مباريات
الدور الثاين �إثارة كبرية وم�ستويات
م�ت�ق��دم��ة جل�م�ي��ع م �ب��اري��ات��ه التي

�ستف�سر ع��ن ت��أه��ل ال�ف��رق الأربعة
اىل املربع الذهبي ملناف�سات الدوري
 ،متقدما بال�شكر جلميع اللجان
ال �ع��ام �ل��ة وامل �� �ش��رف��ة ع �ل��ى تنظيم
م�ن��اف���س��ات ال� ��دوري ب�ج��ان��ب الدور
التحكيمي املميز من جانب احلكام
املعتمدين يف احتاد الكرة .

قلم املحكمة التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جيتندرا للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةALONSA Generation Ahead :

بتاريخ 2011 /12 /8 :م

املودعة حتت رقم 166247 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سونيل رامي�ش خان ت�شانداين
وعنوانه :فيال رقم � ،31شارع رقم � ،31أم �سقيم ،2-دبي ،الإمارات العربية املتحدة �ص .ب ، 12822 :
هاتف  ، 0505512007 :فاك�س  043540578 :الربيد االلكرتوين sunil@alonsa.com :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الآالت والأدوات الآلية ،املركبات واملحركات ( ما عدا املركبات الأر�ضية ) ،املعدات الزراعية ما عدا اليدوية
منها ،وحا�ضنات البي�ض.
الواقـعة بالفئة7 :
و�صف العالمة  :كلمة  ALONSAمكتوبة ب�أحرف كبرية ذات حتبري زائد وبطريقة فنية واحلرف O
مك�سور يف املنت�صف ،و�أ�سفلها عبارة  ، Generation Aheadحيث احلرفني  Gو  Aمكتوبان بال�صيغة
الكبرية .وهناك خط �صغري بعد العبارة  .Generation Aheadوجميعها مكتوب باللونني الأ�سود
والأبي�ض.
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جيتندرا للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةALONSA Generation Ahead :

بتاريخ 2011 /12 /8 :م

املودعة حتت رقم 166248 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سونيل رامي�ش خان ت�شانداين
وعنوانه :فيال رقم � ،31شارع رقم � ،31أم �سقيم ،2-دبي ،الإمارات العربية املتحدة �ص .ب ، 12822 :
هاتف  ، 0505512007 :فاك�س  043540578 :الربيد االلكرتوين sunil@alonsa.com :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أجهزة الإ�ضاءة والت�سخني و�إنتاج البخار والطبخ والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه والأغرا�ض
ال�صحية.
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة  :كلمة  ALONSAمكتوبة ب�أحرف كبرية ذات حتبري زائد وبطريقة فنية واحلرف O
مك�سور يف املنت�صف ،و�أ�سفلها عبارة  ، Generation Aheadحيث احلرفني  Gو  Aمكتوبان بال�صيغة
الكبرية .وهناك خط �صغري بعد العبارة  .Generation Aheadوجميعها مكتوب باللونني الأ�سود
والأبي�ض.
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جيتندرا للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةSTAR1 POWER POWER SOLUTIONS PRODUCTS :

املودعة حتت رقم 166249 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سونيل رامي�ش خان ت�شانداين
وعنوانه :فيال رقم � ،31شارع رقم � ،31أم �سقيم ،2-دبي ،الإمارات العربية املتحدة �ص .ب ، 12822 :
هاتف  ، 0505512007 :فاك�س  043540578 :الربيد االلكرتوين sunil@alonsa.com :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أدوات و�أجهزة و�آالت  :علمية  ،مالحية  ،ت�صوير الفوتوغرايف  -ال�سينمائي  -الب�صري  ،قيا�س الوزن والقيا�س
والك�شف (املراقبة) � ،أجهزة و �أدوات لتعليم و �إنقاذ احلياة � /أجهزة و�أدوات لو�صل  ،فتح  ،حتويل  ،تكثيف ،
تنظيم  ،التحكم يف الطاقة الكهربائية � /أجهزة ت�سجيل � ،إر�سال  ،ن�سخ لل�صوت �أو ال�صورة  /حامالت بيانات
مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  /ماكينات البيع الإلية � ،آالت �أوتوماتيكية تتحرك بو�ضع قطع من النقود –
�أقرا�ص � /آالت لقيد النقود وعدها  ،معدات و�أجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات  ،برجميات احلا�سوب  /معدات
�إطفاء احلريق  -.الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة  :كلمة  STARوكلمة  POWERمكتوبتان بالإجنليزية ب�أحرف مائلة كبرية داخل �شكل
بي�ضاوي حتتويه جنمة ذات خم�س حواف م�سننة .وهناك الرقم  1بعد كلمة  .STARوعبارة POWER
 SOLUTIONS PRODUCTSباالجنليزية .وجميعها مكتوب بالأ�سود والأبي�ض.
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /جيتندرا للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجاريةS SNEHA :

