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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�ضمن ق�ضية املتهمني باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري غري امل�شروع

 73متهما و 12متهمة ميثلون �أمام
املحكمة وتغيب واحدة لأ�سباب �إن�سانية

•• �أبوظبي-وام:

حامد بن زايد خالل �إطالعه على املعر�ض امل�صاحب للقمة (وام)

عبد اهلل بن زايد خالل لقائه الرئي�س الأنغويل (وام)

حتت رعاية حممد بن زايد

نقل حتيات رئي�س الدولة

انطالق �أعمال القمة العاملية للموانئ
عبداهلل بن زايد يبحث مع الرئي�س
الأنغويل �سبل تعزيز العالقات الثنائية والتجارة يف جزيرة ال�سعديات ب�أبوظبي
•• لواندا-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س خو�سيه �إدواردو دو�س �سانتو�س
رئي�س جمهورية ان�غ��وال بق�صر الرئا�سة �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية الذي يقوم
حاليا بجولة لعدد من الدول الأفريقية بهدف تعزيز
العالقات الثنائية بني دولة االمارات وهذه الدول.
ونقل �سموه خالل اللقاء حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة لفخامة الرئي�س

الأن �غ��ويل متمنيا لفخامته م��وف��ور ال�صحة والعافية
ولبالده املزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه حمل فخامة الرئي�س االنغويل �سموه حتياته
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل متمنيا ل��ه م��وف��ور ال�صحة
والعافية ولدولة الإمارات بقيادته الر�شيدة املزيد من
التقدم واالزدهار.ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات
التعاون الثنائية و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين  .التفا�صيل(�ص)2

•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ..بد�أت �صباح �أم�س يف فندق �سانت ريج�س
يف جزيرة ال�سعديات يف �أبوظبي �أعمال القمة العاملية
للمواينء والتجارة بح�ضور �سمو ال�شيخ حامد بن
زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي ومعايل
�سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد ومعايل

هيتو يرف�ض حوار الأ�سد ويتعهد بدعم احلر

الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان اجلابر وزير دولة
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للمواينء وعدد
م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين واخل�ب�راء يف �صناعة املوانئء
وامل ��رايفء ال�ع��امل�ي��ة.وزار �سمو ال�شيخ حامد ب��ن زايد
�آل نهيان عقب الإفتتاح املعر�ض امل�صاحب للقمة -
التي ت�ستمر يومني  -واطلع على �أجنحة �أبوظبي
للمواينء و�شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية �أدنوك
وجمموعة �شركاتها �إ�ضافة �إىل جناح م��واينء دبي
التف�صيل (�ص)14
العاملية.

�أ��ص��درت وزارة ال�ع��دل البيان ال�صحفي ال�ت��ايل  :وا�صلت دائ��رة �أمن
الدولة يف املحكمة االحت��ادي��ة العليا برئا�سة القا�ضي ف�لاح الهاجري
�صباح �أم�س الثالثاء املوافق  19مار�س  2013اال�ستماع �إيل �شهود
الإثبات يف ق�ضية املتهمني باالنتماء �إىل التنظيم ال�سري غري امل�شروع.
وقد مثل �أمام املحكمة  73من املتهمني و 12من املتهمات بينما تغيبت
متهمة لوفاة والدتها  ..كما ح�ضر اجلل�سة  15من املمثلني لو�سائل
الإع�ل�ام و 4م��ن �أع���ض��اء منظمات املجتمع امل��دين و  6م��ن املحامني
و  5من �أع�ضاء نيابة �أمن الدولة و 6من �شهود الإثبات بالإ�ضافة �إىل
 124من ذوي املتهمني وغريهم.

 290خمالفة ملن�ش�آت غذائية يف �أبوظبي
وحوايل � 20ألف �إنذار العام املا�ضي

•• �أبوظبي-وام:

ك�شف تقرير �إدارة العمليات امليدانية بقطاع ال�سالمة الغذائية التابع
جلهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية عن حترير املفت�شني  290خمالفة
�إىل جانب توجيه � 19ألفا و � 560إن��ذارا �ضد املن�ش�آت غري امللتزمة
باال�شرتاطات واملعايري �إ�ضافة �إىل �إغالق  8من�ش�آت و�إتالف �أكرث من
 300طن من املواد الغذائية غري ال�صاحلة لال�ستهالك وذلك خالل
العام املا�ضي مدينة �أبوظبي و�ضواحيها.
(التفا�صيل �ص)2

تدريبات ا�سرائيلية ملواجهة الفل�سطينيني

املعار�ضة تتقدم يف درعا وا�شتباكات قرب دم�شق االحتالل يخلي ب�ؤرتني ا�ستيطانيني قبيل زيارة �أوباما
•• عوا�صم-وكاالت:

ذك� � ��رت � �ش �ب �ك��ة �� �ش ��ام �أن اجلي�ش
ال�سوري احلر �سيطر على الكتيبة
 99دبابات يف بلدة النعيمة بريف
درعا التي �سيطر فيها على �سرية
هجانة ،كما ا�ستحوذ على �أخرى
ق ��رب احل� ��دود م��ع الأردن ،و�سط
ا� �ش �ت �ب��اك��ات ع �ن �ي �ف��ة م ��ع اجلي�ش
النظامي يف مناطق متفرقة بينها
طريق مطار دم�شق الدويل.
و�سيطر اجلي�ش احل��ر على �سرية
الهجانة الع�سكرية الثالثة يف بلدة
خ ��راب ال���ش�ح��م ق��رب احل ��دود مع
الأردن ،و�سرية الهجانة الع�سكرية
الثانية الواقعة يف بلدة تل �شهاب
احلدودية بريف درعا ،بعد ح�صار
دام ث�لاث��ة �أي ��ام ا��س�ت�ح��وذ خاللها
على �آليات ومدرعات.
و�أ�� � �ض � ��اف ن��ا� �ش �ط��ون �أن عملية
ال �� �س �ي �ط��رة ه� ��ذه ج � ��اءت لت�أمني
الأه � ��ايل ع �ل��ى احل � ��دود ال�سورية
الأردن�ي��ة من ق�صف ق��وات النظام
ال �� �س ��وري..وان ��دل �ع ��ت ا�شتباكات
ع�ن�ي�ف��ة �أم ����س ع�ل��ى �أط � ��راف بلدة
الذيابية م��ن جهة م�ساكن جنها
الع�سكرية وحاجز مفرق امل�ؤمترات
ع �ل��ى �أول ط ��ري ��ق م �ط ��ار دم�شق

�أطياف املعار�ضة ال�سورية خالل اجتماعها �أم�س يف ا�سطنبول (ا ف ب)
ال � � ��دويل ،و� �س��ط ق �� �ص��ف مدفعي دم�شق ق�صفا عنيفا بالتزامن مع ت�شرين الرئا�سي واملطار.
عنيف على بلدتي الذيابية وخميم تعزيزات جديدة لقوات النظام من وق ��ال ��ت � �ش �ب �ك��ة � �س��ان��ا ال� �ث ��ورة �إن
احل �� �س �ي �ن �ي��ة..و�أف��ادت ��ش�ب�ك��ة �شام مطار امل��زة الع�سكري �إىل حميط اجل�ي����ش احل��ر ا��س�ت�ه��دف بقذائف
بق�صف عنيف باملدفعية الثقيلة امل��دي�ن��ة .وج��رت ا�شتباكات عنيفة ال �ه��اون م��واق��ع ع��دة بينها ق�صر
ع �ل��ى ب� �ل ��دة � �ص �ي��دا ب ��ري ��ف درع ��ا بني اجلي�شني احلر والنظامي على ت�شرين ال��رئ��ا��س��ي وم�ط��ار دم�شق
الدويل ومبان �أمنية بالتزامن مع
و�سط ا�شتباكات عنيفة يف حميط مدخل الفرقة 17بريف الرقة.
ال �ل ��واء  38ب�ي�ن اجل�ي���ش�ين احلر وك� � ��ان اجل �ي ����ش احل � ��ر ا�ستهدف حلول الذكرى الثانية للثورة.
بقذائف الهاون مواقع عدة تابعة وق� ��ال امل��ر� �ص��د ال �� �س��وري حلقوق
والنظامي.
ك�م��ا ��ش�ه��دت م��دي�ن��ة داري� ��ا بريف للنظام يف العا�صمة بينها ق�صر الإن�سان �إن �صواريخ عدة �سقطت

على مناطق قرب ق�صر الرئا�سة،
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال���س�ي��ا��س��ي �أعلنت
ق ��وى امل �ع��ار� �ض��ة ع��ن ا� �س��م رئي�س
احلكومة املعار�ضة امل�ؤقتة اجلديد،
ليكون غ�سان هيتو هو �أول رئي�س
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وذل� � ��ك رغ � ��م تباين
املوقف داخل �صفوف املعار�ضة.
وقال هيتو يف �أول م�ؤمتر �صحايف
له كرئي�س للحكومة� ،إن �أوىل مهام
احلكومة امل�ؤقتة هي ا�ستخدام كل
الو�سائل والأ�ساليب لإ�سقاط نظام
ب�شار الأ� �س��د .و�أغ �ل��ق ب��اب احلوار
عندما �أكد �أنه ال حوار مع النظام.
وت ��اب ��ع ه �ي �ت��و �أن � ��ه ��س�ي�ت��م اختيار
ال � � � ��وزراء وف� ��ق م �ع��اي�ي�ر الكفاءة
واملهنية ومبوافقة قوى املعار�ضة
واالئ � �ت�ل��اف ال ��وط� �ن ��ي ،و�ستبد�أ
احل �ك��وم��ة م��ن امل �ن��اط��ق املحررة،
و��س�ت�م�ه��د ل�ل���ش�ع��ب ب��ال �ت �ع��اون مع
االئ �ت�ل�اف ال �ط��ري��ق ن�ح��و م�ؤمتر
وطني ع��ام .وق��ال هيتو نحن �ضد
ك ��ل ف �ك��ر دم � ��وي ،ون �ح��ن جمتمع
م �ت �� �س��ام��ح..و�أك��د رئ�ي����س حكومة
املعار�ضة ال�سورية �أن ب�سط �سيطرة
ال� ��دول� ��ة ال �� �س��وري��ة اجل� ��دي� ��دة يف
املناطق امل�ح��ررة �سيكون بالتعاون
ال��وث�ي��ق م��ع ق �ي��ادة �أرك ��ان اجلي�ش
احل��ر والكتائب عن طريق �إر�ساء

مئات القتلى واجلرحى بتفجريات يف ذكرى غزو العراق قذاف الدم ي�سلم نف�سه �إىل ال�سلطات امل�صرية
•• القاهرة-وكاالت:

•• بغداد-وكاالت:

ارت� �ف ��ع ع� ��دد ق �ت �ل��ى ��س�ل���س�ل��ة من
التفجريات يف العا�صمة العراقية
ب �غ ��داد وج �ن��وب �ه��ا ام ����س �إىل 56
ق�ت�ي�لا ع�ل��ى الأق� ��ل و�أ� �ص �ي��ب نحو
مائتني بجروح .وذل��ك تزامنا مع
الذكرى العا�شرة للغزو الأمريكي
للعراق.
فقد �شهدت مناطق الزعفرانية
وب � �غ� ��داد اجل� ��دي� ��دة والكاظمية
ون ��اح� �ي ��ة الإ�� �س� �ك� �ن ��دري ��ة تفجري
� �س �ي��ارات م�ف�خ�خ��ة ب�ي�ن�م��ا �شهدت
مدينة ال�صدر تفجريات بعبوات
نا�سفة كما �شهدت منطقتا املن�صور
وال�سيدية ببغداد هجمات ب�أ�سلحة
ك��امت��ة ل �ل �� �ص��وت..وق��ال��ت م�صادر
�أم �ن �ي��ة �إن ال �ه �ج �م��ات ب � ��د�أت منذ
ال �� �ص �ب��اح ال �ب��اك��ر يف ب� �غ ��داد ،وقد
عمدت القوى الأمنية �إىل �إغالق
م �ع �ظ��م � � �ش� ��وارع ال �ع��ا� �ص �م��ة على
�إثرها..و�أو�ضحت امل�صادر �أن �أربعة
�أ�شخا�ص على الأقل قتلوا و�أ�صيب

قالت م�صادر يف وزارة الداخلية امل�صرية �إن �أح�م��د ق��ذاف ال��دم ،من�سق
العالقات امل�صرية الليبية يف عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذايف،
�سلم نف�سه لل�شرطة ام�س الثالثاء بعد حما�صرة منزله وتبادل لإطالق
النار..وذكر م�صدر �أن ال�شرطة توجهت للقب�ض عليه بناء على طلب من
ال�شرطة الدولية (�إنرتبول) التهامه بق�ضايا يف ليبيا .و�أ�ضاف �أن قذاف
الدم -وهو ابن عم القذايف -ا�ست�سلم يف النهاية..يذكر �أن قذاف الدم كان
يعد �أح��د �أرك��ان النظام الليبي ال�سابق ،وهو �ضمن قائمة ت�ضم �أك�ثر من
مائتي �شخ�ص يف م�صر تطالب ال�سلطات الليبية ب�إلقاء القب�ض عليهم.
وقال م�صدر �أمني �إن قوات الأمن حا�صرت منزل قذاف الدم حينما كان
يتح�صن ب�إحدى الغرف امل�صفحة امل�ضادة للر�صا�ص داخل منزله ،قبل �أن
ي�س ّلم نف�سه.
قوى الأمن تعاين خملفات االنفجارات التي �أودت بحياة الع�شرات (رويرتز)
�أربعة �آخرون يف احل�سينية (�شمال و�أ�صيب  18يف ال�شعلة (�شمال)،
��ش��رق) ،بينما قتل ثالثة و�أ�صيب ف�ي�م��ا ق �ت��ل ��ش�خ����ص و�أ�صيب10
ت���س�ع��ة يف امل���ش�ت��ل (�� �ش ��رق) ،وقتل يف الكاظمية..كما قتل �شخ�صان
�شخ�ص و�أ�صيب  16يف الزعفرانية ب��أ��س�ل�ح��ة م ��زودة ب �ك��وامت لل�صوت
(�شرق) ،وقتل �شخ�ص و�أ�صيب �ستة على �أي��دي جمهولني يف املن�صور
(غرب) وال�سيدية (جنوب).
يف بغداد اجلديدة (�شرق).
وقتل �أي�ضا �شخ�صان و�أ�صيب  11ويف حم��اف �ظ��ة ب��اب��ل ،ق �ت��ل �أربعة
يف ه �ج��وم�ين يف م��دي �ن��ة ال�صدر �أ�شخا�ص و�أ�صيب ثمانية بجروح
(�� �ش ��رق) ،وق �ت��ل ث�لاث��ة �أ�شخا�ص يف هجوم انتحاري ب�سيارة مفخخة
ا�ستهدف مطعما.

مقتل  6جنود من املارينز بانفجار يف نيفادا

•• وا�شنطن-يو بي �أي:

قتل  6جنود من ق��وات البحرية الأمريكية املارينز ،و�أ�صيب � 8آخرون
بجروح ،يف انفجار وقع خالل متارين بالذخرية احلية يف وقت مت�أخر من
ليل �أم�س الأول مبن�ش�أة تابعة للجي�ش ب�صحراء والية نيفادا.
وذك��رت �شبكة (�أن بي �سي نيوز) �أن قذيفة ه��اون من عيار  60مليمرتاً،
انفجرت يف م�ستودع هاوثورن التابع للجي�ش فيما كان اجلنود ي�ستعدون
لإطالقها.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اخلت ال�شرطة واجلي�ش اال�سرائيلي ارب�ع��ة مبان يف
ب�ؤرتني ا�ستيطانيتني ع�شوائيتني يف ال�ضفة الغربية
املحتلة ل�ي��ل االث �ن�ين ال �ث�لاث��اء قبيل زي ��ارة الرئي�س
االم�يرك��ي ب��اراك اوب��ام��ا ،بح�سب م��ا اعلنت متحدثة
با�سم ال�شرطة اال�سرائيلية..وقالت لوبا �سمري لوكالة
فران�س بر�س ان ج�ن��ودا برفقة حر�س احل��دود قاموا
باخالء مبان يف ب�ؤرتي اور عت�صيون ورم��ات ميغرون
القريبتني من مدينة رام اهلل الفل�سطينية م�شرية اىل
انه مل يحدث اي ا�شتباكات او اعتقاالت.

ويبد�أ الرئي�س االمريكي ب��اراك اوباما اليوم االربعاء
زي ��ارة اىل ا��س��رائ�ي��ل واالرا� �ض��ي الفل�سطينية ت�ستمر
ثالثة ايام.
من جهة �أخ��رى ،ب��د�أ اجلي�ش اال�سرائيلي �صباح ام�س
تنفيذ تدريبات ع�سكرية بالذخرية احلية ،غربي مدينة
جنني ،بال�ضفة الغربية..وقال �شهود عيان ان ع�شرات
اجل �ن��ود الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ب� ��د�أوا ت��دري�ب��ات م�ن��ذ ال�صباح
ب��اط�لاق ال��ر��ص��ا���ص احل��ي ع�ل��ى جم���س�م��ات ا�شخا�ص
زرع ��ت ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال��وا��ص��ل ب�ين ال�ع��رق��ة والطرم،
بالإ�ضافة جلنود يلب�سون الزي املدين يلقون احلجارة
على اجلنود يف حماكاة وا�ضحة ملواجهة فل�سطينيني.
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 290خمالفة ملن�ش�آت غذائية يف �أبوظبي العام املا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

02

ك�شف تقرير �إدارة العمليات امليدانية بقطاع ال�سالمة الغذائية التابع جلهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية عن حترير املفت�شني  290خمالفة �إىل جانب
توجيه � 19ألفا و � 560إن��ذارا �ضد املن�ش�آت غري امللتزمة باال�شرتاطات
واملعايري �إ�ضافة �إىل �إغ�لاق  8من�ش�آت و�إت�ل�اف �أك�ثر من  300طن من
املواد الغذائية غري ال�صاحلة لال�ستهالك وذلك خالل العام املا�ضي مدينة
�أبوظبي و�ضواحيها .وق��ال حممد ج�لال الرياي�سة مدير �إدارة االت�صال
وخدمة املجتمع باجلهاز �إن املفت�شني يركزون خالل جوالتهم على امل�شاكل
الأك�ث�ر ت�ك��رارا يف املن�ش�آت الغذائية وال�ت��ي يتمثل بع�ضها يف ع��دم توفري
فوا�صل بني عمليات تداول الغذاء كالغ�سيل التح�ضري والإعداد �إ�ضافة �إىل
عدم توفري كبائن حرارية تكافئ كمية الغذاء املطهو و�أي�ضا عدم توفري

مقيا�س لر�صد وت�سجيل درجات احلرارة للثالجات والفريزارات �إىل جانب
ع��دم توفري �صواعق للح�شرات بالعدد ال�ك��ايف وغ�ي��اب الإ� �ض��اءة والتهوية
املنا�سبتني و�إهمال �صيانة الأر�ضيات واجلدران والأ�سقف وغياب البطاقة
ال�غ��ذائ�ي��ة للمنتجات وغ�يره��ا .و�أك ��د ت��راج��ع ع��دد امل�خ��ال�ف��ات م��ن 808
خمالفات يف العام � 2011إىل  290خمالفة خالل العام املا�ضي وهو ما
عزاه �إىل اجلهود التوعوية التي ينفذها مفت�شو اجلهاز بالتوازي مع برنامج
تدريب متداويل الغذاء يف �إمارة �أبوظبي وهو ما �ساهم يف احلد من الكثري
من التجاوزات واملمار�سات ال�سلبية التي كانت مر�صودة �سابقا .و�أو�ضح �أن
اجلوالت التفتي�شية تهدف يف املقام الأول لتعزيز ثقافة ووعي العاملني يف
املن�ش�آت الغذائية فيما يتعلق باملمار�سات الغذائية ال�سليمة الواجب اتباعها
وحت�سني عمليات ت��داول املنتج الغذائي يف املن�ش�أة والتقيد با�شرتاطات
النظافة وال�صحة العامة وع��دم التعاون يف كل ما مي�س �صحة و�سالمة

امل�ستهلكني .يف ذات الإطار بلغ �إجمايل عدد ال�شكاوى التي ا�ستقبلها ق�سم
خدمة املتعاملني خالل العام املا�ضي �ألفني و � 694شكوى على املن�ش�آت
الغذائية تتعلق مبختلف الق�ضايا الغذائية.
وبلغت ح�صيلة ال�شكاوى خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام املا�ضي
� 724شكوى �أما الربع الثاين ففد ا�ستقبل اجلهاز � 715شكوى ويف الربع
الثالث � 597شكوى والربع الأخ�ير � 658شكوى وهو �أعلى معدل ربعي
خ�لال ال�ع��ام املا�ضي .و�أ��ش��ار الرياي�سة �إىل �أن �شهر مايو  2012ح��ل يف
مقدمة ال�شهور التي تلقى اجلهاز خاللها �شكاوى اجلمهور حيث بلغ عدد
ال�شكاوى يف هذا ال�شهر � 301شكوى تاله �شهر مار�س بواقع � 262شكوى.
و�شهد �شهر �أغ�سط�س �أقل عدد يف ال�شكاوى الواردة للجهاز على مدار العام
املا�ضي وتلقى اجلهاز خاللها � 163شكوى تاله مبا�شرة �شهر يونيو بواقع
� 194شكوى.

و�أو�ضح الرياي�سة �أن  71باملائة من البالغات ال��واردة من اجلمهور يتم
ال��رد عليها مبا�شرة م��ن قبل مركز ات�صال حكومة �أب��وظ�ب��ي بعد توفري
الردود الإدارية ال�شاملة من جانب اجلهاز حول العديد من اال�ستف�سارات
االعتيادية كالأ�سئلة املتكررة حول اال�شرتاطات واملعلومات العامة والأحداث
والفعاليات وغريها بينما ت�صل ن�سبة البالغات الواردة من اجلمهور التي
تعامل معها اجل�ه��از  29باملائة وه��ي تلك التي يتم حتويلها م��ن مركز
ات�صال حكومة �أبوظبي �إىل اجلهاز للبت فيها.
و�أ�شاد بتفاعل اجلمهور مع اجلهاز والتبليغ عن كل ما ميكن �أن يثري ال�شك
يف �سالمة املواد الغذائية واحلر�ص الدائم على معاينة املنتجات والتعرف
على مدى جودتها والتوا�صل مع مركز االت�صال احلكومي لإمارة �أبوظبي
م��ن �أج��ل ات�خ��اذ الإج� ��راءات ال�لازم��ة وه��و م��ا يعك�س ارت�ف��اع ال��وع��ي لدى
اجلمهور وثقتهم ب�إجراءات اجلهاز حلماية غذائهم.

عبداهلل بن زايد يبحث مع الرئي�س الأنغويل �سبل تعزيز العالقات الثنائية

•• لواندا-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س خو�سيه
�إدواردو دو�� ��س ��س��ان�ت��و���س رئي�س
جمهورية انغوال بق�صر الرئا�سة
�سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل
نهيان وزير اخلارجية الذي يقوم
ح��ال �ي��ا ب �ج��ول��ة ل �ع��دد م��ن ال ��دول
الأفريقية بهدف تعزيز العالقات
الثنائية بني دولة االم��ارات وهذه
الدول.
ونقل �سموه خ�لال اللقاء حتيات
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
لفخامة الرئي�س الأنغويل متمنيا
لفخامته موفور ال�صحة والعافية
ول � � �ب �ل��اده امل � ��زي � ��د م � ��ن ال� �ت� �ق ��دم
واالزدهار.
من جانبه حمل فخامة الرئي�س
االنغويل �سموه حتياته �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
متمنيا له موفور ال�صحة والعافية
ولدولة الإمارات بقيادته الر�شيدة
املزيد من التقدم واالزدهار.
ومت خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ا�ستعرا�ض
ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون الثنائية و�سبل
ت�ع��زي��زه��ا وت �ط��وي��ره��ا مب��ا يحقق
امل���ص��ال��ح امل���ش�ترك��ة ب�ين البلدين
وال�شعبني ال�صديقني  ..كما مت
ت �ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول عدد

من الق�ضايا االقليمية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك.
ورح��ب فخامة الرئي�س االنغويل
بزيارة �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان والوفد املرافق له لبالده
متمنيا �أن حت�ق��ق ال��زي��ارة نتائج
مثمرة ت�صب يف م�صلحة البلدين
ال�صديقني .ح�ضر املقابلة �سعادة
ح �م��د احل�ب���س��ي ��س�ف�ير الإم � ��ارات
يف اثيوبيا ال�سفري غ�ير املقيم يف
�أجنوال وال�شيخ مكتوم بن بطي �آل
مكتوم م�ساعد مدير مكتب �سمو
وزير اخلارجية.
كما التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي��د �آل نهيان خ�لال زي��ارت��ه كال
على ح��دة م�ع��ايل ج��ورج �شيكوتي
وزي��ر ال���ش��ؤون اخلارجية ومعايل
�أب � ��راو ب�ي��و دو� ��س ��س��ان�ت��و���س وزير
االقت�صاد وم�ع��ايل خو�سيه ماريا
بوتيلو دي فا�سكون�سيلو�س وزير
البرتول ومعايل جوا باتي�ستا وزير
ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه وم�ع��ايل فرناندو
الربتو دي ليمو�س �سواري �سدي
فو�سيكا وزي��ر الأ�شغال العامة يف
�أنغوال.
ومت خ � �ل� ��ال ه � � � ��ذه ال� � �ل� � �ق � ��اءات
ب �ح��ث ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
البلدين و�سبل تطويرها خا�صة
العالقات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية والثقافية وتعزيز
ال� � �ت� � �ع � ��اون يف جم� � � ��ال ال� �ط ��اق ��ة

بالإ�ضافة اىل العديد من املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك مبا يحقق
امل� ��� �ص ��ال ��ح امل� ��� �ش�ت�رك ��ة للبلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
وب�ه��ذه املنا�سبة ق��ال �سمو ال�شيخ
ع �ب��داهلل يف مقابلة ل��ه م��ع وكالة
�أن�ب��اء بانا بر�س �إن زي��ارت��ه تهدف
�إىل ا��س�ت�ك���ش��اف ال �ف��ر���ص املمكنة
ل �ل �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي يف الق�ضايا
ال �ع��امل �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة وت�شجيع
ت �ب��ادل ال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار بني
الطرفني.
و�أ��ض��اف �سموه �إن الإم ��ارات ترى
�أن هناك �إمكانية كبرية لتطوير
العالقات االقت�صادية مع القارة
الأف��ري �ق �ي��ة م���ش�يرا �إىل النه�ضة
ال���س��ري�ع��ة ال�ت��ي ت�شهدها العديد
م ��ن دول ال� �ق ��ارة ح��ال �ي��ا .وفيما
يلي الن�ص الكامل للمقابلة التي
�أجراها �سموه مع وكالة �أنباء بانا
بر�س:
���س� :أن �ت��م ع�ل��ى و� �ش��ك ب��دء جولة
�أفريقية ت ��زورون خاللها �أنغوال
وزام �ب �ي��ا و�أث �ي��وب �ي��ا ه��ل تتكرمون
�سموكم بتو�ضيح الأه��داف العامة
لهذه اجلولة؟.
ج  -ك��ان��ت �آخ � ��ر ج��ول��ة رئي�سية
يل يف �أف��ري�ق�ي��ا يف ال�ع��ام ،2009
وحر�صت على القيام بهذه اجلولة
منذ ف�ترة ،وذل��ك لعدة �أه ��داف..
يتمثل الهدف الأول يف ا�ستك�شاف

ف��ر���ص ال �ت �ع��اون يف ال�ق���ض��اي��ا ذات
االهتمام العاملي والإقليمي� ،سواء
�أك� ��ان الأم� ��ر يتعلق ب ��أم��ن القرن
الأفريقي �أم ب�سبل مواجهة التغري
املناخي و�آث��اره� .أما الهدف الثاين
ف�ه��و امل���س��اه�م��ة يف ت�شجيع تبادل
التجارة واال�ستثمار بني الإمارات
وال � � � ��دول امل �� �ض �ي �ف��ة ،فالتجارة
واال�ستثمار حتقق الفائدة جلميع
الأطراف املعنية ،و�أحيانا ت�ستطيع
احلكومات ت�سهيل هذا الأم��ر من
خ�ل�ال ال �ت �ع��اون م��ن �أج ��ل توفري
ال � �ظ� ��روف امل�ل�ائ� �م ��ة ل�ل��أع� �م ��ال.
و�أخ�ي�را �أود �أن �أط�ل��ع على جتارب
ال ��دول وال�شعوب الأف��ري�ق�ي��ة و�أن
�أتعلم منها ف�أنا �أ�شعر دوما ب�أنني
حم � �ظ� ��وظ ل �ع �م �ل��ي يف من�صب
ي�ت�ي��ح يل ال �ت��وا� �ص��ل م��ع ال�شعوب
ب�ت�ن��وع ت��اري�خ�ه��ا ووج �ه��ات نظرها
واال�ستفادة من جتاربها.
� ��س:ه ��ل ه �ن��اك م��وا� �ض �ي��ع معينة
تعتزمون مناق�شتها يف ك��ل دولة
وه��ل هناك توقيع لأي��ة اتفاقيات
تعاون ثنائي؟ .
ج  :ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د االقت�صادي
� � �س � ��أن ��اق � �� ��ش ال � �ف� ��ر�� ��ص املمكنة
لال�ستثمارات الإماراتية ،ويف بع�ض
احل� ��االت ،ال���س�ب��ل امل�م�ك�ن��ة لزيادة
الرحالت اجلوية بني الطرفني..
ويف ح��ال ك��ان��ت ال�ظ��روف مالئمة
�أت �ط �ل��ع ل �ل��دف��ع ب��اجت��اه التو�صل

الت� �ف ��اق� �ي ��ات ث� �ن ��ائ� �ي ��ة لت�سهيل
اال�ستثمارات ..هناك حاليا بع�ض
االت �ف��اق �ي��ات ق �ي��د امل �ن��اق �� �ش��ة و�أن ��ا
ع �ل��ى ث �ق��ة ب ��أن �ن��ا ��س�ن�ح�ق��ق تقدما
ملمو�سا خالل هذه اجلولة .وعلى
ال�صعيدين ال�سيا�سي والأمني،
�آم��ل �أن نناق�ش �سبل التعاون معا
وم��ع االحت ��اد الأف��ري �ق��ي ملواجهة
بع�ض ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجهها
�أفريقيا خا�صة يف منطقة القرن
الأفريقي القريبة من الإمارات..
ك �م��ا �أن �ن��ي م�ه�ت��م ب ��الإط�ل�اع على
وج �ه��ات ن�ظ��ر الأط � ��راف الأخ ��رى
ح ��ول ك�ي�ف�ي��ة م �ع��اجل��ة الق�ضايا
العاملية مثل التغري املناخي.
تقدم دولة الإم��ارات كميات كبرية
م��ن امل���س��اع��دات لأف��ري�ق�ي��ا ،وذلك
�إدراك� ��ا منا للتحديات الإن�سانية
والتنموية التي تواجهها الكثري
من الدول الأفريقية.
���س� :إزداد اهتمام دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة بالقارة الأفريقية،
خ��ا� �ص��ة ب� ��دول ج �ن��وب ال�صحراء
الأفريقية ،يف ال�سنوات الأخرية.
ما �أ�سباب هذا النهج اجلديد؟ .
ج :لي�س �سرا �أن نقول �أن �أفريقيا
�آخ� ��ذة ب��ال�ن�م��و ب�شكل ��س��ري��ع فقد
�شهد العقد املا�ضي منوا اقت�صاديا
�سريعا يف جميع �أنحاء القارة وذلك
ب�ف���ض��ل ق �ط��اع ال���س�ل��ع �إىل جانب
ق �ط��اع��ات االت �� �ص��االت والطريان

وامل� ��� �ص ��ارف ..ك�م��ا ارت �ف �ع��ت قيمة
اال�ستثمارات اخل��ارج�ي��ة املبا�شرة
م��ن  9م�ل�ي��ارات دوالر يف 2000
�إىل  52م �ل �ي��ار دوالر يف العام
 .2011و�إذا نظرنا �إىل الأمام،
ن� ��رى امل �� �س �ت �ق �ب��ل �أك �ث��ر �إ�� �ش ��راق ��ا،
حيث ت�شري بع�ض التوقعات �إىل
اح �ت �م��ال زي � ��ادة ع ��دد � �س �ك��ان دول
جنوب ال�صحراء ال�ك�برى بن�سبة
ال�ضعف من  1.1مليار �إىل 2.3
مليار ن�سمة يف العام  ،2050كما
�أن نحو ن�صف �سكان �أفريقيا هم
حاليا دون �سن الع�شرين.
ت ��رى الإم� � ��ارات يف ك��ل ه ��ذا �أمال
ك�ب�يرا لأف��ري�ق�ي��ا وف��ر��ص��ة للقيام
مب�شاريع جتارية مع دول �أفريقيا
مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة ،و�أنا
�أقوم بواجبي للعمل مع احلكومات

الأف��ري �ق �ي��ة ع �ل��ى �إي� �ج ��اد الطرق
امل�ن��ا��س�ب��ة خل �ل��ق ال�ب�ي�ئ��ة املالئمة
لت�شجيع التجارة واال�ستثمار بني
ال�ط��رف�ين .لكن الأم ��ر ال يتوقف
عند التعاون االقت�صادي ،فهناك
ق�ضايا �سيا�سية ميكن للإمارات
وال � � � ��دول الأف ��ري� �ق� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون
بخ�صو�صها ،وم��ن الأم �ث �ل��ة على
ذل��ك ال �ت �ع��اون يف دع��م ال�صومال
وال �ت �� �ص��دي لآف� ��ة ال�ق��ر��ص�ن��ة كما
�ستكون هناك الكثري من الق�ضايا
التي ميكننا التعاون ب�ش�أنها.
���س :م��ا ه��و النطاق ال��ذي ترونه
م�ن��ا��س�ب��ا ل�ت�ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات مع
القارة الأفريقية على ال�صعيدين
ال�سيا�سي واالقت�صادي؟ .
ج :لقد منا حجم جت��ارة الإمارات
م��ع ال � ��دول الأرب � ��ع ال �ت��ي �أزوره � ��ا

خالل هذه اجلولة ب�شكل كبري بني
العامني  2000و ،2011وهذا
ما يولد ال�شعور ب�إمكانية تطورها،
كما �أن�ن��ي ال �أرى �أي �سبب يحول
دون من��و ع�لاق��ات�ن��ا االقت�صادية
وب� ��� �ش� �ك ��ل � � �س� ��ري� ��ع ..فم�ستقبل
االق �ت �� �ص��اد يف ال�ك�ث�ير م��ن ال ��دول
الأفريقية يبدو م�شرقا ،وكذلك
ه��و الأم � ��ر ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل��إم ��ارات.
بالتوازي مع هذا� ،أتوقع �أن يت�سع
ن �ط ��اق ال� �ت� �ع ��اون ال �� �س �ي��ا� �س��ي بني
الإم ��ارات ودول �أف��ري�ق�ي��ا ..فنحن
نعمل على توفري الآليات الالزمة
لتعميق عالقاتنا مع قارة �أفريقيا،
وذلك انطالقا من موقعنا كع�ضو
مراقب يف االحتاد الأفريقي ومن
خالل �سعينا لفتح �سفارات جديدة
لنا يف دول �أفريقية متعددة.

م�ؤمتر �إدارة املعرفة -ال�شرق الأو�سط  - 2013ينطلق يف �أبوظبي االثنني املقبل
•• �أبوظبي-وام:

م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية تبد�أ املرحلة اخلام�سة بتوزيع � 20ألف �سلة غذائية يف اليمن
•• �صنعاء-وام:

ب ��د�أت م�ؤ�س�سة خليفة ب��ن زاي ��د ل�ل�أع�م��ال الإن�سانية
املرحلة اخلام�سة من مراحل توزيع املواد الغذائية التي
وجه ب�شرائها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظة اهلل مل�ساعدة ال�شعب اليمني
ال�شقيق.
وي�ستفيد من هذه املرحلة حوايل � 20ألف �أ�سرة مينية
يف مناطق ارح��ب وخ ��والن ون�ه��م يف حمافظة �صنعاء
وحت�ت��وي ه��ذه ال�سالل الغذائية على امل ��واد الغذائية
اال�سا�سية من القمح واالرز وال�سكر وزيت الطبخ.
و�أع ��رب امل�ستفيدون م��ن ه��ذه امل�ساعدات ع��ن �شكرهم

اجلزيل ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل على اللفتة الكرمية نحوهم
وم�ساعدتهم لتجاوز الظروف التي مي��روا بها نتيجة
لالزمة التي ت�شهدها اليمن خالل العامني املا�ضيني
وما تزال نتائجها واثارها حتى اليوم.
من ناحيته �أكد رئي�س فريق م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية يف
اليمن �أن توزيع هذه امل�ساعدات ي�أتي ا�ستكماال للمراحل
ال�سابقة من تنفيذ املكرمة التي وجه بها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل مل�ساعدة اال�شقاء يف اليمن ب�شراء امل��واد الغذائية
وت�سليمها يدا بيد لال�سر املعوزة واملحتاجة يف خمتلف
حمافظات اليمن.

تنطلق يف �أب��وظ �ب��ي ي��وم االثنني
امل �ق �ب��ل ف �ع��ال �ي��ات م� ��ؤمت ��ر �إدارة
املعرفة ال�شرق الأو�سط . 2013
ي�ح���ض��ر امل� ��ؤمت ��ر ال � ��ذي ي�ستمر
ي��وم�ين نخبة م��ن ذوي الكفاءات
املتميزة عامليا للتحدث يف العديد
م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا ذات ال �� �ص �ل��ة �إىل
جانب عدد من القادة املتمر�سني
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
وق� � ��ال حم �م��د ال �ن �ع �ي �م��ي املدير

ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل� �ق� �ط ��اع الإت� ��� �ص ��ال
والأعمال يف غرفة جتارة و�صناعة
�أب��وظ �ب��ي ي�ك�ت���س��ب م ��ؤمت��ر �إدارة
امل�ع��رف��ة ال���ش��رق الأو� �س��ط �أهمية
ب��ال �غ��ة يف ظ ��ل ال �ت �ط��ور امل�ستمر
الذي ن�شهده يف خمتلف املجاالت
خ��ا� �ص��ة و�أن � � ��ه � �س �ي �ت �م �ح��ور حول
�إمكانية حتقيق التنمية امل�ستدامة
واالرت � � �ق � � ��اء يف ت � �ب� ��ادل املعرفة
وتطويرها يف العامل العربي.
و�أ� � � �ض� � ��اف ال �ن �ع �ي �م ��ي �سيجري
خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر ط��رح �أوراق عمل

متخ�ص�صة مل�ت�ح��دث�ين خ�ب�راء يف
جم��ال �إدارة املعرفة م��ن خمتلف
ال� � � �ق � � ��ارات �إىل ج� ��ان� ��ب ع ��ر� ��ض
جم �م��وع��ة م ��ن درا� � �س� ��ات احلالة
ح� ��ول ت�ط�ب�ي��ق �إدارة امل �ع��رف��ة يف
ب �ي �ئ��ات خم�ت�ل�ف��ة ك �م��ا ت�ع�ق��د على
هام�شه ور�ش عمل تفاعلية  .وقال
املدير التنفيذي لقطاع الإت�صال
والأع �م��ال يف غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي �إننا
وم��ن خ�ل�ال دع�م�ن��ا ل�ه��ذا امل�ؤمتر
ن�سعى لأن ي�ك��ون احل��دث الأكرث
�أهمية يف جمال �إدارة املعرفة على

م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�سنعمل
ع�ل��ى حتفيز امل��ؤ��س���س��ات املختلفة
لإيجاد املعرفة امل�ؤ�س�سية وتبادلها
واال�ستفادة منها ..ون�أمل �أن يلقى
ه��ذا احل��دث االه�ت�م��ام الإعالمي
ال��ذي نن�شده و�أن يجري ت�سليط
ال� ��� �ض ��وء ع� �ل ��ى ال �ق �� �ض ��اي ��ا التي
�ستجري مناق�شتها  .وترتكز �أبرز
حماور امل�ؤمتر حول الإطالع على
م�شاريع �إدارة املعرفة الإقليمية
والعاملية و التعرف على ما�ضيها
وحا�ضرها وم�ستقبلها �إىل جانب

ت�ق�ي�ي��م �أداء ال �ع��ام �ل�ين يف جمال
�إدارة الأع� �م ��ال واال� �س �ت �ف��ادة من
خ �ب��رات الآخ ��ري ��ن وال �ت �ع �ل��م من
�أخطائهم يف �سبيل الو�صول �إىل
النجاح املن�شود .و�سيتم طرح �أوراق
عمل متخ�ص�صة ملتحدثني خرباء
يف جمال �إدارة املعرفة من خمتلف
ال� �ق ��ارات وع��ر���ض جم �م��وع��ة من
درا�سات احلالة حول جناح تطبيق
�إدارة امل�ع��رف��ة يف ب�ي�ئ��ات خمتلفة
وا�ستعرا�ض مناذج من �أدوات �إدارة
املعرفة بتقنياتها املتعددة.

هيئة �آل مكتوم اخلريية توزع معوناتها يف �أفغان�ستان
•• كابول-وام:

قدمت هيئة �آل مكتوم اخل�يري��ة م��واد متنوعة ملركز
ت��دري��ب الن�ساء وت��دري��ب الأط�ف��ال امل�شردين يف كابول
�ضمن برناجمها اخلريي ور�سالتها الإن�سانية مبد يد
العون للفئات الفقرية وامل�ستحقة يف �أفغان�ستان .ووزعت
امل�ؤ�س�سة امل���س��اع��دات بالتن�سيق م��ع ��س�ف��ارة ال��دول��ة يف
�أفغان�ستان وحتت �إ�شراف اللجنة الدائمة للم�ساعدات

الإن�سانية والإمنائية يف �أفغان�ستان .وقال ممثلو اللجنة
ان ال�ع�ط��اء الإن���س��اين ال��ذي قدمته امل�ؤ�س�سة لقي كل
تقدير و�شكر من الن�ساء والأطفال املتدربني يف املركز.
و ق��دم القائمون على م��رك��ز ت��دري��ب الن�ساء وتدريب
الأطفال امل�شردين �شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات
العربية املتحدة على ما تقدمه من م�ساعدات لل�شعب
الأفغاين يف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

اللواء النعيمي  :دول التعاون تعتمد �أول موا�صفة �إر�شادية يف جمال العمل ال�شرطي الداخلية تطلق �أول من�صة اختبار ملوا�صفات النظم اجلغرافية يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل��ن ال� �ل ��واء ن��ا� �ص��ر خلريباين
ال �ن �ع �ي �م��ي الأم� �ي ��ن ال � �ع ��ام ملكتب
�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة االن� �ت� �ه ��اء من
اع �ت �م��اد �أول م��وا� �ص �ف��ة �إر�شادية
لتطبيق نظام �إدارة اجلودة الآيزو
 9001:2008يف امل�ؤ�س�سات
ال �� �ش��رط �ي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي على
غرار التطبيقات العاملية.
ج� ��اء ذل� ��ك � �ض �م��ن ور�� �ش ��ة العمل
ال �ت��ي ع �ق��دت يف ف �ن��دق فريمونت
ب��اب البحر يف �أب��وظ�ب��ي مب�شاركة
وا� �س �ع��ة م��ن وف� ��ود م��ن القيادات
ال�شرطية يف دول املجل�س وهيئة
الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س
وهيئة التقيي�س اخلليجية وهيئة
املوا�صفات العمانية والعديد من
ال�ضباط واخلرباء.
و�أو� �ض��ح النعيمي يف كلمة �ألقاها
�أم � ��ام احل �� �ض��ور �أن ه ��ذا الإجن� ��از
جاء حتقيقا لر�ؤية القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ل�ضمان ا�ستمرار
�إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ك�م�ج�ت�م��ع ينعم
ب� ��الأم� ��ن وال �� �س�ل�ام��ة م ��ن خالل
ت �ق��دمي خ��دم��ات ��ش��رط�ي��ة عالية
اجل ��ودة للمواطنني واملقيمني يف

الإمارة وزوارها.
و�أك ��د �أن ه��ذه امل��وا��ص�ف��ة تخت�ص
بتطبيقات امل��ؤ��س���س��ات ال�شرطية
ع �م��وم��ا �آخ ��ذي ��ن ب �ع�ين االعتبار
اخ� � �ت �ل��اف ه �ي �ك �ل �ي ��ة امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة
ال �� �ش��رط �ي��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ور�سمت
الإط��ار العام لنظام �إدارة اجلودة
ح�صريا للم�ؤ�س�سات ال�شرطية من
حيث بنية النظام ون��وع التوثيق
وال�ت��دري��ب امل�ط�ل��وب وامل�س�ؤوليات
وال�صالحيات وحت��دي��د العمليات
و�آليات قيا�س فاعلية هذه العمليات
ب� �ه ��دف حت �ق �ي��ق ا�سرتاتيجيات

و�أهداف امل�ؤ�س�سة ال�شرطية �ضمن
مفهوم اجلودة.
و�أ��ض��اف �إن ه��ذه املوا�صفة تهدف
�إىل ت��ر� �س �ي��خ م �ف �ه��وم اجل � ��ودة يف
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ش��رط �ي��ة يف العديد
من النواحي التطويرية و�أهمها
تقدمي اخلدمات ال�شرطية ب�صورة
متجان�سة لتدعيم �أ�س�س اال�ستقرار
واال� �س �ت �ث �م��ار يف امل�ج�ت�م��ع املحلي
وتلبية احتياجات املجتمع.
وذك� ��ر �أن ه ��ذا امل �� �ش��روع ي �ع��د من
امل���ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة ع�ل��ى م�ستوى
ال� �ع ��امل م ��ن ح �ي��ث ط �ب �ي �ع��ة هذه
املوا�صفة وجمال تطبيقها ..وهذا

الإجن � ��از ي ��أت��ي خ�لا� �ص��ة اجلهود
الكبرية التي بذلتها القيادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي على امل�ستويات
ك��اف��ة يف تطوير العمل ال�شرطي
�إداري� ��ا وم�ي��دان�ي��ا مب��ا يحقق �أمن
وا�ستقرار املجتمع.
وك��ان فريق متخ�ص�ص م��ن �إدارة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وت �ط��وي��ر الأداء
يف �شرطة �أبوظبي وبعد االنتهاء
من ت�أهيل القيادة العامة ل�شرطة
�أب��وظ�ب��ي لنظام �إدارة اجل ��ودة قد
قام با�ستخال�ص اخلربة امل�ستفادة
وا� �س �ت �ح��داث م��وا� �ص �ف��ة �إر�شادية
ت �ع �ن��ى ب��ال �ع �م��ل ال �� �ش��رط��ي �ضمن

نطاق موا�صفة نظام �إدارة اجلودة
الآيزو 9001:2008واالطالع
ع �ل��ى �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات العاملية
امل�شابهة يف جم��االت متعددة مثل
ال�صحة والتعليم.
ومت� ��ت م �ن��اق �� �ش��ة ه� ��ذه املوا�صفة
واع�ت�م��اده��ا حمليا وخليجيا على
م�ستوى دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ح�ي��ث ي ��أت��ي ه��ذا الإجن ��از
ن�ت�ي�ج��ة لإمي � ��ان ال �ق �ي��ادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي بالأهمية الكبرية
للتميز باعتباره جزءا �أ�سا�سيا من
عملية التطوير اال�سرتاتيجي ما
ي�شكل الركيزة الأ�سا�سية للنجاح
والتميز للتقدم نحو الأف�ضل يف
امل �ج��االت ك��اف��ة وال ��ذي م��ن �ش�أنه
رف��ع ا�سم دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة يف املحافل الدولية.
ج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ع �م��ل على
هذه املوا�صفة ب��د�أ منذ �أوائ��ل عام
 2011كمبادرة داخلية يف القيادة
ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي وبعد
التدريب املكثف لفريق العمل على
�أف�ضل املمار�سات العاملية والطرق
ال �ف �ن �ي��ة ال�� �س� �ت� �ح ��داث و�صياغة
املوا�صفات العاملية وتلخ�ص هذه
امل��وا� �ص �ف��ة اجل �ه��ود امل �ث �م��رة التي
قام بها فريق العمل بالتعاون مع
ال�شركاء املعنيني.

•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت وزارة الداخلية ممثلة يف مركز نظم املعلومات
اجلغرافية الأم�ن��ي ب�شرطة �أبوظبي بالتعاون م��ع جلنة
الإئتالف الدويل �أو جي �سي �أول من�صة اختبار ومطابقة
ملوا�صفات النظم اجلغرافية املفتوح وتوافقيتها يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .جاء ذلك خالل انعقاد
م��ؤمت��ر واج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان التخطيطية والفنية رقم
 84للجنة االئتالف ال��دويل ملوا�صفات النظم والبيانات
املفتوحة او جي �سي الذي يوا�صل �أعماله يف نادي �ضباط
ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة يف �أب��وظ �ب��ي م��ن خ�ل�ال ور�� ��ش العمل
وال�ع��رو���ض التقدميية املتعلقة بكيفية تطوير البيانات
وت�ب��ادل اخل�ب�رات وامل�م��ار��س��ات ال��دول�ي��ة ب�ين امل�شاركني يف
امل�ؤمتر .وقال الرائد حممد �صالح املن�صوري مدير مركز
نظم املعلومات اجلغرافية الأمني �إن ه��ذه املن�صة �سوف
يتم �إطالقها عرب �أح��د بيوت اخل�برة املتخ�ص�صة يف هذا
امل�ج��ال خلدمة امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة والقطاع
التعليمي والأب �ح��اث يف املنطقة ككل الفتا �إىل �أن�ه��ا تعد
جزءا من توجه وزارة الداخلية باعتماد املوا�صفات العاملية
وال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ن�ق��ل امل�ع��رف��ة م��ن منابعها �إىل منت�سبي
ال � ��وزارة ب�شكل خ��ا���ص وامل�ج�ت�م��ع يف امل�ن�ط�ق��ة ب�شكل عام
وجت�سيدا ال�سرتاتيجية �شرطة �أبوظبي التي تدعو �إىل
اال�ستثمار يف املعلومات واملعرفة ومبادرتها اال�سرتاتيجية
الطموحة لإن�شاء نظم معلومات جغرافية �أمنية متطورة
وذكية بكوادر وطنية مت�سلحة بالعلم واملعرفة ت�شارك يف
�صناعة العلوم على ال�ساحة الدولية .و�أ�شار املن�صوري �إىل
�أن امل�ؤمتر ناق�ش من خالل اللجان الفنية وور���ش العمل
موا�صفات املخططات واخل��رائ��ط داخ��ل املباين واملن�ش�آت
اخلا�صة ب�إ�ضافة البعد املكاين للر�سائل الن�صية ال�صادرة

من الهواتف املتحركة وهي مبادرة من �أع�ضاء الإئتالف
يف تايوان وتكمن �أهمية ه��ذه امل�ب��ادرة التي اعتمدت هذه
املبادرة من قبل الإئتالف الدويل يف ا�ستخدامها لتحديد
م��واق��ع املفقودين و�ضحايا ال�ك��وارث الطبيعية ومناطق
الأزم��ات املنكوبة والت�سهيل على اجلمهور ب�إر�سال ر�سائل
ن�صية ذات موا�صفات معتمدة مع املوقع اجلغرايف واللغة
امل�شرتكة خلطوط ومراكز الطوارئ لطلب النجدة .و�أ�شار
امل�ن���ص��وري �إىل امل���ش��ارك��ة الكثيفة م��ن جمتمع البيانات
املكانية يف �إمارة �أبوظبي بالتعاون مع مركز نظم املعلومات
اجلغرافية الأم�ن��ي ومركز �أبوظبي للنظم الإلكرتونية
واملعلومات  ..الفتا �إىل �أن الهدف من ذلك تعريف جمتمع
ال�ب�ي��ان��ات املكانية يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ب�أهمية املوا�صفات
اجلغرافية ذات ال�صيغ املفتوحة للم�شاريع اجليوتقنية
القائمة �أو امل�ستحدثة يف دوائر حكومة �أبوظبي والتعريف
ب �ف��وائ��د ع �� �ض��وي��ة االئ � �ت �ل�اف ال� � ��دويل ل �ل �ح �� �ص��ول على
اال�ست�شارات الفنية والعلمية �إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى دور جل�ن��ة االئ �ت�لاف يف عملية مطابقة للأنظمة
وموافقتها من خالل تطبيق املوا�صفات القيا�سية �سواء
يف عملية اال�ستحواذ �أو برجمة هذه التطبيقات املختلفة
يف احلكومة .ويف ما يتعلق بالأ�سباب التي �أدت �إىل اختيار
دول��ة الإم��ارات لتنظيم هذه املنا�سبة الدولية املهمة قال
املهند�س ريت�شارد املدير التنفيذي للجنة االئتالف العاملي
�إن اللجنة ت�سعى دائما �إىل حتقيق تطلعات الأع�ضاء
وتعترب دولة الإمارات ممثلة يف وزارة الداخلية �أول ع�ضو
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �إفريقيا ومل�سنا ر�ؤية
القيادة العليا واهتمامها باملوا�صفات واملقايي�س العاملية يف
جمال الـ جي اي ا�س وقد وجدنا يف هذا الأمر فر�صة طيبة
لن�شر املوا�صفات الدولية على م�ستوى املنطقة ال �سيما و�أن
املجتمع �سي�ستفيد منها كثريا.
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مركز النفايات فرع املنطقة الغربية يطلق حملة لتنظيف خملفات العزب جمل�س �سيا�سات الداخلية يناق�ش م�شروع خف�ض �سن احل�صول على رخ�ص قيادة املركبات
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

نظم مركز �إدارة النفايات ب�أبوظبي فرع املنطقة الغربية حملة لتنظيف وترحيل خملفات العزب يف ال�سلع ومدينة
غياثي بهدف احلفاظ على م�ستويات النظافة ون�شر الوعي ب�ضرورة احلفاظ على البيئة وت�سليط ال�ضوء على
الأخطار التي تهددها.
وا�ستمرت احلملة �أربعة �أيام و �شملت تنظيف وترحيل مواقع جتميع النفايات احليوانية يف مدينة ال�سلع وترحيل
ما يقارب � 6أالف مرت مكعب من النفايات من املواقع مب�شارك عدد من العمال التابعني ل�شركة ال�ساحل الغربي
امل�س�ؤولة عن اعمال النظافة يف املنطقة الغربية بكامل معداتهم و�آلياتهم.
وق��ال حم�سن العامري مدير ف��رع املنطقة الغربية  -مركز �إدارة النفايات تهدف احلملة للحفاظ على نظافة
املنطقة الغربية وتعزيز اجلهود املبذولة حلماية بيئة الإمارات ورفع معدالت الوعي البيئي وت�ساهم يف ا�ستدامة
البيئة للأجيال القادمة حيث �أن حماية البيئة تعد م�س�ؤولية وطنية م�شرتكة  ..م�شريا اىل �أن املركز يحر�ص على
غر�س هذه املمار�سات ك�سلوك يومي يف حياة الأفراد.

ن��اق����ش جم�ل����س ال���س�ي��ا��س��ات واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ب ��وزارة
الداخلية اليوم �إمكانية خف�ض ال�سن القانونية للح�صول
على رخ�ص قيادة املركبات وفق اطر قانونية واجراءات
حمددة تكفل ال�سالمة العامة من جهة ويف املقابل متكن
�شريحة وا�سعة م��ن االه ��ايل ال��ذي��ن يف�ضلون االعتماد
على ابنائهم ممن هم دون �سن الثامنة ع�شرة يف ق�ضاء
احتياجاتهم املعي�شية و�ضمن اطار �أ�سري خا�ص.
وبحث اجتماع املجل�س الذي تر�أ�سه الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير

الداخلية يف ق��اع��ة االحت ��اد مبقر ال ��وزارة ك��اف��ة احللول
واملقرتحات واال�شرتاطات الالزمة �ضمن امل�شروع كوجود
مرافق يف املركبة من قرابة الدرجة الأوىل ووجود نظام
رقابة تقني يتابع �سرعة املركبة وطريقة قيادتها على
نحو �آم��ن .و�أك��د �سموه �أهمية حتقيق االه��داف والغايات
املن�شودة م��ن ه��ذا امل�شروع امل��وج��ه خلدمة الأه��ايل بغية
ت�سهيل عملية تنقالتهم وتلبية �ش�ؤونهم املختلفة دون
هدر يف جانب ال�سالمة املرورية �سواء لقائدي املركبات او
م�ستخدمي الطرق بوجه عام.
ودر� ��س املجل�س ع��ددا م��ن امل��و��ض��وع��ات املتعلقة بتطوير
العمل ال�شرطي واالرتقاء به �إىل �أعلى امل�ستويات ملواكبة

التحديات واملتغريات الأمنية و م�ؤ�شرات الأداء واخلطة
الإ�سرتاتيجية للوزارة م�ستعر�ضا الإح�صائيات اخلا�صة
ببع�ض الظواهر الأمنية وو�ضع احللول املنا�سبة للت�صدي
لها .ح�ضر االجتماع الفريق �سيف عبداهلل ال�شعفار وكيل
وزارة الداخلية والفريق �ضاحي خلفان متيم القائد العام
ل�شرطة دبي واللواء الركن عبيد احلريي �سامل الكتبي
نائب القائد العام ل�شرطة �أبوظبي واللواء الركن خليفة
ح��ارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد للموارد
واخلدمات امل�ساندة والعميد علي خلفان الظاهري مدير
عام �ش�ؤون القيادة يف �شرطة �أبوظبي والقادة واملديرون
العامون لل�شرطة يف الدولة.

منح درا�سية وتعينات خلريجي التكنولوجيا التطبيقية وبوليتكنك �أبوظبي تقدمها �أدكو
•• �أبوظبي  -الفجر

عقد م�س�ؤولو معهد التكنولوجيا
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة و�� �ش ��رك ��ة �أب��وظ �ب��ي
للعمليات البرتولية ادكو �إجتماعاً
مو�سعاً يف بوليتكنك �أبوظبي التابع
للمعهد يف جم�م��ع التكنولوجيا
التطبيقية مبدينة حممد بن زايد
ب�أبوظبي مت خالله االتفاق على �أن
تقوم �أدكو بتقدمي املنح الدرا�سية
للطلبة امل��واط �ن�ين ال��دار� �س�ين يف
بوليتكنيك �أبو ظبي �ضمن برنامج
ال��دب �ل��وم ال �ع��ايل والبكالوريو�س
يف تخ�ص�ص هند�سة تكنولوجيا
ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات وذل� ��ك بهدف
�إع� ��داد وت��أه�ي��ل وت�خ��ري��ج الكوادر
ال ��وط �ن �ي ��ة امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة للعمل
مبا�شرة يف قطاع البرتول والغاز
ب���ش�ك��ل ع ��ام و� �ش��رك��ة �أدك � ��و ب�شكل
خ��ا���ص كما مت االت �ف��اق على قيام
بوليتكنك �أبوظبي بعقد الدورات
امل�ت�ق��دم��ة وامل�ت�خ���ص���ص��ة لتطوير
الكفاءات العامله بالفعل يف ال�شركة
ح�ي��ث ت��ر�أ���س االج �ت �م��اع الدكتور
عبد اللطيف ال�شام�سي مدير عام
معهد التكنولوجيا التطبيقية و
املهند�س عبد املنعم �سيف الكندي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
للعمليات البرتولية ادكو بح�ضور
امل�ه�ن��د���س حم�م��د ع�ل��ى القبي�سي
نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات
امل�ساندة وحممد �سلطان الزعابي
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س امل � � ��وارد الب�شرية
وحممد عبد اهلل حاجي امل�ست�شار
ال �ت �ن �م �ف �ي��ذي ل � �� � �ش � ��ؤون تطوير
وا�� �س� �ت� �ي� �ع ��اب امل� ��واط � �ن �ي�ن ون� � ��ورا
النعيمي مديرة التطوير واملتابعة

املهنية وحم�م��د على احل�ضرمي
ق��ائ��د ف��ري��ق ال�ت��اه�ي��ل والتطوير
املهني ونوف املن�صوري قائد فريق
التاهيل املهني ل���ش��ؤون االختبار
وامل �ت��اب �ع��ة وخ �ل��ف ع �ب��د اللطيف
احل�م��ادي من�سق امل ��وارد الب�شرية
وال �ت �ط��وي��ر �إ� �ض��اف��ة اىل الدكتور
�أح� �م ��د ال� �ع ��ور م��دي��ر بوليتكنك
�أبوظبي والربوف�سيور ناتراجان
ف � ��ارب � ��را�� � �س � ��اد م� ��دي� ��ر ال�ب��رام� ��ج
الأكادميية يف معهد التكنولوجيا
التطبيقية.
وخ �ل�ال االج �ت �م��اع ق ��ال الرئي�س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� ��� �ش ��رك ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
للعمليات البرتولية ادك��و �أن هذا
االجتماع ي�أتي �ضمن اجلهود التي
تبذلها ال�شركة لتوفري الكوادر
الوطنية امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة التي
حت�ت��اج�ه��ا ح �ق��ول ال �ن �ف��ط والغاز
ح �ي��ث ي� �ع ��اين �� �س ��وق ال �ع �م��ل من
نق�ص يف ه��ذه ال�ك��وادر م��ن ناحية
ج��اه��زي�ت�ه��ا وا��س�ت�ي�ع��اب�ه��ا لتقنيات
ال �ع �م��ل ال �ه �ن��د� �س��ي امل� �ح�ت�رف يف
املن�ش�أت البرتولية وه��ي م�شكلة
يعاين منها كثري من اخلريجني
�إ� �ض��اف��ة اىل اجل��ان��ب الآخ � ��ر من
امل�شكلة واملتثل يف �شعور اخلريجني
اجل � ��دد ب��ال �غ��رب��ة ع �ن��د ال �ع �م��ل يف
حقول النفط التي ع��ادة ما تكون
يف امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة وه��ي امل�شكلة
التي يعاين منها بع�ض العاملني
اجلدد يف هذا املجال.
�أ�ضاف املهند�س عبد املنعم الكندي
�إال ان هذه امل�شكة ب�شقيها التقني
واالج �ت �م��اع��ي ال وج ��ود ل�ه��ا لدى
خ��ري�ج��ي ث��ان��وي��ات التكنولوجيا
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ال � ��ذي � ��ن ميلكون

االمكانيات التقنية العالية التي
جت �ع �ل �ه��م ي �ن ��دجم ��ون � �س��ري �ع��ا يف
جماالت العمل الهند�سية يف حقول
ال �ب�ترول وخ�ل�ال زم��ن قيا�سي ال
ي�ت�ع��دى ��س�ت��ة �أ��ش�ه��ر،ف�ي�م��ا يحتاج
غريهم من اخلريجني نحو عامني
من العمل للو�صول اىل امل�ستوى
امل�ت�ق��دم ال ��ذي يتمتع ب��ه خريجو
التكنولوجيا التطبيقية �إ�ضافة
اىل �أن �ه��م ي �ن��دجم��ون يف جمتمع
العمل �أينما كان دون �إى اح�سا�س
بالغربة ومن ثم فانهم يح�صلون
ع�ل��ى ت��رق�ي��ات ��س��ري�ع��ة يف غ�ضون
��س�ن��وات قليلة ي�ت�م�ك�ن��ون خاللها
من حتقيق طموحاتهم يف العمل
،حيث يتم تقيم �أداء العاملني يف
ال�شركة وفق معايري عاملية دقيقة
وحم ��اي ��دة �أ� �س��ا� �س �ه��ا االحرتافية
واالن� �ت ��اج وم ��ن ث ��م ف �ه��م بالفعل
الأف �� �ض��ل ع �ل��ى االط �ل��اق كونهم
يتمتعون بكافة املعايري املطلوبة
مما يجعلنا يف �أدك��و نحر�ص على
ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ة ال��دائ �م��ة مع

م�ع�ه��د ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التطبيقية
و بوليتكنك �أب��وظ�ب��ي م��ن خالل
تقدمي كافة �أ�شكل الدعم الالزم
ل���ض�م��ان ت��وظ �ي��ف اخل��ري �ج�ين يف
�شركة �أبوظبي للعمليات البرتولية
فور التخرج كما �أننا نرحب بتعني
خ��ري�ج��ي ث��ان��وي��ات التكنولوجيا
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة يف ادك � ��و ويف نف�س
ال��وق��ت منحهم الفر�صة الكاملة
ال�سكتمال درا�ساتهم اجلامعية يف
جم��ال هند�سة البرتوكيماويات
علماً ب ��أن �أدك��و ت�سعى لتعني نحو
الف مواطن خالل العامل اجلاري
وخ �م �� �س��ة �آالف م �ه �ن��د���س خالل
ال �� �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وذلك
يف �إط ��ار ا�سترتاتيجية التوطني
يف �أدك � ��و ال �ت��ي ت���س�ع��ى اىل زي ��ادة
ن�سبة التوطني لت�صل اىل 75%
بحلول العام  2017ومما ال�شك
فية ان ال�شراكة مع التكنولوجيا
التطبيقية �ستحقق ه��ذه الن�سبة
العالية من التوطني يف ال�شركة .
ويف بداية الإجتماع رحب الدكتور

ع�ب��د اللطيف ال�شام�سي بالوفد
الرفيع امل�ستوى من م�س�ؤويل �أدكو
مما ي�شري اىل حر�ص ال�شركة على
ال�ت�ع��اون م��ع معهد التكنولوجيا
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ل �ت �ق��دمي النموذج
الوطني للعمل امل�ؤ�س�سي بالدولة
،الفتا اىل ان بوليتكنك |�أبوظبي
يعمل منذ �أك�ث�ر م��ن ع��ام�ين على
اع��داد وت�أهيل طالبه يف املجاالت
الهند�سية املتقدمة للم�ساهمة يف
�سد الفجوة الكبرية يف ذلك ومن
ه ��ذه امل� �ج ��االت ب��رن��ام��ج هند�سة
تكنولوجيا البرتوكيماويات الذي
مت تفعيلة يف �إط ��ار ال���ش��راك��ة مع
��ش��رك��ة ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي الوطنية
�أدن� � ��وك ب �ه��دف ت �خ��ري��ج ال� �ك ��وادر
الوطنية املتخ�ص�صة القادرة على
العمل الفوري يف جمال البرتول
وال� �غ ��از دون �أي� ��ة ع��وائ��ق م�شرياً
اىل ان ن���س�ب��ة ع��ال �ي��ة م��ن طالب
التكنولوجيا التطبيقية يدر�سون
الدبلوم والدبلوم العايل يف هند�سة
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا البرتوكيماويات

ويرتبطون بعقود رعاية ومن ثم
العمل يف ادنوك فور التخرج.
ولفت مدير عام معهد التكنولوجيا
التطبيقية اىل �أن امل�ع�ه��د يخرج
��س�ن��وي��ا ن�ح��و ال��ف ط��ال��ب مواطن
ج � �م � �ي � �ع � �ه ��م در� � � � � � ��س وع � � �م� � ��ل يف
امل�شروعات املتقدمة التي تنا�سب
تخ�ص�صه مثل ال�ط��اق��ة املتجددة
والبرتول والغاز و�أم��ن املعلومات
وامل �ي �ك��ات��رون �ي �ك ����س وغ�ي�ره ��ا من
امل�شروعات ال�صناعية املطلوبة يف
�سوق العمل حيث يت�ضمن منهاج
ال�ع�م��ل يف امل�ع�ه��د تنظيم البعثات
ال �ت��دري �ب �ي��ة يف خم �ت �ل��ف ال � ��دول
ال�صناعية املتقدمة ومنها املانيا
واليابان وكوريا والواليات املتحدة
االم��ري�ك�ي��ة وف��رن���س��ا وغ�يره��ا من
دول ال�ع��امل حيث نعمل على بناء
ال�شخ�صية املهنية للطالب ليكون
ج��اه��زاً من �أج��ل تلبية �إحتياجات
م��ؤ��س���س��ات�ن��ا ال��وط �ن �ي��ة الف �ت��ا اىل
ب��رام��ج بوليتكنك �أب��وظ�ب��ي نظام
ال��درا��س��ة فيها ث�لاث ��س�ن��وات يتم
بعدها منح اخلريج درجة الدبلوم
ال� �ع ��ايل يف ال�ت�خ���ص����ص وم� ��ن ثم
ميكنة �إ�ستكمال درا�ستة مل��دة عام
لنيل درجة البكالوريو�س وهو نظام
ي�ت��واف��ق م��ع متطلبات امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة ال�ت��ي حت�ت��اج خرجني
ل�لال�ت�ح��اق ب��ال�ع�م��ل م��ع متكينهم
م��ن ا��س�ت�ك�م��ال درا� �س �ت �ه��م م�شريا
اىل �سعى امل�ع�ه��د ن�ح��و زي ��ادة عدد
خريجية وخريجي التكنولوجيا
التطبيقية ب�شكل ع��ام لي�صل اىل
 30%من طالب الدولة .
وب��دوره قدم الدكتور �أحمد العور
م��دي��ر بوليتكنك ابوظبي عر�ضا

ال�سرتاتيجية عمل البوليتكنك
والتخ�ص�صات الهند�سية املتنوعة
ال �ت��ي ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا وف� ��ق �أرق� ��ى
امل�ستويات التعليمية العليا والتي
ترتبط باحتياجات كافة امل�ؤ�س�سات
م�شرياً اىل �أن بوليتكنك �أبوظبي
مي �ك �ن ��ة �أي � �� � �ض ��ا ت �ن �ظ �ي��م دورات
تدريبية ل�لارت�ق��اء مب�ستوى �أداء
ال �ع��ام �ل�ين احل��ال �ي�ي�ن يف خمتلف
امل��ؤ��س���س��ات املتخ�ص�صة ،ك�م��ا قدم
عر�ضا مل�ستقبل بوليتكنك �أبوظبي
وا�� �س� �ت� �ع ��دادات ��ه ال� �ع ��ال� �ي ��ة لرفد
امل �� �ش��روع��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة بالكوادر
الوطنية املطلوبة.
�أم��ا الدكتور عبد العزيز خليفات
رئ�ي����س ق�سم هند�سة تكنولوجيا
ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات يف بوليتكنك
�أب��وظ�ب��ي فقد ق��ال ب ��أن الربنامج
يت�ضمن كافة العمليات الهند�سية
وال �ف �ن �ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة ال �ت ��ي يقوم
ب�ه��ا امل�ه�ن��د���س امل �ح�ترف يف حقول
ال � �ب �ت�رول وال � �غ� ��از ح �ي��ث يتدرب
ال �ط �ل �ب��ة ع �ل �ي �ه��ا ط � ��وال حياتهم
ال��درا��س�ي��ة يف بوليتكنك �أبوظبي
ويف �أرق � ��ى امل ��ؤ� �س �� �س��ات الوطنية
والعاملية املتخ�ص�صة مب��ا ي�ضمن
متتعهم ال�ك��ام��ل ب�ك��اف��ة اخلربات
املطلوبة للقيام مب�س�ؤوليات العمل
ف��ور التخرج .ويف ختام الإجتماع
ق� � ��دم ال� ��دك � �ت� ��ور ع� �ب ��د اللطيف
ال�شام�سي اىل املهند�س عبد املنعم
ال �ك �ن��دى ال� ��درع ال �ت��ذك��اري ملعهد
التكنولوجيا التطبيقية كما قام
اجل �م �ي��ع ب �ج��ول��ة �أ� � �ش� ��اد خاللها
م���س��ؤول��و �أدك ��و مب�ستوى الطلبة
و امل��راف��ق املتقدمة يف بوليتكنك
�أبوظبي.

ات�صاالت �شريك ا�سرتاتيجي للمنتدى الإمارات للطاقة النووية تعقد منتدى لأهايل الغربية بالروي�س
اال�سرتاتيجي العربي 2013
•• املنطقة الغربية – الفجر:

•• دبي-وام:

حتظى ال��دورة ال�ساد�سة من املنتدى اال�سرتاتيجي العربي  2013الذي
يقام حتت عنوان �شبكات التوا�صل الإجتماعي وجمتمع املعرفة وتنطلق
�أع�م��ال�ه��ا ي��وم 26من �شهر م��ار���س اجل ��اري  ..ب��رع��اي��ة ا�سرتاتيجية من
م�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت ات�صاالت لدعم فكرة بناء جمتمع املعرفة.
وتهدف ات�صاالت من خ�لال الرعاية �إىل لعب دوره��ا الإجتماعي الرائد
يف �إر�ساء البنية التحتية التكنولوجية و�ضمان �أداء ال�شبكات العايل الأمر
الذي يوفر الإت�صال الدائم وال�سريع للم�ستخدمني �أينما وجدوا وي�سهل
عمل �شبكات التوا�صل الإجتماعي و�سعة انت�شارها يف الدولة.
وحول اختيار �شبكات التوا�صل عنوانا للمنتدى � ..أكد علي الأحمد الرئي�س
التنفيذي لالت�صال امل�ؤ�س�سي يف ات�صاالت يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإمارات
وام �أهمية الدور الذي تلعبه �شبكات التوا�صل االجتماعي يف تناقل املعرفة
حيث مت اختيار العنوان بناء على املعطيات التي خرج بها تقرير املعرفة
العربي لعامي  2011-2010ت�أهيل الأجيال القادمة من �أجل جمتمع
املعرفة والذي �أ�شار �إىل �أن ن�سبة ال�شباب �ستتعدى  60يف املائة مع حلول عام
 2015من تعداد ال�سكان العام يف الوطن العربي وب�سبب ميول واهتمام
ال�شباب ب�شبكات التوا�صل االجتماعي كان البد من درا�ستها وتفهم دورها
وت�أثريها وتطويعها لتخدم �أه��داف التعليم والتثقيف لتطوير القدرات
الفردية التي تقود لبناء جمتمع املعرفة.
وبالن�سبة لدور ات�صاالت يف املنتدى الذي تنظمه م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم وي�ستمر يومني يف فندق انرتكونتيننتال في�ستيفال �سيتي يف دبي
 ..قال الأحمد �إن �إت�صاالت ت�سعى دائما لتبني املبادرات التي تهدف �إىل
تطوير قدرات الفرد واملجتمع الإماراتي يف جميع املنا�سبات  ..م�شريا �إىل
�أن ات�صاالت متثل يف املنتدى ال�شريك اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم.
ويف رده على �س�ؤال حول �سبب رعاية ات�صاالت لأعمال املنتدى � ..أو�ضح
�أن �أه ��داف ات���ص��االت تتفق م��ع ر�ؤي ��ة احلكومة الر�شيدة يف ال�سعي نحو
تطوير املجتمع وحت��ول��ه �إىل جمتمع يعتمد على اقت�صاد امل�ع��رف��ة وقد
لعبت ات�صاالت دورا رائدا يف خدمة املجتمع و�ست�سعى لتحقيق املزيد عرب
تطوير البنية التحتية و�ضمان �أداء ال�شبكات وتو�سعة قاعدة امل�ستخدمني
وات�صالهم بال�شبكة من خالل �أحدث �إ�ضافاتها مثل خدمة �إل تي �أي اجليل
الرابع التي �سهلت بال �شك انت�شار قاعدة م�ستخدمي �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف الدولة  ..منوها بت�أكيد ات�صاالت دعمها لكل و�أي مبادرة
مع اجلهات احلكومية واخلا�صة التي تهدف للم�ساهمة يف حتقيق هدف
جمتمع املعرفة واقت�صاد املعرفة .
وبالن�سبة لتطلعات ات�صاالت التي ت�أمل حتقيقها من خ�لال م�شاركتها
ورعايتها للمنتدى ..قال الأحمد �إن �إت�صاالت تهدف للم�ساهمة يف حتقيق
احلكومة لأهدافها بت�أ�سي�س اقت�صاد مبني على املعرفة ودع��م ال�شبكات
لت�سهيل عمل �شبكات التوا�صل االجتماعي يف ال��دول��ة الأم��ر ال��ذي يتيح
الت�صاالت دعم هذا الهدف من خالل التوا�صل االجتماعي.
وح��ول الكيفية التي تعتزم ات�صاالت تطوير املعرفة بها � ..أ��ش��ار �إىل �أن
تطوير القدرات عملية م�ستمرة توظفها ات�صاالت من خالل العديد من
الربامج الداخلية للموظفني �أو باملبادرات اخلارجية مثل م�شاركتها يف
مبادرة �أب�شر و�إطالقها لربنامج �إر�شاد عرب �أيادي ات�صاالت  ..منوها ب�أن
م�شاركتها يف املنتدى فر�صة للم�ساهمة يف بناء املجتمع وخدمته.
وقال الأحمد ان ات�صاالت ا�ستطاعت بجانب تعزيز قدراتنه على الو�صول
�إىل �شرائح م�ستهدفة خ��ارج ح��دود ال��دول��ة  ..توظيف �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف خدمة عمالءها ب�شكل مبا�شر الأم��ر ال��ذي ي�ضيف قيمة
حقيقية لأعمالها بجانب جناحها يف معاجلة العديد من املالحظات التي
وردت �إليها خالل العام  2012خالل وقت قيا�سي.

نظمت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة
ال�ن��ووي��ة يف كليات التقنية العليا
يف مدينة ال��روي����س ب��ال�ت�ع��اون مع
دي��وان ممثل احل��اك��م ف��ى املنطقة
الغربية لقاء مفتوح ح�ضره اكرث
م ��ن �200شخ�ص ق � � ّدم ��ت من
�رح��ا � �ش��ام�ًلااً لربنامج
خ�لال��ه � �ش� ً
الطاقة ال�ن��ووي��ة ال�سلمية لإنتاج
ال�ك�ه��رب��اء يف الإم� ��ارات وي�ع��د هذا
اللقاء ج��زءًا من �سل�سلة اللقاءات
وال �ب�رام� ��ج ال �ت��وع��وي��ة ال�شاملة
ال�ت��ي تقيمها امل��ؤ��س���س��ة يف جميع
�أن �ح��اء ال��دول��ة لتوعية اجلمهور
وتعريفه بربنامج الطاقة النووية
ال�سلمية للإمارات .وت�س ّنى ل�سكان
منطقة الروي�س التعرف على �آخر
التطورات يف منطقة براكة حيث
يتم �إن���ش��اء �أول حم�ط��ات الطاقة
النووية يف دولة الإمارات.

ق� ��ال امل �ه �ن��د���س حم �م��د �إبراهيم
احل � �م� ��ادي ال��رئ �ي ����س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة االم��ارات للطاقة النووية
 :نحن نعمل على تطوير الربنامج
ال�ن��ووي ال�سلمي الإم��ارات��ي وفقاً
لأعلى معايري ال�شفافية وال�سالمة
والأم� � � ��ن ،وت �ع ��د ه� ��ذه املنتديات
و�سيلة ذات �أهمية حيوية بالن�سبة
لنا للتوا�صل مع املجتمع وتبادل
�أح� ��دث ال �ت �ط��ورات وم �� �س��ار تقدم
امل�شروع .و�ستم ّثل الطاقة النووية
ع�ن���ص� ًرا م�ه� ًم��ا مل�ستقبل الطاقة
يف دول ��ة الإم� � ��ارات ل ��ذا م��ن املهم
�أن تتوافر معلومات واف�ي��ة حول
الربنامج جلميع �سكان الدولة.
و ُتعقد ه��ذه املنتديات ال�ت��ي �سبق
ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا يف ك� ��ل م� ��ن املنطقة
ال �غ��رب �ي��ة و�أب ��وظ� �ب ��ي والفجرية
وال�شارقة وال�ع�ين ،لرفع م�ستوى
ال ��وع ��ي ح� ��ول ال �ط��اق��ة النووية
باعتبارها م�صد ًرا �آم� ًن��ا وموثو ًقا

وف �ع �الاً و��ص��دي� ًق��ا للبيئة للطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ول�ل�ح��د م��ن الأفكار
ال�شائعة اخل��اط�ئ��ة ح��ول الإ�شعاع
وتوليد الطاقة الكهربائية.
و�أ� �ض��اف احل �م��ادي :يُظهر �سكان
ريا
دول� ��ة الإم � � ��ارات اه �ت �م��ا ًم��ا كب ً
ب ��ال�ب�رن ��ام ��ج ،وت� ��و ّف� ��ر منتديات
م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
من�صات مفتوحة ملناق�شة املوا�ضيع
املتعلقة بالطاقة النووية التي تهم
املجتمع.
وناق�ش م�س�ؤولو امل�ؤ�س�سة تفا�صيل
�أح ��دث درا� �س��ة ح��ول �آراء املجتمع
الإم��ارات��ي بالطاقة النووية حيث
�أظ � �ه� ��رت ن �ت��ائ��ج ال ��درا�� �س ��ة التي
�أجرتها �شركة الأب�ح��اث امل�ستقلة
ال �ع��امل �ي��ة ( )TNSمن ��و الدعم
والت�أييد ال�شعبي للطاقة النووية
و�أن  82%م��ن الإج ��اب ��ات كانت
داع�م��ة للربنامج ال�ن��ووي مقارنة
مع  66%يف العام املا�ضي.

و�أ�ضاف احلمادي :ال يزال الدعم
ل �ل �ط��اق��ة ال� �ن ��ووي ��ة ي �� �ش �ه��د من� � ًوا
م�ت��زاي�دًا يف ال��وق��ت ال��ذي يتعرف
ف�ي��ه ��س�ك��ان الإم � ��ارات ع�ل��ى فوائد
الطاقة النووية ال�سلمية ومدى
ج�ه��ود امل��ؤ��س���س��ة ل�لال�ت��زام ب�أعلى
م�ع��اي�ير ال���س�لام��ة .وم��ن منظور
�أمن الطاقة واال�ستدامة� ،سيكون
للطاقة النووية دو ٌر مهم يف �سلة
تنويع م�صادر الطاقة يف الدولة.
ك �م��ا �أت� � ��اح امل �ن �ت��دى ف��ر� �ص��ا �أك�ب�ر
للجماهري ملعرفة املزيد عن املنح
ال��درا� �س �ي��ة وال �ف��ر���ص الوظيفية
ال�ت��ي تقدمها م�ؤ�س�سة الإم ��ارات
للطاقة النووية من خالل برنامج
رواد الطاقة ،الربنامج التابع �إىل
املوارد الب�شرية والذي يهدف �إىل
ا�ستقطاب طالب العلوم املتفوقني
واملوظفني من ذوي اخلربة للعمل
يف قطاع الطاقة النووية.
وا� �س �ت �ع ��ر� ��ض م� ��� �س� ��ؤول ��و امل� � ��وارد

ال�ب���ش��ري��ة م��ن امل��ؤ��س���س��ة الفر�ص
ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل �ت �ن��وع��ة يف برنامج
الطاقة النووية الإماراتي لطالب
ال� �ع� �ل ��وم ال ��ذي ��ن ي �� �س �ع��ون للبدء
مب�سريتهم املهنية �أو للموظفني
ذوي اخل� �ب ��رة ال� ��ذي� ��ن ي�سعون
ل �ل �ح �� �ص��ول ع� �ل ��ى حت� � ��دٍ ج ��دي ��د.
وتتوقع م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة
ال�ن��ووي��ة �أن ي�صل ع��دد موظفيها
�إىل  2000موظف بحلول العام
 ،2020مع هدف توطني 60%
من الوظائف.
وق��دم مهند�سون خمت�صون ملحة
ع��ام��ة ع��ن ط��ري�ق��ة ع�م��ل الطاقة
النووية ،كما قدموا �إجابات وافية
من معرفتهم وخرباتهم ملجموعة
وا�سعة من الأ�سئلة املتعلقة بالطاقة
ال�ن��ووي��ة مب��ا يف ذل��ك اليورانيوم
والإ�شعاع وكفاءة ا�ستخدام الطاقة
النووية وال�سالمة وت�أثري الطاقة
النووية على البيئة.

خالل زيارة الوفد �إىل مقر اجلامعة

جامعة �أبوظبي توقع اتفاقية �صداقة مع جامعة تامبا بالواليات املتحدة الأمريكية
وق �ع��ت ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي م�ؤخراً
اتفاقية �صداقة مع جامعة تامبا
ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وذلك لبحث �أطر التعاون امل�شرتك
يف جمال التعليم والبحث العلمي
وت �ب��ادل الطلبة و�أع���ض��اء الهيئة
التدري�سية ،ووق��ع االتفاقية كل
من الدكتور نبيل �إبراهيم مدير
جامعة �أبوظبي والدكتور رونالد
ف ��ون رئ�ي����س ج��ام�ع��ة ت��ام �ب��ا ،جاء
ذل��ك خ�لال زي ��ارة وف��د �ضم نحو
 30من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
وامل �ج �ل �� ��س اال�� �س� �ت� ��� �ش ��اري لكلية
�سايك�س للأعمال بجامعة تامبا
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأمريكية
مل �ق��ر ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي ،بح�ضور
الدكتورة هالة ال�سكري م�ست�شارة
رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة �صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع ،والدكتور
جامي�س ماكني نائب مدير جامعة
�أب ��وظ �ب ��ي ل �ل �� �ش ��ؤون الأك ��ادمي �ي ��ة
وال��دك �ت��ور ت�ي�ري م��وت �ي��اك نائب
م��دي��ر ج��ام�ع��ة �أب��وظ�ب��ي لل�ش�ؤون
الإداري ��ة والدكتور جاكوب �شاكو
عميد كلية �إدارة الأعمال بجامعة
�أبوظبي ونخبة من �أع�ضاء الهيئة

الإدارية والتدري�سية باجلامعة.
�أك��د الدكتور نبيل �إبراهيم مدير
جامعة �أبوظبي اع�ت��زاز اجلامعة
بهذه االتفاقية مع جامعة تامبا
ب ��ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
مل��ا ل �ه��ا م��ن �أه �م �ي��ة يف ف �ت��ح �آف ��اق
ج��دي��دة ل�ل�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي
�أم� ��ام ال �ط��رف�ين وب �ح��ث جماالت
التعاون امل�شرتك يف جمال التعليم
وال � �ب � �ح� ��وث وت �� �ش �ج �ي��ع الطلبة
و�أع���ض��اء الهيئة التدري�سية من
ال �ط��رف�ين ال��س�ت�ك���ش��اف الفر�ص
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال� � �ت� � �ع � ��رف على
اخل�صائ�ص االقت�صادية والثقافية

واالج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل��آخ ��ر ،م�شرياً
�إىل �أن جامعة �أب��وظ�ب��ي جتمعها
�شراكات مع ما يزيد عن  50من
خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وامل��راك��ز البحثية امل��رم��وق��ة حول
العامل من �آ�سيا و�أوروبا والواليات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وغ�ي�ره ��ا،
وحتر�ص اجلامعة على اال�ستفادة
من خرباتهم ب�شكل دوري.
وث� �م ��ن ال ��دك� �ت ��ور �إب ��راه� �ي ��م دور
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
ال � � ��دور ال� ��رائ� ��د ال� � ��ذي ي� �ق ��وم به
ال� ��� �ص� �ن ��دوق يف دع � ��م امل� � �ب � ��ادرات
التعليمية املتميزة التي ت�ساهم يف

عملية التنمية االقت�صادية ومنها
ا�ست�ضافتهم لوفد جامعة تامبا
خ�لال زي��ارت�ه��م ل�ل��دول��ة ،و�أ�ضاف
�أن اجل��ام�ع��ة تتطلع �إىل النتائج
امل �ث �م��رة ال �ت��ي ��س�ت�ن�ج��م ع ��ن هذا
التعاون مع جامعة تامبا خا�صة
يف جمال تبادل وابتعاث اخلرباء
ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن ،ح �ي��ث ي �ع��د هذا
ال�ت�ع��اون �إ��ض��اف��ة نوعية ملجموعة
م ��ن الإجن� � � � ��ازات ال� �ت ��ي حققتها
اجلامعة يف ف�ترة ق�صرية ومنها
احل �� �ص��ول ع �ل��ى � �ش �ه��ادة اجل� ��ودة
الأيزو عام  2009وجائزة جائزة
ال�شيخ خليفة للتم ّيز عام 2010
وذل ��ك ب�ع��د م�ن��اف���س��ات ك �ب�يرة مع
ع ��دد م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�صناعية
والتنموية املختلفة التي �شاركت
يف ه ��ذه اجل ��ائ ��زة ،وع �ل��ى الرغم
م ��ن ك��ون �ه��ا ج��ام �ع��ة ف �ت �ي��ة فقد
دخ �ل��ت اجل��ام �ع��ة م� ��ؤخ ��راً �ضمن
ت���ص�ن�ي��ف ك��وك��اري �ل �ل��ي �سيموند
 QSللجامعات بل وح�صلت على
م��رك��ز م�ت�ق��دم �ضمن ف�ئ��ة �أف�ضل
 550جامعة ح��ول العامل وذلك
ل�ل�ع��ام  2013- 2012ف�ض ً
ال
عن �سعي اجلامعة �إىل احل�صول

على االع�ت�م��اد الأك��ادمي��ي العاملي
م ��ن ه�ي�ئ��ة االع �ت �م��اد الأك ��ادمي ��ي
ل �ل �ج��ام �ع��ات ال �غ��رب �ي��ة بالواليات
املتحدة الأمريكية . WASC
كما قدم الدكتور �إبراهيم للوفد
فكرة �شاملة عن خمتلف الربامج
ال� �ت ��ي ت �ط��رح �ه��ا اجل ��ام� �ع ��ة من
خ�ل�ال خم�س ك�ل�ي��ات وه ��ي :كلية
الآداب وال�ع�ل��وم ،وكلية الهند�سة
وع� �ل ��وم احل ��ا�� �س ��ب الآيل وكلية
�إدارة الأع� �م ��ال وك �ل �ي��ة اجلامعة
وكلية البحوث والدرا�سات العليا،
ح �ي��ث ت �ق��دم اجل��ام �ع��ة لطالبها
م� ��ا ي ��زي ��د ع� ��ن  25ب ��رن ��ام ��ج يف
ال �ب �ك��ال��وري��و���س و  8ب ��رام ��ج يف
املاج�ستري بالإ�ضافة �إىل برنامج
الدكتوراه يف �إدارة الأعمال ،الفتاً
�إىل حر�ص اجلامعة على مواكبة
ت�ط��ورات الع�صر وط��رح براجمها
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ع��د درا�� �س ��ات مكثفة
ور�صد احتياجات ومتغريات �سوق
ال�ع�م��ل يف ال��دول��ة م��ن املخرجات
التعليمية ،بحيث ت�ساهم اجلامعة
مبخرجاتها الأك��ادمي �ي��ة يف بناء
ك��وادر وطنية متخ�ص�صة خلدمة
امل�سرية التنموية يف الدولة.
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خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على
مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

ال�شارقة

عجمان

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

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

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

2242999

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

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

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

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

م�ست�شفى الواحة

7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات مت�أخرة
ابوظبى

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

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

7446031
7446343
7468424
7474900
7429006

دبى

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

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

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

�صيدلية احلرم

7660292

ال�شرطة  /املطافى
االمارات

997 / 999
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�إح�صاء �أبوظبي راعيا مل�ؤمتر �إدارة املعرفة يف ال�شرق الأو�سط  2013بدورته الرابعة
•• �أبوظبي-وام:

04

�أعلن مركز الإح�صاء �أبوظبي عن رعايته للدورة الرابعة من م�ؤمتر �إدارة
املعرفة ال�شرق الأو�سط  2013الذي يقام خالل الفرتة من � 25إىل 27
مار�س اجلاري مب�شاركة �أكرث من  60جهة حملية ودولية �ضمن العديد
من مبادرات املركز اال�سرتاتيجية للعام الدويل للإح�صاء.
ج��اء ذل��ك خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحفي ال��ذي عقد ال�ي��وم مبقر غ��رف��ة جتارة
و�صناعة �أبوظبي ال�شريك اال�سرتاتيجي للم�ؤمتر .وت�أتي ه��ذه الرعاية
حر�صا على ت�شجيع وتعزيز ثقافة �إدارة املعرفة بني اجلهات احلكومية و�شبه
احلكومية واخلا�صة حمليا و�إقليميا ودوليا خا�صة �أن امل�ؤمتر �أ�صبح احلدث
الرائد يف املنطقة فيما يتعلق ب�إدارة املعرفة للعام الرابع على التوايل يف ظل
جناح الدورات الثالث من امل�ؤمتر خالل الأعوام ال�سابقة ومع اهتمام �إمارة

�أبوظبي بالتنمية امل�ستدامة املعتمدة على �إدارة املعرفة.
و�أك��د املركز �أنه حر�ص على �أن يكون الراعي الر�سمي للم�ؤمتر هذا العام
نظرا مل��ا ي��وف��ره م��ن فر�صة متميزة للقاء نخبة م��ن املتحدثني العامليني
والأكادمييني ورواد �إدارة املعرفة �إ�ضافة �إىل قادة القطاع احلكومي و�إدارة
الأع �م��ال وم��ن خ�لال ه��ذه الكوكبة �سيتم التعرف على م�شاريع املعرفة
العاملية والإقليمية املا�ضي منها واحل��ايل وامل�ستقبلي وتقييم قيمة �إدارة
الأع �م��ال املتعلقة بامل�شتغلني باملعرفة وال�ت�ع��رف على جن��اح��ات و�أخطاء
الآخرين يف هذا املجال.
و�أو�ضح املركز مدى قوة العالقة بني الإح�صاء وبناء املعرفة ومن ثم �إدارة
هذه املعرفة  ..م�شريا �إىل �أنه قبل �إدارة املعرفة البد �أوال من امتالك املعرفة
والمتالك املعرفة البد من الإح�صاء لإنتاج البيانات وبناء قواعد املعلومات
الدقيقة واحلديثة على �أ�س�س علمية ومعايري دولية ..منوها �إىل �أن امل�ؤمتر

ي��أت��ي بالتزامن م��ع ال�ع��ام ال ��دويل للإح�صاء حيث ينظم امل��رك��ز العديد
من امل�ب��ادرات ه��ذا العام مثل م�ب��ادرة تعزيز الوعي الإح�صائي للمدار�س
واجلامعات ومبادرة امل�س�ؤولية املجتمعية وتقدمي امل�ؤ�شرات الإح�صائية يف
�صورة انفوجرافيك لت�سهيل قراءتها من غري املتخ�ص�صني على هيئة ق�صة
ق�صرية م�صورة وغريها من املبادرات الهامة كما يتزامن امل�ؤمتر مع انتهاء
اخلطة اال�سرتاتيجية اخلم�سية الأوىل للمركز .2013 2009
من جانبه قال حممد النعيمي املدير التنفيذي لقطاع االت�صال واالعمال
بغرفة جتارة �أبوظبي يكت�سب م�ؤمتر ادارة املعرفة ال�شرق االو�سط اهمية
بالغة يف �ضل التطور امل�ستمر الذي ن�شهده يف خمتلف املجاالت خا�صة ان
امل�ؤمتر �سيتمحور حول امكانية حتقيق التنمية امل�ستدامة واالرتقاء يف تبادل
املعرفة وتطويرها يف العامل العربي  .و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤمتر �سي�ضم نخبة من
ذوي الكفاءات املتميزة عامليا للتحدث يف العديد من الق�ضايا ذات ال�صلة اىل

جانب ح�ضور القادة املتمر�سني يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
و�أ�ضاف النعيمي �إنه �سيجري خالل امل�ؤمتر طرح �أوراق عمل متخ�ص�صة
ملتحدثني خ�براء يف جم��ال ادارة املعرفة م��ن خمتلف ال�ق��ارات اىل جانب
عر�ض جمموعة من درا��س��ات احلالة ح��ول تطبيق ادارة املعرفة يف بيئات
خمتلفة كما �ستعقد ور�ش عمل تفاعلية على هام�ش امل�ؤمتر .وقال اننا ومن
خالل دعمنا لهذا امل�ؤمتر ن�سعى لأن يكون احلدث االكرث �أهمية يف جمال
ادارة املعرفة على م�ستوى ال�شرق االو�سط و�سنعمل على حتفيز امل�ؤ�س�سات
املختلفة اليجاد املعرفة امل�ؤ�س�سية وتبادلها واال�ستفادة منها .وانطالقا من
�أهمية احلدث وحموره الذي �أ�صبح حمط اهتمام كافة الدوائر واجلهات
احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع اخلا�ص ي�شارك يف ال��دورة احلالية
م��ن م��ؤمت��ر �إدارة امل�ع��رف��ة  2013موظفو ال�ع��دي��د م��ن اجل�ه��ات املحلية
والدولية.