بتاريخ 2011 /12 /8 :م

بتاريخ 2011 /1 /18 :م

املودعة حتت رقم 151761 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سنيها التجارية م م ح
وعنوانه :الإمارات العربية املتحدة �ص .ب  ، 17435 :هاتف  ، 042258167 / 042252378 :فاك�س 042253161 :
الربيد االلكرتوين :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالغرا�ض
ال�صحية
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة  :كلمة �سنيها مكتوبة باللغة االجنليزية باللون اال�سود وهناك حرف ( )Sفوق الكلمة داخل
�شكل بي�ضاوي
اال�شــرتاطات* :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
�إدارة العالمات التجارية
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ت�شارلتون يطمئن جماهري يونايتد ببقاء روين
ا�ستبعد ال�لاع��ب اال� �س �ط��وري ال���س��اب��ق ب��وب��ي ت�شارلتون
امكانية ترك مهاجم مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي واين
روين ف��ري�ق��ه ،ردا على ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي حت��دث��ت يف االيام
االخ�ي�رة ع��ن احتمال رحيله ع��ن ال�شياطني احلمر هذا
ال�صيف.
وكان مدرب الفريق ال�سري اليك�س فريغو�سون ترك روين
على مقاعد ال�ب��دالء اال��س�ب��وع املا�ضي ام��ام ري��ال مدريد
اال�سباين ( )2-1يف اياب الدور الثاين من م�سابقة دوري
ابطال اوروبا ،مف�ضال عليه داين ويلبيك.
وقال ت�شارلتون ( 75عاما) الذي ميلك �صوتا م�سموعا
داخ��ل القلعة احل�م��راء :ل�ست قلقا يف مو�ضوع روين .ال

ميكن ان ن�سمح له بالرحيل ،الن ال�سري اليك�س فريغو�سون
ال يعمل ب�ه��ذه الطريقة .واي��ن ك��ان ه��داف�ن��ا االعتيادي،
وي�سجل اهدافا رائعة ،كما ميلك ت�أثريا كبريا على باقي
اع�ضاء الفريق .اذا كان هناك بع�ض التناف�س معه فهذا ال
يعني وجود م�شكلة .
وع ��ن احل ��دي ��ث ح ��ول ال �ت �ع��اق��د جم � ��ددا م ��ع الربتغايل
كري�ستيانو رون��ال��دو ه��داف ري��ال م��دري��د اال��س�ب��اين ،قال
ت�شارلتون ال��ذي حمل ال��وان ال�شياطني احلمر يف 758
م �ب��اراة وال ي ��زال ه ��داف ال�ف��ري��ق :مل ي��ذك��ر ال�ت�ع��اق��د مع
رونالدو يف اي من اجتماعات جمل�س ادارتنا .
وكان فريغو�سون قد اكد اجلمعة املا�ضي ان املهاجم الدويل

لن يرتك الفريق :ما يقال يف ال�صحف تفاهات لي�س اال..
لقد منعت �صحيفتني من ح�ضور امل�ؤمتر ال�صحايف حتى
تتقدمان ب��اع�ت��ذاره�م��ا .ال ت��وج��د ه�ن��اك اي م�شكلة على
االطالق بيني وبني روين .القول باننا ال نتحدث معا (مع
روين) خالل التدريب يعترب هراء .
ووا�صل هو يفهم اال�سباب التي دفعتني اىل عدم ا�شراكه
وه��ذه اال��س�ب��اب ك��ان��ت حم�ضا تكتيكية .اعتقد اين كنت
حمقا (بخياره) .ال ن�صيب دائما النجاح يف قراراتنا ،لكن
ه��ذه امل��رة اعتقد اين كنت على �صواب .داين ويلبيك هو
اف�ضل العب لدينا من ناحية تويل مهمتني يف ان معا .كان
علينا احلد من قدرة ت�شابي الون�سو على فر�ض �سيطرته

الهجومي على ح�ساب مهاجم �صريح.
وج� ��اء رد ف�يرغ��و� �س��ون ع �ل��ى م��ا ذك��رت��ه ��ص�ح�ي�ف��ة تاميز
اخلمي�س املا�ضي حيث قالت ان مان�ش�سرت يونايتد م�ستعد
لبيع روين هذا ال�صيف  ،فيما كتبت دايلي مايل بان املهاجم
يواجه معركة يائ�سة النقاذ م�سريته يف اولد ترافورد .
وهذه لي�ست املرة االوىل التي يتم فيها احلديث عن رحيل
روين ،اذ �سبق ملهاجم ايفرتون ان املح يف ت�شرين االول-
اكتوبر  2010اىل رغبته برتك ال�شياطني احلمر لكن
ال�سباب خمتلفة متاما عن الو�ضع احلايل ،اذ اعترب حينها
ب��ان فريق فريغو�سون يفتقد اىل الطموح قبل ان يعود
الحقا عن ر�أيه ويوقع عقدا جديدا ملدة خم�سة اعوام.