�سلطان القا�سمي يرت�أ�س االجتماع التح�ضريي الأول الحتفاالت ال�شارقة عا�صمة للثقافة الإ�سالمية

•• ال�شارقة-وام:

ت ��ر�أ� ��س � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط ��ان ب� ��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح � ��اك � ��م ال � �� � �ش � ��ارق � ��ة االج � �ت � �م� ��اع
ال �ت �ح �� �ض�يري الأول الحتفاالت
ال � �� � �ش� ��ارق� ��ة ع ��ا�� �ص� �م ��ة للثقافة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة وذل� ��ك � �ص �ب��اح �أم�س
بق�صر البديع العامر.
وت � �ن ��اول � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و حاكم
ال �� �ش��ارق��ة يف م���س�ت�ه��ل االجتماع
احل��دي��ث ع��ن احل ��راك ال�ث�ق��ايف يف
الإم� ��ارة معتربا اي��اه ب ��أن��ه حراك
متميز ال مثيل له ي�شتغل يف بناء
الإن �� �س��ان وتثقيفه ع�ل��ى امل�ستوى

الأول وان االن �� �س��ان يف ال�شارقة
يعي�ش جت��رب��ة ام �ت��دت لأك�ث�ر من
 30عاما وعليه فمن ال�ضروري
والواجب و�ضع ركائز ثقافية ت�ؤثر
يف الأج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة وتخدمها
الأمر الذي حقق النجاح لل�شارقة
وج �ع �ل �ه��ا ت �ت �ب��و�أ م ��راك ��ز ثقافية
م� �ت� �م� �ي ��زة مم � ��ا زك� � ��ى ح�صولها
ع� �ل ��ى ل� �ق ��ب ع ��ا�� �ص� �م ��ة الثقافة
الإ�سالمية.2014
ودع � ��ا � �س �م��وه امل�ج�ت�م�ع�ين للنظر
يف جت��ارب الآخ��ري��ن مم��ن �سبقوا
ال �� �ش��ارق��ة يف ن �ي��ل ال �ل �ق��ب ك ��ل يف
جم � ��ال اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ه ودرا� �س �ت �ه��ا
ومت �ح �ي �� �ص �ه��ا ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة منها
والعمل على تقدمي الأف�ضل دائما

ك��ون ال���ش��ارق��ة تتميز بانفتاحها
على ثقافات ال�ع��امل �أج�م��ع ..كما
تتميز مب�ؤ�س�ساتها الثقافية عمن
�سواها يف العامل.
ووج � ��ه � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط ��ان ب� ��ن حممد
القا�سمي ب��ال�ب��دء ف��ورا يف عملية
ال �ب �ح��ث وال ��درا�� �س ��ات ث ��م التميز
يف �إق��ام��ة االح �ت �ف��االت  ..م�ؤكدا
�سموه على تقدمي الدعم الكامل
لكافة اجلهات وفق اخلطط التي
� �س �ت��و� �ض��ع ل ��ذل ��ك ..م� ��� �ش�ي�را �إىل
�أن ال �ه��دف الأ� �س��ا���س م��ن �إقامة
االح �ت �ف��االت وم ��ا ��س�يراف�ق�ه��ا من
م�شاريع �إن�شائية وثقافية �أن تبقى
وت�ستمر لت�ستفيد منها الأجيال

القادمة.
ح�ضر االج �ت �م��اع ال���ش�ي��خ �سلطان
بن �أحمد القا�سمي رئي�س م�ؤ�س�سة
ال�شارقة للإعالم وال�شيخة بدور
بنت �سلطان القا�سمي رئي�سة هيئة
ال���ش��ارق��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار والتطوير
�شروق وال�شيخة حور بنت �سلطان
القا�سمي رئي�سة م�ؤ�س�سة ال�شارقة
للفنون.
ك�م��ا ح���ض��ره ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل بن
حم �م��د ال �ع��وي ����س رئ �ي ����س دائ � ��رة
الثقافة والإع�ل�ام و�سعادة حممد
علي النومان رئي�س هيئة الإمناء
ال� �ت� �ج ��اري وال �� �س �ي��اح��ي و�سعادة
ماجد بو �شليبي �أمني عام املنتدى
الإ��س�لام��ي و��س�ع��ادة علي �إبراهيم

امل� ��ري م��دي��ر ع ��ام دارة الدكتور
� �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي للدرا�سات
اخلليجية و�سعادة الدكتور خالد
ع�م��ر امل��دف��ع م��دي��ر ع ��ام م�ؤ�س�سة
ال���ش��ارق��ة ل�ل�إع�لام و��س�ع��ادة منال
ع�ط��اي��ا م��دي��ر ع ��ام ادارة متاحف
ال �� �ش��ارق��ة واال� �س �ت��اذ ع�ب��د العزيز
امل�سلم مدير ادارة ال�تراث بدائرة
الثقافة والإعل��ام واال�ستاذ ه�شام
املظلوم مدير ادارة الفنون بدائرة
الثقافة والإعالم و�أحمد بو رحيمة
مدير ادارة امل�سرح بدائرة الثقافة
والإع � �ل� ��ام و �أح� �م ��د ب ��ن ركا�ض
العامري مدير معر�ض ال�شارقة
ال� ��دويل ل�ل�ك�ت��اب وم � ��روان جا�سم
ال�سركال امل��دي��ر التنفيذي لهيئة

ال���ش��ارق��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار والتطوير
�شروق و�أ�سامة �سمرة مدير مركز

ال�شارقة الإعالمي وحممد خلف
م��دي��ر اذاع� � ��ة ال �� �ش��ارق��ة و�أم � ��اين

�آل ع�ل��ي م��دي��ر امل�ك�ت��ب التنفيذي
لل�شيخة بدور القا�سمي.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

ع�ق��د امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة اج �ت �م��اع��ه الأ�سبوعي
الإع� �ت� �ي ��ادي �أم� �� ��س مب �ك �ت��ب �سمو
احل ��اك ��م ب��رئ��ا� �س��ة � �س �م��و ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د ب ��ن �سلطان
القا�سمي ويل عهد ون��ائ��ب حاكم
ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي
وح�ضور �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
�سامل ب��ن �سلطان القا�سمي نائب
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي.
و� � �ص ��دق امل �ج �ل ����س ع �ل��ى حم�ضر
اجلل�سة ال�سابقة وا�ستعر�ض عددا

من املوا�ضيع العامة املدرجة على
جدول اعماله والتي تتعلق ب�ش�ؤون
االمارة املختلفة.
وا�� �س� �ت� �ه ��ل امل �ج �ل �� ��س التنفيذي
اجتماعه برفع خال�ص �آيات ال�شكر
لـ�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة على
توجيهاته ال�سامية ب���ش��أن �إلغاء
نظام الفئات وامل���س��اواة يف العالج
ب�ين امل��وظ �ف�ين ..مثمنا مكرمات
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ال�شارقة
ملواطني االمارة.
ووج� ��ه ��س�م��و ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن
حم �م��د ب� ��ن � �س �ل �ط��ان القا�سمي

هيئة ال�شارقة ال�صحية بالإ�سراع
يف تنفيذ ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�سامية.
واع�ت�م��د املجل�س امل��ذك��رة املقدمة
م��ن دائ��رة الأ��ش�غ��ال العامة ب�ش�أن
اخل ��دم ��ات اال� �س �ت �� �ش��اري��ة للطرق
حيث �أو�ضح ال�شيخ خالد بن �صقر
القا�سمي ع��ددا م��ن الأم ��ور التي
ت �ن��وي ال ��دائ ��رة ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا والتي
تخدم الإم��ارة ب�شكل خا�ص ودولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة ب�شكل
ع��ام .و�إط�ل��ع املجل�س على املذكرة
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن امل �ه �ن ��د� ��س �صالح
ب ��ن ب �ط��ي امل �ه�ي�ري رئ �ي ����س دائ ��رة
التخطيط وامل�ساحة ب�ش�أن تطوير
بع�ض امل�ن��اط��ق ال�سكنية يف �إمارة

ال �� �ش��ارق��ة مب��ا ي �خ��دم �أه� ��ايل تلك
املناطق.
و�إطلع املجل�س على املذكرة املقدمة
من دائرة الإ�سكان بال�شارقة وذلك
ا�سهاما منها لتقدمي �أف�ضل خدمة
للم�ستفيدين من م�شروع امل�ساعدة
ال�سكنية.
وا�ستعر�ض املهند�س خليفة م�صبح
ال�ط�ن�ي�ج��ي رئ�ي����س ال ��دائ ��رة �أم ��ام
املجل�س تفا�صيل املذكرة وما حوته
من مقرتحات كفيلة بو�ضع �آلية
ت �خ��دم امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن م�شروع
الإ�سكان.
ك�م��ا �إط �ل��ع امل�ج�ل����س ع�ل��ى املذكرة
املقدمة من هيئة البيئة واملحميات

بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية

مركز وزارة (الثقافة) مب�سايف يطلق م�شروع بلغتي �أتوا�صل
نظم مركز وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع م���س��ايف م�شروع
(بلغتي �أتوا�صل) وذلك بالتعاون
مع جمعية حماية اللغة العربية،
وي�ه��دف امل���ش��روع �إىل �إب ��راز قيمة
اللغة العربية و�أهميتها يف حياة
امل ��واط ��ن ب��اع �ت �ب��اره��ا ال �ل �غ��ة التي
ت���ض��م ت ��راث ��ه وق �ي �م��ه وعقيدته،
وذل��ك من خ�لال ت�شجيع الطلبة
على التوا�صل مع هذه اللغة و�إبراز
قدراتهم و�أفكارهم ومواهبهم من
خاللها ،وت�شجيعهم على �أن تكون
العربية هي لغة احلوار اليومي يف
املدر�سة والبيت وم��ع املجتمع ،ملا
لذلك من �أهمية كبرية يف تعزيز
ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة و�إب � � ��راز قيمة
االنتماء للوطن بتاريخه وقيادته
الر�شيدة ،كما يهدف امل�شروع �إىل
ت �ق��وي��ة ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن الطالب
واللغة العربية.
وق� � ��دم ع � ��دد م ��ن م �ع �ل �م��ي اللغة
العربية مبنطقة م�سايف بتقدمي
ور� � � ��ش ح � ��واري � ��ة ون � � � ��دوات ح ��ول
م �ه ��ارات ال�ك�ت��اب��ة ال �ع��رب �ي��ة ،كفن
ك�ت��اب��ة ال�ق���ص��ة ال�ق���ص�يرة واملقال
الأدب ��ي وغ�يره��ا م��ن ف�ن��ون اللغة

العربية ،و�سط م�شاركة كبرية من
ط�ل�اب م��در��س��ة م���س��ايف الثانوية
للبنني ،حيث ا�ستعر�ض الطالب
امل���ش��ارك��ون يف امل���ش��روع مهاراتهم
ب � ��إب� ��راز م ��ا ل��دي �ه��م م ��ن مقاالت
وق�ص�ص.
وثمنّ امل�شاركون دور مركز وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
مب���س��ايف يف تنظيم ه ��ذا احل ��دث،
وتقدميه كافة �إمكاناته لتب�سيط
ال �ل �غ��ة ل �ه��م ك� �ط�ل�اب ،م�ؤكدين
ع �ل��ى ا� �س �ت �ف��ادت �ه��م ال �ك �ب�ي�رة من
ه��ذه النوعية م��ن ال�برام��ج التي
مت�ن�ح�ه��م ال�ف��ر��ص��ة للتعبري عن

مواهبهم وا�ستعرا�ض مهاراتهم
ب �ع �ي��دا ع ��ن احل �� �ص ����ص املدر�سية
واملناهج الثابتة� ،إ�ضافة �إىل �أهمية
املو�ضع الذي يتعلق باللغة العربية
ك�ل�غ��ة ي�ج��ب �أن ي�ف�خ��ر بالتحدث
بها كل عربي ،و�أن تكون هي لغة
تفكريه و�إب��داع��ه يف �شتى مناحي
احلياة.
وم� ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��ري ن �ظ��م مركز
وزارة الثقافة وال���ش�ب��اب وتنمية
املجتمع مب�سايف برنامج (فرحة
ي�ت�ي��م) حت��ت ��ش�ع��ار �أث ��ر ي�ب�ق��ى يف
القلب بالتعاون م�ست�شفى م�سايف
و مدر�سة م�سايف للتعليم الأ�سا�سي

وال �ث��ان��وي ب �ن�ين ،وب�ح���ض��ور عدد
كبري من امل�شاركني واملتطوعني.
و��ض�م��ت ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي �أقيمت
على مدار يوم كامل فعالية الر�سم
ع �ل��ى ال ��وج ��وه ب� ��إ�� �ش ��راف الفنان
حم �م��د ع �ب��د ال ��رح �م ��ن� ،إ�ضافة
�إىل ور�ش يف الفن الت�شكيلي ،كما
ت�ضمن ال�برن��ام��ج م�سابقة فنية
لأج� �م ��ل ل��وح��ة ف �ن �ي��ة وور�� �ش ��ة يف
التثقيف ال�صحي تناولت املبادئ
الأ�سا�سية للوقاية من الأمرا�ض
واحل �ف��اظ ع�ل��ى ال�ن�ظ��اف��ة العامة
ل�ل�ج���س��م ،ك�م��ا ��ش��رح��ت الدكتورة
��ص��احل��ة امل��دح��اين ط�ب�ي��ة �أ�سنان
م� � ��ن خ � �ل ��ال ع � ��ر� � ��ض ت� �ق ��دمي ��ي
للطالب �أهمية تنظيف الأ�سنان
م��ع بع�ض الإر� �ش��ادات والن�صائح،
و�ضمت الفعاليات �أي���ض��ا تقدمي
ور�شة (ال�شيف ال�صغري) وح�صل
ال �ط�ل�اب امل �� �ش��ارك��ون ع�ل��ى هدايا
قيمة .ويهدف برنامج فرحة يتيم
�إىل �إبراز قيمة �إدخال ال�سرور على
ال�ط�ف��ل ال�ي�ت�ي��م ب��اع�ت�ب��اره��ا قيمة
ورمزا للتوا�صل االجتماعي ،و�أحد
�أرك��ان ال�تراث والقيم الإماراتية
العربية الأ�صيلة.

مدر�سة احلمرية للتعليم الأ�سا�سي والثانوي تكرم طالبها املتميزين
كرمت مدر�سة احلمرية للتعليم
اال�� �س ��ا�� �س ��ي وال� �ث ��ان ��وي طالبها
املتميزين علميا و�سلوكيا وذلك
خ�ل�ال احل�ف��ل ال ��ذي اق�ي��م بفناء
امل ��در�� �س ��ة � �ص �ب ��اح �أم � ��� ��س الأول
ب �ح �� �ض��ور جم�ل����س �أول� �ي ��اء �أم ��ور
الطلبة باملدر�سة تقدمهم بطي
ال�شام�سي ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
�أولياء �أمور الطلبة باملدر�سة.
وي � ��أت� ��ي احل� �ف ��ل يف �إط � � ��ار خطة
املدر�سة للعام الدرا�سي -2012
 2013ل�لاح �ت �ف��اء باملتوفقني
ع �ل �م �ي��ا وت �� �ش �ج �ي �ع �ه��م ملوا�صلة
ت�ف��وق�ه��م وحت�صيلهم الدرا�سي
وم �ب��ارك��ة م��ا ح�ق�ق��وه م��ن نتائج
خالل الف�صل الدرا�سي ال�سابق .
ح�ضر االحتفال خليفه العويني
ع���ض��و امل�ج�ل����س ال �ب �ل��دي ملنطقة
احل �م��ري��ة وخ��ال��د عبدالرحمن
احل �م��ادي م��دي��ر امل��در� �س��ة وعدد
من �أولياء �أمور الطلبة املتفوقني

واملكرمني .
ب��د�أ حفل التكرمي بكلمة �ألقاها
خ ��ال ��د ع �ب��دال��رح �م��ن احل �م ��ادي
مدير املدر�سة حيا فيها احل�ضور
وا�� �ش ��اد ب �ن �ت��ائ��ج ط �ل�اب املدر�سة
وارتفاع درجاتهم العلمية يف كافة
امل��واد كما وتقدم بال�شكر ملجل�س

�أول� �ي ��اء ال�ط�ل�ب��ة ب��امل��در� �س��ة على
اهتمامهم وحر�صهم الكبري يف
ت�شجيع وحتفيز �أبنائهم الطالب
ل�ي�ق��دم��وا �أف���ض��ل م��ا ل��دي�ه��م من
جهد من خالل تواجدهم لتكرمي
�أب �ن ��ائ �ه ��م الأوائ � � � ��ل واملتفوقني
واملتميزين .

من جانبه �أعرب بطي ال�شام�سي
نائب رئي�س جمل�س �أولياء �أمور
م��در� �س��ة احل �م��ري��ة ع��ن �سعادته
ب��امل �ك��رم�ين وا�� �ش ��ار �إىل �أن هذا
ال �ت �ك��رمي ي ��ؤك ��د مل �ع��اين عظيمة
وهي �أن اجلزاء على ح�سن العمل
م�شريا يف كلمته �إىل ان��ه ل�شيء
رائع �أن يكرم االبن يف وجود الأب
وعلى مر�أى وم�سمع من اجلميع
ف �ه �ن �ي �ئ �اَ ل �ك��م �أب� �ن ��اءن ��ا الطالب
وهنيئاً لأنف�سنا فرحتكم اليوم
م�شيدا بتميز الطلبة والتزامهم
ال���س�ل��وك��ي والأخ �ل�اق� ��ي متمنياً
للجميع التوفيق والنجاح .
ث��م ب��د�أ التكرمي للطالب يف جو
امتزجت فيه روح النجاح والفرح
م��ع روح امل�ث��اب��رة والإ� �ص��رار على
بلوغ النجاح والتفوق بني جميع
الطالب وبني احل�ضور من �أولياء
الأم � ��ور ل�ي�ت��م ت �ك��رمي املتفوقني
درا�سيا واملتميزين �سلوكيا .

الطبيعية حول املحميات واملواقع
الطبيعية والأث��ري��ة ملا لها �أهمية
باحلفاظ عليها.
و�أكدت هنا �سيف ال�سويدي رئي�س
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية
�أه �م �ي��ة ال�ط�ب�ي�ع��ة الأث ��ري ��ة ملوقع
م�ل�ي�ح��ة ال �ف��اي��ة وال�ب�ح��اي����ص بعد
�إدراج املوقع يف القائمة التمهيدية
للمواقع الثقافية يف اليون�سكو.
و�أو� �ض �ح��ت ال���س��وي��دي �أن مقرتح
الهيئة لت�شكيل جلنة ا�ست�شارية
مل��وق��ع مليحة الطبيعي والأث ��ري
واخت�صا�صاتها ومهامها املتعلقة
بتنظيم و�إدارة ومراقبة وتطوير
املوقع .ووجه املجل�س هيئة البيئة

واملحميات الطبيعية ب�إعادة درا�سة
امل�شروع درا�سة م�ستفي�ضة والأخذ
مبالحظات ال�سادة �أع�ضاء املجل�س

التنفيذي و�إع��ادة رفعه للمجل�س.
ومت خ� �ل ��ال اج � �ت � �م� ��اع املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي م �ن��اق �� �ش��ة ع � ��دد من

الق�ضايا وال� �ق ��رارات ال�ت��ي ت�صب
يف �صالح حتقيق امل�صلحة العامة
وخدمة ال�شارقة.

دار الرب تنظم دورات متنوعة لطالبات م�شروع الرب
ن �ظ �م��ت جل �ن��ة ال � � � ��دورات ب� � � ��إدارة
م �� �ش��روع ال�ب�ر ل�ت�ح�ف�ي��ظ القر�آن
ال � �ك ��رمي � �ش �ع �ب��ة الإن� � � ��اث التابع
جل �م �ع �ي ��ة دار ال� �ب ��ر جمموعة
دورات تثقيفية لطالبات امل�شروع
مبختلف �أعمارهن وبكافة املراحل
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،ح �ي��ث مت ع �ق��د دورة
ه�شا�شة العظام بالتعاون مع وزارة
ال �� �ص �ح��ة وق ��دم ��ت حما�ضراتها
الأ� �س �ت��اذة ك��ارمي��ان ب�ح���ض��ور 90
طالبة م��ن طالبات مركز املمزر،
وت�ضمنت �شرح وتو�ضيح ه�شا�شة
ال� �ع� �ظ ��ام وم �� �ش �ك �ل��ة ه � ��ذا املر�ض
ال�صامت وعوامله وكيفية تقليل
املخاطر والوقاية منه وم��ا الذي
مي�ك�ن�ن��ا �أن ن�ف�ع�ل��ه �إذا ك�ن��ا نعاين
منه ،وم ��ؤك��دة على �أهمية �إجراء
الفح�ص لتجنب هذا املر�ض.
ك �م��ا �أق �ي �م��ت دورت � ��ان يف الرتبية
الأمنية مبركزي ند احلمر واملمزر

بالتعاون مع �شرطة دبي وقدمتها
امل�ح��ا��ض��رة ال��وك�ي��ل �سمية بعنوان
اخ�ت�ي��ار ال���ص��دي��ق � �ش��ارك ب�ه��ا 25
طالبة من فئة ال�صغار ،وتناولت
كيفية اختيار ال�صديق والتفرقة
بني �صديق ال�سوء وال�صديق ح�سن
الأخ�ل�اق ،ومو�ضحة ب��أن الأم هي
م�ستودع الأ�سرار ولي�س ال�صديق،

وم���ش�يرة �إىل كيفية اال�ستخدام
ال�صحيح للتقنيات احلديثة من
و� �س ��ائ ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
و�أ��ض��رار �سوء اال�ستخدام وكيفية
اال�ستفادة من الوقت.
م� ��ن ج ��ان ��ب �آخ� � ��ر �أق� �ي� �م ��ت دورة
ال���س�لام��ة امل��روري��ة مب��رك��ز املمزر
ب �ح �� �ض��ور  23ط��ال �ب��ة م ��ن فئة

ال � �� � �ص � �غ� ��ار ،وت � �ن� ��اول� ��ت تو�ضيح
ال�سالمة امل��روري��ة وكيفية ركوب
احلافلة وال�سري يف ال�شارع باتباع
�آداب امل��رور و�إ�شاراته وال�سلوكيات
ال�صحيحة ،ويف نهاية ال��دورة مت
ت��وزي��ع ب�ع����ض م �ط��وي��ات الرتبية
الأم�ن�ي��ة وال�سالمة امل��روري��ة على
الطالبات.
كما قدم امل�شروع دورة الإ�سعافات
الأولية للمدربة مرمي خمي�س من
م�ؤ�س�سة دب��ي خل��دم��ات الإ�سعاف
ب �ح �� �ض��ور  90ط��ال �ب��ة وتناولت
ت �ل �خ �ي ����ص الأخ � � �ط� � ��ار حمتملة
الوقوع ،ومعرفة الت�صرف ال�سليم
ع�ن��د وق ��وع الأخ �ط��ار ال �ف��وري��ة �أو
التي ق��د ت�شكل خ�ط��ورة ل��و تركت
دون الت�صرف ال�ع��اج��ل والتفكري
ال�ت�ل�ق��ائ��ي يف م�ث��ل ه ��ذه الظروف
حمتملة ال��وق��وع لأي �شخ�ص ويف
�أي مكان.

متهد لإطالق فعاليات ومطبوعات توعوية م�شرتكة

مذكرة تفاهم بني موا�صالت الإمارات وجمعية متطوعي الإمارات
•• دبي-الفجر:

�أبرمت موا�صالت الإمارات وجمعية
متطوعي الإم� ��ارات م��ذك��رة تفاهم
م�شرتكة بني الطرفني تهدف �إىل
تعزيز التعاون يف جهود ن�شر ثقافة
العمل التطوعي يف الدولة وتر�سيخ
�أدواره � � �م� � ��ا يف جم � ��ال امل�س�ؤولية
املجتمعية جتاه البيئة واملجتمع.
وق� ��ع امل ��ذك ��رة � �س �ع��ادة حم �م��د عبد
اهلل اجلرمن مدير ع��ام موا�صالت
الإم� � � � ��ارات و�� �س� �ع ��ادة � �س �ح��ر �أحمد
العوبد رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
متطوعي الإم��ارات ،وذل��ك يف مبنى
الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ة بدبي،
وب �ح �� �ض��ور ك ��ل م ��ن حم �م��د �صالح
ب��داه ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية،
و�شيخة الرئي�سي من �إدارة اجلمعية،
�إ�ضافة �إىل ال�سيد عبد اهلل حممد
ح�سن م�ساعد مدير �إدارة االت�صال
احلكومي بامل�ؤ�س�سة و�سيف الكابوري
مراقب ال�شراكات امل�ؤ�س�سية .وت�سعى
امل��ذك��رة لإدام ��ة التوا�صل والتعاون
بني الطرفني عرب عقد الفعاليات
والأن� ��� �ش� �ط ��ة وت � �ب � ��ادل امل� �ع ��رف ��ة يف
جم ��ال ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ،والإ�سهام
بفعالية لدعم اجلهود والتوجهات

احلكومية نحو تعزيز ثقافة العمل
ال �ت �ط��وع��ي ون �� �ش��ر م �ف��اه �ي �م��ه بني
ال�ن����شء ب�شكل خ��ا���ص وب��اق��ي �أف ��راد
امل �ج �ت �م��ع ب���ش�ك��ل ع� ��ام ،ع�ل��اوة على
�إت��اح��ة الفر�صة ملوظفي موا�صالت
الإم � � � � ��ارات ل�ل�ان� �خ ��راط يف مزيد
م��ن الأن���ش�ط��ة التطوعية والبيئية
وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وذل ��ك بالتن�سيق مع
جمعية متطوعي الإم��ارات .ومتهد
امل��ذك��رة لإق��ام��ة م ��ؤمت��رات وندوات
ودورات تدريبية م�شرتكة و�إع ��داد
الإ�صدارات املطبوعة والإلكرتونية
خل ��دم ��ة �أه� � � ��داف ت �ن �م �ي��ة اجلانب
التطوعي ل��دى الأف ��راد ،واالرتقاء
بالفكر والوعي االجتماعي لديهم،

�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل امل �� �ش��ارك��ة يف �إع � ��داد
ك��وادر قيادية للإ�شراف على جهود
العمل التطوعي ومتابعة تنفيذها
وتطويرها ،من خالل تنفيذ برامج
ودورات ت��دري�ب�ي��ة متخ�ص�صة .ويف
ه ��ذا الإط � ��ار ،رح ��ب � �س �ع��ادة حممد
ع �ب��د اهلل اجل ��رم ��ن ع �ق��ب توقيعه
امل��ذك��رة ب�ت�ع��اون جمعية متطوعي
الإم ��ارات م��ع م��وا��ص�لات الإم ��ارات،
م �� �ش �ي��داً ب��اجل �ه��ود ال �ن��وع �ي��ة التي
تبذلها اجلمعية وريادتها يف جمال
العمل التطوعي يف ال��دول��ة ،ودعم
جم ��االت ال�ع�م��ل الإن �� �س��اين املحلي
وال��دويل ،بالكوادر الفاعلة وامل�ؤهلة
من املتطوعني يف جماالت الإ�شراف

والتنظيم والإعداد .و�أو�ضح اجلرمن
�إن ن�شر ثقافة التطوع ل��دى �أفراد
املجتمع وتنمية ال�ق��درات الب�شرية
ل�لا��س�ت�ج��اب��ة ال���س��ري�ع��ة وال�سليمة
ل�ل�ن��داءات الإن�سانية واالجتماعية
هو مبثابة واج��ب وطني وجمتمعي
ي�شرتك جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد
يف االل �ت��زام ب��ه والت�شجيع عليه بل
وم �ك��اف ��أة امل�ت�م�ي��زي��ن ف �ي��ه .و�أع ��رب
مدير ع��ام موا�صالت الإم��ارات عن
ا� �س �ت �ع��داد امل ��ؤ� �س �� �س��ة ل �ت �ق��دمي كافة
�أوج��ه ال��دع��م للجهود التي تبذلها
جمعية متطوعي الإم ��ارات يف هذا
امل �ج��ال ،م�ت�م�ن�ي�اً �أن ت �ك��ون املذكرة
ب ��اك ��ورة ل �ت �ع��اون ط��وي��ل امل� ��دى بني
الطرفني لدعم مفاهيم ومبادرات
ال �ت �ك��اف��ل وال�ت��راب� ��ط االجتماعي
يف ال ��دول ��ة ،و�أن ي �ك��ون ل�ل�ف��رد دور
م�ه��م و�إ� �س �ه��ام م ��ؤث��ر وج�ه��د وا�ضح
يف تنمية وت�ط��وي��ر جمتمعه .و�أكد
اجل��رم��ن �أن مل��وا� �ص�ل�ات الإم � ��ارات
�سيا�سة وا�ضحة وحم��ددة يف تطبيق
مم��ار� �س��ات امل �� �س ��ؤول �ي��ة املجتمعية
لديها وفق ميثاق مت و�ضعه وتطوير
مبادئه ون�صو�صه مبا يتنا�سب مع
امل�ستجدات امل�ؤ�س�سة واالحتياجات
املجتمعية التي ت�شهدها الدولة.
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وفد خريية عجمان يطلع على خدمات دائرة اخلدمات االجتماعية يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

اط�ل��ع وف��د هيئة الأع �م��ال اخل�يري��ة يف ع�ج�م��ان خ�ل�ال زي��ارت��ه �إدارة
حماية حقوق الطفل يف دائرة اخلدمات الإجتماعية يف ال�شارقة  ..على
اخلدمات التي تقدمها الإدارة حلماية الأطفال وت�أمني حقوقهم خا�صة
من خالل خط جندة الطفل.
ت��أت��ي ال��زي��ارة �ضمن ر�ؤي��ة وتطلعات الهيئة يف التوا�صل م��ع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات الإجتماعية والإن�سانية وتعزيز دوره��ا يف خدمة املجتمع
امل��دين والتفاعل م��ع ب��راجم��ه وفعالياته وخ��دم��ات��ه ويف �إط ��ار �سعيها
لتعزيز ال�شراكة املجتمعية ودعم وم�ساندة هذه امل�ؤ�س�سات للم�ساهمة

يف تعزيز مفاهيم امل�س�ؤولية املجتمعية وتقدمي الدعم املادي واملعنوي
ملوا�صلة تلك اجلهات الإن�سانية تنفيذ براجمها و�أن�شطتها ب�شكل فعال
للفئات امل�ستهدفة وحتقيق الأه��داف النبيلة واحل�ضارية التي ي�صبوا
�إليها اجلميع.
والتقى وفد الهيئة  -الذي �ضم �سالفة حمجوب الباحثة االجتماعية
ون�ه��ا ��س��امل�ين رئ�ي����س �شعبة ال�ت�م��وي��ل يف الهيئة  -م��ع �أح �م��د �إبراهيم
الطرطور مدير �إدارة حماية حقوق الطفل وحممد مبارك رئي�س ق�سم
خط جندة الطفل وفاطمة خليفة رئي�س ق�سم احل�ضانة الأ�سرية يف
لإدارة �إ�ضافة �إىل موظفي الإدارة.
واطلع الوفد على اخلدمات التي تقدمها الإدارة جلمهورها من خالل

خط جندة الطفل ومعرفة حركة العمل التي يعمل بها اخلط املخت�ص
بالتعامل م��ع ال�ب�لاغ��ات ال� ��واردة ع��ن الأط �ف��ال امل�ع��ر��ض�ين للمخاطر
واالع� �ت ��داءات ب ��أن��واع �ه��ا ك��االع �ت��داء اجل���س��دي واجل�ن���س��ي والعاطفي
والإه�م��ال واال�ستغالل التجاري وه��و اخل��ط املعتمد لدولة الإمارات
العربية املتحدة.
وتعرف الوفد على ق�سم احل�ضانة الأ�سرية وما تهدف �إليه من �ضمان
متتع الأطفال فاقدي الرعاية الأ�سرية بحياة كرمية وم�ستقرة اجتماعيا
ونف�سيا وت��أم�ين �أ�سر حا�ضنة بديلة للطفل ل�ضمان متتعه بالرعاية
الأ�سرية وفقا لأف�ضل املمار�سات يف جمال الرعاية االجتماعية.
وزار الوفد امللتقى الأ�سري يف الإدارة الذي ي�أمن البيئة املالئمة للطفل

ومتكينه من حقه يف ر�ؤية والديه ب�شكل مالئم و�آمن من خالل الت�أكد
من تنفيذ �أحكام الر�ؤية من �أجل حتقيق انف�صال �آمن وح�ضاري ي�ساعد
الأبناء على اال�ستقرار االجتماعي والنف�سي بعيدا عن املحاكم ومراكز
ال�شرطة.
وثمنت �سالفة حمجوب جهود القائمني على حماية الطفل يف دائرة
اخلدمات الإجتماعية والذي يعد مفخرة للعمل االجتماعي واالن�ساين
ومنوذجا ح�ضاريا راقيا يعك�س االهتمام ال��ذي يوليه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة يف حتقيق الرفاهية واحلياة الكرمية ملواطني �إمارة ال�شارقة
و�إقامة امل�ؤ�س�سات التي تقدم اخلدمات االجتماعية.

حاكم عجمان ي�شهد م�ؤمتر جودة احلياة فى االمارات
•• عجمان-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
ب��ن را� �ش��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم عجمان بح�ضور �سمو
ال���ش�ي��خ ع �م��ار ب��ن ح�م�ي��د النعيمى
وىل ع�ه��د ع�ج�م��ان رئ�ي����س املجل�س
التنفيذى م��ؤمت��ر ج��ودة احل�ي��اة يف
الإم � ��ارات ال ��ذى ع�ق��د ��ص�ب��اح �أم�س
بفندق كمبن�سكي عجمان وينظمه
املجل�س التنفيذى بعجمان بالتعاون
مع جمل�س االمارات للتناف�سية.
ح�ضر فعاليات امل�ؤمتر ال�شيخ احمد
ب��ن ح�م�ي��د النعيمي مم�ث��ل احلاكم
ل�ل���ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالداري� ��ة وال�شيخ
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س
دائ ��رة التنمية ال�سياحية وال�شيخ
را� �ش��د ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي رئي�س
دائ��رة البلدية والتخطيط ومعايل
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور م��اج��د ب��ن �سعيد
النعيمي رئي�س ال��دي��وان االمريى
وم� � �ع � ��اىل م � � ��رمي حم� �م ��د خلفان
الرومى وزي��رة ال�شئون االجتماعية
وم �ع��اىل ال��دك �ت��ور را� �ش��د �أح �م��د بن
ف�ه��د وزي ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وامل �ي ��اه ومعاىل
ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل بلحيف النعيمى
وزي��ر الأ��ش�غ��ال ال�ع��ام��ة و ال�شيوخ و
م��دراء ال��دوائ��ر االحت��ادي��ة واملحلية
واملدعوون .كما ح�ضر امل�ؤمتر �أكرث
من � 250شخ�صية من �صناع القرار
وكبار ال�شخ�صيات يف الدولة ونخبة
م ��ن امل �ت �ح��دث�ين .وب� � ��د�أت فعاليات
امل� ��ؤمت ��ر ب��و� �ص��ول � �ص��اح��ب ال�سمو
راعي احلفل بعدها عزفت املو�سيقى
بال�سالم ال��وط�ن��ي ل��دول��ة االم ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ت �ل�اه �آي� � ��ات من
الذكر احلكيم ثم �ألقى �سمو ال�شيخ
عمار بن حميد النعيمي كلمة رحب
فيها ب�صاحب ال�سمو حاكم عجمان
واحل���ض��ور وق��ال يطيب يل يف هذا
ال�صباح ال�سعيد ومن وطن ال�سعادة
�أن �أرح� � ��ب ب �ك��م يف م� ��ؤمت ��ر ج ��ودة
احلياة يف االم��ارات� ..سنوات طويلة
واالن���س��ان على ه��ذه الأر� ��ض يبحث
عن ال�سعادة ول�سنوات طويلة اقرتن
ت �ع��ري��ف ال �� �س �ع��ادة مب �ع��دل الدخل
القومي للفرد ثم ثبت �أن ال�سعادة ال
تقرتن باملال وحده ..وقبل �أكرث من
�أربعني عاما قال املغفور له ب�إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان �إن
حجم الدول ال يقا�س بالرثوة واملال
و�أن امل��ال م��ا ه��و �إال و�سيلة لتوفري
احلياة الكرمية والآمنة لأبنائها”..