على املباراة ،وهذا ما قام به داين الذي �سلب من الون�سو
ق ��درة ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل �ب��اراة وق��درت��ه ع�ل��ى ال�ت�ق��دم اىل
االمام وان يكون العبا مهاجما .ال ن�صيب دائما النجاح يف
خياراتنا لكننا فعلنا ذلك يف مباراة الثالثاء .
ورغ��م ت��أك�ي��د فريغو�سون ب��ان��ه ال ي��واج��ه اي م�شكلة مع
روين ،فان مهاجم ايفرتون ال�سابق لي�س مرتاحا دون ادنى
�شك للدور ال��ذي يلعبه يف الفريق منذ ق��دوم الهولندي
روبن فان بري�سي يف بداية املو�سم احلايل من ار�سنال ،الن
االخري فر�ض نف�سه ر�أ�س احلربة اال�سا�سي الفريق تاركا
لروين ت�شارك املركز الثاين يف خط املقدمة مع ويلبيك او
حتى كاغاوا يف حال قرر فريغو�سون تعزيز خط الو�سط
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 310العبني والعبات من  21دولة يف ا�ست�ضافة امل�ؤ�س�سة مبلعب نادي العني للمعاقني

•• العني  -الفجر

برعاية �سمو ال�شيخ نهيان ب��ن زايد
�آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س جم�ل����س �أبوظبي
الريا�ضي ،تنظم م�ؤ�س�سة زايد العليا
للرعاية الإن�سانية وذوي االحتياجات
اخل ��ا�� �ص ��ة مم �ث �ل��ة يف ن � � ��ادي العني
للمعاقني التابع لها مناف�سات ملتقى
العني ال��دويل ال�سابع لألعاب القوى
ل�ل�م�ع��اق�ين ي��وم��ي  20 19مار�س
احل��ايل على م�ضمار ال �ن��ادي مدينة
العني مب�شاركة  310العبا والعبة
منهم  240ذكور و � 70إناث من 21
دولة ميثلون خمتلف قارات العامل .
وي���ش��ارك يف حتكيم املناف�سات نخبة
من احلكام املعتمدين من قبل احتاد
�أل �ع ��اب ال �ق��وى الإم� ��ارات� ��ي م��ن ذوي
اخل�ب�رة ال��وا��س�ع��ة يف حتكيم �سباقات
الكرا�سي املتحركة ب��إ��ش��راف ورقابة
اللجنة البارملبية ال��دول�ي��ة وتخ�ضع
لأ�شراف ورقابة كاملة من اللجنة.
وثمن حممد حممد فا�ضل الهاملي
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة الأمني
ال �ع��ام مل��ؤ��س���س��ة زاي ��د العليا للرعاية
الإن�سانية اه�ت�م��ام قيادتنا الر�شيدة
ممثلة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س الدولة
ح�ف�ظ��ه اهلل واخ �ي��ه � �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�إخوانهم
ح�ك��ام االم ��ارات ب��الإن���س��ان الإماراتي
وب �ن��ائ��ه ك��رك �ي��زة �أ� �س��ا� �س �ي��ة للنه�ضة
والتقدم ولي�شمل االهتمام والرعاية
ف�ئ��ات املجتمع الإم��ارات��ي ب�شكل عام
وذوي الإعاقة ب�شكل خا�ص.
كما ا�شاد باملتابعة احلثيثة والتوجيهات
املبا�شرة من الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة �إيل امل�ؤ�س�سة ب�ضرورة ت�سخري

كافة املتطلبات التي ت�ساهم يف تطور
ورقي اخلدمات املقدمة لهذه الفئات
من �أجل رعايتها وت�أهيلها لت�صبح فئة
فاعلة لالندماج يف املجتمع واالعتماد
ع �ل��ى ال �ن �ف ����س  ،ول �ل��ري��ا� �ض �ي�ين منها
ب�صفة خ��ا��ص��ة وت��وج��ه الأم�ي�ن العام
ب�ج��زي��ل ال���ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر �إىل �سمو
ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س
جمل�س �أب��وظ �ب��ي ال��ري��ا��ض��ي لرعاية
�سموه للملتقى ،واهتمام �سموه بهذه
الفئة تعد دافعاً كبرياً لهم من �أجل
حتقيق الإجنازات ،و�أن متابعة جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي توفر املناخ املالئم
لدعم تطور الريا�ضة عند هذه الفئة
�أت�ساع القاعدة الريا�ضية للمعاقني.
و�أك � � ��د �أن ال �ب �ط��ول��ة مت �ث��ل فر�صة
جيدة لالعبينا الكت�ساب امل��زي��د من
اخل�برة واالحتكاك مع العبي الدول
املتقدمة ،م�شرياً �إىل �أن مراكز و�أندية
املعاقني على م�ستوى ال��دول��ة ت�شهد
�أن�شطة متميزة ت�صب يف م�صلحة تلك
الفئات ،الأم��ر الذي ي�ساهم يف ات�ساع
القاعدة الريا�ضية من ذوي الإعاقة
ويتيح لها الك�شف عن قدرات ومهارات
وك �ف��اءات ع��ال�ي��ة يف خمتلف اللعبات
وال��س�ي�م��ا ال �ع��اب ال �ق��وى للمعاقني،
ن�ظ��راً مل��ا حققته م��ن اجن ��ازات �سابقة
لتلك ال�ف�ئ��ات � �س��واء ع�ل��ى امل�ستويات
املحلية �أو الإقليمية والعاملية .
وث �م��ن الأم �ي��ن ال �ع��ام مل��ؤ��س���س��ة زايد
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رع��اي��ة الإن���س��ان�ي��ة اجلهود
التي �أث�م��رت عن النجاحات املتوالية
ملناف�سات امللتقى ليحقق العام احلايل
�أرق � ��ام� � �اً ق �ي��ا� �س �ي��ة ل� �ع ��دد الالعبني
امل�شاركني م��ع وج��ود م�شاركة فاعلة
من نخبة من ابطال العامل املتميزين
وهي �شهادة ت�ضاف لنجاحات الدولة
يف ا�ست�ضافة العديد م��ن الفعاليات
الريا�ضية الدولية.
وتوجه خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي
ع�ق��د ب�ف�ن��دق هيلتون ال�ع�ين لإعالن