ه��ذا ه��و ال�ف�ك��ر ال ��ذي ت��أ��س����س عليه
م�شروع ال�سعادة يف دول��ة االم ��ارات
العربية املتحدة..م�شروع ال�سعادة
الذي تتحقق اجنازاته بهمة القيادة
وع��زمي��ة ال���ش�ع��ب .و�أ�� �ض ��اف �سموه
اليوم وبعد �أن رت��ب تقرير ال�سعادة
ال �ع��امل��ي دول � ��ة االم� � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة الأوىل ع��رب �ي��ا وال�سابعة
ع�شرة عامليا بطريقة علمية تعك�س
م�ستوى ال�سعادة التي نعي�شها على
هذه الأر���ض ..جند �أنف�سنا اليوم يف
حت��د جديد  ..حت��دي ت�صدير هذه
ال���س�ع��ادة ح�ت��ى ال ت�ك��ون ح�ك��را على
دولتنا احلبيبة فقط �إمن��ا على كل
ال� ��دول ال�شقيقة و ال�ق��ري�ب��ة ال بل
على كل دول العامل  .و�أع��رب �سموه
ع��ن �أم �ل��ه يف �أن ي�ق��دم ه��ذا امل�ؤمتر
ق �ي �م��ة م �� �ض��اف��ة وق � ��ال يف طريقنا
لأن ن �ك��ون �أ� �س �ع��د ��ش�ع��ب ي�ع�ي����ش يف
�أ�سعد وط��ن» .بعد ذلك �ألقى معاىل
الدكتور ع�ب��داهلل باحليف النعيمى
وزي��ر اال�شغال ع�ضو جلنة مبادرات
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة كلمته
ق ��ال ف�ي�ه��ا �إن �ن��ا يف دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة ومع �سعادتنا لورود
الإم � ��ارات يف امل��رت�ب��ة الأوىل عربيا
وال���س��اب�ع��ة ع���ش��رة ع��امل�ي��ا يف تقرير
ال�سعادة العاملي � 2012إال �أننا يجب
�أن نو�ضح ب�أننا نعمل وفق منظومة
رمب��ا ت�ك��ون خمتلفة ع��ن املنظومة
التي مت على �أ�سا�سها �إع��داد تقرير
ال�سعادة العاملي  ..فمنظومتنا ت�سري
وفق ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د ال نهيان
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح �ف �ظ��ه اهلل ال ��ذي
م��ا ينفك يعمل على رف��ع امل�ستوى

املعي�شي واالقت�صادي واالجتماعي
الخ ��وان ��ه و�أب �ن��ائ��ه امل��واط �ن�ي�ن حتى
ي�ؤمن لهم ما ميكن للقائد والدولة
ت��أم�ي�ن��ه لأي �شخ�ص ح�ت��ى تتوافر
ل��دي��ه م �ق��وم��ات ال �� �س �ع��ادة والرفاه
وفقا خل�صو�صيات احلياة للمواطن
االم ��ارات ��ي  .و�أ�� �ض ��اف م�ع��ال�ي��ه كان
ت�شكيل جلنة متابعة مبادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة هو نواة لتنفيذ
توجيهات �سموه يف ه��ذا اخل�صو�ص
ب ��دون �أي م�ع��وق��ات � �س��واء �إجرائية
�أو ب�يروق��راط �ي��ة �أو �إداري � ��ة وكانت
توجيهات �صاحب ال�سمو تنفيذ كافة
امل�شاريع التنموية التي م��ن �ش�أنها
رفع م�ستوى الرفاه لدى املواطنني
يف ك��ل م �ك��ان ..وق ��د ك��ان��ت البداية
يف امل �ن��اط��ق ال �ن��ائ �ي��ة ب��ال �ن �ظ��ر لأن
امل��واط�ن�ين القاطنني ب�ه��ذه املناطق
ه��م الأق� ��ل ح�ظ��ا م��ن ن��اح�ي��ة توفري
اخلدمات واملتطلبات فجاءت املرحلة
الأوىل ل�ت�ط��وي��ر امل �ن��اط��ق النائية
بحزمة م�شاريع وفق ر�ؤي��ة وا�ضحة
تبنت فكرة �إن�شاء مراكز ميكن لها �أن
ت�شكل نواة مدن م�ستقبلية ومت �إن�شاء
ع��دد م��ن امل��راف��ق يف ك��ل م��رك��ز من
هذه املراكز والتي بلغ عددها �سبعة
م��راك��ز وم��ن ت�ل��ك امل��راف��ق املدار�س
وريا�ض الأط�ف��ال وامل��راك��ز ال�صحية
وم��راك��ز ال���ش��رط��ة وم��راك��ز الدفاع
امل��دين ع�لاوة على بع�ض املجمعات
ال �� �س �ك �ن �ي��ة ومت رب� ��ط ه� ��ذه امل ��راك ��ز
بكافة املناطق املحيطة بها ب�شبكة
ط��رق داخلية ت�ؤمن الو�صول لهذه
املراكز بكل ي�سر .و�أ�ضاف انه قبيل
االنتهاء من �أع�م��ال املرحلة الأوىل
ج� ��اءت ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال�سمو

رئي�س الدولة بو�ضع درا�سة �شاملة
لأول ��وي ��ات ال�ع�م��ل ال �ت��ي م��ن �ش�أنها
رف ��ع م���س�ت��وى ال ��رف ��اه االجتماعي
واالق �ت �� �ص��ادي ل�ل�م��واط�ن�ين فجاءت
ال��درا� �س��ة مب�ج�م��وع��ة م��ن امل�شاريع
احليوية التي تتعلق بتفا�صيل احلياة
اليومية للمواطنني فكان الرتكيز
ع �ل��ى �إن �� �ش��اء � �ش �ب �ك��ات ط ��رق تربط
الإم��ارات املختلفة ببع�ضها البع�ض
وكذلك �شبكات ط��رق داخلية تعالج
وتكمل من امل�شاريع املحلية القائمة
ب� ��الإم� ��ارات امل�خ�ت�ل�ف��ة مل��ا م��ن �ش�أنه
�أن ي��زي��د م��ن ال�تراب��ط االجتماعي
ب�ين �أب �ن��اء ال�شعب ال��واح��د وي�سهل
تنقله وك��ذل��ك ف� ��إن م��ن � �ش ��أن مثل
ه��ذه ال�شبكات من الطرق �أن ترفع
فر�ص اال�ستثمار والتبادل التجاري
يف الدولة .و�أو�ضح �أن �أعمال املرحلة
الثانية من مبادرات �صاحب ال�سمو
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة ت �� �ض �م �ن��ت حزمة
م��ن امل���ش��اري��ع م�ن�ه��ا ت�ط��وي��ر موانئ
ال�صيادين ب��ال��دول��ة وك��ذل��ك �إن�شاء
م���س��اج��د ت�شكل ��ص��روح��ا معمارية
وثقافية عالوة على �إن�شاء عدد من
امل�ست�شفيات التخ�ص�صية واملراكز
ال �� �ص �ح �ي��ة وجت �ه �ي��ز امل�ست�شفيات
ال�ق��ائ�م��ة مب��ا حت�ت��اج��ه م��ن معدات
ط�ب�ي��ة  ..ف�ي�م��ا رك� ��زت �أع �م ��ال هذه
املرحلة على �إن�شاء جممعات �سكنية
للمواطنني حيث �أن العمل جاري
نحو �إن�شاء جممعات �سكنية حتوي
ث�ل�اث��ة االف ف �ي�لا ل �ل �م��واط �ن�ين يف
مناطق متعددة من الدولة .
وق� ��ال م �ع��ال �ي��ه لأن الأب والقائد
ي �� �س �ع��ى دوم � ��ا ل�ت�ل�م����س احتياجات
�شعبه وبالنظر ملا ي�شكله امل�سكن من

�أهمية ق�صوى يف �سعادة الفرد فقد
وج��ه �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ب ��إح�ل�ال ك��اف��ة امل���س��اك��ن احلكومية
ال� �ت ��ي ب �ن �ي��ت ق �ب ��ل ال � �ع� ��ام 1990
وال�ت��ي ت�ت�ج��اوز ال �ـ � 12أل��ف م�سكن
وجاءت توجيهاته ببناء هذه امل�ساكن
ب��ال���س��رع��ة امل�م�ك�ن��ة و��ض�م��ن معايري
اجلودة العالية حتى يتمكن املواطن
م��ن االن�ت�ف��اع بهذا امل�سكن املميز يف
�أق��رب وق��ت  ..وع�ل�اوة على امل�سكن
وق�ب��ل االن�ت�ه��اء م��ن �أع �م��ال املرحلة
ال�ث��ان�ي��ة ف�ق��د وج��ه ��ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س الدولة بالبدء ب�أعمال املرحلة
الثالثة وال�ت��ي تت�ضمن ع�لاوة على
املجمعات ال�سكنية ع��ددا كبريا من
امل�شاريع الكربى والتي منها م�شاريع
م�ساجد وم�ست�شفيات ومراكز �صحية
وحمطات لتجميع و�إدارة املخلفات
وم� ��� �ش ��اري ��ع ط � ��رق وب �ن �ي��ة حتتية.
و�أ� �ض��اف م �ع��ايل وزي ��ر اال� �ش �غ��ال �إن
�إح�سا�س املواطن الإماراتي بال�سعادة
لي�س نابعا م��ن ال��رف��اه االقت�صادي
ف �ح �� �س��ب ب ��ل ن ��اب ��ع م ��ن �إح�سا�سه
العميق بحر�ص قيادته على �سعادته
وعلى توفري �سبل الراحة وال�سعادة
واال��س�ت�ق��رار ل��ه وعلى رف��ع م�ستوى
تلك امل�ق��وم��ات ي��وم��ا بعد ي��وم  .بعد
ذلك �ألقى الربوفي�سور جون هيليول
اخلبري العاملي و�أحد حمرري تقرير
ال���س�ع��ادة ال �ع��امل��ي �أ� �س �ت��اذ يف جامعة
كولومبيا واملدير امل�شارك لـ �سيفرا
ل�ل�ت�ف��اع�لات االج�ت�م��اع�ي��ة والهوية
وب ��رن ��ام ��ج ال� ��رف� ��اه وال � � ��ذي ح�صل
على �شهرة عاملية لعمله ال��رائ��د يف
جم��ال �إدم ��اج املفاهيم مثل الهوية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رف��اه وال���س�ع��ادة يف
مناذج اقت�صادية للتنمية كلمة �أ�شار
فيها �إىل �أن��ه مت اختيار  20مار�س
من كل عام لالحتفال باليوم العاملي
ل�ل���س�ع��ادة م��ن ق �ب��ل الأمم املتحدة
وذل ��ك يف ي��ون�ي��و ع ��ام  2012بعد
�أي��ام من �صدور �أول تقرير ال�سعادة
العاملي من الأمم املتحدة.
وت� ��� �س ��اءل م ��اه ��ي �أف� ��� �ض ��ل طريقة
ل�لاح�ت�ف��ال ب�ه��ذا ال �ي��وم و م��ا الذى
م��ا ميكننا ال�ق�ي��ام ب��ه لعي�ش �أج ��واء
م��ن ال���س�ع��ادة م��ن ع��دة ن ��واح جاذبة
وابداعية على الرغم من احتمالية
�أن ي �ك��ون ل ��دى ك ��ل ��ش�خ����ص فكرة
�أف�ضل منها ..م�شريا �إىل �أن �أفكاره
مت جت��رب�ت�ه��ا يف امل�خ�ت�بر والنتيجة
ك ��ان ��ت ج� �ي ��دة وم ��ر�� �ض� �ي ��ة .وح� ��ول
التجربة الأوىل ق��ال مل��اذا ال حتول

رح �ل �ت��ك ال �ت��ال �ي��ة يف امل �� �ص �ع��د من
عقوبة �سجن مل��دة ق�صرية يف كثري
م ��ن الأح � �ي� ��ان ت�ق���ض�ي�ه��ا يف ق� ��راءة
�شهادة فح�ص وتعليمات امل�صعد �إىل
منا�سبة اجتماعية تنتظر حدوثها..
ال ��س�ي�م��ا �إذا ك��ان��ت ن��اج �ح��ة ح ��اول
م ��رة �أخ� ��رى وق ��م ب��دع��وة زمالئك
لتجربتها ..التجربة الثانية ملاذا ال
ت�ب��ادر �إىل العطاء وال�ك��رم يف متجر
ال�ق�ه��وة ال�ق��ري��ب منك وذل��ك بدفع
الطلب ال�ق��ادم �أو ال��ذي يليه ودعوة
امل�ستفيدين ل�ت�ب��ادل ال���س�ع��ادة التي
ت�شعر بها عن طريق القيام بالعمل
ذات��ه ..يف بع�ض الأحيان قد ت�ستمر
وهذا يظهر كيف يكون الكرم جمزيا
ومعديا بطريقة ايجابية ..التجربة
الثالثة للمطارد م��اذا ع��ن �أي عمل
م��ن �أع �م��ال ال�ل�ط��ف �أو ال �ك��رم التي
مي �ك��ن �أن مت ����س خ �ي��ال��ك .وا�ضاف
ماذا يحدث يف �أرج��اء العامل يف هذا
ال �ي��وم ..يف باري�س �ستطلق منظمة
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
منهجية ق�ي��ا���س م�ستويات الرخاء
وال��رف��اه �ي��ة وال� ��ذي ي�ع�ت�بر الدليل
الأول ل �ق �ي��ا���س م �� �س �ت��وى ال�سعادة
مل�ك��ات��ب الإح �� �ص��اء ال��وط�ن�ي��ة �أم ��ا يف
ل�ن��دن ف ��إن منظمة العمل م��ن �أجل
ال�سعادة �ستحتفل ب�أبطال ال�سعادة يف
جمال�س كبار ال�شخ�صيات .وتناول
هيليويل �أف�ضل املمار�سات وجتارب
ال� � � ��دول يف جم � ��ال ج � � ��ودة احل� �ي ��اة
وج�ه��ود وم�ساعي ال��دول ف��ى ا�سعاد
�شعوبها م�شيدا ب�إ�سهامات الدولة
يف ت��وف�ير �أرق ��ى م���س�ت��وي��ات الرخاء
والرفاهية ملواطنيها .بعد ذلك قام
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د بن
را� � �ش ��د ال �ن �ع �ي �م��ى ب �ت �ك��رمي معاىل
ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل بلحيف النعيمى
والربوفي�سور جون هيليول تقديرا
لهما ع�ل��ى م�شاركتهما امل�م�ي��زة فى
امل��ؤمت��ر  ..غ��ادر بعدها �سموه قاعة

را�شد النعيمي يكرم الأطباء امل�شاركني يف امل�ؤمتر الوطني جلراحة العظام
•• عجمان-وام:

ك� ��رم ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د ب ��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي رئ�ي����س دائ� ��رة البلدية
وال�ت�خ�ط�ي��ط ب�ع�ج�م��ان نخبة من
�أخ �� �ص��ائ��ي ال �ع �ظ��ام امل �� �ش��ارك�ين يف
امل��ؤمت��ر الوطني جلراحة العظام
الذي �أختتمت فعالياته يف جامعة
اخلليج الطبية  ..مب�شاركة 150
ط �ب �ي��ب م �ت �خ �� �ص ����ص يف جراحة
ال �ع �ظ��ام ومم��ر� �ض�ين وممر�ضات
وطالب وطالبات الطب من كافة
�أنحاء الدولة.
و�أ� � �ش� ��اد ال �� �ش �ي��خ را�� �ش ��د النعيمي
بتنظيم امل�ؤمتر الذي �سلط ال�ضوء
ع�ل��ى م��و��ض��وع �صحي ه��ام يعاين
منه فئة لي�ست قليلة يف املجتمع..
وثمن اجلهود املبذولة من جامعة
اخلليج الطبية لإط�ل�اق العديد
من املبادرات ال�صحية واملجتمعية
ب � ��الإم � ��ارة وال � �ت ��ي ت� �خ ��دم قطاع
التعليم وت��دع��م الأط �ب��اء وطلبة
ال�ط��ب يف احل���ص��ول ع�ل��ى �ساعات
م �ع �ت �م��دة يف ال �ت �ع �ل �ي��م امل�ستمر
لإكت�ساب خ�برات وم�ه��ارات طبية
جديدة ..معربا عن �شكره لكافة
امل�شاركني يف امل��ؤمت��ر لإهتمامهم
ومتابعتهم احلدث.
وق��ام ال�شيخ را�شد النعيمي راعي
امل� ��ؤمت ��ر ب �ت �ك��رمي ك��اف��ة الأط �ب ��اء
اجلراحنيوامل�شاركنياملتخ�ص�صني
يف ج��راح��ة العظام ب��امل��ؤمت��ر وهم
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ك��اظ��م الرئي�س

ال �� �س��اب��ق ل�ق���س��م ج��راح��ة العظام
مب�ست�شفى را�شد بدبي والدكتور
حممد ف ��ؤاد رئي�س ق�سم العظام
مب���س�ت���ش�ف��ى ال�ب�راح ��ة والدكتور
كري�س اتلي رئي�س جراحة العظام
وم ��دي ��ر م���س�ت���ش�ف��ى م �ي��دك�ي�ر يف
دب��ي والأ� �س �ت��اذ ف�ي�ج��اي جواندي
�أخ�صائي تقومي العظام وجراحة
ال�ي��د رئ�ي����س امل��رك��ز ال�ط�ب��ي بدبي
والدكتور �سيد حم�سن حممودي
ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري ج � ��راح � ��ة ال� �ع� �ظ ��ام
بامل�ست�شفى ال�ك�ن��دي التخ�ص�صي
يف دب ��ي وال��دك �ت��ور را� �ش��د �شعيل
رئ�ي����س ق���س��م ال�ع�ظ��ام مب�ست�شفى
املفرق ب�أبوظبي والدكتور ه�شام
اخلطيب ا�ست�شاري جراحة العظام
والر�ضو�ض بهيئة ال�صحة بدبي
وال��دك �ت��ور ماتيا�س ه��ون��ل رئي�س
ق�سم ج��راح��ة العظام مب�ست�شفى

الأم� ��را�� ��ض ال�ع���ص�ب�ي��ة والعمود
الفقري بدبي.
وك� ��ان امل �� �ش��ارك��ون يف امل ��ؤمت ��ر قد
ناق�شوا �آخر امل�ستجدات والتطورات
يف ج��راح��ة العظام �ضمن حماور
طبية هامة حول الطرق العلمية
واحل ��دي� �ث ��ة يف ج ��راح ��ة العظام
و�أه �م �ه��ا �أ� �س �ب��اب الآالم الناجمة
ع��ن �إل�ت�ه��اب املفا�صل ال�ت��ي تعترب
م��ن �أك�بر التحديات التي تواجه
ج��راح��ي ال�ع�ظ��ام و�أط �ب��اء الأ�سرة
ب �� �ش �ك��ل خ ��ا� ��ص يف ك ��اف ��ة �أن� �ح ��اء
العامل.
وق � ��ال ال ��دك �ت ��ور ح���س�ن�ين �شاهر
�أخ� ��� �ص ��ائ ��ي ج� ��راح� ��ة ال� �ع� �ظ ��ام يف
امل�ست�شفى الأمريكي بدبي يف ورقة
عمله حول �أعرا�ض �أمرا�ض التهاب
املفا�صل �إن �أمناط احلياة وطبيعة
الأع� �م ��ال ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا �سكان

املناطق يف �شرق �آ�سيا تعتمد على
�إ�ستخدام القدمني ب�شكل م�ستمر
وع�ل��ى م��دار ال�ن�ه��ار م��ا ي ��ؤدي �إىل
�إ�صابات بليغة يف املفا�صل خا�صة
يف ال �ق��دم�ين وال��رك �ب �ت�ين نتيجة
الإنحناء والقرف�صة امل�ستمر التي
ت��ؤدي �إىل �أعرا�ض مر�ضية بليغة
يف العظام.
و�أك��د �أن �أن�شطة احل�ي��اة اليومية
ت �ت �ط �ل��ب الإن � �ح � �ن ��اء دائ � �م ��ا وهو
م � ��اي� � ��ؤدي �إىل ظ� �ه ��ور �أع� ��را�� ��ض
م��ر��ض�ي��ة ت���ض��ر امل�ف��ا��ص��ل وعظام
الظهر.
ور�أى ال��دك�ت��ور ��ش��اه��ر �أن معظم
امل ��ر� �ض ��ى ي �� �ض �ط��رون للخ�ضوع
ل �ع �م �ل �ي��ة ج ��راح� �ي ��ة يف مرحلة
م �ت �ق��دم��ة مم ��ا ي �ج �ع��ل اجلراحة
�أكرث �صعوبة الأم��ر الذي يتطلب
تدخال طبيا جراحيا ملعاجلتها.

وحت ��دث ال��دك �ت��ور ك��ري����س واتلي
م ��دي ��ر م ��رك ��ز ج� ��راح� ��ة العظام
وال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري يف م�ست�شفى
م �ي��دك�ير يف دب ��ي ح ��ول ه�شا�شة
ال�ع�ظ��ام  ..م���ش�يرا اىل �أن الآالم
ال�ن��اج�م��ة ع��ن �أع ��را� ��ض الإ�صابة
مب��ر���ض ه�شا�شة ال�ع�ظ��ام واح��دة
م��ن امل�شاكل الأك�ث�ر �شيوعا التي
يواجهها جراحو العظام و�أطباء
الأ�سرة يف جميع �أنحاء العامل.
و�أو�ضح �أن بع�ض املر�ضى ي�ضطرون
لإج ��راء عمليات جراحية لإعادة
ت�أهيل املفا�صل امل�صابة ب�أمرا�ض
ال�ع�ظ��ام ك��ي يتمكن امل��ري����ض من
عودته للحياة الطبيعية.
�شارك يف امل�ؤمتر الدكتور حممد
�أح �م��د زاك �ي�ر �أخ �� �ص��ائ��ي جراحة
ال�ع�ظ��ام يف م�ست�شفى ج��ي �أم �سي
ب ��ال �ف �ج�ي�رة م �� �س �ت �ع��ر� �ض��ا بع�ض
اجل��وان��ب املتخ�ص�صة ب�أمرا�ض
العظام نتيجة الإ�صابة ب�أمرا�ض
ال �ع �ظ��ام امل�خ�ت�ل�ف��ة ال �ت��ي ت�صيب
الإن � �� � �س� ��ان يف خم �ت �ل��ف امل ��راح ��ل
العمرية �إ�ضافة �إىل العديد من
املو�ضوعات الأخ��رى التي غطاها
الأط �ب��اء خل��ال امل ��ؤمت��ر .و�شارك
يف امل ��ؤمت ��ر �أك �ث�ر م��ن  150من
الأط �ب��اء وامل�م��ر��ض�ين واملمر�ضات
مم��ن مت منحهم � 6ساعات تعلم
م�ستمر معتمدة م��ن ق�ب��ل وزارة
ال�صحة.
و�شكر الدكتور �أحمد كاظم جامعة
اخلليج الطبية على تنظيم امل�ؤمتر

وما حققه من فوائد للم�شاركني
وما �أك�سبه لهم من خ�برات تفيد
املتخ�ص�صني يف جراحة العظام.
و�أع ��رب ال��دك�ت��ور ه�شام اخلطيب
عن �شكره للجامعة على تكرميه
ب��رع��اي��ة ال���ش�ي��خ را� �ش��د النعيمي
وق ��ال �إن ��ه ي�شرفني ح�ق��ا �أن يتم
تكرميي على هام�ش امل ��ؤمت��ر ما
يكون �سببا يف حتفيزي وتعزيزي
م�ع�ن��وي��ا م ��ن ق �ب��ل ال���ش�ي��خ را�شد
النعيمي  ..م�شيدا مبا �شاهده من
تطورات متقدمة طبيا يف جامعة
اخلليج الطبية بعجمان.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ف�ي�ج��اي جواندي
�إن تكرمي ال�شيخ را��ش��د النعيمي
جل��راح��ي ال�ع�ظ��ام يعترب تكرميا
للطب والعلماء من الإمارات وهي
م �ب��ادرة طيبة م��ن رئي�س جامعة
اخلليج الطبية ..معربا عن �شكره
لهم على هذا التكرمي.
و�أث� �ن ��ى ال��دك �ت��ور ج ��وان ��دي على
اجل � �ه ��ود امل� �ب ��ذول ��ة م ��ن جامعة
اخل �ل �ي��ج ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي مت فيها
عر�ض خربات الآخرين يف جراحة
العظام والتطورات فيها مبا يفيد
امل �� �ش��ارك�ين و�إك �ت �� �س��اب �ه��م خ�ب�رات
مت�ك�ن�ه��م م��ن م�ع��اجل��ة مر�ضاهم
ب�ط��رق علمية �صحيحة معتمدة
ع �ل��ى خ �ب��رات الآخ� ��ري� ��ن يف هذا
املجال مبا فيها من ابداع و�إبتكار
يف اجل ��راح ��ة ال �ط �ب �ي��ة املتقدمة
م��ن الأ��س�م��اء الطبية املعروفة يف
الدولة.

امل� ��ؤمت ��ر .ع�ق��ب ذل ��ك ع �ق��دت حلقة
ن�ق��ا���ش حت��دث��ت خ�لال�ه��ا الدكتورة
موزة غبا�ش رئي�سة رواق عو�شة بنت
ح���س�ين ال�ث�ق��اف��ى وال���ش�ي��خ الدكتور
عبدالعزيز بن علي بن را�شد النعيمي
م�ست�شار حكومة عجمان يف الربامج
واال�سرتاتيجيات البيئية وامني عام
جمعية االح���س��ان اخل�يري��ة واللواء
حم �م��د اح �م��د را�� �ش ��د امل � ��ري مدير
عام االدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون
االجانب يف امارة دبي .و�أدار النقا�ش
الدكتور خليفة علي ال�سويدي عميد
وحدة املتطلبات ووكيل كلية الرتبية
يف ج��ام�ع��ة االم� ��ارات وت �ن��اول معنى
ال���س�ع��ادة ج �ه��ود دول ��ة الإم� � ��ارات يف
احل�ف��اظ على ح�ق��وق الأف ��راد و�أهم
ركائزها ودعائمها يف املجتمع وكيف
يتم قيا�س ال�شعور ب��الأم��ن وماهي
�أه��م امل�ب��ادرات املرتبطة بتعزيز هذا
ال�شعور ا��ض��اف��ة اىل دور م�ؤ�س�سات
الدولة يف حتقيقها واحلفاظ عليها
ال� �ت� �ع ��اون وال� ��� �ش ��راك ��ات ب�ي�ن وزارة
الداخلية وم�ؤ�س�سات الق�ضاء وباقي
م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة يف ه��ذا اجلانب
..ودور م��ؤ��س���س��ات امل�ج�ت�م��ع املدين
جت��اه�ه��ا ..وك�ي��ف ن�ع��زز م��ا حتقق يف
ال��وط��ن كمواطنني وواف��دي��ن /دور
الأفراد ./و�أقيم على هام�ش امل�ؤمتر
م �ع��ر���ض � �ص��ور واف �ل��ام لإجن � ��ازات
امل�ؤ�س�سات احلكومية ح��ول مو�ضوع
تطبيق الرفاهية وال�سعادة وحت�سني
ج ��ودة احل �ي��اة ملجتمع االم � ��ارات يف
حماولة للم�ساهمة يف احلفاظ على
البيئة وي���ش��ارك ف�ي��ه وزارة �ش�ؤون
ال��رئ��ا��س��ة وجل�ن��ة م �ب��ادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة وبرنامج زايد
للإ�سكان والهالل االحمر و�صندوق
ال ��زواج واملجل�س التنفيذي لإمارة
ع�ج�م��ان .وف��ى ت�صريحات لو�سائل
االع�ل��ام ع�ق��ب امل ��ؤمت��ر �أ� �ش��اد �سمو
ال���ش�ي��خ ع �م��ار ب��ن ح�م�ي��د النعيمي
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ويل ع�ه��د ع�ج�م��ان رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي بالقيادة احلكيمة لدولة
االم��ارات واملتمثلة ب�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئ�ي����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل واخيه
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
رع � � ��اه اهلل واخ ��وان� �ه� �م ��ا ا�صحاب
ال�سمو حكام االم��ارات الذين �أولوا
�إه �ت �م��ام��ا وج � �ه ��ودا ج� �ب ��ارة لتبني
خ�ط��ط تنموية ت�ه��دف �إىل حتقيق
ال ��رف ��اه �ي ��ة والأم� � � ��ن واال� �س �ت �ق ��رار
واحل�ي��اة ال�ك��رمي��ة ل�ل�أف��راد وتوفري
ج�م�ي��ع متطلباتهم واحتياجاتهم
والذين ب�سبب جهودهم ا�ستطاعت
الدولة ان حت�صل على املركز االول
عربيا وال�سابع ع�شر عامليا فى تقرير
ال�سعادة العاملى للعام املا�ضي.
و�أ�� �ش ��اد � �س �م��وه ب��امل ��ؤمت��ر م��ن حيث
ال�ت�ن�ظ�ي��م وامل �ت �ح��دث�ين و امل�شاركة
املميزة م��ن امل�سئولني واخل�ب�راء ..
م�ع��رب��ا ع��ن ��س�ع��ادت��ه ل�ه��ذا احل�ضور
الكبري والنتائج الطيبة التى خرج
بها امل ��ؤمت��ر .وع�بر �سموه ع��ن �أمله
يف �أن يتم تنظيم هذا امل�ؤمتر �سنويا
حتى يحقق االه��داف التى نظم من
�أجله ولتعم الفائدة على اجلميع ..
م�شريا اىل �أن دول��ة الإم ��ارات تقدم
م�ث��اال ي�ح�ت��ذى ب��ه ح�ي��ث ا�ستطاعت
ج�م��ع ج�م�ي��ع الأج �ن��ا���س والديانات
وق��دم��ت ل�ه��م ك��ل امل�ق��وم��ات للعي�ش
ب�سالم و�أمان كما ت�ساهم يف العديد
م��ن احل �م�ل�ات وامل �� �ش��اري��ع مل�ساعدة
ال � ��دول � ��ة امل� �ن� �ك ��وب ��ة م� �ث ��ل حمالت
الإغاثة يف الأزمات والكوارث واغاثة
ال�شعوب وار�سال م�ساعدات لل�شعوب
ال�شقيقة وال�صديقة وتنفيذ م�شاريع
ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ف �ي �ه��ا م ��ن خالل
�صيانة وان�شاء امل�ساجد وامل�ست�شفيات
واملعاهد واملدار�س.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

اعالن حكم يف الدعوى 2012/3113

املحكوم عليه :اح�م��د خليفة امل��ا���س حممد ال�ظ��اه��ري ال�ع�ن��وان :بالن�شر نعلمكم ان��ه يف تاريخ
 2013/2/17قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية /ابوظبي حكما مبثابة احل�ضوري
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح املحكوم له  :طلعة م�سعود مبارك الظاهري -بف�سخ العقد
مو�ضوع الدعوى امل�ؤرخ  2012/3/22بني املدعية واملدعى عليه عن الفيال املبينة ب�صحيفة الدعوى
وبالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  190.000درهم القيمة املتبقية من ال�سنة الت�أجريية
االوىل والفائدة التاخريية على هذا املبلغ بواقع � %4سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد
التام ومبا ال يجاوز هذا املبلغ ,والزامه مبا ا�ستجد من اجرة عن ال�سنة التاجريية الثانية وحتى
تاريخ الت�سليم الفعلي بواقع االج��رة ال�سنوية امل�سماة بالعقد ,والزمته بتقدمي ب��راءة ذم��ة عن
املياه والكهرباء واالت�صاالت عن مدة �شغله العني وحتى تاريخ الت�سليم الفعلي والزمته امل�صاريف
ومائتي درهم مقابل اتعاب حماماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل (15يوما) اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا امل�ستند� .صدر بتوقيع وختم اللجنة.

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س موزامبيق
••ر�أ�س اخليمة-وام:
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ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة �أم�س فخامة
�أرم��ان��دو �إميليو ج�ي�ب��وزا رئي�س جمهورية موزامبيق
وال��وف��د امل��راف��ق له ال��ذي ي��زور البالد حاليا ..بح�ضور
�سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة.
ورح��ب �سموه بالرئي�س املوزامبيقي والوفد املرافق له
 ..م�ؤكدا حر�ص الدولة على الدفع مب�سرية العالقات
الثنائية نحو املزيد من التعاون يف خمتلف القطاعات

مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني وي�سهم
يف ت �ق��دم وت �ط��ور ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي واال�ستثماري
والتجاري بينهما.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون بني الإمارات
وموزامبيق و�سبل تو�سيع �أطرها يف املجاالت الإقت�صادية
والتجارية والإ�ستثمارية بني البلدين ال�صديقني.
من جانبه �أ�شاد رئي�س جمهورية موزامبيق مبا ت�شهده
ال��دول��ة من نه�ضة ح�ضارية يف العديد من املجاالت..
م�شريا �إىل فر�ص الإ�ستثمار واخل�ط��ط التي و�ضعتها
حكومة بالده للتنمية الإقت�صادية خالل الفرتة املقبلة.
وقد �أقام �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة م�أدبة غداء

على �شرف رئي�س جمهورية موزامبيق والوفد املرافق
له.
ح�ضر اللقاء وامل ��أدب��ة ال�شيخ عمر ب��ن �صقر القا�سمي
وال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة اجلمارك
وامل ��وان ��ئ رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة ب��ر�أ���س اخليمة
وال�شيخ عبداهلل بن حميد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س
مكتب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة وال�شيخ يا�سر
بن احمد بن حميد القا�سمي مدير عام �شركة �أ�سمنت
الإحتاد يف ر�أ�س اخليمة وال�شيخ حممد بن حميد بن عبد
اهلل القا�سمي ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة املنطقة احلرة
بر�أ�س اخليمة وعدد من امل�سئولني.

حمدان بن حممد بن را�شد يفتتح معر�ض �آرت دبي

•• دبي-وام:

اف �ت �ت��ح ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م ��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي يف مدينة جمريا بدبي �صباح
�أم����س املعر�ض الفني ال��دويل �آرت
دبي الذي يقام حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
لل�سنة ال�سابعة على التوايل.
وق � ��ام � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان بن
حممد بن را�شد ال مكتوم يرافقه
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ م ��اج ��د ب ��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رئ�ي����س هيئة
ال �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن��ون ب��دب��ي بجولة
ت �ف �ق��دي��ة داخ � ��ل �� �ص ��االت و�أروق� � ��ة
املعر�ض ال��ذي ي�شارك نحو 500
فنان وفنانة و�صالة فنية غالريي
وطنية وع��امل�ي��ة م��ن ث�لاث�ين دولة
ب��اال� �ض��اف��ة اىل دول � ��ة االم� � ��ارات.
وب � � � ��د�أت ج ��ول ��ة � �س �م��وه يف رده ��ة
ع��ر���ض �أب ��راج ك��اب�ي�ت��ال االماراتية
حيث �إطلع �سموه على �أعمال فنية

متنوعة لعدد من الفنانني املقيمني
والعامليني ثم ولج �سموه ومرافقوه
�صالة ع��ر���ض ك��ارت�ي�ير الفرن�سية
العاملية وا�ستمع من القائمني على
ال�صالة اىل �شرح حول املعرو�ضات
التي ت�ضم م�شغوالت يدوية نادرة
م��ن امل �ج��وه��رات وال�ت�ح��ف الفنية
الثمينة وال �� �س��اع��ات وغ�يره��ا من
�إب � ��داع � ��ات ف �ن �ي��ي ال �� �ش��رك��ة التي
ت�أ�س�ست يف العام .1847
وتفقد �سمو ويل عهد دب��ي كذلك
قاعة اجل��وه��رة التي ت�ضم �أعماال
ف �ن �ي��ة الك� �ث��ر م� ��ن  175فنانا
وفنانة و�صالة عر�ض جت�سدت يف
 300لوحة ومنحوتة وعمل فني
عك�ست جميعها م�ع��ارف الفنانني
وح���س�ه��م ال �ف �ن��ي ع �ل��ى ماتناولوه
يف ر�سوماتهم م��ن �صور الطبيعة
واجل �م��ال و�أ� �ش �ي��اء �آخ� ��رى تعك�س
ال �ف��رح واحل� ��زن و�أمن � ��اط معي�شة
ال�شعوب وما اىل ذلك من عجائب
االمور.
وت��وق��ف ��س�م��وه ع�ن��د ال �ع��دي��د من
ال� �ل ��وح ��ات وال �ت �� �ص��ام �ي��م الفنية

وا�ستمع من �أ�صحابها ومبدعيها
اىل م��اي �ه��دف �إل� �ي ��ه ال �ف �ن��ان من
ع�م�ل��ه ال�ف�ن��ي وم�ع�ن��ى ه ��ذا العمل
الذي يعترب من خالله الفنان عما
يجول يف خياله وفكره وعاطفته.
وت��وق��ف �سمو ال���ش�ي��خ ح �م��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم عند
من�صة ج��ائ��زة ال�شيخة منال بنت
حممد الدولية للفنانني ال�شباب
وت�ع��رف �سموه م��ن القائمات على
اجل �ن��اح اىل ال �ل��وح��ات واالعمال
ال �ف �ن �ي��ة امل �ع��رو� �ض��ة ال �ت��ي تعك�س
اه�ت�م��ام �سمو ال�شيخة م�ن��ال بنت
حم�م��د ب��ن را� �ش��د ال م�ك�ت��وم حرم
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د ال
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة مبواهب
ال���ش�ب��اب م��ن �أب �ن��اء وب �ن��ات الوطن
وت�شجيعهم على �صقل مواهبهم
و�إبداعاتهم من خالل تخ�صي�صها
اجلائزة التي حتمل ا�سمها وباتت
جائزة دولية حتظى ب�سمعة طيبة
ووا�� �س� �ع ��ة يف �أو�� � �س � ��اط الفنانني
ال�شباب يف دولة االمارات والعامل .

وزار �سموه ومرافقوه جناح حمدان
ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د ال مكتوم
لل�صور اخل��ا��ص��ة ب�سموه وتعرف
اجل�م�ي��ع ع�ل��ى �إب ��داع ��ات ��س�م��وه يف
ف��ن ال�ت���ص��وي��ر وع���ش�ق��ه للطبيعة
الربية والطيور واحليوانات التي
ج�سدها يف ��ص��وره ال�ت��ي التقطها
�سموه يف رحالته الربية الداخلية
واخلارجية.
ث��م ع��رج �سمو ال�شيخ ح �م��دان بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم على
جناح معر�ض �سكة الفني 2013
امل� ��� �ش ��ارك يف �آرت دب� ��ي بربنامج
خم�ص�ص ب��ال�ك��ام��ل لأع �م��ال فنية
ت���ش�ك�ي�ل�ي��ة ب �ت �ف��وي ����ض م ��ن هيئة
دب ��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون لفنانني
�إم ��ارات �ي�ي�ن وم�ق�ي�م�ين باال�ضافة
اىل جم � ��االت ج ��دي ��دة ك ��االف�ل�ام
واملو�سيقى والفنون االدائية.
وقد ا�ستمع من الفنانة االماراتية
� �ش��ذا ح���س�ين ل��وت��اه اىل تفا�صيل
ال�ب�رن ��ام ��ج ال �ف �ن��ي مل �ع��ر���ض �سكة
 2013ح�ي��ث �أ� �ش��ارت يف �شرحها
اىل �أن ف �ع��ال �ي��ات امل �ع��ر���ض لهذا

ال� �ع ��ام ي �� �ض��م ع ��رو�� �ض ��ا ح�صرية
الفالم متنوعة وعرو�ضا مو�سيقية
وت��رف�ي�ه�ي��ة ح�ي��ة وج ��والت ثقافية
ومناق�شات فنية وور�ش عمل ويقام
�سنويا يف حي الفهيدي التاريخي
ب��دب��ي حت ��ت رع ��اي ��ة ��س�م��و ال�شيخ
م ��اج ��د ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د ال
مكتوم رئي�س هيئة دب��ي للثقافة
والفنون .وزار �سمو ويل عهد دبي
ك��ذل��ك ج �ن��اح ج��ائ��زة ح �م��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم الدولية
ل�ل�ت���ص��وي��ر ال���ض��وئ��ي وت �ع��رف اىل
ال�صور الفائزة يف دورات اجلائزة
وال�ت��ي ك��ان اخ��ره��ا ج��ائ��زة 2012
التي احتفل بها يوم �أم�س االثنني
يف دبي .ثم ولج �سموه يرافقه �سمو
ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ومعايل حممد �إبراهيم
ال�شيباين مدير عام ديوان �صاحب
ال�سمو ح��اك��م دب��ي و��س�ع��ادة اللواء
حم �م��د �أح� �م ��د ال �ق �م��زي و�سعادة
ع �ب��داهلل ع�ب��دال��رح�م��ن ال�شيباين
�أم �ي ��ن ع � ��ام امل �ج �ل ����س التنفيذي
لإم��ارة دب��ي و�سعادة �سامي ظاعن

القمزي مدير ع��ام دائ��رة التنمية
االقت�صادية ب��دب��ي و��س�ع��ادة هالل
�سعيد املري الرئي�س التنفيذي ملركز
دب��ي ال �ت �ج��اري ال�ع��امل��ي م��دي��ر عام
دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
وع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين والفعاليات
الثقافية والفنية والإع�لام�ي��ة يف
ال��دول��ة وجل ��وا ج�م�ي�ع��ا اىل قاعة
االرينا التي تعد االك�بر من حيث
احل �ج��م وامل �ح �ت��وى واط� �ل ��ع �سمو
ويل عهد دبي على الأعمال الفنية

املتنوعة واملبتكرة لأكرث من 300
ل��وح��ة وجم���س�م��ا وم�ن�ح��وت��ة فنية
حت�ك��ي ق���ص���ص��ا خم�ت�ل�ف��ة وتعك�س
افكار وعواطف ومواهب الفنانني
العامليني واملحليني.
��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
بن را�شد ال مكتوم �أب��دى �إعجابه
مبا �شاهده من معرو�ضات جت�سد
ال��ذوق الرفيع والإح�سا�س املرهف
لكل فنان م�شارك يف هذا املعر�ض
الذي و�صفه �سموه بامللتقى الفني

ال� ��دويل ال ��ذي ي�ج�م��ع حت��ت قبته
خمتلف ثقافات ال�ع��امل جنبا اىل
جنب مع فناين ومثقفي االمارات
م ��اي �ع �ن ��ي �أن دول� �ت� �ن ��ا احلبيبة
وبتوجيهات م��ن قيادتنا املعطاءة
تويل اهتمام كبريا وجادا باحلركة
الفنية وبامل�شهد الثقايف االماراتي
وت� �ت� �ي ��ح ل � ��ه ال � �ف� ��ر�� ��ص الطيبة
ل�لاح �ت �ك��اك ب��ال �ث �ق��اف��ات االخ ��رى
وتبادل املعرفة والتعارف بني رواد
الفن ومبدعية.

معر�ض مروري يف حديقة �صقر
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

خرباء احلرائق بالدولة يجتمعون يف �شرطة ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

عقدت القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة بالتعاون
والتن�سيق مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة � ،إجتماعا
ت�ن���س�ي�ق�ي��ا � �ض��م خ �ب�راء احل ��رائ ��ق يف ك��اف��ة املختربات
اجلنائية على م�ستوى الدولة .وي�أتي االجتماع الذي
مت �أم�س يف قاعة االجتماعات بالقيادة العامة ل�شرطة
ر�أ� ��س اخليمة �ضمن االج�ت�م��اع��ات ال��دوري��ة ال�ت��ي يتم
عقدها بني املختربات اجلنائية لأق�سام و�شعب احلرائق
لبحث �سري العمل وا�ستعرا�ض الإح���ص��اءات اخلا�صة

بعدد ق�ضايا احل��رائ��ق باملختربات اجلنائية املختلفة
واالط�ل�اع على �آخ��ر م�ستجدات التقنيات احلديثة يف
ه��ذا املجال ،وكذلك درا�سة اخلطوات التي من �ش�أنها
تذليل العقبات التي تواجه العاملني ،كما مت ا�ستعرا�ض
ومناق�شة بع�ض ق�ضايا احلرائق الواقعة على م�ستوى
الدولة والوقوف على �أ�سبابها وكيفية حدوثها .
و�أك� � ��دت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل �� �ش��رط��ة ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة يف
نهاية الإجتماع على ��ض��رورة ا�ستمرار عقد مثل هذه
االج�ت�م��اع��ات مل��ا ل�ه��ا م��ن دور �إي�ج��اب��ي وح �ي��وي لزيادة
م�ستوى التن�سيق بني كافة املختربات بالدولة .

(راقب) ت�ضبط خمالفات رمي القمامة بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

ر�صدت دوريات (راقب ) التي �أطلقتها دائرة الأ�شغال يف
ر�أ���س اخليمة يف الفرتة املا�ضية العديد من املخالفات
على ال�شوارع التي ت�شملها اخلدمة اجلديدة ومن بينها
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد وكورني�ش القوا�سم وفر�ضت
على مرتكبيها غرامات مادية تبلغ  500درهم.
وق� ��ال م��دي��ر ال ��دائ ��رة امل �ه �ن��د���س �أح �م��د احل� �م ��ادي �إن
الدوريات جنحت خالل الفرتة املا�ضية يف �ضبط عدد
من املخالفات املتعلقة برمي املخلفات يف غري �أماكنها
�إىل جانب ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي على ال�شوارع
اخلارجية دون االلتزام بالقوانني يف ذلك.

ت فقدانجواز�سفر

وك�شف �أن املخالفات ال�ت��ي مت �ضبطها خ�لال الفرتة
املا�ضية والتي ت�صل �إىل  5خمالفات يف اليوم ترتفع
ق�ل�ي�لا يف �أي � ��ام ال �ع �ط�لات ك�ل�ه��ا خم��ال �ف��ات ت�ستوجب
العقوبة بالغرامة الأوىل من �شريحة املخالفات وهي
 500درهم .و�أ�ضاف :وت�شكل خمالفات رمي املخلفات
من ال�سيارات �أثناء �سريها يف ال�شوارع احل�صة الأكرب
من تلك املخالفات مطالبا ال�سكان التجاوب مع اجلهود
امل�ب��ذول��ة للحفاظ على املظهر احل���ض��اري واجلمايل
للإمارة .وكانت الدائرة قد �أطلقت � 6سيارات للمراقبة
يف املرحلة الأوىل من امل�شروع ومت ح�صره يف املرحلة
الأوىل على بع�ض ال�شوارع احليوية واملهمة ليمتد فيما
بعد لي�شمل العديد من ال�شوارع الأخرى بالإمارة.

ت فقدانجواز�سفر

اعـــالنتغيريا�سما

فقد املدعو /فولتري بي�سينا
اكوينو  -الفلبني اجلن�سية
 ج� � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق� ��م()2634428من يجده
ب��رج��اء ت�سليمه اىل اقرب
م��رك��ز � �ش��رط��ة اوال�سفارة
الفلبني م�شكوراً.

ف�ق��د امل ��دع ��و�� /س��ام��ر بهيج
حنو�ش �� -س��وري��ا اجلن�سية
 ج� � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق� ��م(� )002514941صادر
من �سوريا من يجده عليه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
055/7769657

انا ب�شري تاياتو �شريا هندي
اجلن�سية واحمل جواز �سفر
رقم (� )J3481680صادر
من ابوظبي وارغب يف تغيري
ا�سمي من ب�شري تاياتو �شريا
اىل عبدالب�شري تاياتو
�شريا وهذا للعلم.

ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /اح� �م ��د
�شهريار عبداهلل � -سوريا
اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رق � � � ��م ()299417
م � � � � ��ن ي � � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
055/1018889

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /واى كيت
ك��اث��ى دووجن  -بريطانيا
اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رقم ()456712152
م � � � � ��ن ي � � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
056/2752176

ت فقدانجواز�سفر
ف � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و /مينه
ف � � � � ��ري � � � � ��د  -امل � � �غ � ��رب
اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رق � ��م ()7391386
م � � � � ��ن ي � � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
056/1215333

� �ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات خ �ت ��ام �أ�سبوع
امل��رور التا�سع والع�شرين لدول
جمل�س التعاون اخلليجي حتت
��ش�ع��ار (غ��اي�ت�ن��ا ��س�لام�ت��ك) لعام
2013م ،افتتح العقيد عبداهلل
علي منخ�س م��دي��ر �إدارة املرور
والدوريات ب�شرطة ر�أ�س اخليمة
ي ��راف� �ق ��ه ع � ��دد م� ��ن ال�ضباط،
امل� �ع ��ر� ��ض امل� � � � ��روري ال� �ت ��وع ��وي
ب� �ح ��دي� �ق ��ة �� �ص� �ق ��ر م � ��ن تنظيم
وتن�سيق مدر�سة �سهيلة للتعليم
الأ� �س��ا� �س��ي ب �ن��ات وب��ال �ت �ع��اون مع
تكاتف .
خ�لال االف�ت�ت��اح ق��ام م��دي��ر �إدارة
املرور والدوريات بتفقد املعر�ض

ال ��ذي اح �ت��وى ع�ل��ى ال�ع��دي��د من
ال�صور املفجعة للحوادث املرورية
وب � �ي� ��ان خ� �ط ��ورت� �ه ��ا ونتائجها
ال��وخ�ي�م��ة ،ك�م��ا اح �ت��وى املعر�ض
على جم�سمات ولوحات فنية من
�إعداد املدر�سة .