ت��رت�ي�ب��ات ت�ن�ظ�ي��م ال�ب�ط��ول��ة بال�شكر
اجل��زي��ل ل���س�م��و ال���ش�ي��خ ط�ح�ن��ون بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س جمل�س ادارة
ج�م�ع�ي��ة ك�ل�ن��ا االم � ��ارت ع �ل��ى مباردة
اجلمعية الطيبة ب��رع��اي��ة مناف�سات
امللتقى وت�ق��دمي ال��دع��م لتك الفئات
ال�ت��ي ت�ستحق مثل ه��ذه امل�ساهمات،
م�شرياً �إىل ان تلك ال�شراكات اجليدة
بني امل�ؤ�س�سات ت�صب يف م�صلحة فئات
املجتمع اللتثقيف والتوعية وهو جزء
رئي�سي من عمل م�ؤ�س�سة زايد العليا
للرعاية االن�سانية.
وذكر االمني العام �أن امل�ؤ�س�سة وكجزء
من ا�سرتاتيجيتها لدعم ريا�ضة ذوي
االع��اق��ة ت���س�ع��ى لأن ت�ت�ح��ول مدينة
ال�ع�ين مللتقى ري��ا��ض��ات ذوي االعاقة
ن �ظ��راً مل��ا تتميز ب��ه م��ن ب�ن�ي��ة حتتية
ت���س��اع��د ت�ل��ك ال �ف �ئ��ات ع�ل��ى ممار�سة
الريا�ضة مع توفر كافة و�سائل الأمن
وال�سالمة ،م�شرياً �إىل �أن الرتتيبات
ل�ه��ذا احل��دث ك��ان��ت ح�سب الربنامج
املعد لذلك ووف��ق اخلطة بالتن�سيق
وال �ت �ع��اون م��ع اجل �ه��ات املعنية �سعياً
وح ��ر� �ص �اً م ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى بلوغ
ال�ن�ج��اح املن�شود وذل��ك ان�ط�لاق�اً من
التميز الرائع الذي حتقق يف الأعوام
ال���س��اب�ق��ة  .و�أ�� �ض ��اف :ن�ح��ن يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة نرحب بكل
الريا�ضيني وامل�شاركني يف هذا امللتقى
 ،ونعرب عن �إمياننا بقدرات الإن�سان
ع�ل��ى ال�ع�ط��اء وال �ت �ق��دم وال �ت �ط��ور �إذا
توفرت له الإمكانيات والفر�ص لإثبات
ذل��ك  ،فلقد ك��ان��ت مل���س�يرة االهتمام
والرعاية بالإن�سان الإم��ارات��ي �أثرها
ال �ب � ّن��اء يف ت�ق��دم��ه وت �ط��وره وبلوغه
�أف�ضل امل�ستويات حمققاً الكثري من
الإجنازات وعلى جميع الأ�صعدة.
وذكر ان جناح امللتقى على مدى دوراته
ال���س�ت��ه ال���س��اب�ق��ة امل�ق�ب��ل �أك���س�ب��ه قوة
وك��ان الدافع للو�صل بعدد الالعبني
امل�شاركني لرقم قيا�سي العام احلايل