و�أث �ن��ى العقيد ع�ب��داهلل منخ�س
ب �ج �ه��ود امل ��در� �س ��ة وم�شاركتهم
ال� �ف� �ع ��ال ��ة يف غ� ��ر�� ��س املفاهيم
ال �� �ص �ح �ي �ح��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع جتنباً
ل �ل �ح��وادث امل��روري��ة  ،م ��ؤك��داً �أن
م�ث��ل ه ��ذه امل �ع��ار���ض ت �ه��دف �إىل

رفع م�ستوى الثقافة املرورية بني
طلبة وطالبات املدار�س ،وتعزيز
التوا�صل وا�ستمرار التفاعل بني
�شرطة امل��رور وجميع الفعاليات
املجتمعية  .ويف نهاية الزيارة،
ق��ام��ت �إدارة امل ��در� �س ��ة بتكرمي

��ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة مل��ا تبذله
م��ن جهد يف احل �ف��اظ على �أمن
وا� �س �ت �ق��رار امل �ج �ت �م��ع ،متمنيني
لهم كل التوفيق والنجاح يف ظل
توجيهات �سمو قائد عام ال�شرطة
ال�سديدة

�إن�شاء ج�سرين يف عجمان وطرق �إن�سيابية بديلة
•• عجمان-وام:

تبذل اللجنة املرورية التن�سيقية امل�شرتكة بني القيادة العامة ل�شرطة
عجمان ودائرة البلدية والتخطيط جهودها لو�ضع خطط ا�سرتاتيجية
ل��دع��م البنية التحتية ل�ل�إم��ارة تت�ضمن م�شاريع متقدمة لت�سهيل
احلركة املرورية ومن �أبرزها م�شروع ج�سري م�شريف والنعيمية  .ي�أتي
ذلك انطالقا من حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية حلكومة �إمارة عجمان
وتعزيزا للتطور العمراين الذي ت�شهده الإمارة.
و�أو� �ض ��ح امل �ق��دم �شعيب ع �ب��داهلل ك��اج��ور ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر �إدارة امل ��رور
والدوريات ب�شرطة عجمان
�أن��ه اع�ت�ب��ارا م��ن م�ساء غ��د الأرب �ع��اء �سيتم اف�ت�ت��اح التحويلة املرورية

اجلديدة على تقاطع م�شيـرف �ستي �سنرت و�ستعمل ب�شكل حر وبدون
�إ�شارات �ضوئية وباجتاه واحـد.
ودعا مدير �إدارة املرور والدوريات ب�شرطة عجمان جميع �سائقي املركبات
وم�ستخدمي ال�ط��ري��ق �إىل �إت �خ��اذ ج��ان��ب احل�ي�ط��ة واحل ��ذر و�ضرورة
االل �ت��زام بال�سرعات امل�ح��ددة لل�شارع والإل �ت��زام بالعالمات واللوحات
الإر��ش��ادي��ة التي مت و�ضعها م��ن قبل البلدية وال�شركة املنفذة تفاديا
ل�لازدح��ام واالختناقات امل��روري��ة .و�أ��ض��اف �إن��ه �سيتم توزيع الدوريات
وحتديد نقاط ثابتة لرقباء ال�سري لت�سهيل احلركة املرورية وتوجيه
ال�سائقني حتى �إنتهاء امل�شروع .ونوه �إىل �أنه يف حالة احلوادث الب�سيطة
على ال�سائقني اخلروج من الطريق �إىل نقاط تواجد الدوريات املرورية
متمنني للجميع ال�سالمة .

االمارات تر�أ�س االجتماع ال�سابع للجنة الفنية للإ�سكوا بعمان
•• �أبوظبي-وام:

ت��ر�أ��س��ت دول ��ة االم� ��ارات االجتماع
ال�سابع للجنة الفنية للجنة الأمم
املتحدة االقت�صادية واالجتماعية
لغربي �آ��س�ي��ا اال��س�ك��وا ال��ذي افتتح
�أم����س يف العا�صمة الأردن �ي��ة عمان
وي �� �س �ت �م��ر ي ��وم�ي�ن وذل� � ��ك مبركز
الإ� � �س � �ك� ��وا ل �ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� ��ذي
ت�ست�ضيفه اجلمعية العلمية امللكية.
وق��ال ��س�ع��ادة حممد �صالح �شلواح
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون ال�سيا�سات
االق �ت �� �ص��ادي��ة يف وزارة االقت�صاد
رئي�س وفد الدولة ورئي�س االجتماع
ان اجندة اللقاء حافلة بعدد كبري

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و /ماداثيل
عبداهلل  -هندي اجلن�سية
 ج � � ��واز �� �س� �ف ��ره رق ��م(� )A3177497صادر
من الهند من يجده عليه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
050/6682890

من امل�ح��اور واملوا�ضيع املهمة التي
ت�ست�أثر باهتمام الدول االع�ضاء.
و�أ��ض��اف �شلواح ان االم ��ارات تر�أ�س
االجتماع احل��ايل باعتبارها رئي�سة
الدورة احلالية للجنة اال�سكوا وملدة
عامني  ..م�شريا اىل �أن االجتماع
ال �� �س��اب��ع ل �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة يناق�ش
جمموعة م��ن امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ي تهم
املنطقة العربية وبالأخ�ص البلدان
الأع���ض��اء يف الإ��س�ك��وا وع�ل��ى ر�أ�سها
الأول � ��وي � ��ات الإق �ل �ي �م �ي��ة والعاملية
كالتقدم املحرز يف �إعداد خطة الأمم
املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015
ومتابعة نتائج م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة ريو  . 20كما
ي �ن��اق ����ش االج �ت �م ��اع ب��رن��ام��ج عمل
الإ� �س �ك��وا امل �ق�ت�رح ل �ف�ترة ال�سنتني
 2015-2014وامل� �م ��ار�� �س ��ات
اجل �ي��دة يف �إط� ��ار �أن���ش�ط��ة التعاون
ال �ف �ن��ي واخل� ��دم� ��ات اال�ست�شارية
الإقليمية التي ت�ؤمنها الإ�سكوا يف
�إط��ار بناء ق��درات البلدان الأع�ضاء
و� �ص�ل�اح �ي��ات الإ�� �س� �ك ��وا ونظامها
الداخلي .ويناق�ش الإجتماع �أي�ضا
ال �ت �ق��دم امل� �ح ��رز يف ع �م��ل الأم ��ان ��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل��إ�� �س� �ك ��وا كتنفيذ
القرارات التي اعتمدتها الإ�سكوا يف
دورتها ال�سابعة والع�شرين وتنفيذ

ال�ت��و��ص�ي��ات ال �� �ص��ادرة ع��ن اللجنة
الفنية يف اجتماعها ال�ساد�س وتنفيذ
التو�صيات التي خل�صت �إليها عملية
تقييم الآل �ي��ة احلكومية للإ�سكوا
وهيئاتها الفرعية.
و�أ�ضاف �شلواح �إن االمارات �ستحر�ص
خ�لال رئا�ستها للجنة على تفعيل
دورها وتعزيز التعاون بني اع�ضائها
خا�صة �أن الإ��س�ك��وا �ستو�سع خالل
الفرتة املقبلة من �أن�شطتها الداعمة
لقرارات القمة العربية االقت�صادية
واالجتماعية الثالثة التي عقدت يف
الريا�ض يف يناير املا�ضي واملتعلقة
ب��ال �ت �ك��ام��ل الإق �ل �ي �م��ي ال �ع��رب��ي ..
م�شريا �إىل �أن الأ��س�ك��وا تخطط يف
هذا ال�سياق لبناء فريق عمل قوي
ومتخ�ص�ص لي�ساند ج�ه��ود الدول
الأع�ضاء واجلامعة العربية يف هذا
امل�ج��ال .و�أب ��دت ال��دول الأع���ض��اء يف
اال�سكوا رغبتها بالعمل على تقدمي
�أط ��روح ��ات ور�ؤى ج��دي��دة حتدث
نقلة نوعية يف �إيقاع جهود التكامل
الإقليمي احلالية واحل��اج��ة تزداد
�إحل��اح��ا م��ع اق�ت��راب ا�ستحقاقات
مهمة يف م�سرية التكامل العربي
�أب��رزه��ا حتقيق االحت ��اد اجلمركي
العربي بحلول عام  2015وهو ما
�أك��دت عليه قمة الريا�ض الأخرية

والإ�سكوا باعتبارها الذراع الإقليمي
ل�ل�أمم املتحدة يف املنطقة و�شرعت
يف هذا ال�صدد برتجمة هذه الإرادة
من خالل براجمها و�أن�شطتها.
وقالت رميا خلف الأمينة التنفيذية
لال�سكوا  ..ترتكز ر�ؤيتنا لتطوير
�أداء الإ�سكوا وحتديث �أ�ساليب عملها
ع�ل��ى امل �ي��زة ال�ن���س�ب�ي��ة ال �ت��ي تتمتع
بها وال�ق��ائ�م��ة على النهج املتكامل
ال ��ذي ي�ي���س��ره ت �ع��دد التخ�ص�صات
املعرفية االقت�صادية واالجتماعية
والإح�صائية يف بيت الإ�سكوا الواحد
 .و�أو�ضحت �أن الرتكيز �سيكون على
�أن�شطة النمذجة االقت�صادية التي
جند �إقباال متزايدا عليها و�صدى
�إي�ج��اب�ي��ا ل�ه��ا م��ن ال ��دول الأع�ضاء
ل� ��دع� ��م ع �م �ل �ي��ة � �ص �ن��ع ال� � �ق � ��رار..
منوهة �إىل �أن ه��ذا يرتبط بجهود
�أو� �س��ع لتطوير ق��درت�ن��ا ع�ل��ى �إنتاج
الإح� ��� �ص ��اءات وزي � ��ادة ال �ت �ع��اون مع
ال ��دول الأع �� �ض��اء يف ب �ن��اء قدراتها
الإح�صائية.
وا�� �ش ��ارت �إىل �أن اال� �س �ك��وا �ستويل
اه�ت�م��ام��ا خ��ا��ص��ا لق�ضايا احلماية
االج �ت �م��اع �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا ركيزة
�أ�سا�سية لتحقيق التنمية املتوازنة
وب��ات��ت حتتل �أول��وي��ة متقدمة على
الأج � �ن� ��دة الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ..

مو�ضحة �أن الإ�سكوا كلفت من قبل
جمل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
العرب بدعم اجلامعة العربية فى
تطوير �إط��ار ا�سرتاتيجي للحماية
االجتماعية املتكاملة يف املنطقة.
وت�ضطلع اللجنة الفنية يف الإ�سكوا
مب �ه��ام ت �ق��دمي امل �� �ش��ورة وامل�ساعدة
�إىل الأم��ان��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للإ�سكوا
لتنفيذ برنامج العمل والأولويات
وف�ق��ا لتوجيهات ال ��دورة الوزارية
للإ�سكوا .كما توجه الأمانة ب�ش�أن
�أف �� �ض ��ل ال �� �س �ب��ل ل�ت�ن�ف�ي��ذ ق � ��رارات
ال� ��دورات ال ��وزاري ��ة ..وت�ت��وىل دولة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة حاليا
رئا�سة اللجنة الفنية بحكم توليها
رئا�سة ال��دورة ال�سابعة والع�شرين
للإ�سكوا .وتت�ألف ع�ضوية اللجنة
الفنية من كبار امل�س�ؤولني املعنيني
يف ح�ك��وم��ات ال �ب �ل��دان الأع �� �ض��اء يف
الإ� �س �ك��وا وه ��ي الأردن والإم� � ��ارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل � �ت � �ح� ��دة وال� �ب� �ح ��ري ��ن
وت ��ون� �� ��س واجل� �م� �ه ��وري ��ة العربية
ال�سورية وال�سودان والعراق وعمان
وفل�سطني وقطر والكويت ولبنان
ول�ي�ب�ي��ا وم �� �ص��ر وامل �م �ل �ك��ة العربية
ال�سعودية وامل�غ��رب وال�ي�م��ن ..وهي
�إح ��دى اللجان الإقليمية اخلم�س
التابعة الأمم املتحدة.
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�أخبـار الإمـارات

وزارة البيئة واملياه ت�ؤكد دعمها ال�ست�ضافة دبي لإك�سبو  2020من خالل فعاليات ترويجية

وزير البيئة واملياه ي�ستقبل القائم
ب�أعمال �سفارة طاجيك�ستان
•• دبي-وام:

ا�ستقبل معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزي��ر البيئة
واملياه مبكتبه يف دبي �أم�س ال�سيد يو�سف باباكلونف القائم
ب�أعمال بعثة �سفارة جمهورية طاجيك�ستان بالدولة والوفد
املرافق له ال��ذي �سلمه دع��وة حل�ضور م�ؤمتر املياه واملزمع
ع�ق��ده خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أغ���س�ط����س يف ط��اج�ي�ك���س�ت��ان .مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات بني دول��ة الإم��ارات وجمهورية
طاجيك�ستان يف جم��االت البيئة وامل�ي��اه وال�ط��اق��ة املتجددة
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•• دبي-وام:

وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة وم�ن��اق���ش��ة امل��وا��ض�ي��ع ذات االهتمام
امل�شرتك ب�ين البلدين و�سبل تطويرها .و�أو��ض��ح اب��ن فهد
ان وزارة البيئة واملياه قامت بو�ضع جمموعة من الربامج
والت�شريعات التي من �ش�أنها �أن حتافظ على البيئة يف الدولة
مبا يحقق تنمية بيئية م�ستدامة و�صونها للأجيال القادمة.
و�أثنى القائم ب�أعمال بعثة �سفارة جمهورية طاجيك�ستان على
اجلهود التي تقوم بها دولة الإمارات املتمثلة يف امل�شاريع التي
ت�سهم يف احلفاظ على امل��وارد الطبيعية وا�ستثمار الطاقة
امل�ستقبلية والتقليل من الب�صمة البيئية.

�أكدت وزارة البيئة واملياه موا�صلة دعمها مللف الرت�شح الذي
تقدمت به دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ست�ضافة معر�ض
�إك�سبو الدويل  2020يف دبي والذي يعد احلدث الأبرز عامليا
وميثل نقطة �إلتقاء رئي�سية للمجتمع الدويل  ..م�شرية �إىل
�أن ال�شعار الذي اختارته دبي توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل
ي��ؤك��د �أه�م�ي��ة ال�ت��وا��ص��ل يف ع��امل�ن��ا امل�ع��ا��ص��ر وت�ع��زي��ز مفاهيم
التعاون وااللتزام امل�شرتك من �أجل م�ستقبل م�شرق .ود�شن
معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير البيئة واملياه اليوم
فعاليات الرتويج لدعم ملف ا�ست�ضافة دبي ملعر�ض اك�سبو
 2020الدويل وو�ضع ب�صمته على لوحة حتمل �شعار املنا�سبة

وو�ضع جميع املوظفني واملتعاملني و�أفراد املجتمع ب�صماتهم
على نف�س اللوحة .وقالت فاطمة ح�سن �أهلي مديرة �إدارة
االت�صال احلكومي بالوكالة �إن هذه اللوحة هي الأوىل من
نوعها وابتكرتها ال ��وزارة �ضمن خطتها الرتويجية لدعم
ملف دبي يف ا�ست�ضافة اك�سبو  2020حتت �شعار معا ..لدعم
ملف ا�ست�ضافة اك�سبو  2020وتت�ضمن اخلطة العديد من
الربامج الإعالمية والرتويجية تعرف املوظفني واملتعاملني
واجل�م�ه��ور ب��أه�م�ي��ة احل ��دث و��س�ب��ل دع �م��ه .و�أ� �ش��ارت �إىل �أن
ال��وزارة ا�ست�ضافت يف مقرها يف دب��ي ع�ضوا من فريق عمل
ملف ا�ست�ضافة الإم��ارات الك�سبو  2020لتقدمي معلومات
للموظفني واملتعاملني عن امللف وتعريفهم باملكانة املرموقة
التي حتظى بها الدولة على ال�صعيد العاملي ومبا متتلكه من

�إمكانيات مدعومة ب�سجل حافل ب��الإجن��ازات ميتد ل�سنوات
فدبي كانت وال ت��زال الوجهة املثالية للكثري من امل�ؤمترات
واملعار�ض واللقاءات العاملية واملركز الأهم يف ال�شرق الأو�سط
يف �صناعة املعار�ض .و�أكدت مدير �إدارة االت�صال احلكومي �أن
تعزيز ثقافة اجلمهور واملتعاملني بهذا احلدث ي�ساهم يف دعم
ملف اال�ست�ضافة خا�صة و�أن ل��وزارة البيئة واملياه متعاملني
من خمتلف اجلن�سيات والثقافات ..منوهة ب�أنه مت توزيع
هدايا ترويجية وبرو�شورات تعريفية حتمل �شعار املنا�سبة
بجانب ن�شر تغريدات عن اك�سبو  2020على ح�ساب الوزارة
يف مواقع التوا�صل االجتماعي ومت ت�ضمني رابط على موقع
الوزارة الإلكرتوين مرتبط مبوقع اك�سبو � 2020إ�ضافة �إىل
ت�ضمني ال�شعار يف توقيع املوظفني على الربيد الإلكرتوين.

امل�ساجد التاريخية يف دملا قيم ورموز على مدى الع�صور
•• املنطقة الغربية-وام:

حت �ظ��ى م �� �ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة اخلدمية
وال �ت �ط��وي��ري��ة يف ج ��زي ��رة دمل ��ا بدعم
م�ب��ا��ش��ر م��ن ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان رئي�س
الدولة حفظه اهلل والرعاية الكرمية
م��ن الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف املنطقة
ال�غ��رب�ي��ة يف �إر�� �س ��اء ال�ب�ن�ي��ة التحتية
وم�شاريع الإ�سكان والأع�م��ار احلديث
والع�صري حتى �أ�صبحت حمط جذب
ل�ل��زوار وال�سائحني مبا تزخر به من
م ��واق ��ع ط�ب�ي�ع�ي��ة وم� �ب ��اين تاريخية
خا�صة م�ساجدها التاريخية.
وتقع اجل��زي��رة على بعد  120ميال
بحريا عن مدينة �أبوظبي غربا وعن
ميناء جبل الظنه  22ميال بحريا
��ش�م��اال وت�ب�ع��د  17م�ي�لا ب�ح��ري��ا عن
جزيرة �صري بني يا�س وتبلغ م�ساحتها
ح ��وايل  42ك�ي�ل��وم�تر م��رب��ع وحتتل

املنطقة اجلبلية ح��وايل  60يف املائة
من م�ساحتها الإجمالية ويبلغ ارتفاع
�أعلى قمة جبلية فيها  98م�ترا عن
�سطح البحر ومت�ت��از ب�ترب��ة متنوعة
�صاحلة ل�ل��زراع��ة ويبلغ ع��دد �سكانها
ح��وايل خم�سة �آالف ن�سمة وتعد من
�أك�بر ج��زر �أبوظبي امل�أهولة بال�سكان
منذ القدم وحتى اليوم حيث حظيت
بعناية خا�صة من املغفور له ب�إذن اهلل
تعايل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه  .و�أ�صدر متحف جزيرة
دملا تقريرا عن امل�ساجد التاريخية يف
اجلزيرة بعنوان قيم تاريخية ورموز
ع�ل��ى م ��دى ال�ع���ص��ور ي���ش�ير ف�ي��ه �إىل
�أن عمر امل�ساجد التاريخية يعود �إىل
حوايل مائة عام وكانت تخت�ص بعدة
وظ ��ائ ��ف �أه �م �ه��ا ال��وظ �ي �ف��ة الدينية
الرئي�سية ال�ت��ي ال تتغري وال تتبدل
على مر الزمن والوظيفة التعليمية
وال�ترب��وي��ة ح�ي��ث ي�ت��م تعليم الأوالد
ال �ق ��راءة وال�ك�ت��اب��ة وم �ب��ادئ احل�ساب
ب�ج��ان��ب ال�ع�ل��وم ال��دي�ن�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل
التثقيف الديني وب��ث القيم واملبادئ
الإ�سالمية يف نفو�س الن�شء.

ومتثل امل�ساجد �شاهدا على ع�صر دملا
يف ذل��ك ال��زم��ن فكان م��ن يقوم ببناء
م�سجد ي�ع�ت�بر ف�خ��ر وع��ز ل��ه ودالل��ة
ع �ل��ى م �ك��ان�ت��ه ال �ك �ب�ي�رة االجتماعية
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة يف و�� �س ��ط القبائل
فمنذ �أن انت�شر الإ��س�لام ك��ان امل�سجد
م �ظ �ه��را م ��ن �أه� � ��م م �ظ��اه��ر احلياة
الدينية واالجتماعية يف القري واملدن
والبوادي .وكان بناء امل�سجد قدميا يف
غاية الب�ساطة من امل��واد املحلية من
�سعف النخيل واجلريد وجذع النخيل
ثم تطور تدريجيا و�أخذ يبني من اللنب
واحل���ص��ي ث��م احل�ج��ر واجل����ص ..كما
كان �أبناء دملا يلتقون يف امل�سجد ب�صفة
متكررة وبعد �أداء ال�صلوات فيتبادلون
الأخبار ويتداولون املعلومات والآراء
وي �ن��اق �� �ش��ون �أم � ��ور دي �ن �ه��م ودنياهم
ويتفقد بع�ضهم بع�ضا للوقوف على
�أح ��وال �أب�ن��اء دمل��ا م��ع اال�ستعداد التام
ل�ل�ت�ح��رك ال���س��ري��ع ل�ت�ق��دمي الواجب
وم���س��اع��دة امل�ح�ت��اج وم��وا��س��اة املفجوع
وع �ي��ادة امل��ري����ض ف�ك��ان امل�سجد يف دملا
و�سيلة من و�سائل االت�صال والتوا�صل
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة و� �س��اع��د ذل� ��ك ق �ل��ة عدد

ال�سكان وتقارب �أماكن �سكنهم ووجود
امل�سجد يف و�سط �أحيائهم .وبالن�سبة
للوظيفة ال�سيا�سية  ..تتم يف امل�سجد
�أحيانا عملية امل�صاحلة بني اخل�صوم
وف�ض املنازعات عن طريق الو�ساطة
�أو عن طريق �أحكام مبادئ ال�شرع فيما
�شجر ب�ين ال�ن��ا���س و�إن ك��ان��ت امل�شاكل
ك �ب�يرة حت ��ال �إىل جم�ل����س ال���ش�ي��خ �أو
م��ن ينوب عنه �أو املجال�س اخلا�صة.
�أما وظيفته االقت�صادية تنطوي على
�إيوائه لعابري ال�سبيل والقادمني من
خ ��ارج اجل��زي��رة فيق�ضون ليلتهم يف
امل�سجد وي�ق��دم لهم م��ا يحتجون من
م��أوي وم�أكل وم�شرب يف �ضيافة �أهل
دملا .وبالن�سبة للوظيفة الطبية كثريا
ما يكون �إمام امل�سجد هو �أي�ضا املطوع
الذي يتلقى �أفراد املجتمع العالج على
يديه وهو ما كان يقوم به ابن بطحان
رحمه اهلل وق�بره موجود يف دمل��ا كتب
عليه ا�سمه وتويف عام  1329هجرية
حيث كان يتلقى �أفراد املجتمع العالج
على يديه �إم��ا با�ستخدام الأع�شاب �أو
بقراءة القران الكرمي والأدع�ي��ة على
امل��ري ����ض م��ع رج� ��اء ال �ق �ب��ول م��ن اهلل

�سبحانه وتعايل .وامل�ساجد يف جزيرة
دملا دالئل للعمارة الإ�سالمية القدمية
ودل� �ي ��ل ع �ل��ى ا� �س �ت �ي �ط��ان املجتمعات
الإ�سالمية العاملة بالغو�ص والبحث
ع��ن ال �ل ��ؤل ��ؤ وال �ت �ج��ارة ف �ي��ه وب�صيد
ال�سمك والتجارة بجانب وج��ود مياه
البحوث والطوي والآب��ار والنبع وما
ي�ستخرج منها من مياه عذبة �صاحلة
لل�شرب كل ذلك �ساعد علي اال�ستيطان
الب�شري علي �أر�ض اجلزيرة وال�شاهد
ع �ل��ي ذل ��ك م��ا ت��رك��ه ه � ��ؤالء الرجال
م��ن �آث��ار ك�ث�يرة ومتنوعة باقية منذ
م�ئ��ات ال�سنني حتى الآن .وم��ن هذه
امل�ساجد التاريخية الباقية حتي الآن
م�سجد املريخي بناه حممد بن جا�سم
امل��ري�خ��ي ت��اج��ر ال �ل ��ؤل ��ؤ امل �ع��روف من
احلجر ال�شاطئ واملرجان وغطاه من
اخل��ارج باجل�ص وم�ساحته 18- 15
م�ت�را وي���ش�ت�م��ل ع�ل��ى ��ص�ح��ن الباحة
وب �ي��ت ال �� �ص�ل�اة امل �� �س �ق��وف باخل�شب
خ���ش��ب ال���ش�ن��دل واحل �� �ص�ير وعيدان
البامبو واجل�ص مع احلجر املرجاين
 .وي ��وج ��د يف ج� � ��دران ب �ي��ت ال�صالة
فتحات للنوافذ تعلوها فتحات حلفظ

امل�صاحف وتو�ضع بها الإ�ضاءة قدميا
كما ي��وج��د يف منت�صف ج��دار القبلة
امل �ح��راب ال��ذي ك��ان ي�ق��ف ف�ي��ه الإم��ام
وت��زي��ن اجل � ��دران م��ن �أع �ل��ي زخرفة
ت�شبة �أ�سنان املن�شار وملحق بامل�سجد
م�ك��ان للو�ضوء ت��وج��د ب��ه ع��دد �إثنني
ط ��وي ل�ل�م�ي��اه ك ��ان ي���س�ت�خ��دم ماءها
ل �ل��و� �ض��وء وال �غ �� �س��ل .وم� ��ن امل�ساجد
م�سجد را�شد بن فهد الدو�سري وهو
�أ�صغر امل�ساجد التاريخية يف جزيرة
دمل��ا وي�ق��ع على بعد  30م�ترا جنوب
م�صرف �أبوظبي الوطني وه��و مبني
م��ن �صخر ال�شاطئ ومغطى مبالط
م ��ن اجل �� ��ص وت �ب �ل��غ م �� �س��اح �ت �ه��ا 13
 12-م�ترا ويتكون من باحة �صحن

•• برازيليا-وام:

�أق��ام �سعادة �سلطان را��ش��د الكيتوب �سفري ال��دول��ة لدى
جمهورية الربازيل االحتادية م�أدبة غداء على �شرف معايل
انطونيو باتريوتا وزي��ر العالقات اخلارجية الربازيلية
بح�ضور عدد من �سفراء ال��دول العربية املعتمدين لدى
ال�برازي��ل ومار�سيلو �سلوم رئي�س غرفة التجارة العربية
الربازيلية وكارلو�س �سيليا مدير �إدارة ال�شرق الأو�سط يف
وزارة اخلارجية الربازيلية.
و�أ�شاد �سعادة ال�سفري الكيتوب يف كلمة له باالجنازات التي
حتققت يف ال�برازي��ل وم��واق��ف احلكومة الربازيلية �إزاء
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان
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اعـــــــالن

اعـــــــالن

املرجع  2012/611:ك ع ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
جمعه ع�ب��داهلل جمعه �سعيد ال�ظ��اه��ري اجلن�سية :االم ��ارات وطلب الت�صديق
على حم��رر يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (ال��وايف خلياطة العبايات
وتطريزها ) واملرخ�صة من دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم
امللف ( )62188وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد /علي
ح�سن علي مري �شكاري 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.
الكاتب العدل
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

اعـــــالن تغيري ا�سم
انا� /سيف الدين نيالكاريزوث عبداهلل كوتي بن نيالكوريزوث
ع �ب��داهلل ك��وت��ي ك��ون �ه��وحم �م��د ,ح��ام��ل ج� ��واز ��س�ف��ر ه �ن��دي رقم
( )0892465ال�صادرة من كو�شني بتاريخ  2010/11/24واقامة
ال��دائ�م��ة ن�ي�لاك��اري��زوث ه��او���س ,ان��ام��ام��ان��ادا -ت��ري���ش��ور -كرياال
 680741واقيم حاليا بابوظبي � ,ص.ب  4188 :قد مت تغيري ا�سم
من �سيف الدين نيالكاريزوث عبداهلل كوتي اىل عبداهلل كوتي
�سيف الدين نيالكاريزوث على الفو ًر.

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

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

ويتكون م��ن م��داخ��ل خارجية ومكان
للو�ضوء يتو�سطه بئرا وباحة امل�سجد
والظلة وبها خم�سة مداخل ت�ؤدي �إىل
ب�ي��ت ال �� �ص�لاة .وي �ق��وم �سقف امل�سجد
ع �ل��ى �أع� �م ��دة م�ن�ه��ا ال ��دائ ��ري ومنها
املثمن �إ�ضافة �إىل الزخارف الإ�سالمية
التي تلف جدران امل�سجد من الداخل
واخل��ارج وفتحات النوافذ التي ت�صل
�إىل  26فتحة وكانت ت�ستخدم لدخول
الهواء وال�ضوء بجانب الفتحات التي
كانت حتفظ �أدوات الإنارة وامل�صاحف
وف� �ت� �ح ��ات ال �ب�راج � �ي� ��ل ال � �ت ��ي كانت
ت�ستخدم يف �سحب ال�ه��واء ال�ب��ارد �إىل
داخ ��ل امل���س�ج��د وامل ��وج ��ودة يف ج��دران
املحراب.

�سفري الدولة ي�ست�ضيف وزير اخلارجية الربازيلي مراكز الأمرية هيا تنظم زيارة لأطفال ال�سرطان
وجمل�س ال�سفراء العرب على م�أدبة غداء

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ورواق معمد وب�ي��ت ل�ل���ص�لاة ومكان
الو�ضوء بداخلة بئر املياه ويوجد به
املحراب وفتحات ال�شبابيك وفتحات
حلفظ امل�صاحف والإن� ��ارة الزخرفة
الإ� �س�لام �ي��ة ال �ت��ي ت�ل��ف ج ��دران ��ه من
ال��داخ��ل واخل ��ارج .وي��وج��د باجلزيرة
م�سجد �سعيد بن على املهندي امل�سجد
ال�ت��اري�خ��ي ال��وح�ي��د ال ��ذي مل تنقطع
فيه ال�صالة منذ �إن�شائه قبل مائة عام
وحتي اليوم ويعترب من �أ�ضخم و�أرقي
امل�ساجد القدمية يف دملا وي�شري املنرب
الفريد امل�صنوع م��ن احلجر املوجود
يف ج��دار القبلة �إىل �أن��ه ك��ان م�صمما
ل�ي�ك��ون ج��ام�ع��ا ل���ص�لاة اجل�م�ع��ة منذ
ال�ب��داي��ة وم�ساحته  18 - 22مرتا
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الق�ضايا العربية وخا�صة الق�ضية الفل�سطينية ..م�ؤكدا
�أهمية العالقات بني الربازيل والدول العربية.
و�أ�شار اىل �أهمية تكثيف الزيارات رفيعة امل�ستوى التي من
�ش�أنها االرتقاء بالعالقات بني اجلانبني و�إبرام االتفاقيات
يف جمال اال�ستثمارات وجتنب االزدواج ال�ضريبي ..م�شريا
�إىل �أن الدول العربية تنظر للربازيل ك�شريك ا�سرتاتيجي.
و�أ� �ش��اد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة ال�برازي�ل��ي بحر�ص �سمو ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة على تعزيز
ال�ع�لاق��ات ب�ين االم ��ارات وال�برازي��ل خا�صة يف امل�شاورات
ال�سيا�سية والربازيل والتي �أ�سهمت يف �إحداث التقارب يف
وجهات النظر جتاه خمتلف الق�ضايا امل�شرتكة.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

املرجع 2013/203:
تقدم ايل انا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سادة/ال�سيد :جنيب
معني الدين فريوز اجلن�سية :االمارات ال�سيد :ايالت عبدالرحمن اجلن�سية :الهند ال�سيد :فيال
�شاليل ا�سن ر�شيد اجلن�سية :الهند وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :تنازل يف
اال�سم التجاري (مطعم وكافترييا املر�سي/ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط
يف عجمان حتت رقم امللف ( )30874وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل�/سلطان
عبداهلل �سامل حميد �أل علي اجلن�سية :االم��ارات و عبداللطيف رايا روت ممد اجلن�سية :الهند و
نو�شاد كنوتك ونهي بوكار اجلن�سية :الهند و عبداملجيد مو�سى مو�سى اجلن�سية :الهند مبوافقة:
في�صل كونهايل كومات اجلن�سية :الهند 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
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�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بتعيني م�صفي

ا�سم امل�صفي :املركز الدويل لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور اعاله لت�صفية �شركة :ريا كيال�ش للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
كاتب العدل تاريخ القرار  2012/9/23 :تاريخ الت�صديق القرار2012/9/23 :
وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف العنوان
التايل :م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل 45
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .العنوان :مكتب رقم  213ملك م�ؤ�س�سة
حم�م��د ب��ن را� �ش��د لتنمية امل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة  ،دي ��رة  -هاتف
 04-2501521:الفاك�س04-2501522 :
دائرة التنمية االقت�صادية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

اعالن حكم يف الق�ضية رقم  2005/87احوال �شخ�صية

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1042جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/حممد عبداهلل �صالح العمرو�/سعودي اجلن�سية العنوان :بالن�شر العنوان
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق �/24سبتمرب2005/م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح املدعية  /نوال عبداهلل مبارك العمرو بالآتي :حكمت املحكمة يف
الدعوى املرفوعة من املدعية نوال عبداهلل مبارك العمرو االماراتية �ضد املدعى عليه حممد
عبداهلل �صالح العمرو ال�سعودي حكما ح�ضوريا بالن�سبة للمدعية ومبثابة احل�ضوري بالن�سبة
للمدعى عليه بالآتي :تطليق املدعية على املدعى عليه طلقة واحدة اوىل رجعية يحق للمدعى
عليه ارجتاع زوجته املدعية اذا هو اجرى عليها النفقة اثناء عدتها وعلى املدعية اح�صاء عدتها
ال�شرعية ح�سب حالتها اعتبارا من تاريخ احلكم بالطالق وحتميل املدعى عليه ر�سوم الدعوى.
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند� .صدر
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/3/19
حممد �سامل املن�صوري
قا�ضي مبحكمة ابوظبي االبتدائية

اىل املحكوم عليه/حممد امتياز ج��ول حممد العنوان بالن�شر نعلمك
ان ��ه ب �ت��اري��خ امل��واف��ق 2013/2/3م ق��د ح�ك�م��ت ع�ل�ي��ك ه ��ذه احل�ك�م��ة يف
ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /حممد زه�ير حممد ب�شري
بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :ب��ال��زام املدعى عليه بان
ي�ؤدي اىل املدعي مبلغا وقدره  4000درهما والزمته بامل�صاريف ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق
 2013/3/19حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

القا�ضي /ه�شام توفيق عبدالغني

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

•• دبي-وام:

نظمت �إدارة مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني الثقافية الإ�سالمية التابعة لدائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخل�يري يف املزهر �أم�س زي��ارة لـ  16طفال من
مر�ضى ال�سرطان يف م�ست�شفى دبي وذلك يف لفتة �إن�سانية حلاملي هذا املر�ض
من الأطفال .وقالت هنا الفال�سي مدير �إدارة مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني
الثقافية الإ�سالمية بالإنابة �إن الزيارة جاءت �ضمن الدور االجتماعي الذي
تقوم به املراكز من خالل التوا�صل مع خمتلف فئات املجتمع والوقوف على
احتياجاتهم املادية واملعنوية وذلك لتعزيز قيمة التعاون بني �أف��راد املجتمع.
و�أكدت الفال�سي �أن الزيارة جاءت لبث الفرح وال�سرور يف نفو�س الأطفال من
خالل توزيع الهدايا و�إقامة حفل م�صغر �شارك فيه الأطفال والطاقم الإداري
والطبي بامل�ست�شفى �إ�ضافة �إىل الدار�سات من مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني
الإ�سالمية الثقافية.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة
ا�سم ال�شركة :ريا كيال�ش للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م) رقم الرخ�صة657860 :
العنوان :حمل  51م�ؤ�س�سة االوقاف و�ش�ؤون الق�صر -ال�سوق الكبري
ال�شكل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري1080931 :
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�سجل
ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة اع�ل�اه -كاتب ال�ع��دل ت��اري��خ ال�ق��رار :
 2012/9/23تاريخ ت�صديق ال�ق��رار 2012/9/23 :وعلى من لديه اي اعرتا�ض او
مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني املركز الدويل لال�ست�شارات وتدقيق احل�سابات يف
العنوان التايل :م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل 45
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .العنوان :مكتب رقم  213ملك م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة  ،ديرة  -هاتف  04-2501521:الفاك�س:
04-2501522

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/176ت عمل -م ع -ت � -أظ)
طالب التنفيذ /نبيل عمر ابراهيم ادم اجلن�سية :ال�سودان املنفذ �ضده :
تقنية االنابيب ملقاوالت �شبكات املياه اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
تقنية االنابيب ملقاوالت �شبكات املياه اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
 2012/2701عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق
 2013/4/2موعدا 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

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
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العدد  10745بتاريخ2013/3/20

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعـــــــالن

رقم املرجع 2013/184:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /احمد �صالح نا�صر حممد املازمي اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع وال�ت�ن��ازل ع��ن كامل احل�ص�ص البالغة ( )%100يف ال��راع�ف��ة لتجارة
االط��ارات مبوجب رخ�صة رقم ( )121625وذلك اىل ال�سيد� /ساد هاديفان انيل كومار
هندي اجلن�سية  -تعديالت اخرى :تنازل مالك الرخ�صة الخر وتغيري ال�شكل القانوين
من فردية اىل وكيل خدمات .وعمال لن�ص امل��ادة ( )16فقره  3من القانون االحتادي
رقم ( )22ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االع�لان للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع
االجراءات القانونية.

رقم املرجع 2013/328:
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ف�ضل احلق بنغالدي�ش اجلن�سية يرغب يف
البيع والتنازل عن  %90كامل ح�صتهم يف الرتخي�ص التجاري /ور�شة الزوره لت�صليح
وتركيب ع��ادم وب��راد ال�سيارات ترخي�ص جت��اري رق��م  22637وذل��ك لل�سيدة /بلقي�س
بروي�س اغ��ا باتيل برويز اغ��ا الهند اجلن�سية وال�سيد /دل��وار ح�سني حجي نويا مياه
بنغالدي�ش اجلن�سية وعمال لن�ص املادة ( )16فقره  3من القانون االحتادي رقم ()22
ل�سنة 1991م يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات
القانونية.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

دار الق�ضاء بال�شارقة

دار الق�ضاء بال�شارقة

املرجع  2013/57:ك ع ح
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
حمود عمر علي ال�صعيدي اجلن�سية :االم ��ارات وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (كراج زكية ) واملرخ�صة من دائرة البلدية
والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ( )62416وامل�سجل لدى غرفة التجارة
وال�صناعة بعجمان اىل ال�سيد /علي احمد حممد علي بحلوق اجلن�سية :االمارات
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي
ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز عبري للنظارات
رخ�صة رقم CN 1015279:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نا�صر را�شد علي عبيد احلليفي الزعابي ()%50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عمر حممد علي �سامل عو�ض من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /عمر حممد علي �سامل عو�ض من  %100اىل %50
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 0.40*0.40
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/مركز عبري للنظارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روعة للمفرو�شات
رخ�صة رقم CN 1195977:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  8*6اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/روعة للمفرو�شات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز بني اجل�سرين
للغط�س رخ�صة رقم CN 1200361:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4.50*1.50اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من/مركز بني اجل�سرين للغط�س

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ROUAH FURNITURE

�إعــــــــــالن

BAIN AL JUSRAIN DIVING CENTER

اىل/روعة للتجارة العامة

ROUAH GENERAL TREADING

اىل�/سيكر�س للمغامرات
ADVENTURE SEEKERS

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 جتارة عامة ()4610001
تعديل ن�شاط/حذف �صناعة املفار�ش املنزلية ()1392002
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة ار ادو�س للمقاوالت
والنقليات العامة رخ�صة رقم CN 1078863:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة ار ادو�س للمقاوالت والنقليات العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بور �سليو�شن للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1145664:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*2اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/بور �سليو�شن للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لينك لتعبئة االحبار
رخ�صة رقم CN 1181395:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة منري باندييال كوين حمي الدين كوتي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حمدان �سامل حمد را�شد علي الر�شيدي النعيمي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
حمدان �سامل حمد را�شد علي الر�شيدي النعيمي من  %100اىل %0
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

ABEER OPTICAL CENTER

اىل/مركز عبري للنظارات ذ.م.م

ABEER OPTICAL CENTER LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

POWER SOLUTION GENERAL CONTRACTING

اىل/بور �سليو�شن لل�صيانة العامة

ARADOS CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT ESTB

POWER SOLUTION GENERAL MAINTENANCE

اىل/م�ؤ�س�سة ار ادو�س للمقاوالت العامة

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا ال�صناعية يثي بناية 33
مكتب  20املالك بلدية املنطقة الغربية اىل ابوظبي م�صفح م  9بناية �شكري �سامل
م�صبح حميد املهريي
تعديل ن�شاط/ا�ضافة ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها ()4100002
تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت امليكانيكية  -الفئة اخلا�صة ()4220903.1
تعديل ن�شاط/حذف �صيانة التمديدات ال�صحية ()4329906
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

ARADOS GENERAL CONTRACTING EST

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة ()4923011
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة نادي للتدريب على ال�سباحة ()9312023
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال
فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة حامل امل�سك التجارية -
فرع رخ�صة رقم CN 1124606:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد بن حممد بن عبداهلل الزهراين
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4.0*1.0اىل 1*6
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة حامل امل�سك التجارية  -فرع
HAMAL AL MASK TRADING EST - BRANCH

اىل/دموع للعطور
DAMOO PERFUMES SHOP

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  10745بتاريخ 2013/3/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سما الدنيا لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1167083:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  4*2اىل 0.50*0.20
تعديل ا�سم جتاري:من�/سما الدنيا لل�صيانة العامة
SAMA AL DONYA GENERAL MAINTENANCE

اىل�/سما الدنيا للنقليات العامة
SAMA AL DONYA GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�شاط/ا�ضافة نقليات عامة ()4923011
تعديل ن�شاط/ا�ضافة خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الربية والبحرية ()0910018
تعديل ن�شاط/حذف ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جيوردانو لالزياء
ذ.م.م  -فرع ابوظبي وفروعها رخ�صة رقمCN 1019449:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمموعة اي  .تي  .ايه .
ا�سكون �ش.م.م E.T.A. ASCON GROUP LLC
تعديل ن�سب ال�شركاء/ايليتوب ليميتد من  %24اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبداهلل احمد الغرير
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سيد حممد �صالح الدين
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/املعروف احلديثة
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1235904:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبيد �سلطان يو�سف بن ن�صر الزعابي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي خلف �سعيد علي املعمري
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/ن�سيم ال�شوق
لالزياء رخ�صة رقم CN 1058123:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سلطان �سعيد عبداهلل الكتبي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فريده حممد زوجة/احمد نا�صر علي ح�سن احللقبي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1046002باال�سم التجاري �سل�سبيل للعبايات
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور القوع للهواتف املتحركة
رخ�صة رقم CN 1477694:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سايل جمدي �صبحي احمد خليل ()%49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمد حممد نخريه عي�ضه العفاري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حمد حممد نخريه عي�ضه العفاري من  %100اىل %51
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2.50*1اىل 2*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/نور القوع للهواتف املتحركة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شغل �سكاي روز
لالزياء رخ�صة رقم CN 1148940:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شم�سه �سعيد عبداهلل حطاب الظاهري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيخة كميد�ش زوجة نعمان عبيد مدغم �سعيد الكعبي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد
انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

NOOR AL QOUA MOBILE PHONES

اىل/نور القوع للهواتف املتحركة ذ.م.م

NOOR AL QOUA MOBILE PHONES LLC

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طريق ال�صحراء لتجارة
املالب�س رخ�صة رقم CN 1168478:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/طريق ال�صحراء لتجارة املالب�س
DESERT WAY READYMADE GARMENT

اىل/خياط الروافد للمالب�س الرجالية
AL RAWAFID GENTS TAILORING

الغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سريا
الكرتونيك رخ�صة رقمCN 1023201:
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)

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حممد خمي�س الربيكي
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1010261:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حممد خمي�س الربيكي للمقاوالت العامة
اىل/حممد خمي�س الربيكي لل�صيانة العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/في�صل العمر للنجارة واحلدادة
امل�سلحة رخ�صة رقم CN 1075749:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/في�صل جميل  -العمر من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /في�صل جميل  -العمر من  %100اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حامت �صالح فرج �سعيد عبدالعزيز الكثريي من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء
حامت �صالح فرج �سعيد عبدالعزيز الكثريي من  %0اىل %51
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  01*01اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري :من/في�صل العمر للنجارة واحلدادة امل�سلحة
اىل/في�صل العمر للنجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة فن امل�شرق العمال البا�سكو
والكرب�ستون رخ�صة رقم CN 1176103:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/م�صطفى حممد منذر �شقفة من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /م�صطفى حممد منذر �شقفة من  %100اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاطمة حممد ب�شري ح�سني ب�شري ال�شقفة من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /فاطمة حممد ب�شري ح�سني ب�شري ال�شقفة من  %0اىل %51
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.40*0.20اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة فن امل�شرق العمال البا�سكو والكرب�ستون

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1192840باال�سم التجاري م�ؤ�س�سة البيت
العريق للحجر الطبيعي 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

�إعــــــــــالن

MOHAMED KHAMIS ALBRAIKI GENERAL MAINTENANCE

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

اعــــــــــالن

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
مغ
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

FAN AL MASHREQ PASCO & CARBONSTONE WORKS

اىل�/شركة فن امل�شرق للنظافة العامة ذ.م.م

FAN AL MASHREQ GENERAL CO LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
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عربي ودويل

ف�صائل فل�سطينية تدعو �إىل الوحدة
•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

�أعلنت ف�صائل فل�سطينية ام�س �أن احلكومة الإ�سرائيلية
اجلديدة برئا�سة بنيامني نتنياهو حتمل نوايا عدوانية
،ودعت اىل التوحد يف مواجهتها .
وق ��ال ��س��ام��ي �أب ��و زه� ��ري ،ال �ن��اط��ق ب��ا��س��م ح��رك��ة حما�س
ليونايتد بر�س انرتنا�شونال� ،إن الأح��زاب امل�شكلة لهذه
احلكومة ذات برامج عدائي للفل�سطينيني ،وهو ما يجعل
احلكومة الإ�سرائيلية وق�ي��ادات�ه��ا ه��ي الأك�ث�ر تطرفاً يف
الكيان ال�صهيوين  .و�شدد �أبو زهري على �ضرورة توحد
ال�صف الفل�سطيني ملواجهة التحدي ال��ذي ت�شكله هذه
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ن�سبة م�ؤيدي �أداء �أوباما ترتاجع

احل�ك��وم��ة املتطرفة يف ظ��ل الثقة ب ��أن امل�ستقبل ل�شعبنا
وق�ضيته العادلة ولي�س لالحتالل الغا�صب .
من جهة �أخرى عربت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
يف بيان ت�سلمته يونايتد بر�س انرتنا�شونال �،أن احلكومة
الإ�سرائيلية اجلديدة متثل برنامج الإيغال يف اال�ستيطان
وقرع طبول احلرب يف املنطقة وجدول �أعمالها احلقيقي
ه��و ال�ت��و��س��ع والعن�صرية وج��رائ��م احل ��رب ب�ح��ق الأر� ��ض
والإن�سان الفل�سطيني ومقد�ساته .
وحذرت اجلبهة من ا�ستغالل احلكومة الإ�سرائيلية حلالة
اجلمود العربي للتو�سع يف اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي
الفل�سطينية.