وت ��وج ��ه ب��ال �� �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر لكافة االمارات
اجلهات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الراعية
التي تدعم وترعى امللتقى منها �شرطة الالعبون يتحدثون
العني التي ت�ساهم ب�شكل كبري يف جناح ال�ل�اع��ب حم�م��د احل��ام��د ال ��ذي كان
كافة الفعاليات التي تنظمها م�ؤ�س�سة ل ��ه � �ش ��رف امل �� �ش��ارك��ة يف اوليمبياد
زايد وال�سيما الريا�ضية منها مبدينة لندن الباملبية االخ�يرة كلمة ب�سيطة
العني ،وقال ان تلك املبادرة ت�أتي من وم � �ع�ب��رة �أع� � � ��رب ف �ي �ه��ا ع� ��ن فخره
منطلق احل�س الوطني لتلك اجلهات بامل�شاركة يف املناف�سات وق��ال انه يعد
لدعم الريا�ضة ب�صفة عامة وريا�ضة بتحقيق ميداليات ورفع علم االمارات
املعاقني بالدولة.
يف امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة  ،وبا�ستمرارية
امل���ش��ارك��ة يف امل�ل�ت�ق��ى ن �ظ��راً لأهميته
كحدث دويل كبري ومتيزه وجناحاته
م�شاركة الأ�سوياء
وذك��ر االم�ين العام مل�ؤ�س�سة زاي��د انه امل�ت��وال�ي��ة ،وق ��ال ان��ه اكت�سب خربات
يح�سب مللتقى العني ال��دويل ال�سابع كبرية مب�شاركاته يف مناف�سات امللتقى
لألعاب القوى هذه ال�سنة �أن��ه يف�سح يف امل��رات ال�سابقة وطور مهاراته من
املجال للت�سجيل وامل�شاركة لالعبني خ�لال��ه ،معرباً ع��ن �أمنياته يف جناح
من غري املعاقني لأول م��رة يف تاريخ ك��اف��ة اب �ط��ال ال��دول��ة امل���ش��ارك�ين من
ب �ط��والت امل �ع��اق�ين يف امل�ن�ط�ق��ة حيث خمتلف اندية املعاقني بالدولة على
�سي�شارك ع��دد م��ن الريا�ضيني غري حتقيق ارقام قيا�سية خالل امللتقى .
املعاقني جنبا �إىل جنب مع �إخوانهم وم � ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال �ل�اع ��ب را�شد
م ��ن امل �ع��اق�ي�ن ،وت� ��أت ��ي ه ��ذه امل �ب ��ادرة ال�ظ��اه��ري احلا�صل على ميداليتني
جت�سيدا ل��ر��س��ال��ة امل��ؤ��س���س��ة والنادي ذهبية وف�ضية ببطولة العامل لل�شباب
يف دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف �أن امل�ل�ت�ق��ى ف��ر� �ص��ة ج �ي��دة لتح�سني
املجتمع من خالل الن�شاط الريا�ضي ارقامه واالحتكاك مع ابطال عامليني
وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم وامل�ساهمة مم�ي��زي��ن لتح�سني الآداء وت�شريف
بفعالية يف عجلة التنمية والتقدم ،ال ��دول ��ة ،وف��ر� �ص��ة ج �ي��دة الكت�ساب
وت ��وج ��ه ب��ال���ش�ك��ر لإحت � ��اد االم � ��ارات خ�ب�رات ج��دي��دة ل��ه ب�صفة �شخ�صية
ولتح�سني ارقامه.
لألعاب القوى على ذلك التعاون.
وح�ضر امل�ؤمتر ال�صحايف �سعادة مرمي
��س�ي��ف ال�ق�ب�ي���س��ي رئ�ي����س ق �ط��اع ذوي
دعم جميعة كلنا االمارات
ومن جانبه قال �سعادة ال�شيخ م�سلم بن االحتياجات اخلا�صة مب�ؤ�س�سة زايد
حم العامري نائب رئي�س جمعية كلنا العليا للرعاية االن�سانية رئ�س�ش جلنة
االمارات ي�سعدنا التواجد بتوجيهات املباردات واال�سر مبجل�س ادارة احتاد
�سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان االم � ��ارات ل��ري��ا��ض��ة امل �ع��اق�ين ،حممد
رئي�س وم�ؤ�س�س جمعية كلنا االمارات خمي�س احلدادي ع�ضو جمل�س االدارة
التي احد اهدافها التالحم بني فئات ميدر مركز العني للرعاية والت�أهيل
وم�ؤ�س�سات املجتمع ،وهو واجب علينا ال �ت��اب��ع ل�ل�م��ؤ��س���س��ة � � ،س��امل الكعبي
دعم فئات ذوي االعاقة قبل اال�سوياء مدير عام دار زايد للرعاية اال�سرية،
وال�سيما ان�ه��م ي� ��ؤدون ادوار عظيمة الدكتور  ،ذيبان املهريي رئي�س جلنة
وحققوا ماركز متقدمة على امل�ستوى املنتخبات ب��احت��اد االم ��ارات لريا�ضة
الدويل ،وهذا الدعم ال�شك ي�ساعدهم امل�ع��اق�ين  ،ا��س�م��اع�ي��ل امل��رازي��ق مدير
على حتقيق املزيد من االجن ��ازات يف نادي العني للمعاقني ،را�شد الهاجري
رئي�س اللجنة االعالمية للملتقى.
املناف�سات املقبلة.
وم ��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد را� �ش��د الظاهري
نائب رئي�س املكتب التنفيذي جلمعية
كلنا االم ��ارات بجهود م�ؤ�س�سة زايد ال�صويعي مراقب ًا عام ًا للبطولة
العليا للرعاية االن�سانية ،م��ؤك��داً ان يعترب طارق ال�صويعي �أول �شخ�صية
رعاية اجلمعية للملتقى ت�أتي كواجب عربية تتوىل رئا�سة جلنة احلكام يف
وطني لتقوية �أوا�صر املحبة والتالحم االحت��اد ال��دويل للمعاقني ،مم��ا يعد
بني اطياف املجتمع  ،م�شرياً �إىل ان مك�سباً كبرياً للمنطقة والريا�ضيني
اجل�م�ع�ي��ة وه ��ي ذات ن�ف��ع ع ��ام تخدم ب�شكل ع��ام  ،وي�ت��وىل من�صب مراقب
ال ��وط ��ن وامل ��واط ��ن الح �ت��وائ �ه��ا على ع� ��ام امل �ل �ت �ق��ى ب�ت�ك�ل�ي��ف م ��ن االحت� ��اد
اه��داف وطنية �سامية تعلم لرت�سيخ الدويل ،ويقوم ال�صويعي الذي ي�شغل
وت�ع��زي��ز م�ف�ه��وم امل��واط �ن��ة وامل�شاركة من�صب ال�سكرتري الفني بنادي العني
ل�ل�م�ع��اق�ين يف ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة بجهد
الفعلية الوطنية .
و�أ��ش��اد بجهود القائمني على امللتقى كبري من �أجل اجناحها وخروجها يف
حتى و�صل لهذا امل�ستوى الطيب من ثوب ي�شرف الدولة ،كما انه وقع عمل
ال �ن �ج��اح وال �ت �م �ي��ز ،وي ��دل ع�ل��ى قدرة مراقباً عاماً ملناف�سات �أل�ع��اب القوى
ال�ق��ائ�م�ين عليه يف تنظيم االح ��داث بدورة لندن البارملبية 2012
ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ال � �ك�ب��رى ع� �ل ��ى ار�� ��ض ي�ق��ام خ�ل�ال ال �ي��وم الأخ �ي�ر للملتقى