••وا�شنطن-يو بي �أي:

�سجلت ن�سبة الأمريكيني الذين ينظرون ب�إيجابية �إىل اداء الرئي�س
الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا ت��راج�ع�اً ملحوظاً بحيث انخف�ضت للمرة
الأوىل منذ �أيلول �سبتمرب املا�ضي �إىل ما دون الـ 50%وبلغت .47%
و�أجرت �شبكة �سي �إن �إن الأمريكية ا�ستطالعاً للر�أي مع مركز �أو �آر
�سي لال�ستطالعات الدويل فتبني ان ن�سبة الذين ي�ؤيدون �أداء �أوباما
تراجعت �إىل  ،47%وه��ي �أول م��رة تكون فيها دون الـ 50%منذ
� 7أ�شهر تقريباً .كما تبني ان نظرة  54%من امل�ستطلعني �سلبية
جتاه اجلمهوريني ،وهي تفوق الـ 50%عند الرجل والن�ساء وال�شبان
وامل�سنني والأغنياء والفقراء على حد �سواء .و�أظهر اال�ستطالع ان

�شعبية الدميقراطيني لي�س هائلة �أي�ضاً �إذ ان موقف  46%من
امل�ستطلعني �إي�ج��اب��ي منهم م�ق��ارن��ة م��ع  548%نظرتهم �سلبية.
وقال  56%من امل�شاركني يف اال�ستطالع ان �أوباما ال يبذل ما يكفي
من اجلهد للعمل مع اجلمهوريني يف الكونغر�س ،فيما ر�أى 70%
ان اجلمهوريني لي�سوا متعاونني مبا يكفي .ويف ما يتعلق باملوازنة
وال�سيا�سة امل��ال�ي��ة ،ح�صل �أوب��ام��ا على ت��أي�ي��د  31%لعمله مقابل
 19%فقط وافقوا على �أداء جمهوريي الكونغر�س .و�أع��رب ثلثا
امل�ستطلعني عن اعتقادهم ب�أن �سيا�سات اجلمهوريني تف�ضل الأثرياء،
وو�صفوا �سيا�ساتهم باملتطرفة جداً ،فيما ذكر امل�ستطلعون ان اوباما
يتحلى بال�صفات ال�شخ�صية التي يتوجب توفرها يف الرئي�س .ي�شار
�إىل ان اال�ستطالع �شمل  1021را�شداً وهام�س اخلط�أ .3%

قطر ت�ستنكر عدم جتاوب ا�سرائيل مع البعثة الدولية لتق�صي احلقائق حول امل�ستوطنات
•• جنيف-وام:

�أعربت دولة قطر عن ا�ستنكارها
لعدم جتاوب ا�سرائيل مع البعثة
ال��دول�ي��ة لتق�صي احلقائق حول
امل���س�ت��وط�ن��ات وع ��دم ال���س�م��اح لها
بالدخول اىل ا�سرائيل واالرا�ضي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة للقيام
ب��امل�ه�م��ة امل��وك �ل��ة ال �ي �ه��ا م��ن قبل
جم�ل����س ح �ق��وق االن �� �س��ان التابع
ل�لامم املتحدة .و�أدان��ت قطر ما
ي�ت���س�ب��ب ب��ه وج� ��ود امل�ستوطنات
اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة غ �ي�ر ال�شرعية
م��ن ان�ت�ه��اك للعديد م��ن حقوق
الفل�سطينيني وللتمييز املنهجي
الذي ترتكبه ا�سرائيل يوميا �ضد
ابناء ال�شعب الفل�سطيني ف�ضال
ع��ن �سيا�سات ال�سلب وم�صادرة
االرا� � �ض� ��ي وال �ع �ن��ف والرتهيب
وال � �ه� ��دم وال �ت �� �ش��ري��د وال �ق �ي��ود
امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى ح��ري��ة التنقل
واال�� �س� �ت� �م ��رار يف ب� �ن ��اء اجل � ��دار
ال� �ع ��ازل ون �ق��ل ال �� �س �ك��ان .ونقلت
وكالة الأنباء القطرية عن �سعادة
ال�شيخة علياء �أحمد بن �سيف �آل
ثاين املندوب الدائم لدولة قطر
ل� ��دى م �ك �ت��ب االمم امل �ت �ح��دة يف
جنيف  -يف كلمتها �أمام الدورة الـ
 22ملجل�س حقوق االن�سان الليلة
املا�ضية يف �إطار البند ال�سابع من
ج ��دول اع �م��ال ال� ��دورة واخلا�ص

مب �ن��اق �� �ش��ة احل� � � ��وار التفاعلي
م ��ع ال �ب �ع �ث��ة ال ��دول� �ي ��ة لتق�صي
احل� �ق ��ائ ��ق ح � ��ول امل�ستوطنات
اال�سرائيلية  -قولها ان ممار�سات
ا�سرائيل التع�سفية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية مبختلف ا�شكالها
انتهاكا متعمدا و�صارخا للقانون
الدويل حلقوق االن�سان واجلنائي
ال� � � ��دويل والإن� � ��� � �س � ��اين ال� � ��دويل
واالتفاقيات واملعاهدات الدولية
ذات ال�صلة ومنها اتفاقية جنيف
الرابعة وانتهاكا كذلك ملبد�أ عدم
ج ��واز اال��س�ت�ي�لاء ع�ل��ى االرا�ضي
بالقوة واحلق يف تقرير امل�صري.
و�أدان ��ت اي�ضا عمليات االحتجاز
التع�سفي ال�ت��ي ت�ق��وم ال�سلطات
اال�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة وخ ��ا�� �ص ��ة بحق
االطفال الفل�سطينيني وعمليات
االع � �ت � �ق� ��ال االداري وتعذيب
املعتقلني الفل�سطينيني وتطبيق
�سيا�سات احل�صار وحرمان ال�شعب
الفل�سطيني من التمتع مب�ستوى
معي�شي م�لائ��م واال��س�ت�ف��ادة من
امل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة امل ��وج ��ودة يف
�أر� �ض��ه امل�ح�ت�ل��ة وال�ت�م�ت��ع بحرية
ال�ت�ع�ب�ير وح��ري��ة ال��و� �ص��ول �إىل
�أماكن العبادة.
وف �ي �م��ا رح �ب ��ت ال �� �ش �ي �خ��ة علياء
ب��ال �ع��ر���ض ال� ��ذي ق��دم��ه اع�ضاء
البعثة الدولية لتق�صي احلقائق
ح��ول امل���س�ت��وط�ن��ات اال�سرائيلية

�..أو� �ض �ح��ت ان �إج � ��راءات تهويد
مدينة القد�س وتغيري تركيبتها
ال��دمي��وغ��راف�ي��ة مل تعد �شعارات
�سيا�سية �أو �إدعاءات ثقافية ودينية
بل هي انتهاكات خطرية مل ت�سلم
م �ن �ه��ا ح �ت��ى ح��رم��ة االم� � ��وات يف
مقربة " م�أمن اهلل" مما يعك�س
�سيا�سة ا�سرائيل يف فر�ض االمر
ال� ��واق� ��ع ح �ت��ى و�إن ك ��ان ��ت هذه
ال�سيا�سة تعيق �إمكانية التو�صل
اىل ح��ل ال��دول�ت�ين و�إق��ام��ة دولة
فل�سطينية م�ت��وا��ص�ل��ة جغرافيا
وق��اب �ل��ة ل �ل �ح �ي��اة وت �� �ش �ك��ل عائقا
كبريا �أم��ام حتقيق �سالم �شامل
وعادل ودائم يف ال�شرق االو�سط.
وق��ال��ت �إن��ه وب�ن��اء على م��ا ورد يف
الفقرة ال�سابعة ع�شرة من تقرير
البعثة الدولية التي ت�شري اىل �أن
ان�شطة اال�ستيطان اال�سرائيلية
ت�شكل ج��رائ��م ح��رب وان ��ه يجب
اعتبار ا�سرائيل م�س�ؤولة عن هذه
االفعال ولعدم وجود م�ؤ�شر يدل
ع�ل��ى ان ا��س��رائ�ي��ل ��س��وف تتوقف
ع��ن ��س�ل��وك�ه��ا اال��س�ت�ي�ط��اين غري
ال �� �ش��رع��ي يف امل���س�ت�ق�ب��ل ..ف�إننا
ن� ��دع� ��و امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � � � ��دويل اىل
حت �م��ل م �� �س ��ؤول �ي��ات��ه االخالقية
واالن���س��ان�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة التخاذ
جميع االجراءات الكفيلة باجبار
ا�سرائيل على تنفيذ التزاماتها
الدولية وتطبيق القانون الدويل

دع � � ��ا رئ� �ي� �� ��س جل� �ن ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون
اخل��ارج �ي��ة يف جم �ل ����س ال�شيوخ
ال ��رو� � �س ��ي ،وم� �ب� �ع ��وث الرئي�س
ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ي�ن اخل ��ا� ��ص �إىل
�إف��ري�ق�ي��ا ،ميخائيل مارغيلوف،
�إىل ت �ق��دمي دع� ��م دويل جلهود
الإحت ��اد الإف��ري �ق��ي ال��رام�ي��ة �إىل
تعزيز الأمن يف بلدانه ،مبواجهة
امل�سلحني املت�شددين .
ونقلت و�سائل �إع�لام رو�سية عن
م��ارغ �ي �ل��وف ،ق��ول��ه ب �� �ش ��أن قمة
بريك�س امل�ق��رر عقدها يف جنوب
�أفريقيا �إننا نعترب �أن��ه يجب �أن
ت�ل�ق��ى ج �ه��ود االحت� ��اد الإفريقي
الرامية �إىل تعزيز الأم��ن �أو�سع
دعم دويل .
و�إذ � �ش��دد م��ارغ �ي �ل��وف ع �ل��ى �أن
م���ش�ك�لات الأم� ��ن ل��ن حت�ل�ه��ا �إال
دول �إفريقيا بنف�سها  ،اعترب �أنه

يجب م�ساعدة االحتاد الإفريقي
وتقدمي دعم �شامل له .
و�أو�� � �ض � ��ح �أن ال� �ق� �م ��ة �ستبحث
م�شكالت ال�ت�ط��رف الإ��س�لام��ي ،
م�ؤكداً �أن بالده �ست�شارك بن�شاط
يف ه� ��ذا ال �ن �ق��ا���ش  .واع� �ت�ب�ر �أن
الت�شدد ال يظهر نف�سه يف �أفريقيا

وا�شنطن بو�ست� :أمام الرئي�س
الأمريكي �أجندة كبرية

•• وا�شنطن-وكاالت:

قالت �صحيفة وا�شنطن بو�ست الأمريكية �إن من يرف�ضون زيارة الرئي�س
الأمريكي ب��اراك �أوباما �إىل �إ�سرائيل وال�ضفة الغربية والأردن الأ�سبوع
اجلاري ،رمبا ي�سيئون فهم طبيعة العالقات الإ�سرائيلية الأمريكية.
و�أ�ضافت يف افتتاحيتها �أن العالقات بني وا�شنطن وتل �أبيب من �ش�أنها �أن
ت�ؤدي �إىل مزيد من امل�شاكل للرئي�س الأمريكي على مدار ال�سنوات القليلة
القادمة ،مو�ضحة �أن ال��والي��ات املتحدة و�إ�سرائيل تختلفان ب�ش�أن زمان
وظروف توجيه �ضربة ع�سكرية للمن�ش�آت النووية الإيرانية.
كما �أن وا�شنطن وتل �أبيب قد تختلفان على ما يجب القيام به ملنع �سقوط
ال�صواريخ املتطورة والأ�سلحة الكيمياوية والبيولوجية ال�سورية ب�أيدي
الإرهابيني �أو و�صولها �إىل حزب اهلل يف لبنان.
وقالت �إن م�صلحة �أوباما تتمثل يف �إقناع �إ�سرائيل بعدم �شن �أي عمليات من
جانب واحد ،و�إقناعها ب�أن تثق ب�أن الواليات املتحدة �ستتدخل عندما يقت�ضي
الأمر هذا التدخل ،كما تتطلب الزيارة �إقناع �إ�سرائيل بخريطة الطريق
التي تو�صل �إىل حل الدولتني ،واحدة �إ�سرائيلية و�أخ��رى للفل�سطينيني.
و�أ�ضافت �أن �أوباما التقى رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو �أكرث
من لقائه لأي قائد �آخر يف العامل ،ولكن العالقات بينهما كانت تبعث على
املرارة واال�ستياء ،م�شرية �إىل �أن ا�ستطالعا للر�أي �أجرته �صحيفة معاريف
الإ�سرائيلية ك�شف عن �أن  68%من الإ�سرائيلني لهم وجهات نظر �سلبية
بالن�سبة للرئي�س الأمريكي �أوباما.
وقالت ال�صحيفة �إنه وكما يعرتف م�س�ؤولو البيت الأبي�ض ،ف�إن زيارة �أوباما
التي تبد�أ اليوم تهدف يف املقام الأول �إىل بناء اجل�سور مع الإ�سرائيليني
ومع نتنياهو على حد �سواء ،خا�صة و�أن الأخري �شكل للتو حكومة جديدة
من �ش�أنها �أن تبقيه يف من�صبه لعدة �سنوات �أخرى.
كما �أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن �أوب��ام��ا ل��ن يغفل ع��ن بحث عملية ال�سالم
املتعرثة ب�ين الإ�سرائيليني والفل�سطينيني يف املنطقة ،و�إىل �أن القادة
الفل�سطينيني وملك الأردن عبد اهلل الثاين الذي يلتقيه �أوباما اجلمعة ال
بد �أنهم �سيحثون الرئي�س الأمريكي على دفع عجلة ال�سالم �إىل الأمام.

ج �ن��وب ال �� �ص �ح��راء ف �ح �� �س��ب ،بل
�أي �� �ض��ا يف ج�م�ي��ع دول �أف��ري�ق�ي��ا ،
بالإ�شارة �إىل احلركات املناه�ضة
للكنائ�س يف نيجرييا واملواجهات
الطائفية يف كينيا.
و�أو�� �ض ��ح م��ارغ �ي �ل��وف �أن القمة
�ستبحث الق�ضية ال�سورية �أي�ضاً

االن�ساين يف االرا�ضي التي حتتلها
وال���ض�غ��ط عليها م��ن �أج ��ل وقف
ك��ل االن�شطة اال�ستيطانية دون
�شروط م�سبقة وازالة امل�ستوطنات
غ�ير ال�شرعية و�إن �ه��اء احتاللها
ارا�ضي دولة فل�سطني واجلوالن
ال�سوري وبقية االرا�ضي العربية
املحتلة .كما دع��ت جميع الدول
وال � �� � �ش� ��رك� ��ات ال � �ت� ��ي ت �� �س �ه��م يف
عمليات اال�ستيطان يف االرا�ضي
الفل�سطينية والعربية املحتلة اىل

� �س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك ن �ق��ا���ش (ح� ��ول
الأزم � ��ة ال �� �س��وري��ة)  ،م� ��ؤك ��داً �أن
دول جم�م��وع��ة بريك�س ال تقبل
�سيناريو التدخل م��ن اخل��ارج يف
ال�ش�ؤون الداخلية ال�سورية .
و�أ�شار �إىل �أن امل�سار العام للنقا�ش
ي�ستند �إىل م �ب��د�أ �أن ال�سوريني
ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ح ��ل م�شكالتهم
ب�أنف�سهم ،و�أن �أط ��راف املجتمع
ال� � ��دويل مي �ك �ن �ه��م امل �� �س��اه �م��ة يف
حدوث ذلك ،لي�س �إال  .و�أ�ضاف �أن
القمة املرتقبة �ست�ساعد يف الدفع
ب�ف�ك��رة �إن �� �ش��اء م���ص��رف بريك�س
الدويل ،مرجحاً يف الوقت نف�سه
�أال يتم افتتاحه هذه املرة.
و�أ�شار مارغيلوف �إىل �أن التعاون
م��ع دول جمموعة بريك�س يتيح
للدول الإفريقية زيادة م�شاركتها
ال�سيا�سية واالقت�صادية يف احلياة
ال ��دول� �ي ��ة ،م �� �ش�ي�راً �إىل �أن هذا
التعاون له طابع �شراكة.

وقف دعمها وتعاملها مع ا�سرائيل
وال �� �ش��رك��ات اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة التي
ت��رت�ب��ط ب��ال�ن���ش��اط اال�ستيطاين
غري ال�شرعي ..م�ؤكدة يف الوقت
ذات ��ه ع�ل��ى اه�م�ي��ة ان �ه��اء �سيا�سة
االف �ل�ات م��ن ال�ع�ق��اب وم�ساءلة
جميع امل���س��ؤول�ين ع��ن انتهاكات
ح � �ق� ��وق االن� � ��� � �س � ��ان وال � �ق� ��ان� ��ون
ال � ��دويل االن �� �س��اين يف االرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وحما�سبة
ك��ل ال��ذي��ن ارت�ك�ب��وا ج��رائ��م حرب

وجرائم �ضد االن�سانية وانتهاكات
حلقوق االن�سان �ضد ابناء ال�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي وحت �ق �ي��ق العدالة
وان�صاف ال�ضحايا.
وجددت التزام قطر بدعم ال�شعب
الفل�سطيني يف ن���ض��ال��ه العادل
لنيل كافة حقوقه امل�شروعة وحقه
يف ت�ق��ري��ر امل���ص�ير و�إق��ام��ة دولة
فل�سطني امل�ستقلة ذات ال�سيادة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية عند
حدود العام . 1967

هاغل يعيد النظر با�سرتاتيجية �أمريكا الع�سكرية

•• وا�شنطن-رويرتز:

ك�شف م�س�ؤولون �أمريكيون �أن وزير الدفاع �شاك هاغلأمر كبار امل�س�ؤولني بالوزارة
ب��إع��ادة النظر يف الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الأمريكية التي �أق��رت العام املا�ضي
لتحديد ما قد يلزم من تعديالت للأولويات ب�سبب خف�ض امليزانية الذي طبق من
�أول م��ار���س�-آذار .و�أو�ضحت مذكرة من
هاغل ح�صلت روي�ترز على ن�سخة منها
�أن املراجعة التي ت�ستمر �شهرين �ستحدد
اخل� �ي ��ارات الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الرئي�سية
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال ��دول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت��واج��ه
اجل�ي����ش يف ال���س�ن��وات ال�ع���ش��ر القادمة،
و��س�ت�ق��دم �إط ��ار ال�ع�م��ل مل�ي��زان�ي��ة الدفاع
للعام امل��ايل  .2015و�ست�شكل مراجعة
الإ�سرتاتيجية �أي�ضا الأ�سا�س للمراجعة
الدفاعية التي جتريها الوزارة كل �أربعة
�أعوام واملقررة يف فرباير�-شباط 2014
وتقيم امل��راج�ع��ة ال�ت��ي جت��رى بتفوي�ض
من الكونغر�س التهديدات والتحديات
التي تواجه اجلي�ش الأمريكي يف املدى البعيد .وقال م�س�ؤول كبري بوزارة الدفاع
�إن املراجعة التي �أمر بها هاغل لي�ست بداية جديدة باجتاه �إ�سرتاتيجية جديدة
 ،لكنها �ستعمل بناء على التوجيهات الإ�سرتاتيجية التي واف��ق عليها الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما العام املا�ضي وتدعو �إىل حتويل الرتكيز �إىل منطقة �آ�سيا
واملحيط الهادي.

�أوباما يبحث عن �أر�ضية مع نتنياهو
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال��ت �صحيفة ن�ي��وي��ورك تاميز
ام� �� ��س �إن �أح� � ��د �أه� � � ��داف زي � ��ارة
الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما
املرتقبة �إىل �إ�سرائيل هو �إيجاد
�أر�� �ض� �ي ��ة م �� �ش�ت�رك��ة م� ��ع رئي�س
وزرائ �ه��ا بنيامني نتنياهو ب�ش�أن
ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �� �ص��دي لإي� � ��ران التي
تعكف على تطوير برنامج نووي
تخ�شى كل من وا�شنطن وتل �أبيب
�أن يتمخ�ض يف نهاية املطاف عن
�إنتاج قنبلة نووية.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة يف تقريرها
�إىل �أن اخل�لاف��ات العلنية ،التي
و��س�م��ت ع�لاق��ة �أوب��ام��ا بنتنياهو
على خلفية التعامل مع املو�ضوع
الإي��راين ،قد ت�ضاءلت يف الآونة
الأخ �ي�رة ب�ي��د �أن ك�لا الزعيمني
م��ا ب��رح��ا ينظران �إىل الربنامج
ال �ن��ووي الإي� � ��راين م��ن زاويتني
خم �ت �ل �ف �ت�ين مت � ��ام االخ � �ت�ل��اف.
ف�ف��ي م�ق��اب�ل��ة �أج��رت �ه��ا م�ع��ه قناة
تلفزيونية �إ�سرائيلية الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي ،ق ��ال �أوب ��ام ��ا �إن الأم ��ر
�سي�ستغرق م��ن �إي ��ران �أك�ث�ر من
عام �أو نحو ذلك لكي تنتج �سالحا
نوويا.
م� ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ن �ت �ن �ي��اه��و ،يف
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مو�سكو تدعو �إىل دعم دويل لالحتاد الأفريقي
•• مو�سكو-يو بي �أي:

March

Wednesday 20

مل تنم مدينة ب�ن�غ��ازي (��ش��رق��ي ليبيا) ليلة ال�ب��ارح��ة ،وه��ي تتزين
لالحتفال ب��ذك��رى الت�صدي لأرت ��ال ق��وات العقيد الليبي الراحل
وعجت ميادين املدينة
معمر القذايف يف مثل هذا اليوم قبل عامنيّ .
بالن�صب التذكارية و�صور �ضحايا املعركة و�شعارات الثورة ،وحلقت
ال�ط��ائ��رات احلربية على ارت�ف��اع منخف�ض حتية للطيارين الذين
�شاركوا يف تدمري قوات القذايف عند املدخل الغربي .غري �أن عبارات
قليلة �أدىل بها �شاب تطوع لتنظيف الطريق بالقرب من ج�سر حماة
ال�شرق غربي بنغازي اختزلت امل�شهد برمته ،حيث قال �أحمد م�سعود
الأم�ين �إن مرحلة القتال وال�سالح انتهت ،وح��ان الآن موعد القلم
والبناء ،يف �إ�شارة �صريحة �إىل بداية عهد جديد .وقد ا�ستعدت بنغازي
النظام ال�سابق مبكرا ،ودخلت يف عدة مواجهات قبيل ان��دالع الثورة
يف  15فرباير�-شباط  ،2011وفق رواية عدد من الثوار .واعتربها
العقيد الليبي ال��راح��ل معمر ال�ق��ذايف ط��وال ف�ترة حكمه متمردة .
واحت�ضنت املدينة الثورة و�صارت وجهة للثوار ،وكان الفتا �أنها �شهدت
بعد انتهاء حرب التحرير اغتياالت وتفجريات وا�سعة �شملت عنا�صر
�أمن النظام ال�سابق .وال يزال وقع نداءات الإذاعي خالد علي ب�صوت
جهوري يدوي يف �أرجاء املدينة ليلة  18مار�س�-آذار عام  2011على
جميع ال�ضباط و�ضباط ال�صف من جنود و�أفراد متطوعني التوجه
فورا ب�أ�سلحتهم �إىل منطقة املقرون ،وذلك حت�سبا ودفاعا عن املدخل
الغربي لبنغازي ،والت�صدي لقوات القذايف .يطلب التوجه حاال على
وجه ال�سرعة ،فاللحظات الآن ال تقبل �أي تباط�ؤ �أو تخاذل بنغازي
�أمانة يف �أعناقكم ،والآن وقتكم يا رجال .
كابول
قتل  5م�سلحني من طالبان ،يف عمليات م�شرتكة نفذتها القوات
الأمنية الأفغانية وقوات امل�ساعدة الدولية يف �أفغان�ستان (�إي�ساف)
خالل ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين الأخ�يرة يف مناطق خمتلفة من
البالد.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية ،يف بيان ام�س الثالثاء� ،إن قواتها
ن� ّف��ذت م��ع (�إي���س��اف) ع��دة عمليات م�شرتكة مبناطق خمتلفة من
�أفغان�ستان ،وقتلت  5م�سلحني من حركة طالبان ،وجرحت اثنني،
واعتقلت � 17آخرين و�أ�ضاف البيان �أن هذه العمليات ُن ّفذت بواليات
كابول ،وقندز ،وقندهار ،وزابول ،و�أوروزغان ،ولوغار ،وهلمند ،وفرح
و�ضبطت يف العمليات كميات من الأ�سلحة ومل تتحدث الوزارة عن
خ�سائر يف �صفوف القوى الأمنية.
بكني
ذكرت منظمات غري حكومية ام�س ان �سيدة تيبتية احرقت نف�سها يف
منطقة ت�شهد ا�ستياء كبريا من بكني يف خطوة يائ�سة دفعت ال�سلطات
اىل اعتقال زوجها فورا وا�ضرمت كون�شوك وانغمو الثالثينية ،النار
يف مالب�سها يف اقليم �سي�شوان ،كما ذكرت منظمة احلملة الدولية
للدفاع عن التيبت.
واكدت منظمة التيبت حرة فري تيبت اي�ضا وفاتها.
وي�ضم اقليم �سي�شوان الواقع جنوب غرب ال�صني على �سفح منطقة
التيبت التي تتمتع بحكم ذاتي عددا كبريا من التيبتيني.
ومنذ  ،2009اح��رق اك�ثر من  110تيبتيني انف�سهم ما ت�سبب
بوفاة معظمهم ،احتجاجا على الهيمنة ال�صينية على هذه املنطقة
يف جبال الهيماليا.
وت�ؤكد ال�صني انها حررت �سلميا التيبت وح�سنت و�ضع �سكانه عرب
متويلها التنمية االقت�صادية يف هذه املنطقة الفقرية والنائية.
لكن العديد من التيبتيني مل يعودوا يتحملون ما يعتربونه هيمنة
متنامية التنية الهان التي ت�شكل الغالبية ال�ساحقة يف ال�صني ،وقمع
ديانتهم وثقافتهم.
و�شهدت التيبت وخ�صو�صا عا�صمتها يف  2008اعمال عنف دامية
مناه�ضة لل�صني .وبد�أت هذه التظاهرات يف العا�شر من �آذار-مار�س،
يف ذك��رى التمرد على و�صاية بكني يف  1959قبل ان تت�سع اىل
مناطق اخرى يف ال�صني حيث تقيم اقليات تيبتية.

الفاتيكان ين�صب البابا
فرن�سي�س مب�شاركة وا�سعة

•• الفاتيكان-يو بي �أي:

كلمة �ألقاها �أم��ام الأمم املتحدة
اخل��ري��ف ال �ف��ائ��ت� ،إن �إي� ��ران قد
تعرب مرحلة حرجة يف طريقها
لت�صنيع قنبلة نووية بحلول ربيع
العام احلايل �أو �صيفه.
واعتربت ال�صحيفة �أن ت�صريحات
�أوب��ام��ا للتلفزيون الإ�سرائيلي
ح � ��دث ن� � � ��ادر ،ذل � ��ك �أن � � ��ه �أع� �ل ��ن
فيها ج ��دوال زم�ن�ي��ا ا��س�ت�ن��ادا �إىل
م�ع�ل��وم��ات ا�ستخبارية �أمريكية
ح ��ددت امل��وع��د امل�ت��وق��ع المتالك
�إيران �سالحا نوويا.

و�ستتاح للزعيمني فر�صة لبحث
تلك اخلالفات يف اجتماع مطول
��س�ي�ع�ق��دان��ه غ ��دا الأرب� �ع ��اء وعلى
مائدة الع�شاء م�ساء نف�س اليوم.
ومن املتوقع �أن ي�شدد �أوباما خالل
اللقاء على �أهمية ال�ضغوط التي
مور�ست على االقت�صاد الإيراين
بف�ضل العقوبات املفرو�ضة على
ط �ه��ران ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل التقدم
الذي طر�أ على املفاو�ضات اجلارية
بني القوى الكربى و�إيران.
ويرى حمللون �أن التحالف الذي

�شكلته الواليات املتحدة بات حمل
�إع�ج��اب نتنياهو م��ع �أن��ه ال يزال
يطالب وا�شنطن مبمار�سة مزيد
من ال�ضغط على �إيران.
ويعتقد بع�ض املحللني �أن �أوباما
له اليد العليا على نتنياهو ذلك
�أن ثمة �شــــكوكا انتابــــــت �إ�سرائيل
منذ العام املن�صرم ب�شــــ�أن احلكمة
م��ن االن� �ف ��راد ب���ش��ن ��ض��رب��ة على
�إي � � ��ران يف وق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ت ال تـــــــزال
امل� �ف ��او�� �ض ��ات م �ع �ه��ا جت� ��ري على
نطاق وا�سع.

جرت ام�س يف �ساحة القدي�س بطر�س بالفاتيكان مرا�سم تن�صيب البابا
اجلديد فرن�سي�س  ،مب�شاركة مئات �آالف الأ�شخا�ص ووف��ود حكومية من
�أكرث من  130بلدا ور�ؤ�ساء �أكرث من  30دولة.
وبد�أت املرا�سم بو�صول البابا �إىل ال�ساحة على منت �سيارة جيب مفتوحة
فحيا واقفاً اجلموع الآتية من �أرجاء العامل والتي ل ّوحت ب�أعالم بالدها.
وتوقف البابا يف �إحدى النقاط ليق ّبل طفلني من بني احل�شود ،وتابع ملقياً
حت ّيته ومبت�سماً للجموع.
وع�ن��د ال��و��ص��ول ارت ��دى ال�ب��اب��ا ث�ي��اب ال�ت�ن���ص�ي��ب.وب��د�أ اجل��زء ال��دي�ن��ي من
االحتفال ب�صالة البابا اجل��دي��د �أم��ام �ضريح القدي�س بطر�س ،ليت�س ّلم
بعدها ال��درع البابوي نف�سه الذي كان للبابا ال�سابق ،ثم ت�س ّلم من عميد
جممع الكرادلة الكاردينال �أجنلو �سودانو ،خامت البابوية الذي اختار البابا
فرن�سي�س �أن يكون م�صنوعاً من الف�ضة ومطلياً بالذهب ،على عك�س ما
كان �سائداً عند الباباوات ال�سابقني الذين كانت خوامتهم م�صنوعة من
الذهب .واخلامت من ت�صميم �إنريكو مانفريني ور�أى الكثريون �أن اختيار
الف�ضة خلامت البابا ،هو �إ�شارة �إىل �أنه يهدف الن يكون بابا الفقراء  .وخالل
االحتفال كانت كل التالوات خم�ص�صة لالحتفال بالقدي�س يو�سف ،و�أن�شد
الإجنيل باللغة اليونانية .وتال البابا عظته باللغة الإيطالية ،و �شدد فيها
على الت�شبث بالأمل رغم كل ال�صعوبات ،وق��ال �إن ال�سلطة البابوية هي
�سلطة اخلدمة ،خدمة الأ�ضعف والأكرث حاجة وانتهى االحتفال بالقدا�س
احلربي الأول للبابا الذي ح ّيا ر�ؤ�ساء بعثات البلدان الأجنبية التي �شاركت
باالحتفال.
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بان يهنئ اليمن باحلوار الوطني
•• نيويورك-ا ف ب:

هن�أ االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون الرئي�س
ال�ي�م�ن��ي واحل �ك��وم��ة ع �ل��ى ب ��دء احل � ��وار ال��وط �ن��ي يف
البالد.
وقال بان يف بيان ان ال�سلطات اظهرت العزم واحلكمة
بابقاء العملية االنتقالية على ال�سكة بالرغم من
وجود الكثري من العوائق .
وا� �ض��اف ال�ب�ي��ان ان احل ��وار ال��وط�ن��ي مي�ث��ل منا�سبة
تاريخية لل�شعب اليمني مبن فيه الن�ساء وال�شبان
وك��ان ب��د�أ االث�ن�ين يف �صنعاء ح��وار وط�ن��ي مف�صلي
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يهدف اىل و�ضع د�ستور جديد لليمن وحل م�شاكله
الكربى ،فيما اعترب الرئي�س عبدربه من�صور هادي
ان مفتاح النجاح يكمن يف معاجلة ق�ضية اجلنوب
حيث تت�صاعد احل��رك��ة االنف�صالية التي قتل احد
منا�صريها يف مواجهات مع ال�شرطة.
وينعقد احلوار برئا�سة هادي وبرعاية االمم املتحدة
املمثلة مببعوثها اخلا�ص جمال بن عمر ،وجمل�س
التعاون اخلليجي الذي ح�ضر امينه العام عبداللطيف
ال��زي��اين ،وامن��ا يف ظل مقاطعة من غالبية مكونات
احلراك اجلنوبي املطالب بالعودة اىل دولة اجلنوب
التي كانت م�ستقلة حتى العام .1990

•• بكني-ا ف ب:

بكني ت�ؤكد عمق امل�صالح مع �أمريكا

اعلن الرئي�س ال�صيني اجلديد �شي جينبينغ خالل لقائه مع وزير اخلزانة االمريكية جاكوب لو ام�س ان لل�صني والواليات املتحدة الكثري من
امل�صالح امل�شرتكة  .وقال خالل ا�ستقباله الوزير االمريكي يف ق�صر ال�شعب يف بكني لدينا الكثري من امل�صالح امل�شرتكة يف العالقات بني ال�صني
والواليات املتحدة ،لكن بع�ض اخلالفات اي�ضا وهو امر ال ميكن تفاديه  .وتابع �شي الذي انتخب رئي�سا للبالد اال�سبوع املا�ضي ان البلدين
�سي�ستفيدان اىل حد كبري اذا تعامال مع هذه العالقة من وجهة نظر ا�سرتاتيجية على املدى الطويل  .وت�أتي زيارة لو التي ت�ستمر ملدة يومني
يف وقت ت�صاعد فيه التوتر بني البلدين بعد ان اتهمت الواليات املتحدة ال�صني بالتورط يف عمليات قر�صنة معلوماتية �ضد �شركات امريكية،
وهو امر حذرت وا�شنطن من انه ميكن ان ي�ضر بالعالقات بني البلدين .وكان تقرير ا�صدرته �شركة مانديانت االمريكية لالمن املعلوماتي
ال�شهر املا�ضي ا�شار اىل ان وحدة تابعة للجي�ش ال�صيني �سرقت كميات كبرية من املعلومات من  141منظمة على االقل غالبيتها يف الواليات
املتحدة .ورف�ضت ال�صني االتهامات االمريكية ب�شدة م�ؤكدة انها تتعر�ض اي�ضا للقر�صنة املعلوماتية ،بينما اعتربت وزارة الدفاع ان تقرير �شركة
مانديانت ال ا�سا�س له  .ويعتزم لو ان يتناول م�سالة القر�صنة املعلوماتية خالل حمادثاته مع امل�س�ؤولني ال�صينيني اجلدد ،ح�سبما افاد م�س�ؤول
امريكي اجلمعة راف�ضا الك�شف عن هويته لل�صحافة.

اتهام كامريون بتهديد حرية ال�صحافة

احلر ينفي ا�ستخدام الكيماوي ويتهم دم�شق

�سليمان :الغارة ال�سورية على لبنان انتهاك لل�سيادة
•• عوا�صم-وكاالت:

و�صف الرئي�س اللبناين مي�شال
�سليمان ،الق�صف اجلوي ال�سوري
الرا�� � ��ض ل �ب �ن��ان �ي��ة ب��ان��ه انتهاك
م��رف��و���ض ل�ل���س�ي��ادة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،
واعلن عن توجيه ر�سالة احتجاج
اىل �سوريا بهذا ال�ش�أن.
وق � ��ال ب �ي��ان رئ��ا� �س��ي ،ام� �� ��س� ،إن
�سليمان املوجود حاليا خارج لبنان
اع�ت�بر الق�صف اجل��وي ال�سوري
داخ��ل االرا�ضي اللبنانية انتهاكا
مرفو�ضا لل�سيادة اللبنانية .
وا� �ض��اف ان �سليمان ك� ّل��ف وزير
اخلارجية عدنان من�صور توجيه
ر�� �س ��ال ��ة اح� �ت� �ج ��اج اىل اجلانب
ال���س��وري بهدف ع��دم ت�ك��رار مثل
هذه العمليات .
ودانت فرن�سا الغارة ال�سورية على
ل�ب�ن��ان ،وو�صفتها ب��أن�ه��ا انتهاك
جديد وخطري لل�سيادة اللبنانية،
وذلك بعيد �إدانة الواليات املتحدة
للواقعة التي اعتربتها ت�صعيدا
كبريا.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م وزارة
اخلارجية الفرن�سية فيليب اليو
�إن ال �غ��ارة اجل��وي��ة ال �ت��ي �شنتها
ق ��وات ال�ن�ظ��ام ال���س��وري امل�سلحة

داخ � ��ل الأرا�� � �ض � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة يف
منطقة عر�سال �شرقي لبنان متثل
انتهاكا جديدا وخطريا ل�سيادة
لبنان ،واعتربها ت�صعيدا.
و�أ�ضاف املتحدث با�سم اخلارجية
يف بيان� -أن فرن�سا تدين ب�شدةه��ذا الت�صعيد ،وت ��ؤك��د حر�صها
ع�ل��ى ��س�ي��ادة ل�ب�ن��ان وع�ل��ى حرمة

ح� ��دوده �أي �� �ض��ا .وك��ان��ت طائرات
ح��رب�ي��ة وم��روح �ي��ات � �س��وري��ة قد
ق���ص�ف��ت ب�ع��د ظ�ه��ر �أم ����س الأول
منطقة ع�ل��ى احل ��دود اللبنانية
م ��ن ج �ه��ة ال� ��� �ش ��رق ،ب �ح �� �س��ب ما
�أف��ادت م�صادر متطابقة ،يف �أول
غ� ��ارة م ��ن ه ��ذا ال �ن ��وع م �ن��ذ بدء
الثورة ال�سورية قبل �سنتني.

ب��دوره��ا� ،أدان��ت ال��والي��ات املتحدة
ال � �غ� ��ارة ال �� �س��وري��ة ع �ل��ى لبنان،
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية
الأم�ي�رك� �ي ��ة ف �ي �ك �ت��وري��ا نوالند
�إن ه ��ذه ال� �غ ��ارة مت �ث��ل ت�صعيدا
ك� �ب�ي�را يف االن� �ت� �ه ��اك ��ات ل�سيادة
الأرا�ضي اللبنانية تتحمل �سوريا
م�س�ؤوليته.

تداعيات ن�شر قوة عراقية قرب �سوريا
•• بغداد-وكاالت:

ات�ف��ق �سيا�سيون وم��راق�ب��ون على �أن
ت���ش�ك�ي��ل احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة لقوة
�أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا اجل��زي��رة ج ��اء نتيجة
خم��اوف�ه��ا م��ن ال �ت �ط��ورات احلا�صلة
ب�سوريا .يف حني قوبل حتريك هذه
القوات ملنطقة �سنجار احلدودية مع
�سوريا بعد �أح��داث منفذ اليعربية،
مب �ظ��اه��رات راف �� �ض��ة م��ن الأه � ��ايل،
�إ�ضافة ملطالبة التحالف الكرد�ستاين
ب ��إب �ع��اد ال� �ق ��وات ع ��ن امل��دي �ن��ة .فقد
�شهدت مدينة �سنجار يف حمافظة
ن�ي�ن��وى م �ظ��اه��رات ك�ب�يرة لأهاليها
ت �ط��ال��ب ب �خ ��روج ه ��ذه ال� �ق ��وات من
املدينة ،م�ؤكدين �أن مناطقهم �آمنة
وال حت� �ت ��اج ل ��وج ��وده ��ا ،وم�ب�رري ��ن
رف���ض�ه��م ل��وج��ود ه��ذه ال �ق��وات ب�أنه
��س�ي�ج�ل��ب ع� ��دم اال� �س �ت �ق��رار نتيجة
وجود تنظيمات م�سلحة �ست�ستهدف
هذه القوات .وقال قائم مقام ق�ضاء

� �س �ن �ج��ار م �ي �� �س��ر ح �ج ��ي يف حديث
� �ص �ح �ف��ي �إىل وك ��ال ��ة امل� � ��دى بر�س
�إن ت�شكيالت ق �ي��ادة ع�م�ل�ي��ات دجلة
املتمركزة يف ق�ضاء �سنجار ان�سحبت
�إىل مقرها يف ناحية ربيعة  ،م�ؤكدا
�أن االن �� �س �ح��اب ج ��اء ن�ت�ي�ج��ة �ضغط
املظاهرات واالعت�صامات التي نظمها

الأه ��ايل احتجاجا على وج��وده��ا يف
الق�ضاء  .من جهته قال ع�ضو جلنة
الأمن والدفاع عن القائمة العراقية
ح��ام��د امل�ط�ل��ك �إن احل�ك��وم��ة �شكلت
هذه القوات لتخوفها من املظاهرات
امل �� �س �ت �م��رة يف حم ��اف� �ظ ��ات الأن � �ب ��ار
ون�ي�ن��وى وك��رك��وك و� �ص�لاح الدين،

مو�ضحا �أن احلكومة ت�سعى لتطويق
تداعيات هذه املظاهرات ،ال �سيما يف
ن�ي�ن��وى ال�ت��ي ح�صلت فيها عمليات
ق �ت��ل ل �ل �م �ت �ظ��اه��ري��ن والنا�شطني
يف ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه امل �ظ��اه��رات و�شيوخ
بع�ض ال�ع���ش��ائ��ر� .أ� �ض��اف امل�ط�ل��ك �أن
اال��ش�ت�ب��اك��ات ال�ت��ي ج��رت ع�ن��د منفذ
ال�ي�ع��رب�ي��ة م�ط�ل��ع ال���ش�ه��ر اجل� ��اري،
واال��ش�ت�ب��اك��ات ب�ين اجلي�ش العراقي
واجلي�ش ال�سوري احلر التي �أدت �إىل
مقتل ع��دد م��ن اجل�ن��ود العراقيني،
دف �ع��ت احل �ك��وم��ة �إىل ت���ش�ك�ي��ل هذه
ال �ق��وات وت��وزي �ع �ه��ا مب�ن��اط��ق قريبة
م��ن احل � ��دود .وح� ��ذر م��ن تداعيات
ال�ت��دخ��ل املبا�شر م��ن قبل احلكومة
يف ال�ش�أن ال�سوري ،م�ؤكدا �أن واقعة
قتل اجل�ن��ود ال���س��وري�ين يف عكا�شات
(منطقة غربية حدودية مع �سوريا)
دل �ي��ل ع �ل��ى خ� �ط ��ورة زج ال� �ع ��راق يف
ال�ش�أن ال�سوري والوقوف �إىل جانب
نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد.