��س�ب��اق ا��س�ت�ع��را��ض��ي مل���س��اف��ة 5000
ع�ل��ى ال ��دراج ��ات ال �ي��دوي��ة للتعريف
ب �ه��ذه ال��ري��ا� �ض��ة ال �ت��ي ي �ن �ف��رد ن ��ادي
العني للمعاقني من بني �أندية الدولة
مب �م��ار� �س �ت �ه��ا �إىل ح ��د الآن حمليا
ودوليا
اتفاقية تعاون
وع �ل��ى ه��ام����ش امل ��ؤمت��ر ال���ص�ح��ايف مت
التوقيع على اتفاقية يف جمال تقدمي
ال��رع��اي��ة ال�صحية الأول �ي��ة املجانية
للم�شاركني يف ملتقى العني الدويل
ال �� �س��اب��ع لأل� �ع ��اب ال �ق ��وى للمعاقني
 2013ب�ين ك��ل م��ن م��ؤ��س���س��ة زايد
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رع��اي��ة الإن �� �س��ان �ي��ة وذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات اخل ��ا�� �ص ��ة مم �ث �ل��ة يف
ن��ادي العني للمعاقني ومثلها �سعادة
حممد حممد فا�ضل الهاملي نائب
رئي�س جمل�س الإدارة الأم�ي�ن العام
 ،وم�ست�شفى ال��واح��ة ومثله الدكتور
ديفيد برينتي مدير امل�ست�شفى .
تطور امللتقى
امللتقى �شهد على مدار �سنواته ال�ست
ال�سابقة ارتفاعا تدريجياً ملحوظاً يف
�أع ��داد ال��دول والالعبني والالعبات
امل�شاركني يف املناف�سات ،وال�سيما مع
حتطيم العديد من االرقام القيا�سية
ال�ع��امل�ي��ة خ�ل�ال م�ن��اف���س��ات��ه ،ح�ي��ث يف
ملتقى  2007ك��ان �أول ح��دث من
ن��وع��ه يف ال ��دول ��ة وم�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�سط.
يف م�ل�ت�ق��ى � � 2008ش �ه��د م�شاركة
الفتيات لأول مرة يف ريا�ضة �سباقات
الكرا�سي املتحركة بالدولة  ،.ف� ً
ضال
ع��ن حتقيق رق��م عاملي جديد ي�سجل
ل�ل��ذك��ور يف �سباق ال�ط��ري��ق  10ك��م (
ف ��اه ��ورام ب � ��راوات م��ن ت��اي�لان��د) وال
يزال �إىل الآن �أف�ضل رقم يف العامل .
يف ملتقى � 2009شهد م�شاركة �أول
فتاة �إماراتية يف امللتقى� ،إ�ضافة �إىل
ت���س�ج�ي��ل رق ��م ع��امل��ي ج��دي��د ي�سجل