مباحثات على م�ستوى خرباء حول نووي �إيران
•• بروك�سل-ا ف ب:

عر�ض خرباء من الدول الكربى
على نظرائهم االيرانيني يف ايران
تفا�صيل ح��ول مقرتحاتهم من
اجل اخلروج من الطريق امل�سدود
الذي و�صلت اليه املفاو�ضات حول
امل �ل��ف ال� �ن ��ووي االي � � ��راين املثري
ل�ل�ج��دل ،ح�سبما اع�ل��ن متحدث
با�سم االحتاد االوروبي ام�س .
وعقدت املباحثات التقنية �ضمن
اج �ت �م��اع م�غ�ل��ق مل ت�ت���س��رب منه
اي معلومات ح��ول حتقيق تقدم
حمتمل يف املفاو�ضات بني ايران
وجم� �م ��وع ��ة ( 1+5ال � ��والي � ��ات
امل� �ت� �ح ��دة وف��رن �� �س��ا وبريطانيا
ورو�سيا وال�صني وامل��ان�ي��ا) والتي
ا�ست�ؤنفت يف �شباط-فرباير بعد
توقف ا�ستمر ثمانية ا�شهر.
ومن املقرر ان تتوا�صل املباحثات
ع�ل��ى م�ستوى امل�ف��او��ض�ين يومي
 5و 6ن�ي���س��ان-اب��ري��ل يف املاتي
(ك��زاخ���س�ت��ان) ،بح�سب املتحدث
ب��ا� �س��م ك��اث��ري��ن ا� �ش �ت��ون وزي� ��رة
خارجية االحت��اد االوروب��ي والتي
ت�ترا���س املفاو�ضات بالنيابة عن
جمموعة .1+5
وتابع املتحدث ان خ�براء القوى
الكربى برئا�سة �ستيفن كليمنت
خ�ب�ير ال �� �ش ��ؤون ال �ن��ووي��ة اعطوا
تفا�صيل جديدة حول املقرتحات

امل�ع��دل��ة ال �ت��ي ق��دم��ت يف امل��ات��ي .
وا�ضاف ان االجتماع �شكل فر�صة
ل �ل �خ�براء م��ن اج ��ل ال�ت�ب��اح��ث يف
مواقف كل جانب حول عدد من
امل�سائل التقنية .
ويف املاتي عر�ضت جمموعة 1+5
اقرتاحا معدال ال ي�شرتط وقف
ب ��ل ت �ع �ل �ي��ق ن �� �ش��اط��ات تخ�صيب
ال � �ي� ��وران � �ي� ��وم ب �ن �� �س �ب��ة ،20%
وخ�ف����ض ح�ج��م امل �خ��زون احلايل
ل �ل �ي��وران �ي��وم امل�خ���ص��ب ب20%
وال � � ��ذي مت �ل �ك��ه اي � � ��ران وتعليق

الن�شاطات يف موقع فوردو (املبني
يف ج��وف جبل وي�صعب تدمريه
بعمل ع�سكري).
يف امل �ق��اب��ل ،ي �ت��م ت�خ�ف�ي��ف بع�ض
ال� �ع� �ق ��وب ��ات ك �ت �ل��ك امل �ف ��رو� �ض ��ة
ع� �ل ��ى جت� � � ��ارة ال � ��ذه � ��ب وق� �ط ��اع
البرتوكيميائيات ب�شكل خا�ص.
واع � �ت �ب�رت اي � � ��ران ان االق �ت��راح
ي�شـــــكل منعطفا يف املحادثات
لكنها ا��ش�ـ�ترط��ت رف�ـ�ـ��ع عقوبات
اك�ب��ر ل�ت���س�ـ�ت�ه�ي��ل ال �ت��و� �ص��ل اىل
اتفاق.

ودع ��ا ال��رئ�ي����س االم�يرك��ي باراك
اوب� � ��ام� � ��ا ط� � �ه � ��ران اىل ات � �خ ��اذ
اج� � ��راءات ف��وري�ـ�ـ�ـ�ـ��ة وملمو�ســــة
ح��ول برناجمها ال �ن��ووي و�صرح
اوب��ام��ا يف ر�سالة فيديو موجهة
اىل االي ��ران �ي�ي�ن مب�ن��ا��س�ب��ة عيد
ال�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��وروز (ال�ســـــنة اجلديدة)
ل� �ق ��د ح � � ��ان ال � ��وق � ��ت لتتخــــذ
احل �ك��وم��ة االي��ران �ي �ـ �ـ��ة اج � ��راءات
فورية وملو�سة للحد من التوتر
والتو�صل اىل حل دائ��م للم�سالة
النووية .

و�أ� � �ض ��اف ��ت �أن ه � ��ذا ال � �ن ��وع من
انتهـــــاك ال���س�ي��ادة غيــر مقبول
على الإط�ل�اق  ،وطالبــــت نظام
دم���ش��ق ب��اح�ترام ��س�ي��ادة لبنـــــان
مبوجب قــــــرارات جمل�س الأمــن
الدولــي.
وك ��ان م���ص��در �أم �ن��ي ل�ب�ن��اين �أكد
�أن ال�صواريخ �سقطت يف منطقة
ج� ��رود ع��ر� �س��ال يف وادي البقاع
ب�شرقي البالد.
من جهتــــه قـــــال تلفزيون املنار
التابع حلزب اهلل حليف دم�شق �إن
الطريان ال�سوري ق�صف غرفتني
ي�ســـــــــتخدمهما م���س�ـ�ل�ح��ون يف
وادي اخليــــــــل ب �ج��رود عر�سال
على احلدود مع لبنان .
وعر�سال بلدة ذات غالبية �سنية،
و� �س �ك��ان �ه��ا م �ت �ع��اط �ف��ون ج ��دا مع
امل�ع��ار��ض��ة ال���س��وري��ة ،وه��ي متلك
ح ��دودا طويلة م��ع ��س��وري��ا غالبا
م��ا ي�ت��م ع�بره��ا ن�ق��ل ج��رح��ى من
اجلانب ال�سوري.
اىل ذل ��ك ،ن�ف��ى م�ق��ات�ل��و اجلي�ش
ال �� �س��وري احل ��ر ام ����س اتهامهم
من قبل النظام ال�سوري باطالق
� �ص��اروخ م ��زود ب��ر�أ���س كيميائية،
وح �م �ل��وا دم���ش��ق م���س��ؤول�ي��ة هذا
الهجوم.

•• لندن-وكاالت:

وق � � ��ال اح � ��د ال� �ن ��اط� �ق�ي�ن با�سم
اجل �ي ����ش ال� ��� �س ��وري احل � ��ر ل � ��ؤي
مقــــــداد الذي ي�شـــــارك يف اجتماع
املعار�ضة يف ا�ســـــطنبول نفهم ان
اجل�ي����ش ا�ســتهدف خ��ان الع�سل
با�ستخدامه �صاروخـــــا بعيـــــــد
امل ��دى ومعلوماتنـــــا االوليــــــة
ت�شري اىل ان��ه يحـــــــوي ا�سلحة
كيميائية .
وا�� �ض ��اف ان ه �ن��اك ال �ك �ث�ير من
ال �� �ض �ح��اي��ا وع� � � ��ددا ك� �ب�ي�را من
اجل��رح��ى يعانون م��ن م�شاكل يف
التنف�س .
وت��اب��ع م�ق��داد ال منلك �صاروخا
بعيد املدى وال �سالحا كيميائيا.
لو كان لدينا منها ملا ا�ستخدمناها
يف ا�ستهداف الثوار .
واتهمت دم�شق املعار�ضة امل�سلحة
ب��ا� �س �ت �خ��دام � �س�ل�اح ك�ي�م�ي��ائ��ي يف
ا�� �س� �ت� �ه ��داف م �ن �ط �ق��ة يف �شمال
ال�ب�لاد ،م��ا ا�سفر ع��ن مقتل 15
�شخ�صا.

اتهمت هيئة حقوقية دولية معنية مبراقبة انتهاكات حقوق الإن�سان يف
بع�ض �أك�ثر ال��دول ا�ستبدادا رئي�س ال ��وزراء الربيطاين ديفد كامريون
بت�شكيل تهديد حلرية ال�صحافة.
وقالت منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،التي عادة ما تراقب االنتخابات
ل�ضمان عدم خرق حقوق الإن�سان� ،إن ف�ضيحة قر�صنة الهواتف ينبغي �أال
ت�ستخدم ذريعة لتقييد حرية التعبري.
و�أ�شارت �صحيفة ديلي تلغراف �إىل �أن هذا التدخل جاء عقب اتهام كامريون
ب ��إع��داد ب��رن��ام��ج ح�ك��وم��ي و��ض�ي��ع ب�ع��د تخليه ع��ن م�ع��ار��ض�ت��ه ال�ستخدام
الت�شريعات لدعم نظام جديد لتنظيم ال�صحافة.
وك ��ان ق ��ادة ح��زب��ي ال�ع�م��ال وال��دمي�ق��راط��ي ال�ل�ي�برايل ق��د ال�ت�ق��وا الوزير
املحافظ يف حمادثات �سرية ا�ستمرت
حتى �صباح �أم�س الأول للتو�صل �إىل
اتفاق على ميثاق ملكي جديد ميكن
�أن ينظم عمل ال�صحافة.
وذك��رت ال�صحيفة �أن �أول�ئ��ك الذين
ي��رف���ض��ون ال�ت��وق�ي��ع ،وم�ن�ه��م مواقع
�إلكرتونية� ،سيواجهون الآن �أ�ضرارا
حتذيرية  ،بزيادة يف دفع التعوي�ضات
عن ق�صد ملعاقبة الطرف امل�س�ؤول� ،إذا
�أُحيلوا �إىل املحكمة.
وم��ن جانبها �أ��ص��درت جتمعات عدة
م ��ن �أك �ب��ر ال �� �ص �ح��ف الربيطانية،
ومنها ت�ل�غ��راف ميديا غ ��روب ،بيانا
عربت فيه عن خماوفها الأولية من املقرتحات .وهناك تكهنات متزايدة
ب�أن بع�ض ال�صحف واملجالت قد تقاطع النظام اجلديد و�سط مزاعم ب�أنه
ينتهك حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.
و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن ك��ام�يرون ك�شف عن تلك اخلطط يف الربملان
يف وقت رحب فيه نواب عديدون ،مت ك�شف �إخفاقاتهم يف الإعالم ،بحملة
فر�ض النظام.

اجلي�ش اللبناين يحذر من خطورة الو�ضع الأمني
•• بريوت-ا ف ب:

اعترب قائد اجلي�ش اللبناين جان قهوجي ان التوتر الذي
�شهده لبنان خ�لال ال�ساعات املا�ضية هو
اخطر ا�ستحقاق امني مير على البالد
م �ن��ذ � �س �ن��وات ،يف وق ��ت � �ش �ه��دت مناطق
لبنانية لليلة الثانية على التوايل جتمعات
وقطع طرق احتجاجا على االعتداء على
رج ��ال دي ��ن ��س�ن��ة ب��ال���ض��رب وااله ��ان ��ات.
ونقلت �صحيفة ال�سفري اللبنانية ام�س
ع��ن ق�ه��وج��ي ق��ول��ه ان ل�ب�ن��ان م��ر خالل
ال�ساعات املا�ضية باخطر ا�ستحقاق امني
منذ ثماين �سنوات  ،يف ا�شارة على االرجح
اىل اغتيال رئي�س احلكومة ال�سابق رفيق
احل ��ري ��ري يف  .2005وق� ��ال قهوجي
لل�صحيفة م��ا ح�صل ي��دل ب��و��ض��وح اىل
اي ��ن مي�ك��ن ان ي �ق��ود ال���ش�ح��ن الطائفي
وال�سيا�سي واملذهبي امل�ستمر على م��دار ال�ساعة  .وطالب
قهوجي ال�سيا�سيني ورجال الدين بتحمل م�س�ؤولياتهم من
اجل و�ضع حد لكل من ي�ساهم يف التحري�ض �ضد الآخ��ر يف
وطنه  ،وقال ح�صنوا الداخل ،حتى يتفرغ اجلي�ش للحدود .

وا�شار اىل ان ع�شرات االف الع�سكريني املنت�شرين من اق�صى
اجلنوب اىل اق�صى ال�شمال ..يكادون مي�ضون اياما بال اي
�ساعة نوم  ،داعيا اجلميع اىل حت�س�س حجم املخاطر املحدقة
ب��ال�ب�ل��د  .وجت �م��ع ع �� �ش��رات م��ن ال�شبان
ال�غ��ا��ض�ب�ين يف ع ��دد م��ن ط ��رق ب�ي�روت
ويف مناطق يف ال�شمال وع�ل��ى الطريق
ال���س��اح�ل��ي امل� � ��ؤدي اىل اجل �ن��وب خالل
ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��ا��ض�ي��ة ،وق�ط�ع��وا الطرق
باالطارات امل�شتعلة والعوائق احتجاجا
على االعتداء على رجال دين �سنة ليلة
االح ��د االث �ن�ي�ن ب��ال���ض��رب وااله ��ان ��ات.
واف � ��اد م �� �ص��ورون وم��را� �س �ل��ون لوكالة
فران�س بر�س ان اجلي�ش اللبناين كان
يعمل كلما اق�ف�ل��ت ط��ري��ق ع�ل��ى فتحها
واحتواء التوتر .وك��ان عدد من م�شايخ
دار ال �ف �ت��وى ت �ع��ر� �ض��وا م �� �س��اء االح ��د
ل �ل �� �ض��رب امل �ب��رح وااله ��ان ��ة يف مناطق
�شيعية يف بريوت ،ما اثار ا�ستياء وا�سعا يف االو�ساط ال�سنية
وتوترا يف بلد يتمتع فيه رج��ال الدين بهالة من االحرتام
وي�شهد انق�ساما حادا على خلفية النزاع ال�سوري.

تركيا تعتقل الع�شرات
من حزب حمظور

•• �أنقرة-يو بي �أي:

اعتقلت ال�شرطة الرتكية ،الع�شرات
من �أع�ضاء حزب التحرير ال�شعبي
ال � �ث � ��وري ال� �ي� ��� �س ��اري ،امل �ح �ظ ��ور،
امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن ت �ف �ج�ير ا�ستهدف
ال �� �س �ف��ارة الأم�ي�رك �ي��ة ب ��أن �ق��رة يف
� �ش �ب��اط ف�ب�راي ��ر امل��ا� �ض��ي ،بتهمة
التخطيط ل�شن هجمات م�سلحة
وتدبري تفجريات يف ا�سطنبول.
وذكرت �صحيفة زمان الرتكية �أن
ال�شرطة اعتقلت ،ام�س ،الع�شرات
من �أع�ضاء حزب التحرير ال�شعبي
الثوري بعمليات دهم لـ  18موقع
يف  8مقاطعات من ا�سطنبول.
و�أ� � �ش� ��ارت �إىل �أن � ��ه مت ا�ستخدام
املروحيات �أي�ضاً يف هذه العمليات
و�أو��ض�ح��ت �أن املعتقلني متهمون
ب��ال �ت �ح �� �ض�ير ل �ه �ج �م��ات م�سلحة
وتفجريات يف ا�سطنبول.

الق�ضاء ين�صف �أ�شهر
متطرف بريطاين

•• لندن-وكاالت:

� �ش �ك��ل ح �ك��م ق �� �ض��ائ��ي بريطاين
ببطالن مراقبة ال�شرطة للنا�شط
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ج � ��ون ك � ��ات �صدمة
يف �أو�� � �س � ��اط ال �� �ش��رط��ة و�أج� �ه ��زة
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة ،يف
حني �أهدى املت�ضامن الربيطاين
ه ��ذا ال�ن���ص��ر ل �ل �ع��راق وفل�سطني
و�أفغان�ستان وللعامل.
وانتقدت املحكمة ب�شدة ال�شرطة
لزرعها عمالء �سريني يف �أو�ساط
اجل �م��اع��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة وتن�شيط
مراقبتهم ،يف الوقت ال��ذي اعترب
ال� �ق ��رار ن �� �ص��را ك �ب�ي�را وتاريخيا
للن�شطاء ونك�سة كبرية لل�شرطة،
التي ال يُعرف �إذا كانت �ست�ست�أنف
القرار.
وق��ال خ�براء �إن ف�شل ال�شرطة يف
ا�ستئناف القرار �سيعني التخل�ص
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي جمعتها عن
م� �ئ ��ات ورمب � ��ا �آالف النا�شطني
الآخرين.
وي� ��� �ص ��ر ال � �ع � �ج� ��وز ال�ب�ري� �ط ��اين
( 88ع��ام��ا) على ارت ��داء قم�صان
خ��ط عليها � �ش �ع��ارات ع��ن العراق
وفل�سطني و�أفغان�ستان وعن حالة
حقوق الإن�سان يف بريطانيا ور�سم
عليها ر�سوما كاريكاتريية ُو�صفت
ب��أن�ه��ا مناه�ضة لل�سامية ،بينما
اعتربته ال�شرطة متطرفا حمليا.

عطل يوقف تربيد ًا مبحطة فوكو�شيما
•• طوكيو-وكاالت:

ت�سبب انقطاع التيار الكهربائي يف حمطة فوكو�شيما
داييت�شي ال�ن��ووي��ة باليابان التي اجتاحها م��د بحري
(ت�سونامي) �سنة  ،2011يف تعليق عملية تربيد ثالث
برك لتخزين الوقود امل�ستنفد يف املفاعالت  4و 5و.6
وقالت وكالة كيودو اليابانية ام�س �إن مراكز املراقبة
امل �ج��اورة مل ت�سجل �أي تعديالت مهمة يف م�ستويات
الإ�شعاع بعد هذا االنقطاع يف التيار الكهربائي الذي
ح�صل االثنني يف العا�شرة �صباحا بتوقيت غرينت�ش.
و�أو��ض�ح��ت ال��وك��ال��ة �أن��ه حتى ال�ساعة � 1:45صباحا
بالتوقيت املحلي ال�ث�لاث��اء ،مل تتمكن �شركة كهرباء

طوكيو امل�س�ؤولة عن ت�شغيل املحطة من �إع��ادة و�صل
التغذية لأنظمة التربيد.
ومل ي�ؤثر احلادث حتى الآن على �ضخ املياه يف املفاعلني
الأول والثالث من املحطة ،ح�سبما نقلت الوكالة عن
امل�س�ؤولني فيها ،غري �أن انقطاع التيار الكهربائي �أدى
�إىل وق��ف جت�ه�ي��زات معاجلة ن�ف��اي��ات املحطة امللوثة،
وبينها معدات م�شعة.
وقالت ال�شركة امل�شغلة للمحطة �إن درج��ة احل��رارة يف
برك التخزين ال تزال يف معدالت مقبولة ،و�أ�شارت �إىل
�أن هناك جماال زمنيا ميتد �إىل �أربعة �أيام قبل و�صول
درج ��ات احل� ��رارة �إىل م�ستويات خ �ط��رة ،و�أك� ��دت �أنها
�ستعمل على �إ�صالح اخللل التقني قبل ذلك.

األربعاء  20 -مارس  2013م  -العـدد 10745

عربي ودويل

بلري :غزو العراق منع انتفا�ضة �أ�سو�أ من �سوريا
•• لندن-يو بي �أي:

�أعلن رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق،
طوين بلري� ،أن العراق كان من املرجح
�أن ي�شهد انتفا�ضة �أ�سو�أ بكثري من �سوريا
لوال الغزو الذي قادته الواليات املتحدة
و�شاركت فيه بالده عام  .2003وقال
بلري ،الذي ي�شغل حالياً من�صب مبعوث
ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع�ي��ة لعملية ال �� �س�لام يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط ،يف مقابلة م��ع هيئة
الإذاع��ة الربيطانية بي بي �سي ،ام�س،
�إن العراقيني كانوا مت��ردوا �ضد �صدام

ح�سني لو مل يكن هناك �أي غزو ولكان
التمرد �أ�سو�أ بكثري من �سوريا .وا�شار �إىل
�أن العراقيني انتف�ضوا من قبل وب�أعداد
كبرية لكن الكثري منهم تعر�ضوا للقتل
وج��دد بلري يف معر�ض رده على �س�ؤال
الت�أكيد على �أنه لي�س نادماً على قراره
ا�شراك بريطانيا يف غزو العراق ،م�ضيفاً
كيف ميكنك �أن تندم على ازاحة وح�ش
م��ن ال���س�ل�ط��ة ت���س�ب��ب يف خ �ل��ق جمزرة
هائلة .وقال لو مل تقم قوات التحالف
بغزو العراق لكان هناك ومن دون �أدنى
��ش��ك ع�ل��ى الإط�ل��اق حت��رك للإطاحة
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�إيطاليا تتهم الهند بانتهاك قانون احل�صانة

بنظام �صدام ح�سني ولكانت هناك على
الأرج� ��ح ان�ت�ف��ا��ض��ة ب�ين �أو� �س��اط �شعبه
�ضده وعلى نطاق �أو�سع من االنتفا�ضة
ال ��دائ ��رة يف � �س��وري��ا ورمب ��ا �أ� �س ��و�أ منها
بكثري  .وا�ضاف بلري �أن الرئي�س ال�سابق
�صدام ح�سني ا�ستخدم �أ�سلحة كيماوية
�ضد �شعبه ،ولهذا ال�سبب ال يندم على
ازاح�ت��ه منه ال�سلطة ،لأن��ه ك��ان وح�شاً
�سبب مذبحة هائلة ل�شعبه وللنا�س يف
املنطقة ،ويعتقد ب�شكل �صادق وعميق
�أن��ه ك��ان ي�شكل تهديداً �أمنياً ال بد من
التعامل معه.

•• روما-رويرتز:

�إعتربت ايطاليا ان قرار حمكمة هندية مبنع ال�سفري االيطايل
من مغادرة البالد ينتهك قانون احل�صانة الدبلوما�سية لكنها
قالت انها ت��أم��ل يف ح��ل اخل�لاف ب�ش�أن قتل م�شاة البحرية
االيطالية الثنني من ال�صيادين الهنود.
و�أمرت املحكمة العليا يف الهند اال�سبوع املا�ضي ال�سفري دانييل
مان�سيني بعدم مغادرة روما بعد رف�ض روما اعادة اثنني من
م�شاة البحرية اىل الهند ملحاكمتهما عقب زيارة اليطاليا.
وقالت وزارة اخلارجية االيطالية يف بيان ان القيود املفرو�ضة
ع�ل��ى �سفريها ت�ن�ط��وي ع�ل��ى ان�ت�ه��اك وا� �ض��ح الت�ف��اق�ي��ة فيينا
للعالقات الدبلوما�سية والتي تن�ص على حقوق الدبلوما�سيني

يف امل��رور االم��ن واحل�صانة القانونية .ويتهم ما�سيميليانو
الت��وري و�سلفاتوري ج�يروين ب��اط�لاق ال�ن��ار على اثنني من
ال�صيادين الهنود بعد �أن ظنا خط�أ على ما يبدو انهم قرا�صنة
قبالة �سواحل والية كرياال يف فرباير �شباط العام املا�ضي.
وب�ع��د ان اعتقال يف الهند ان�ت�ظ��ارا للمحاكمة �سمحت لهما
الهند بالعودة اىل ديارهم ال�شهر املا�ضي من �أجل الت�صويت
يف االنتخابات العامة يف ايطاليا .و�سبق �أن منحا عطلة لزيارة
الوطن يف عيد امليالد وعادا بعد ذلك اىل الهند.
وتقول ايطاليا ان احل��ادث وق��ع يف املياه الدولية و�أن الهند
ال يحق لها حماكمة م�شاة البحرية و�أك��دت وزارة اخلارجية
االيطالية وجهة نظرها يوم االثنني قائلة انه يجب حماكمة
م�شاة البحرية مبوجب القانون الدويل.

تفكيك �ست �سيارات مفخخة يف بغداد
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العراق ي�ؤجل االنتخابات الربملانية بالأنبار ونينوى
•• بغداد-يو بي �أي:

�أو�ضحت قناة العراقية احلكومية
ب � ��ان ق � � ��رار ت� ��أج� �ي ��ل انتخابات
جم ��ال� �� ��س امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ي�شمل
حمافظتي نينوى والأنبار ح�صرا
لأ�سباب �أمنية.
وك��ان��ت ال�ق�ن��اة امل��ذك��ورة التابعة
للحكومة �أع�ل�ن��ت يف وق��ت �سابق
ام� �� ��س ان احل �ك ��وم ��ة العراقية
قررت ،ت�أجيل انتخابات جمال�س
املحافظات يف عموم البالد املقرر
�إج��را�ؤه��ا يف ني�سان-ابريل املقبل
لفرتة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
ويف وقت الحق �أو�ضحت القناة ان
الت�أجيل ي�شمل حمافظتي الأنبار
ونينوى ح�صرا لأ�سباب �أمنية.
وك ��ان ��ت م�ف��و��ض�ي��ة االنتخابات،
�أعلنت يف � 17آذار-مار�س احلايل
عن ا�ستكمال ا�ستعداداتها لإجراء
االن �ت �خ��اب��ات امل �ح �ل �ي��ة يف جميع
املحافظات با�ستثناء نينوى  ،فيما
اع �ت�ب�رت �أن ت �ق��دي��ر اال�ستقرار
الأم� �ن ��ي م ��ن ع��دم��ه يف الأن� �ب ��ار
وغ�يره��ا م��ن اخت�صا�ص اللجنة
الأمنية يف املفو�ضية.
يذكر �أن جمل�س الوزراء حدد ،يف
 30ت�شرين الأول�-أكتوبر املا�ضي
يوم الع�شرين من ني�سان املقبل،
موعداً لإجراء انتخابات جمال�س
املحافظات.
ي�شار اىل ان الت�أجيل يتزامن مع
�سل�سلة من التفجريات التي هزت
ب �غ��داد وم �ن��اط��ق ع��راق �ي��ة �أخ ��رى

�،أ�� �س� �ف ��رت ع ��ن م �ق �ت��ل الع�شرات
وا�صابة �أكرث من مئة بجروح.
يف غ�ضون ذل��ك اتخذت الأجهزة
الأمنية بالعا�صمة تدابري �أمنية
م�شددة بعد �سل�سلة التفجريات
ال �ت��ي � �ض��رب��ت م �ن��اط��ق ع ��ده من
املدينة ع�شية ال��ذك��رى العا�شرة
لغزو العراق عام .2003
يف االث� � � �ن � � ��اء ق � �ت� ��ل م�سلحون
جمهولون �شيخ �إح��دى الع�شائر
العربية مبحافظة نينوى ،فيما
لقي �ضابط بال�شرطة العراقية
م���ص��رع��ه ب��ر��ص��ا���ص �أح ��د �أف ��راد
حمايته .

وق � ��ال م �� �ص��در �أم� �ن ��ي حم �ل��ي ان
م���س�ل�ح�ين جم �ه��ول�ين �أطلقــــوا
ال� �ن ��ار ع �ل��ى ال���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��خ ناظـــــم
حممـــود ال�ب�ج��اري �أحـــــد �شيوخ
الع�شــــائر مبحافظـــــة نينـــــوى
�أمام منزلــــــه يف منطقــــــــــــة حـــــي
النـــــــور ب�شرتق املو�صـــــــل،ما �أدى
اىل مقتلــــه .
من جهة �أخرى قال م�صدر �أمني
يف حم��اف�ظ��ة الأن �ب ��ار ،ان الرائد
�أح� �م ��د ال� �ف� �ه ��داوي ال �� �ض��اب��ط يف
م��رك��ز ��ش��رط��ة ن��اح�ي��ة اخلالدية
( 30كم �شرق الرمادي) على يد
�أحد �أفراد حمايته .

و�أ�� � �ض � ��اف امل� ��� �ص ��در ان عن�صر
ال�شرطة ال��ذي اغتال الفهداوي
ح��اول االن�ت�ح��ار غ�ير ان��ه �أ�صيب
بجراح.
اىل ذل��ك ق��ال م�صدر يف �شرطة
حم��اف�ظ��ة ن�ي�ن��وى� ،أن اث�ن�ين من
امل��دن �ي�ين �أ��ص�ي�ب��ا ب��ان�ف�ج��ار عبوة
ال�صقة ب�سيارتهم اخلا�صة ،غرب
املو�صل.
م��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى �أع �ل��ن م�صدر
�أمني ان مدير مركز �شرطة قرية
املرعي التابعة لق�ضاء دوبيز املقدم
�إبراهيم �أحمد �أ�صيب بجروح اثر
ا�ستهداف مركبته بعبوة نا�سفة

ال�سجن ملت�سلل �إلكرتوين
�أمريكي � 3سنوات

•• وا�شنطن-رويرتز:

احلوار الوطني يف اليمن يعر�ض خطة العمل
•• �صنعاء-وكاالت:

يوا�صل م�ؤمتر احلوار الوطني يف اليمن �أعماله ب�صنعاء
لليوم الثاين على التوايل .ويف الأثناء هن�أ الأمني العام
للأمم املتحدة بان كي مون الرئي�س اليمني واحلكومة
على بدء احلوار الوطني يف البالد.
وعر�ضت يف امل��ؤمت��ر ام�س خطة �شاركت يف �صياغتها
خمتلف �أطراف احلوار و�أعدتها منظمة الأمم املتحدة،
بهدف �إيجاد حل �سلمي للأزمة يف البالد.
ويهدف امل�ؤمتر الذي يجري مب�شاركة �أكرث من 565
مم �ث� ً
لا ل ل��أح ��زاب وال �ق��وى ال�سيا�سية واالجتماعية
وال�شباب وامل ��ر�أة ومنظمات املجتمع امل��دين �إىل و�ضع
د�ستور جديد لليمن وحل م�شاكله الكربى.
ومت ��ت ال ��دع ��وة �إىل احل � ��وار مب��وج��ب ات �ف ��اق انتقال
ال�سلطة ال��ذي �أ�سفر عن تخلي الرئي�س ال�سابق علي

عبد اهلل �صالح عن ال�سلطة يف نوفمرب-ت�شرين الثاين
 ،2011وبات اليمن ب�سبب ذلك البلد العربي الوحيد
الذي �أ�سفرت فيه احتجاجات �شعبية عن انتقال منظم
لل�سلطة.
وت�شارك بع�ض ف�صائل احل��راك اجلنوبي يف احلوار،
و�أبرزها املجل�س الوطني ل�شعب اجلنوب� ،إال �أن تيارات
ب��ارزة يف احل��راك خا�صة تيار الزعيم اجلنوبي ح�سن
باعوم وتيار نائب الرئي�س ال�سابق علي �سامل البي�ض
تقاطع احلوار .ويف كلمته بافتتاح امل�ؤمتر اعترب الرئي�س
اليمني عبد ربه من�صور هادي �أن مفتاح جناح احلوار
يكمن يف معاجلة ق�ضية اجلنوب ،و�شدد على �ضرورة
�أن يفتح اليمنيون �صفحة ج��دي��دة و�أن ت�ق��دم جميع
الأطراف تنازالت و�صفها بامل�ؤملة من �أجل اخلروج من
الأزمة التي تعي�شها البالد ،م�ؤكدا �أن الق�ضية اجلنوبية
م�س�ألة جوهرية ملعاجلة �سائر الق�ضايا باليمن.

�أنقرة تخترب �أول
�صاروخ حملي م�ضاد للدبابات

•• �أنقرة-يو بي �أي:

�أعلنت �شركة روكت�سان الرتكية امل�صنعة لل�صواريخ ،عن اختبار �أول �صاروخ
حملي ال�صنع م�ضاد للدبابات بنجاح ،م�شرية �إىل �أن��ه ق��ادر على �ضرب
�أه��داف على بعد  5كيلومرتات .ونقلت وكالة �أنباء الأنا�ضول الرتكية،
ام�س عن م�صادر يف ال�شركة� ،أنها اختربت بنجاح �أول �صاروخ حملي بعيد
امل��دى م�ضاد للدبابات ،م�شرية �إىل �أن��ه ق��ادر على �ضرب �أه��داف على بعد
 5كيلومرتات .و�أو�ضحت امل�صادر �أن هذه ال�صواريخ حتمل ر�ؤو�ساً حربية
متقدمة ،م�ؤكد ًة �أنها �ستكون قادرة على اخرتاق دروع الدبابات ،ومالجئ
اال�سمنت .ولفتت �إىل �أنها �ص ّنعت ه��ذه ال�صواريخ بهدف تلبية حاجات
القوات امل�سلحة الرتكية ،م�شرية �إىل �أنه �سيتم ا�ستخدام هذه ال�صواريخ
يف مروحيات �أتاك الرتكية.

ح �ك ��م ع �ل ��ى م �ت �� �س �ل��ل ال� �ك�ت�روين
بال�سجن ث�ل�اث ��س�ن��وات وخم�سة
ا��ش�ه��ر ل�سرقته ب�ي��ان��ات �شخ�صية
حل � ��وايل � 120أل � ��ف م�ستخدم
الج �ه��زة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ال �ل��وح��ي اي
ب��اد ال��ذي تنتجه �شركة �أب��ل ومن
بني ه�ؤالء ر�ؤ�ساء بلديات ومذيعة
ل�شبكة �أخ �ب��ار تلفزيونية وقطب
�سينمائي يف هوليوود.
وادان��ت هيئة حملفني يف نيوارك
ب ��والي ��ة ن �ي ��وج�ي�رزي االمريكية
�أن � � ��درو اورن �ه �ي �م��ر  27ع��ام��ا يف
ن��وف �م�بر ت���ش��ري��ن ال �ث��اين بتهمة
التامر للو�صول اىل خوادم �شركة
ايه.تي اند تي دون احل�صول على
اذن وتهمة �سرقة الهوية.
واحل�ك��م ال��ذي ا�صدرته القا�ضية
�سوزان ويجنتون باملحكمة اجلزئية
يف نيوارك هو �أق�صى عقوبة كانت
ت�سعى لها وزارة العدل االمريكية
وال �ت��ي ت�ت��راوح م��ن 33اىل 41
�شهرا وق��ال ممثلو ادع��اء ان فرتة
ال�سجن م��ن �ش�أنها �أن ت�ساعد يف
ردع املت�سللني من غزو خ�صو�صية
االبرياء على �شبكة االنرتنت.
و�أ��ض��اف��وا �أن ب�ين املت�ضررين من
�أن�شطة اورنهيمر مذيعة االخبار
مبحطة اي��ه.ب��ي��.س��ي دي��ان �سوير
ورئ�ي����س ب�ل��دي��ة ن �ي��وي��ورك مايكل
بلومربج ورئي�س بلدية �شيكاجو
رام اميانويل واملنتج ال�سينمائي يف
هوليوود هاريف وين�شتاين.

على طريق دب�س ك��رك��وك �شمال
غرب املحافظة .
و�أ�ضاف امل�صدر ان مدير �شرطة
ن��اح �ي��ة � �س��رك�ل�ان ال �ع �ق �ي��د علي
�إب��راه �ي��م �أ� �ص �ي��ب ب �ج��روح جراء
ان�ف�ج��ار ع�ب��وة نا�سفة ا�ستهدفت
م��رك �ب �ت��ه ع �ل��ى ط ��ري ��ق املو�صل
كركوك �شمال غرب املحافظة .
ويف حمافظة الأنبار ،قال م�صدر
يف ال�شرطة � ،أن �شرطيني �أ�صيبا
بانفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت
دوري�ت�ه�م��ا ب��ال �ق��رب م��ن حمكمة
الرمادي .
اىل ذل��ك� ،أع�ل�ن��ت ق�ي��ادة عمليات
ب� � �غ � ��داد ام � ��� ��س ع � ��ن ت �ف �ك �ي��ك 6
� � �س � �ي ��ارات م �ف �خ �خ��ة وع � � ��دد من
ال�ع�ب��وات والأح��زم��ة النا�سفة يف
م�ن��اط��ق م�ت�ف��رق��ة م��ن العا�صمة
العراقية التي �شهدت �سل�سلة من
التفجريات �أ�سفرت عن ع�شرات
القتلى واجلرحى .
وقال معاون قائد عمليات بغداد
ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن ح �� �س��ن �سلمان
ال �ب �ي �� �ض��اين يف ت �� �ص��ري��ح متكنت
ق ��وة م�ك��اف�ح��ة امل �ت �ف �ج��رات اليوم
م��ن تفكيك �� 6س�ي��ارات مفخخة
وعدد �آخر من العبوات والأحزمة
النا�سفة يف �أنحاء بغداد .
و�أ� � �ض� ��اف ان الأج � �ه� ��زة الأمنية
ات �خ��ذت ت��داب�ي�ر �أم �ن �ي��ة م�شددة
مل ��واج� �ه ��ة ال �ه �ج �م��ة الإره ��اب� �ي ��ة
ال�شر�سة التي قال انها ت�ستهدف
�إث��ارة النعرات الطائفية والعودة
بالعراق اىل املربع الأول .

معاناة الجئي دارفور م�أ�ساة متجددة
•• اخلرطوم-وكاالت:

ي�ب��دو �أن �أزم ��ة ال �ن��زوح وال�ل�ج��وء يف �إق�ل�ي��م دارف ��ور لن
تتوقف رغم ما تبذله عدة جهات من جهد امتد لأكرث
من ع�شر �سنوات.
ففي حني امتلأت خميمات النزوح املقامة ح��ول عدد
من مدن دارف��ور ،دفعت موجات من اللجوء �إىل دولة
ت�شاد املجاورة للإقليم بع�ض املنظمات الدولية وعلى
ر�أ�سها املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني لدق ناقو�س
اخلطر وتنبيه اجلميع مبا تتوقعه من م�أ�ساة قادمة.
وقالت املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني بدولة ت�شاد
يف ت�صريح �صحفي الأح��د املا�ضي �إن نحو 12.500
الجئ �سوداين من دارف��ور مبخيمات اللجوء يعي�شون
يف �أو�ضاع مقلقة.
ومل تكتف املنظمة ال��دول�ي��ة بلفت نظر ال�ع��امل ملوجة
ال �ن��زوح اجل��دي��دة ب��ل ح ��ذرت ع�بر م�س�ؤولتها �أميناتا
غ��وي��ي م��ن ت��ده��ور حمتمل حل��ال��ة ال�لاج�ئ�ين بحلول
ف�صل اخلريف وهطول الأمطار بعد �شهرين من الآن
ما مل تعالج م�شكلتهم.

وي�ضاف الالجئون الذين توجهوا �إىل دولة ت�شاد ب�سبب
املواجهات العرقية التي �أنتجها التنقيب عن الذهب يف
جنوب دارفور ،لأرقام الالجئني الذين �شردتهم احلرب
بني احلكومة واحلركات امل�سلحة يف الداخل واخلارج.
ويف مقابل ذلك تبادل م�س�ؤولون حكوميون االتهامات
بالت�سبب يف الأزم��ة املتنامية يف مناطق التنقيب عن
الذهب.
فامل�ست�شار بديوان احلكم الالمركزي مو�سى هالل اتهم
م�س�ؤولني حكوميني بت�أجيج ال�صراع يف املنطقة التي فر
منها املواطنون.
وق��ال ه�لال يف ت�صريحات �صحفية الأح��د املا�ضي �إن
زي ��ارة وزي��ر امل �ع��ادن ك�م��ال عبد اللطيف ووايل �شمال
دارفور عثمان يو�سف كرب لبع�ض املناطق كانت �سببا يف
اندالع املعارك القبلية.
فيما ق��ال مركز ال�سودان املعا�صر �إن هناك انتهاكات
بالغة حلقوق الإن�سان جرت على �سياق الإبادة اجلماعية
يف ال�شطر اجلنوبي من دارفور جراء املواجهات القبلية
باملنطقة التي �أدت لهروب املواطنني �إىل داخل ال�سودان
وخارجه.

بول برمير يقر ب�أخطاء ا�سرتاتيجية يف العراق
•• لندن-وكاالت:

يف مقابلة كا�شفة مب�سقط ر�أ�سه
بوالية مرييالند قال بول برمير
ال��ذي �أدار ال�ع��راق مل��دة � 14شهرا
ب �ع��د غ� ��زو ق � ��وات دول� �ي ��ة بقيادة
الواليات املتحدة للبلد �إن �أخطاء
ع���س�ك��ري��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة فادحة
�أع� ��اق� ��ت ب �� �ش �ك��ل خ �ط�ي�ر جهوده
الحتواء التمرد يف العراق وكلفت
الكثري من �أرواح ق��وات التحالف
والعراقيني .لكنه م��ا زال يعتقد
�أن العراقيني �أف�ضل حاال من ذي
قبل.
وحت ��دث ب��رمي��ر ع��ن م��ا ق��ال �إنها
ك��ان��ت م�ع��رك�ت��ه ال���ش�خ���ص�ي��ة �ضد
ك �ب��ار ق��ادت��ه ال�ع���س�ك��ري�ين .وقال
�إن ال �ع �ق��دة ال�ن�ف���س�ي��ة ب�ع��د حرب
فيتنام جعلت ج�ن�راالت الواليات
امل �ت �ح��دة ي �خ��و� �ض��ون ح ��رب ��ا �ضد
املتمردين من خالل �سيا�سة غري
فعالة بُنيت على عقيدة ع�سكرية
خاطئة و�أُديرت ب�أعداد هزيلة من
القوات.
وق � ��ال ب��رمي��ر يف امل �ق��اب �ل��ة ،التي
ن�شرتها �صحيفة �إن��دب�ن��دن��ت كان
خ �ط ��أ �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ا ف��ادح��ا وكان
م �ع��روف��ا �آن� � ��ذاك وق � ��ال �إن � ��ه حث
الرئي�س جورج بو�ش ووزير الدفاع
�آن� � ��ذاك دون ��ال ��د رم���س�ف�ي�ل��د على
م�ضاعفة ع��دد ال�ق��وات وا�ستغرق
الأم� ��ر �أرب� ��ع � �س �ن��وات �أخ� ��رى قبل

و�� �ض ��ع الأم� � � ��ور يف ن �� �ص��اب �ه��ا من
خ�لال ال��زي��ادة ال�ت��ي �أق��ره��ا بو�ش
ومت وق�ت�ه��ا ح�سب ق��ول��ه معاجلة
االنتفا�ضات وال�صراعات الأهلية
يف ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء ال� �ع ��راق ب�شكل
�صحيح.
وب��ال �ن �� �س �ب��ة مل �ن �ت �ق��دي��ه �أ� � �ش� ��ارت
ال�صحيفة �إىل �أن برمير يتحمل
جانبا هاما من م�س�ؤولية انزالق
العراق يف الفو�ضى ،حيث �إنه بد�أ
على الفور �سل�سلة من الإجراءات
ال �ت��ي ي��زع��م ال�ن�ق��اد �أن �ه��ا زعزعت

ا��س�ت�ق��رار ال��و��ض��ع الأم �ن��ي اله�ش
بالفعل.
وكانت �أوىل الأوامر التي �أ�صدرها
كرئي�س ل�سلطة التحالف امل�ؤقتة
هي منع �أع�ضاء ح��زب البعث من
تقلد منا�صب عامة وحل اجلي�ش
ال�ع��راق��ي .وخ�ل�ال �أ�شهر اندلعت
واحدة من �أعنف حركات التمرد يف
الع�صر احلديث وكان هناك �أي�ضا
اتهامات ب�سوء الإدارة املالية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن برمير
ي��داف��ع ال �ي��وم ب �ق��وة ع��ن قراراته

ق��ائ�لا ل�ق��د �أخ ��ذن ��ا ا�ستطالعات
ال � � ��ر�أي ومل ت �ق��ل امل ��واف �ق ��ة على
اجتثاب البعثيني عن  .95%لكن
اخل �ط ��أ ال ��ذي ارت�ك�ب�ت��ه ه��و �إ�سناد
ه��ذا الأم��ر �إىل جمموعة �صغرية
م��ن ال���س��ا��س��ة ال �ع��راق �ي�ين الذين
و�سعوه بعد ذل��ك و�أعتقد �أن هذا
الأمر �أ�ضرنا لأنه �أعطى االنطباع
ب�أننا كنا م�ستعدين لتنفيذ حملة
وا�سعة النطاق الجتثاث البعثيني
من املجتمع ب�أ�سره وك��ان وا�ضحا
�أن هذه مل تكن نيتنا .