ل ل��إن ��اث يف ��س�ب��اق ال �ط��ري��ق  10كم
( ��س��ان��درا ج��راف م��ن �سوي�سرا ) وال
يزال �إىل الآن �أف�ضل رقم يف العامل ،
وك��ان هناك متثيل للقارات اخلم�سة
يف امل�ل�ت�ق��ى  .يف م�ل�ت�ق��ى  2010مت
للمرة الأوىل �إدراج م�سابقات امليدان
يف امل�ل�ت�ق��ى  ،وج� ��رى �إق ��ام ��ة بطولة
ال �ع��امل ل�سباق ال�ط��ري��ق مل�سافة 10
كيلومرت لأول مرة يف الوطن العربي
وذلك على هام�ش املناف�سات ،وحتول
امللتقى لي�صبح منوذجا عامليا يحتذى
به واللجان املنظمة للبطوالت حول
العامل تر�سل مندوبني للتعرف على
و�صفة هذا النجاح.
يف م�ل�ت�ق��ى  2011جت� ��اوز امللتقى
ح � ��دود امل �� �ض �م��ار وامل � �ي� ��دان لي�صبح
م���ش��روع��ا من��وذج�ي��ا للبحث العلمي
لتطوير ريا�ضة املعاقني حول العامل
م��ن خ�لال خمترب الت�صنيف الطبي
ال��ذي مت افتتاحه مبقر ن��ادي العني
للمعاقني على هام�ش املناف�سات.
و��ش�ه��د ملتقى  2012رق��م قيا�سي
ل �ع��دد ال � ��دول امل �� �ش��ارك��ة والالعبني
وال�ل�ج�ن��ة ال�ب��ارمل�ب�ي��ة ال��دول �ي��ة تروج
ل �ل �ح��دث ك ��أح��د �أب � ��رز امل �ح �ط��ات قبل
�أوملبياد لندن .2012
يف ملتقى  2013لأول مرة يف تاريخ
ري��ا� �ض��ة امل �ع��اق�ين ب��امل�ن�ط�ق��ة ي�شارك
الريا�ضيون غري املعاقني يف امل�سابقات
جنبا �إىل جنب مع �أقرانهم املعاقني.
ع���دد م��ن الأب���ط���ال العامليني
ي�شاركون يف ملتقى 2013
 1مار�سيل ه��وج من �سوي�سرا فئةT54وهو �صاحب اخل��وذة الف�ضية
ال �� �ش �ه�يرة وب �ط��ل � �س �ب��اق��ات امل�ضمار
واملاراتون على الكرا�سي .
 2البطل الفنلندي توين بي�سبانني�ضمن فئة  T51ل�سباقات الكرا�سي .

 3ك��رمي بتينة م��ن اجل��زائ��ر بطلال �ع��امل �ضمن ف�ئ��ة ال�شلل الدماغي
 F32يف رمي ال�صوجلان ودفع اجللة.
 4نادية جمماج من اجلزائر وهيبطلة العامل يف رمي الرمح والقر�ص
�ضمن فئة  F57لل�سيدات .
� 5ستيال اينيفا م��ن بلغاريا وهيبطلة العامل يف رمي القر�ص والرمح
ودفع اجللة �ضمن فئة . F58
 6البطلة مامي �ساتو من اليابان� ،ضمن فئة البرت  F44يف م�سابقة
الوثب الطويل .
 7البطل هاين النخلي من اململكةال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ��ص��اح��ب ف�ضية
�أوملبياد لندن يف رم��ي القر�ص �ضمن
فئة F33
 8ال�سوي�سرية باتري�سيا كيلري ،النجمة ال�صاعدة يف �سباقات الكرا�سي
على امل�ضمار �ضمن فئة F54
 9ب �ط��ل ال �ع��امل ول �ي��د ك�ت�ي�ل��ة منتون�س واحلا�صل على ذهبيتي �أوملبياد
لندن �ضمن فئة .T34
 10البطل ماركو�س كا�ستيلو منفينيزويال �ضمن فئة  T52ل�سباقات
الكرا�سي
�أبطال نادي العني للمعاقني
 را�شد الظاهري بطل العامل لل�شبابيف م�سابقات الكرا�سي على امل�ضمار
واحلا�صل على  6ميداليات يف بطولة
العامل ال�صيف املا�ضي.
 البطل عبد العزيز ال�شكيلي الذيحطم م�ؤخرا الرقم الآ�سيوي �ضمن
فئة F33يف دفع اجللة .
 البطلة ن��ورة الكتبي وال�ت��ي حتتلامل��رك��ز الأول يف ال��دول��ة يف م�سابقة
رمي ال�صوجلان �ضمن فئتها .F32
 ال�لاع��ب حممد خمي�س الأحبابيبطل اخلليج و�صاحب ذهبية 5000
م�تر يف بطولة اخلليج بقطر �ضمن
فئة .F20

نتائج فريق �أبوظبي لل�سباقات يف املك�سيك تبعث الثقة بالنف�س يف الوقت الذي ي�ستعد فيه القا�سمي للمناف�سة يف راليي الكويت والربتغال

هريفونني و�سوردو يعززان �صدارة فريق �أبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات واجلهد الكبري الذي بذله �أتكين�سون ينال �إعجاب ال�شيخ خالد

متكن فريق �أبوظبي لل�سباقات من حتقيق نتائج
رائعة يف رايل املك�سيك ،النتائج التي نالت �إعجاب
ال�شيخ خالد القا�سمي وع��ززت من ثقته بنف�سه
وبفريقه م��ع ا�ستعداداته خلو�ض رايل الكويت
ال ��دويل نهاية الأ��س�ب��وع ال �ق��ادم ،قبل �أن يتوجه
للربتغال للم�شاركة يف ث��ان ظهور له يف بطولة
ال �ع��امل ل�ل��رال�ي��ات ه��ذا امل��و� �س��م .و��س��اه��م حتقيق

ميكو هريفونني املركز الثاين يف املك�سيك ومتكن
داين ��س��وردو من الفوز باملركز ال��راب��ع يف تعزيز
� �ص��دارة ف��ري��ق ��س�تروي��ن ت��وت��ال �أب��وظ�ب��ي العاملي
للراليات لفئة ال�صانعني يف البطولة العاملية.
وم��ن الأخ �ب��ار ال���س��ارة الأخ ��رى ال�ت��ي حتققت يف
�أم�يرك��ا اجل�ن��وب�ي��ة ك��ان ك��ان��ت ت�ع��ايف الأ�سرتايل
كري�س �أتكين�سون من احل��ادث ال��ذي تعر�ض له

يف اجل��ول��ة االفتتاحية ليقود �سيارته �أبوظبي
� �س�ت�روي��ن ت ��وت ��ال ال �ع��امل �ي��ة ل �ل��رال �ي��ات لتحقيق
املركز ال�ساد�س .وم��ع ع��دم م�شاركة القا�سمي يف
املك�سيك ،فقد اختار البطل الإماراتي �أتكين�سون،
و�صيف رايل املك�سيك لعام  ،2008للمناف�سة
يف ال�ف��ري��ق ال �ث��اين ال ��ذي ي�شمله ع�ق��د ال�شراكة
امل�برم بني �أبوظبي لل�سباقات و�سرتوين ،وجاء
رد الأ� �س�ترايل �سريعا و�أك �ي��دا .وق��ال القا�سمي،
وال ��ذي ي�ت��وج��ه ليخو�ض غ�م��ار اجل��ول��ة الثانية
من بطولة ال�شرق الأو�سط للراليات يف الكويت
الأ�سبوع القادم قبل املناف�سة يف رايل الربتغال يف
بطولة العامل للراليات يف الفرتة ما بني -10
� 12أب��ري��ل امل�ق�ب��ل .م��ن جهته ع�ل��ق �أتكين�سون
قائال :كان من اجليد العودة للمناف�سات .كنا يف
املركز  15يف املرحلة الأوىل ،ومتكننا من انهاء
الرايل يف املركز ال�ساد�س �أمر عظيم .يف احلقيقة
كان ميكنني حتقيق نتيجة �أف�ضل ،لكنني �سعيد
بهذه النتيجة �أود �أن �أ�شكر خالد القا�سمي على
ثقته بي واتاحة هذه الفر�صة يل� .آمل �أن �أحظى
بفر�صة �أخ��رى حتى �أمتكن من ك�سب املزيد من

اخلربة  .ويف الوقت الذي مل يتمكن فيه من �صد
�سيب�ستيان �أوغري ومنعه من حتقيق الفوز الثاين
له يف بطولة العامل للراليات� ،إال �أن هريفونني
عمل ج��اه��دا لي�ضمن امل��رك��ز ال�ث��اين يف املك�سيك
ب �ف��وزه ب ��أط��ول م��رح�ل��ة يف ال� ��رايل يف �آخ ��ر �أي ��ام
الرايل .ونظرا لكونه متقدما بفارق  7.5ثانية
على تريي نوفيللي مع بداية اليوم الأخري� ،أجرب
ال�سائق الفنلندي لبذل املزيد من اجلهد ليتقدم
على ال�سائق البلجيكي ،ومتكن بف�ضل براعته يف
القيادة من حتقيق �أ�سرع زمن يف املرحلة التي بلغ
طولها  54.8ك��م .و�صرح هريفونني على خط
النهاية :كنا نتطلع لهدف واح��د اليوم وه��و �أن
نحافظ على املركز الثاين ،لذا �أنا �سعيد بتمكننا
من حتقيق ه��ذا .كال �سياراتنا متكنت من قطع
خط النهاية .هذا كان هدفنا يف الفريق ونتطلع
ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة نف�س الأداء ح�ت��ى ن�ه��اي��ة املو�سم
� .أم��ا � �س��وردو ف�صرح على خ��ط النهاية قائال:
ه��ذه نتيجة ج �ي��دة لأن �ه��ا ت�ع�ن��ي �أن �ن��ا مت�ك�ن��ا من
تعزيز �صدارتنا يف الرتتيب ال�ع��ام .على الرغم
من حتقيقنا اجن��ازا جيدا يف نهاية الأ�سبوع� ،إال

�أنني مل �أكن قادرا على حتدي ال�سائقني الآخرين -3قطر �آم �سبورت العاملي للراليات10216
لأنني كنت �أحاول جاهدا للت�أقلم على ال�سيارة  37 .نقطة
بطولة العامل للراليات – الرتتيب العام -4فريق قطر العاملي للراليات  35نقطة
�-5أبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات
للفرق
 23نقطة
�-1سرتوين توتال �أبوظبي العاملي للراليات
-6جيبوكار زيت�ش نا�شونال تيم  14نقطة
 87نقطة
 12نقطة
 81نقطة -7لوتو�س العاملي للراليات
-2فولك�س واجن موتو�سبورت
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