بوكو حرام تبث ت�سجي ًال لرهينة فرن�سي

•• �أبوجا-وكاالت:

بثت جماعة بوكو حرام النيجريية ت�سجيال �صوتيا لرجل قدّم على �أنه
والد العائلة الفرن�سية املخطوفة يف منت�صف فرباير�-شباط املا�ضي يف
�شمال الكامريون ،وفيه يدعو فرن�سا والكامريون �إىل القيام بكل ما ميكن
للإفراج عنها.
والرجل الذي قال �إنه يدعى تانغي موالن فورنييه تال بيانا بالفرن�سية ثم
بالإجنليزية تطرق فيه �إىل الظروف احلياتية القا�سية جدا التي يعي�شها
الرهائن ال�سبعة وبينهم �أربعة �أطفال منذ �أ�سرهم قبل  25يوما.
وقال �إنه حمتجز لدى جماعة �أهل ال�سنة للدعوة واجلهاد ،اال�سم العربي
الذي تطلقه جماعة بوكو حرام على نف�سها.
وق��ر�أ الرجل يف الت�سجيل ال�صوتي تهديدا من اجلماعة بزيادة �أعمال
اخلطف والتفجريات االنتحارية يف ال�ك��ام�يرون �إذا اعتقلت ال�سلطات

هناك املزيد من �أتباع اجلماعة .وكانت بوكو حرام تبنت يف �شريط فيديو
بث على الإنرتنت يوم  25فرباير�-شباط املا�ضي خطف عائلة فرن�سية
من �سبعة �أ�شخا�ص بينهم �أربعة �أطفال كانوا يف �شمال الكامريون .وكان
هذا ال�شريط خمتلفا جدا عن �شرائط الفيديو التي ن�شرتها �سابقا بوكو
حرام التي مل تتنب قط خطف �أجانب.
ويف ��ش��أن مت�صل بحث الرئي�س اللبناين مي�شال �سليمان م��ع نظريه
النيجريي غ��ودالك جوناثان ق�ضية مقتل �سبعة رهائن �أج��ان��ب بينهم
لبنانيان ،وذلك يف �إطار زيارة يقوم بها لنيجرييا .وتبنت جماعة الأن�صار
العملية.
وكان لبنانيان و�سوريان ويوناين و�إيطايل وبريطاين قد اختطفوا يوم
 16فرباير�-شباط املا�ضي يف �شمال نيجرييا ،وقالت جماعة الأن�صار
ال�ت��ي تبنت خطفهم �إن �ه��ا قتلتهم ،وذل ��ك يف ��ش��ري��ط ف�ي��دي��و ن�شر على
الإنرتنت ال�شهر املا�ضي.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 251جت جز -م ت -ب� -أظ
مدعي/عبداهلل يو�سف احمد احلمادي ب�صفته �شريك يف الرخ�صة امل�سماة مطعم
امل�أكوالت املختارة وميثله يو�سف مو�سى فخر الدين واخرون اجلن�سية :االمارات
مدعي عليه :كوتيل فيكاالري ب�صفته �شريك يف الرخ�صة امل�سماة مطعم امل�أكوالت
املختارة اجلن�سية :الهند مو�ضوع الدعوى :ف�سخ عقد �شراكة بقيمة  75000درهم
املطلوب اعالنه /كوتيل فيكاالري ب�صفته �شريك يف الرخ�صة امل�سماة مطعم امل�أكوالت
املختارة اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/4/9موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/19

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 15جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي/نور ال�صحراء للمقاوالت العامة ذ.م.م ميثلها علي م�صطفى �صالح الب�سيوين
اجلن�سية:االمارات مدعي عليه� :شركة ابل ال�شرق االو�سط للمقاوالت العامة ذ.م.م
واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :دعوى ثبوت احلق و�صحة احلجز
املطلوب اعالنهما� -1/شركة ابل ال�شرق االو�سط للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية:
االمارات  -2يعقوب بورايل بريان بورايل اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/25
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل
اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة بني يا�س االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 14مد جز -ب �س -ب� -أظ

مدعي�/سرم جان �آمر جان اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :حافظ اهلل حاجي
جول روخان اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  15128درهم
املطلوب اعالنه /حافظ اهلل حاجي جول روخان اجلن�سية :باك�ستان عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد
املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة بني يا�س االبتدائية  -الكائنة بني
يا�س �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17
قلم املحكمة املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 265مد كل -م ر-ب -ع ن

مدعي/تاالرا جبار ح�سن اجلن�سية :بريطانيا مدعي عليه� :سعيد احمد
�سعيد الرميثي واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :عدم نفاذ
الت�صرف املطلوب اعالنهما� -1 /سعيد احمد �سعيد الرميثي اجلن�سية:
االمارات -2ورثة �سعيد احمد �سعيد الرميثي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد
املوافق  2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز
االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 233جت جز -م ت -ب� -أظ
مدعي/ورثة يحيى خنفور ال�شيباين ب�صفتهم وكيل خدمات الرخ�صة /الربان لتجارة
االجهزة االلكرتونية والكهربائية وميثلهم /حمفوظ يحيى ال�شيباين اجلن�سية:
االمارات مدعي عليه :اخرت اال�سالم �صالح احمد ب�صفته مالك للرخ�صة /الربان
لتجارة االجهزة االلكرتونية والكهربائية اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع الدعوى :ف�سخ
وكيل خدمات املطلوب اعالنه /اخرت اال�سالم �صالح احمد ب�صفته مالك للرخ�صة/
الربان لتجارة االجهزة االلكرتونية والكهربائية اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/4/7موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/17

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /128عمايل -م ع� -س� -أظ

امل�ست�أنف  :كار�س لالجرة ذ.م.م اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف عليه:رحيم
�شاه حليم �شاه اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف على كامل
مبلغ احلكم املطلوب اعالنه/رحيم �شاه حليم �شاه اجلن�سية :باك�ستان
العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/1937عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني
املوافق  2013/3/25لذا 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 ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 54عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/حممد عامل عبدال�صبحان اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :ما�سرت
نيون للخط والر�سم اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه /ما�سرت نيون للخط والر�سم اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/5
قلم املحكمة

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2011/ 2417جت كل -م ت -ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
مدعي�/سامل ربيع خمي�س ال�صنيدعي اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :انطوان ظافر
كو�سى واخرون اجلن�سية� :سوريا مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية وقدرها 20000
درهم وتعوي�ض بواقع  100000درهم مع فائدة قانونية بواقع  %12املطلوب اعالنه/
انطوان ظافر كو�سي اجلن�سية� :سوريا عنوانه :بالن�شر(بورود التقرير) حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/4/8موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/18
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/4976عمايل جزئي

اىل املدعى عليه -1/عبداهلل عو�ض النيادي لالعمال الفنية جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /االمني حممد حنيف قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 28945دره ��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف
الفائدة املرتتبة عليه من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .رقم ال�شكوى
( .)2012/133947وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق  2013/3/24ال�ساعة
� 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/4110عمايل جزئي

العدد  10745بتاريخ2013/3/20
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/17عقاري كلي

اىل املدعى عليه� -1/سيبكو لالعمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ر�شيد االم��زاد �ساركار قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 16577درهم) والر�سوم وامل�صاريف.
رقم ال�شكوى ( .)2012/129355وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25ال�ساعة � 8.30ص مبكتب القا�ضي لذا فانت مكلف باحل�ضور
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل

اىل املدعى عليه -1/عبدالغفور بن حممد غزايل غفور جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي �/شركة ام�لاك للتمويل ���ش م ع وميثله :عبدالرحمن حممد
عي�سى جمعة قد اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني
املدعي واملدعي عليها وال��زام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( 1140691.22درهم
) وخماطبة دائ��رة االرا�ضي واالم�لاك والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2013/4/28ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة
 ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على
االقل,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10745بتاريخ2013/3/20
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/741عقاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة اخلليج لال�ستثمارات العامة جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املدعي �/ستيفن جيم�س كو�شيون وميثله� :سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالت�صديق واعتماد قرار هيئة التحكيم املبني
تف�صيال ب�صحيفة الدعوى واملرفق ا�صله بحافظة امل�ستندات املرفقة بالئحة الدعوى
واعتباره مبثابة ال�سند التنفيذي والزام املدعى عليها بتنفيذ القرار ح�سبما انتهى اليه
هيئة التحكيم بال�سداد اىل املدعى مبلغ وقدره ( 248540.18درهم ) والفائدة القانونية
 %9من تاريخ  2012/4/30والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س
املوافق  2013/4/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

ق�سم الق�ضايا العمالية

ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/446تنفيذ جتاري

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/ب��روت��ك الهند�سية ول�ل�م�ق��اوالت ال�ع��ام��ة ���ش م ح
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /عمر حممد جا�سم خليفة
املزكي ال�شام�سي ب�صفته مالك م�ؤ�س�سة الزعيم ل�صيانة املباين وميثله:
ابرهيم علي املو�سى قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )34.542درهم اىل طالب التنفيذ
او خزينة املحكمة .و عليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 254جت جز -م ر -ب� -أظ
مدعي /م�ؤ�س�سة موف كار لتاجري ال�سيارات ميثلها /قانونا /علي �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  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني االبتدائية -
الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/19

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2348جت كل -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي�/شركة بيتي للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
�شركة االمارات اخل�ضراء العقارية اخلا�صة واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة بتعوي�ض وقدره  3000000درهم وعدم ان�صراف اثر الت�صرفات اىل
املدعى املطلوب اعالنه/عارف حممد �صالح الزرعوين اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/4/9موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 269جت جز -م ر -ب-ع ن

مدعي /مكتب االمان لتاجري ال�سيارات وكيال عنه /ه�شام ح�سن عبداهلل
اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :عي�سى رم�ضان غلوم علي اجلن�سية :البحرين
مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ  20620درهم املطلوب اعالنه /عي�سى
رم�ضان غلوم علي اجلن�سية :البحرين عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/24موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/19

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

اعــــــــــــالن
تعلن هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة بان ال�سادة/
فيكتوري لل�سفر ويحملون رخ�صة �سياحية رقم
 TL08033قد تقدموا لدينا بطلب تعديل اال�سم
التجاري اىل /فيكتوري لل�سفر وال�سياحة.
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

اعالن ن�شر ت�صفية

اعــــــالن اجتماع خربة
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
يف الدعوى رقم  2012/1811ا�ستئناف جتاري
حمكمة ابوظبي التجارية اال�ستئنافية

ال�سادة م�ؤ�س�سة ابو حمدان لتجارة اال�صباغ املدعى عليه
باال�شارة اىل انتدابنا كخبري من قبل حمكمة ابوظبي اال�ستئنافية
يف الدعوى  2012/1811ا�ستئناف جتاري املقامة �ضدكم من م�صرف
ابوظبي اال�سالمي نود دعوتكم اىل اجتماع خربة ال�ساعة  12.30الثانية
ع�شرة والن�صف ظهر يوم االحد  2013/3/24يف مكتبنا الكائن يف دبي
منطقة بور�سعيد -ديرة -بناية الوحدة مكتب (604هاتف )042959958
لتزويدنا مبا لديكم من م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله.
اخلبري امل�صريف/جمال خليل يا�سني

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
العدد  10745بتاريخ2013/3/20
اعادة اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ( 2012/213مدين كلي)
اعالن باحلكم التمهيدي -بوا�سطة الن�شر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه /بي ال
للعقارات م م ح اق��ام امل��دع��ي/م��رمي بافهمي /عنوانه :املختار مكتب امليدور
للمحاماة ول�لا��س�ت���ش��ارات ال�ق��ان��ون�ي��ة -دب ��ي -ب��ردب��ي� � -ش��ارع زع�ب�ي��ل -مقابل
كلية الدرا�سات اال�سالمية  -بناية مونتانا -مكتب رقم  506ت 043348381 -
الدعوى برقم  2012/213جتاري كلي -عجمان ومو�ضوعها :ندب خبري فانت
مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11.00املوافق يوم  21من �شهر ابريل ل�سنة 2013
وذلك للنظر يف الق�ضية بو�صفك مدعى عليه .حتريرا يف 2013/3/7
قلم الكتاب

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 2348جت كل -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي�/شركة بيتي للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
�شركة االمارات اخل�ضراء العقارية اخلا�صة واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة بتعوي�ض وقدره  3000000درهم وعدم ان�صراف اثر الت�صرفات اىل
املدعى املطلوب اعالنه/عادل حممد �صالح الزرعوين اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء
املوافق  2013/4/9موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة التجارية
مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/127جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي /موزة مبارك علي غامن القبي�سي عن نف�سها وب�صفتها وكيلة ورثة مبارك
علي غامن القبي�سي اجلن�سية :االمارات مدعى عليه� :شم�س خا�سخادي غالم اهلل
اجلن�سية:باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية  10.000درهم املطلوب اعالنه/
�شم�س خا�سخادي غالم اهلل اجلن�سية:باك�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/21
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/28
قلم املحكمة التجارية

اعالن ن�شر ت�صفية
�شركة (�سوق الفريج)ذ.م.م -العني

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

يف الدعوى رقم  2011/351جتاري كلي
بناء على قرار حمكمة العني االبتدائية بتاريخ  2011/11/16بحل وت�صفية
�شركة قلعة احل�ضارة للمقاوالت العامة  -ذ.م .م مبدينة العني وب�صفتى
امل�صفي الق�ضائي املنتدب اعلن مبوجبة لكل من له حق او ذمة مالية لدى
ال�شركة املذكورة مراجعتنا خالل  45خم�سة واربعون يوما من تاريخ الن�شر
مع كافة امل�ستندات الثبوتية ملطالباته واال �سقط حقة يف املطالبة بعد انق�ضاء
املهلة املذكورة ) وميكن املراجعة على العنوان التايل:
مكتب العني لتدقيق احل�سابات -العني -ال�شارع العام -بناية جمموعة
املهريي -ميزان رقم  1ولال�ستف�سار موبايل  050-6232486وفاك�س رقم
 037660522وهاتف  037660533و�ص ب رقم 18566

يف الدعوى رقم  2012/427جتاري كلي
بناء على قرار حمكمة العني االبتدائية بتاريخ  2013/2/20بحل وت�صفية
�شركة �سوق الفريج ذ.م.م مبدينة العني وب�صفتى امل�صفي الق�ضائي املنتدب
اعلن مبوجبة لكل من له حق او ذمة مالية لدى ال�شركة املذكورة مراجعتنا
خالل  45خم�سة واربعون يوما من تاريخ الن�شر مع كافة امل�ستندات الثبوتية
ملطالباته واال �سقط حقة يف املطالبة بعد انق�ضاء املهلة املذكورة ) وميكن
املراجعة على العنوان التايل:
مكتب العني لتدقيق احل�سابات -العني -ال�شارع العام -بناية جمموعة
املهريي -ميزان رقم  1ولال�ستف�سار موبايل  050-6232486وفاك�س رقم
 037660522وهاتف  037660533و�ص ب رقم 18566

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 231جت جز -م ر -ب -ع ن
مدعي /م�ؤ�س�سة موف كار لتاجري ال�سيارات ميثلها /قانونا /علي �سلطان بوكالة
 /ه�شام ح�سن عبداهلل اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :احمد غريب خمي�س حممد
البلو�شي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ  16250درهم
املطلوب اعالنه /احمد غريب خمي�س حممد البلو�شي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق
 2013/3/24موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً
امام الدائرة الثانية بـ حمكمة العني االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية

�شركة (قلعة احل�ضارة للمقاوالت العامة-ذ.م.م ) العني
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وفد �أبوظبي االقت�صادي �إىل �سريالنكا ينظم ندوة ترويجية عن فر�ص وجماالت اال�ستثمار يف الإمارة
•• �أبوظبي-وام:

نظم وفد �أبوظبي االقت�صادي الذي يزور �سريالنكا حاليا برئا�سة �سعادة
خلفان �سعيد الكعبي النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي ندوة ترويجية عن فر�ص وقطاعات وجماالت اال�ستثمار يف �إمارة
�أبوظبي ح�ضرها ع��دد من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة التنمية االقت�صادية
وم�صرف �سريالنكا املركزي ووفد جتارة و�صناعة كولومبو ور�ؤ�ساء ومدراء
�أكرث من � 100شركة وم�ؤ�س�سة كربى يف �سريالنكا من خمتلف القطاعات
واملجاالت االقت�صادية واخلدمية وامل�صرفية وال�صناعية.
ومت خالل هذه الندوة تنظيم �أكرث من  60لقاء عمل بني ممثلي ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف الوفد وممثلي ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�سريالنكية.

ودعا �سعادة خلفان الكعبي رئي�س الوفد يف بداية الندوة ال�شركات ال�صناعية
ال���س�يرالن�ك�ي��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف �أب��وظ �ب��ي و ف�ت��ح م��راك��ز ل�ت��وزي��ع املنتجات
ال�سريالنكية يف �أ�سواق دول املنطقة.
و�أك��د الكعبي االهتمام الكبري الذي توليه ال�شركات الإماراتية للأ�سواق
ال�سريالنكية وحر�صها على تعزيز ا�ستثماراتها وال�ت��و��س��ع يف �أعمالها
ون�شاطاتها ودع��م م�شاريع التنمية ال�ت��ي تتبناها وتطرحها احلكومة
ال�سريالنكية .وقدم الدكتور �أديب العفيفي مدير �إدارة التجارة اخلارجية
ودعم ال�صادرات بدائرة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي يف بداية الندوة
عر�ضا �شامال عن ر�ؤي��ة �أبوظبي االقت�صادية  2030وهدفها الرئي�سي
لتنويع م�صادر دخل الإمارة والتحول من اقت�صاد يعتمد على النفط �إىل
اقت�صاد قائم على املعرفة من خالل حتديد العنا�صر الرئي�سية لتحقيق

التنمية امل�ستدامة واالقت�صاد املتنوع املبني على املعرفة كعن�صر �أ�سا�سي.
وحتدث العفيفي عن اجلهود التي تبذلها الدائرة واجلهات املعنية يف �إمارة
�أبوظبي جلعل �أبوظبي وجهة رئي�سية لال�ستثمار يف املنطقة وت�سليط
ال�ضوء على الفر�ص االقت�صادية و التجارية وال�صناعية التي توفرها
الإمارة وتعريف ال�شركات العاملية وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الكربى يف العامل
بهذه الفر�ص وخطط التنمية والتطوير التي ت�شهدها الإمارة والتي تغطي
املجاالت والقطاعات التي تركز عليها ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية كقطاعات
حمركة لعملية التنمية االقت�صادية ال�شاملة وامل�ستدامة التي ت�سعى الإمارة
لتحقيقها .وعر�ض العفيفي على ممثلي ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�سريالنكية
الت�سهيالت واخلدمات التي توفرها دائرة التنمية االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات
املعنية الأخرى يف الإمارة لت�أ�سي�س وممار�سة الأعمال يف الإمارة وذلك من

خالل مركز �أبوظبي للأعمال واخلدمات الأخ��رى التي توفرها الدائرة
والتي تهدف يف جمملها الخت�صار وت�سهيل الإج��راءات وهدفها الرئي�سي
تعزيز البيئة التناف�سية للأعمال يف الإمارة.
وقدم �أحمد املهريي مدير تطوير الأعمال يف مدينة خليفة ال�صناعية كيزاد
عر�ضا �شامال عن �أهداف كيزاد والفر�ص التي توفرها لل�شركات ولرجال
الأعمال وامل�ستثمرين الأجانب..م�ؤكدا �أن الهدف الرئي�سي لـ كيزاد امل�ساهمة
يف تنويع القاعدة ال�صناعية لإم��ارة �أبوظبي وفقا لر�ؤيتها االقت�صادية
والتي حددت عددا من القطاعات ال�صناعية الرئي�سية امل�ستهدفة لتحقيق
التنمية ال�صناعية املن�شودة وهي �صناعات الأملنيوم وال�صلب و الكيماويات
و البرتوكيماويات واملعدات الطبية والأدوي��ة واخلدمات اللوج�ستية وهي
عبارة عن جممعات �صناعية تتميز بالرتابط والتكامل.

جمل�س ادارة غرفة ال�شارقة يدعو �أع�ضاءه لال�ستفادة من فعالياتها الرتويجية
•• ال�شارقة-وام:

دع��ت غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة �أع�ضاءها املنت�سبني
و� �ش��رك��اءه��ا اال��س��ا��س�ي�ين ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات التي
تنظمها ل�ل�تروي��ج ل�ل�إم�ك��ان�ي��ات االق�ت���ص��ادي��ة وال�سياحية
والفر�ص اال�ستثمارية االنتاجية واخلدمية والتجارية يف
ال�شارقة خا�صة ودولة االمارات عامة.
و�أك��د جمل�س ادارة الغرفة �أن برامج عمل الغرفة تت�ضمن
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات واالح� ��داث ال�ت��ي ت�ع��زز م��ن حركة
اال�ستثمار والتجارة حمليا وخارجيا يف ظل تقدمي ت�سهيالت
وح��واف��ز ل�ل�م���ش��ارك��ة يف اجن ��اح ه ��ذه ال�ب�رام��ج مت��ا��ش�ي��ا مع
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
بن �سلطان القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة
بوجوب م�ساندة ودعم قطاع االعمال اخلا�ص واال�سهام يف
�إجن��اح ا�ستثماراته وم�شروعاته املجدية ويف �إط��ار التوا�صل
والتعاون والتن�سيق مع اجهزة ودوائر القطاع احلكومي يف
�ضوء املتابعة الد�ؤوبة من �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة.
جاء ذلك خالل االجتماع الدوري ملجل�س ادارة الغرفة الذي
عقد �أم�س يف مقر الغرفة برئا�سة احمد حممد املدفع رئي�س
املجل�س وح�ضور ا�صحاب ال�سعادة حممد �سلطان بن هويدن
النائب االول للرئي�س و�سعيد عبيد اجلروان النائب الثاين
للرئي�س وحممد علي ال�سركال ام�ين ال�صندوق الفخري
واع�ضاء املجل�س وح�سني حممد املحمودي مدير عام الغرفة
وم�ساعديه.
وث�م��ن املجل�س يف ب��داي��ة اجتماعه تف�ضل �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة برعاية م�ؤمتر ال�شارقة الدويل االول حول
دور التحكيم التجاري يف حتقيق التنمية امل�ستدامة و�أكد

تنفيذ توجيهات �سموه ب�إجناح تنظيمه يومي 24و 25من
ال�شهر احلايل.
وت�ن��اول االجتماع بحث ع��دد من املو�ضوعات وامل�سائل ذات
ال�ش�أن الداخلي وتلك املرتبطة بعالقات الغرفة مع االع�ضاء
املنت�سبني و��ش��رك��ائ�ه��ا يف ال���ش��ارق��ة وخ��ارج�ه��ا ح�ي��ث ا�صدر
جمموعة من القرارات والتو�صيات ب�ش�أنها.
وواف��ق املجل�س بعد ا�ستعرا�ض تف�صيلي على اعتماد نظام
� �ش ��ؤون امل��وظ�ف�ين والئ�ح��ة ال�سفر واالي �ف��اد بعد تعديلهما
مقارنة مبا جرى تطبيقه منذ عام  2003ومت�شيا مع ما
هو معمول به يف هيئات وم�ؤ�س�سات ودوائر حكومة ال�شارقة
يف ظ��ل م��راع��اة طبيعة اخ�ت���ص��ا��ص��ات ال�غ��رف��ة وعالقاتها
مبجتمع االعمال وفعالياته وقرر �أن يتم التقييم لتطبيق
هذا النظام بعد عام
وعر�ض املالحظات ونتائج هذا التقييم على املجل�س ل�ضمان
حتقيق �أهدافه يف خمتلف النواحي التنظيمية واالدارية.
و تدار�س املجل�س امل��ذك��رات املعدة للم�ضي يف تنفيذ بع�ض
ال�برام��ج وامل �ب��ادرات املرتبطة بخطة العمل وال�ت��ي تتعلق
ب��دع��وة ف�ع��ال�ي��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص للم�شاركة يف اجناحها
واال�ستفادة منها والتي من ابرزها م�شروع ت�أ�سي�س املركز تفعيل دور مركز ال�شارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة
وامل �ع��ر���ض ال �ت �ج��اري ال��دائ��م ل�ل���ش��ارق��ة يف اق�ل�ي��م كرد�ستان بعد تطبيق النظم االدارية امل�شار �إليها.
ومعر�ض م�شاريع قطر خ�لال �شهر م��اي��و املقبل وتنظيم و�أك ��د املجل�س خ�لال اجتماعه حر�صه على موا�صلة دور
ا�سبوع التجاري العاملي وزي��ارة ع��دد من ال��دول امل�ستهدفة الغرفة يف حتقيق اه��داف امل�س�ؤولية االجتماعية خلدمة
يف الرتويج ملقومات اال�ستثمار ومنتجات وخدمات ال�شركات كافة �شرائح وفئات املجتمع وحفز فعاليات القطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�شارقة خ�لال ملتقيات ومعار�ض على تو�سيع دوره بهذا ال�ش�أن.
و وافق املجل�س على امل�ساهمة يف رعاية بع�ض االحداث التي
تقام يف تلك الدول.
و�أب ��دى جمل�س االدارة اهتمامه بتنفيذ ب��رام��ج التدريب تنظمها عدة جهات منها غرفة التجارة الدولية يف االمارات
والت�أهيل للكوادر املواطنة يف �ضوء ما مت اق��راره يف خطة العربية امل�ت�ح��دة ون ��ادي الثقة للمعاقني مللتقى ال�شارقة
العمل والنظم واللوائح التي متت املوافقة عليها ا�ضافة اىل الدويل الثالث لألعاب القوى للمعاقني خالل �شهر مار�س

ون��ادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن لبطولة �آ�سيا لل�شباب
لل�شطرجن خالل هذا ال�شهر اي�ضا واحلفل التكرميي حلملة
ال�شارقة ام��ارة �صديقة للطفل يف التا�سع م��ن �شهر مايو
ال�ق��ادم واحتفال تكرمي �شخ�صية ال�ع��ام للرتابط اال�سري
واالمن االجتماعي ملنظمة اال�سرة العربية بال�شارقة وجولة
وفد طالب جامعة ال�شارقة يف املخيم العاملي الرابع ع�شر
الذي يقام يف �شهر اغ�سط�س املقبل اىل جانب دعم فعاليات
ن��ادي ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق وم�شاركات دار كلمات
يف امل�ع��ار���ض املحلية ل�ه��ذا ال�ع��ام وب��رن��ام��ج ال�شارقة مدينة
�صحية ال��ذي ي�شرف عليه املجل�س االعلى ل�شئون اال�سرة

ات�صاالت تختتم م�شاركة ناجحة مب�ؤمتر CABSAT 2013
اختتمت م�ؤ�س�سة الإم ��ارات لالت�صاالت ات�صاالت
اليوم م�شاركتها يف � ،CABSAT 2013أكرب
معر�ض للو�سائط الرقمية والبث واالت�صال عرب
الأق �م��ار ال�صناعية يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�إفريقيا.
و�شهدت دورة هذا العام التي �أقيمت يف مركز دبي
التجاري العاملي ح�ضور ع��د ٍد كبري من العاملني
يف جم��ال الو�سائط الرقمية من ال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا وخمتلف �أنحاء العامل حيث �شارك �أكرث
من  850عار�ضاً من  57دولة.
وع ��ر�� �ض ��ت ات� ��� �ص ��االت يف م �� �ش��ارك �ت �ه��ا جمموعة
م � � ��ن خ � ��دم � ��ات� � �ه � ��ا امل� � �ت� � �ن � ��وع � ��ة م� � �ث � ��ل خ � ��دم � ��ات
 VSATExpressو VSATConnect
لالت�صال عرب الأق�م��ار ال�صناعية وخدمات جمع
الأخبار عرب الأقمار ال�صناعية ( )SNGوقدمت
عرو�ضاً تو�ضيحية حية موجهة للعاملني يف جمال
ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��وين ال��ذي��ن ي�ح�ت��اج��ون الت�صاالت
موثوقة وبجودة عالية من مناطق نائية وركزت
العرو�ض املقدمة على خدمات االت�صال بالإنرتنت

عرب الأقمار ال�صناعية وخدمات  e-visionعرب
الأقمار ال�صناعية والفاك�س عرب الأقمار ال�صناعية
وجمع الأخبار عرب الأقمار ال�صناعية.
وق��ال ج��ون لينكولن ،ن��ائ��ب رئي�س �أول لت�سويق
الأعمال� ،أن معر�ض  CABSATميثل من�صة
ع�م��ل جت�م��ع خم�ت�ل��ف ال�ع��ام�ل�ين يف جم ��ال حلول
االت�صال الف�ضائي لعر�ض �أحدث احللول والتقنيات
ويقدم ملزودي اخلدمات فر�صة احل�صول على فهم
�أعمق و�أف�ضل لتوجهات امل�ستخدمني وال�سوق ،كما
�أتيحت لنا الفر�صة لاللتقاء بالعمالء املحتملني
م��ن ال���س��وق املحلية وال�ع��امل�ي��ة وال��ذي��ن يتطلعون
للعمل مع ال�شركات التي متتلك �شبكات عمل وا�سعة
وت�ق��دم ح�ل��و ًال م�صممة مب��ا يتنا�سب واحتياجات
امل�ستخدم .وتعترب ات�صاالت امل�ؤ�س�سة ال��رائ��دة يف
جم��ال خ��دم��ات االت���ص��ال ع�بر الأق �م��ار ال�صناعية
يف الإم ��ارات ومتتلك خ�برة تزيد على عقدين يف
تقدمي خمتلف حلول االت�صال الف�ضائي ملجموعة
ك �ب�يرة م��ن ال �ع �م�لاء ت���ض��م �أه ��م � �ش��رك��ات النفط
الكربى واجلهات احلكومية يف الدولة.

13

بحكومة ال�شارقة .ووجه املجل�س مبتابعة قراراته ال�صادرة
ب �� �ش ��أن ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام ت��وف�ير احل �م��اي��ة حل �ف��ظ املعلومات
وبيانات ووثائق الغرفة وتعزيز التن�سيق مع دائرة التنمية
االقت�صادية وال��دوائ��ر املعنية يف ال���ش��ارق��ة وتطبيق نظام
الربط االلكرتوين لت�سهيل اج��راءات االنت�ساب والتحديد
وانهاء املعامالت للمن�ش�آت االقت�صادية وفروعها يف االمارة.
و�أق��ر املجل�س ا�ستكمال تنظيم ال�ل�ق��اءات التن�سيقية وفقا
للربنامج املعد مع ال��دوائ��ر احلكومية واملجال�س البلدية
وال � ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات املتخ�ص�صة لتعزيز �أوج ��ه التعاون
امل�شرتك ل�صالح جمتمع الأعمال وقطاعاته املتنوعة.

�أداء مايل قوي لتحالف االحتاد
للطريان و�شركائها باحل�ص�ص
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت االحت��اد للطريان �أم����س �أن ا�سرتاتيجيتها للتحالف ب�ين �شركائها
باحل�ص�ص كللت بالنجاح خالل العام الأول للتحالف بعد �أن �أظهرت التقارير
املالية التي �أعلنت عنها �شركات الطريان اخلم�س املن�ضمة للتحالف والتي
ت�شمل كال من ط�يران برلني وط�يران �سي�شل وفريجن �أ�سرتاليا وطريان
لينغو�س واالحت ��اد ل�ل�ط�يران ع��ن حتقيق ال��رب�ح�ي��ة والأداء امل ��ايل القوي.
وتعززت النتائج الفردية واملجمعة ل�شركات الطريان اخلم�س بف�ضل عدد
من الإجراءات التي ت�ضمنت ازدياد حركة املرور بني �شبكات وجهات �شركات
التحالف نتيجة التفاقيات ال�شراكة بالرمز والنجاح يف تنفيذ برامج الت�سويق
واملبيعات امل�شرتكة �إىل جانب اال�ستفادة من طائفة وا�سعة من �أوجه الت�آزر
والتعاون على �صعيد العمل والتكلفة .وقال جيم�س هوجن رئي�س املجموعة
والرئي�س التنفيذي لالحتاد للطريان ..ك��ل �شريك من �شركات الطريان
املن�ضمة �إىل حتالف �شركائنا باحل�ص�ص �أظهر �أداء ماليا قويا حيث �أعلن
جميع ال�شركاء عن حتقيق الربحية .و�أعلنت االحت��اد للطريان عن حتقيق
الربحية للعام ال�ث��اين على ال�ت��وايل حيث و�صلت ال�ع��ائ��دات قبل احت�ساب
الفوائد وال�ضرائب �إىل  170مليون دوالر �أمريكي يف حني و�صلت الربحية
ال�صافية �إىل  42مليون دوالر �أمريكي وذل��ك يف العام التا�سع من م�سرية
ال�شركة منذ انطالق عملياتها الت�شغيلية.

تقرير  :الإمارات حتتل مكانة متميزة على م�ستوى ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��درت الأم��ان��ة العامة ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية العدد اخلام�س من تقرير ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة ..حقائق و�أرقام .
و ركز التقرير على عدد من الأن�شطة الرئي�سية
التي تربط �أب�ن��اء دول جمل�س التعاون بال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة كالتنقل والإقامة وامل�ساواة
يف املعاملة يف القطاعني العام واخلا�ص واحلماية
ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م وال���ص�ح��ة وغ�ي�ر ذل��ك من
الأن�شطة.
و�أ�شاد معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة
ل�ل���ش��ؤون امل��ال�ي��ة ب��اجل�ه��ود ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي تبذلها
الأمانة العامة يف �سبيل توفري كافة �آليات الدعم
اللوج�ستي التي تهدف �إىل متكني اجلهات ذات
العالقة ل��دى دول املجل�س وتعزيز قدرتها على
تنفيذ قرارات املجل�س الأعلى مبا ي�ضمن حتقيق
النفع والفائدة ملواطني دول املجل�س.
و�أ�شار التقرير �إىل ما تبديه دول جمل�س التعاون
م��ن اه�ت�م��ام ك�ب�ير جت��اه ��ض�م��ان حتقيق احلرية
وامل �� �س��اواة يف معاملة �أب �ن��اء املجل�س فيما يتعلق
ب��الإق��ام��ة والتنقل ع�بر �إت��اح��ة الفر�صة �أمامهم
للتنقل بني دول املجل�س با�ستخدام بطاقة الهوية
ال�شخ�صية الأمر الذي كان له دور بارز يف تعزيز
عالقاتهم التجارية امل�شرتكة وتوطيد ترابطهم
الإج�ت�م��اع��ي ح�ي��ث �أظ �ه��رت �إح���ص��ائ�ي��ات الأمانة
العامة �أن ع��دد �أبناء دول املجل�س الذين تنقلوا
ب�ين دول�ه��م خ�لال ع��ام  2011ف��اق  13مليون
مواطن خليجي.

وت �ط��رق ال�ت�ق��ري��ر �إىل ق� ��رارات امل�ج�ل����س الأعلى
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �� �س��اواة ال �ت��ام��ة ب�ي�ن م��واط �ن��ي دول
املجل�س يف جمال العمل يف القطاعات احلكومية
والت�أمني الإجتماعي والتقاعد و�إزال��ة �أي��ة قيود
قد متنع حتقيق ذلك حيث �أ�شارت بيانات الأمانة
�إىل وج��ود � 17أل��ف مواطن خليجي يعملون يف
القطاع احلكومي لدى الدول الأع�ضاء الأخرى
يف ع��ام  2011حيث ا�ست�ضافت دول��ة الإمارات
ما يزيد عن �أربعة �آالف منهم �أي ما يعادل 24
ب��امل��ائ��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ج�م�ي��ع دول امل�ج�ل����س �أما
فيما يخت�ص بالقطاع الأهلي بالدول الأع�ضاء
الأخرى فقد بلغ عدد مواطني املجل�س العاملني
فيه � 24أل��ف موظف يف ال�ع��ام  2011يف حني
و�صل �إجمايل عدد مواطني املجل�س العاملني يف
هذا القطاع داخل دولة الإمارات �إىل �ألف و230
موظفا.
ويف �إط��ار االلتزام مبد مظلة احلماية الت�أمينية
للمواطنني اخلليجيني العاملني يف القطاعني
احل �ك��وم��ي والأه� �ل ��ي ب� ��دول امل�ج�ل����س الأخ � ��رى..
�أظ �ه��رت الإح���ص��ائ�ي��ات �أن ع��دد امل�ستفيدين من
نظام التقاعد يف ال��دول الأع�ضاء الأخ��رى و�صل
�إىل ت�سعة �آالف و140مواطنا خليجيا مع نهاية
ع��ام  2011وك��ان ن�صيب الإم ��ارات �أرب�ع��ة �آالف
و�إث�ن��ي ع�شر مواطنا �أي بن�سبة  44باملائة من
�إجمايل امل�ستفيدين.
وفيما يتعلق بنظام الت�أمينات الإجتماعية ...فقد
بلغ ع��دد امل��واط�ن�ين اخلليجيني امل�شمولني فيه
ل��دى ال��دول الأع���ض��اء الأخ��رى �ستة �آالف و69
مواطنا خالل عام  2011وتغطي الإمارات �ألفا

و 230مواطنا خليجيا وبن�سبة  20باملائة.
وقال معايل عبيد الطاير �إن وزارة املالية لكونها
اجل �ه��ة امل�ع�ن�ي��ة مب�ت��اب�ع��ة ��س�ير ال�ع�م��ل يف ال�سوق
اخلليجية ب��الإم��ارات حتر�ص على توفري كافة
اخل��دم��ات الوظيفية والت�أمينية مل��واط�ن��ي دول
جمل�س ال�ت�ع��اون ال�ع��ام�ل�ين يف ال�ق�ط��اع�ين العام
واخل��ا���ص ب��ال��دول��ة مب��ا يحقق التطبيق الكامل
وال�شامل لكافة القرارات املتخذة يف هذا ال�ش�أن .
وفيما يتعلق بقطاع التعليم� ..أ�شار تقرير الأمانة
العامة للمجل�س �إىل �أن عدد الطلبة اخلليجيني
لدى دول املجل�س الأخ��رى بلغ � 16ألفا و696
طالبا وطالبة يف املرحلة االبتدائية و� 12ألفا
و 777طالبا وط��ال�ب��ة يف امل��رح�ل��ة املتو�سطة يف
حني بلغ عددهم يف املرحلة الثانوية ثمانية �آالف
و 529طالبا وطالبة خالل عام .2011
ويف قطاع التعليم العايل� ..أظهر التقرير �أن عدد
الطلبة ال��دار��س�ين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومية بالدول الأع�ضاء الأخرى بلغ 6107
طالب وطالبات خالل عام .2011
ورك ��ز ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات اخل��ا��ص��ة بتملك
العقار لكونه �أح��د �أب��رز امل�سارات الع�شرة لل�سوق
اخلليجية امل���ش�ترك��ة ح�ي��ث �أ� �ش��ارت �إح�صائيات
الأمانة العامة للمجل�س �إىل �أن عدد حاالت متلك
مواطني املجل�س يف الدول الأع�ضاء الأخرى حتى
نهاية ع��ام  2011بلغ � 93أل�ف��ا و 767حالة
متلك م�ق��ارن��ة بـ� 77أل�ف��ا و 804ح��االت متلك
حتى نهاية ع��ام  .2010وق��د حلت الإم��ارات يف
املرتبة الأوىل يف جمال ا�ستقطاب مواطني دول
املجل�س للتملك فيها خالل عام  2011وبعدد

� 10آالف و 873ح��ال��ة مت�ل��ك لتحقق ن�سبة
قدرها  67.5باملائة من �إجمايل حاالت متلك
ال�ع�ق��ار ع�ل��ى م�ستوى م��واط�ن��ي دول املجل�س يف
ال��دول الأع���ض��اء الأخ ��رى يف ذل��ك ال�ع��ام يف حني
و��ص��ل ع��دد ح��االت متلك مواطني دول املجل�س
الأع �� �ض��اء الأخ� ��رى ال�تراك�م�ي��ة ل�ل�ع�ق��ار يف دولة
الإم��ارات � 44ألفا و 902حالة متلك حتى عام
.2011
و�أ�ضاف معايل الطاير �إن الإم��ارات متتلك بنية
حتتية مميزة عامليا والتزامها مبعاملة مواطني
دول املجل�س بنف�س معاملة مواطنيها دون تفريق
�أو متييز وه��ي �أح��د �أب��رز الأ��س�ب��اب التي و�ضعت
الدولة يف �صدارة بقية دول املجل�س يف جماالت
التملك العقاري فيها .وفيما يخت�ص مبزاولة
الأن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية واخلدمية...
فقد �أتاحت القرارات الر�شيدة للمجل�س الأعلى
مل�ج�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ب ��دورات ��ه املتعاقبة
الفر�صة �أم��ام مواطني دول املجل�س باحل�صول
على تراخي�ص ممار�سة الأن�شطة الإقت�صادية
ب��دول املجل�س حيث بلغ ال�ع��دد ال�تراك�م��ي لتلك
الرتاخي�ص  34428رخ�صة حتى عام .2011
وتعد الإم ��ارات �أك�ثر دول املجل�س املانحة لهذه
الرتاخي�ص حتى ع��ام  2011حيث بلغت 28
�أل �ف��ا و 909رخ ����ص وب�ن���س�ب��ة  84ب��امل��ائ��ة من
�إجمايل الرتاخي�ص املمنوحة على م�ستوى دول
املجل�س.
و�أ��ش��ارت الإح�صائيات �إىل �أن البنوك التجارية
الإم��ارات �ي��ة ه��ي الأك �ث�ر ان �ت �� �ش��ارا ع�ل��ى م�ستوى
دول املجل�س الأخ� ��رى ح�ت��ى ع��ام  2011حيث

بلغ عددها �سبعة ف��روع �أي ما يعادل  27باملائة
من �إجمايل فروع بنوك ال��دول الأع�ضاء يف دول
املجل�س الأخرى.
وبناء على قرار املجل�س الأعلى يف دورته ال�سابعة
وال � ��ذي ن ����ص ع �ل��ى ال �� �س �م��اح ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن من
م��واط�ن��ي دول املجل�س ب��احل���ص��ول ع�ل��ى قرو�ض
من بنوك و�صناديق التنمية ال�صناعية بالدول
الأع�ضاء وم�ساواتهم بامل�ستثمر الوطني من حيث
الأهلية وفقا لل�ضوابط املرفقة فقد بلغت قيمة
تلك القرو�ض  1.4مليار دوالر �أمريكي مع نهاية
عام .2011
ويف جم ��االت ت ��داول و� �ش��راء الأ� �س �ه��م وت�أ�سي�س
ال���ش��رك��ات امل���س��اه�م��ة ...فقد بلغ ع��دد ال�شركات
امل���س�م��وح ت ��داول �أ�سهمها مل��واط�ن��ي دول املجل�س
� 661شركة م�ساهمة يف عام  2011وبر�أ�س مال
ي�صل �إىل حوايل  220مليار دوالر.
وت���ص��درت الإم ��ارات بقية دول املجل�س يف حجم
ا�ستقطابها للم�ساهمني اخلليجيني الذين بلغ
عددهم � 212ألفا و 243م�ساهما بن�سبة 46.5
باملائة من �إجمايل امل�ساهمني.
و�أكد معاليه �أن الإمارات تتمتع بجميع مقومات
اجل��ذب اال�ستثماري على م�ستوى ال�ع��امل نظرا
ملا تعتمده من ممار�سات اقت�صادية وا�ستثمارية
عاملية امل�ستوى وما تربمه من اتفاقيات جتارية
ث�ن��ائ�ي��ة م�ك�ن�ت�ه��ا م ��ن االن� �ط�ل�اق ك� ��إح ��دى �أب ��رز
الوجهات اال�ستثمارية الإقليمية والعاملية وعلى
ر�أ�سها اال�ستثمارات اخلليجية.
�أما فيما يتعلق بالتجارة البينية بني دول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجي ...فقد ك��ان ملنطقة التجارة

احل��رة اخلليجية ومن بعدها الإحت��اد اجلمركي
ل��دول املجل�س والقوانني والأنظمة وال�سيا�سات
املعتمدة يف هذا املجال دور بارز يف تعزيز ان�سيابية
تنقل ال�سلع واخلدمات وو�سائط النقل بني الدول
الأع�ضاء وت�شجيع املنتجات الوطنية وتفعيل دور
القطاع اخلا�ص يف تنمية ��ص��ادرات دول املجل�س
الأم ��ر ال ��ذي ب��دا جليا م��ن خ�ل�ال ارت �ف��اع حجم
التجارة البينية من  6مليارات دوالر �أمريكي يف
عام � 1984إىل ما يزيد على  85مليار دوالر
�أمريكي يف عام .2011
وبلغ حجم ال���ص��ادرات البينية ل�ل�إم��ارات لباقي
دول املجل�س  9م�ل�ي��ارات و 626مليونا و�ألفي
دوالر �أمريكي يف عام  2011بن�سبة منو بلغت 9
باملائة عن �صادراتها يف عام  2010يف حني بلغت
وارداتها  7مليارات و 575مليونا وخم�سة �آالف
دوالر �أمريكي يف ع��ام  2011ب��زي��ادة بلغت 26
باملائة عن عام .2010
�أما فيما يخت�ص باملوا�صفات القيا�سية اخلليجية
امل��وح��دة ...تعمل هيئة التقيي�س ل��دول جمل�س
ال�ت�ع��اون اخلليجية ع�ل��ى �إع� ��داد واع�ت�م��اد ون�شر
املوا�صفات القيا�سية اخلليجية امل��وح��دة لل�سلع
واملنتجات حيث متكنت الهيئة حتى عام 2011
م��ن و�ضع �ستة �آالف و 510موا�صفات ولوائح
خليجية موحدة ومعتمدة .و�أك��د معايل الطاير
�أن وزارة املالية ل��ن تدخر جهدا يف ات�خ��اذ كافة
اخلطوات التي من �ش�أنها تعزيز وتعميق التكامل
الإقت�صادي اخلليجي وذلك �سعيا منها للإرتقاء
بال�سوق اخلليجية امل�شرتكة وحتقيق ما يخدم
م�صالح �أبناء دول املجل�س ويعزز من ترابطهم .
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•• �أبوظبي-وام:

14

�أكدت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �أهمية م�شروع �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية املركزة
حيث يعد نقطة حت��ول حقيقية يف م�سرية دول��ة الإم ��ارات نحو التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة ًي�سهم يف تنويع م�صادر دخلها �إ�ضافة �إىل جعلها دولة
رائدة يف جمال �إنتاج الطاقة النظيفة وامل�ستدامة.
ت عنوان �شم�س � ..1إ�ستثمار ا�سرتاتيجي ..قالت ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل افتتح �أول من �أم�س
حمطة �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية امل��رك��زة يف املنطقة الغربية يف �إمارة
�أبوظبي وهي تعد املحطة الأكرب من نوعها على م�ستوى العامل والأوىل يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
و�أ� �ض��اف��ت ال�ن���ش��رة ال �� �ص��ادرة ع��ن م��رك��ز الإم� � ��ارات ل �ل��درا� �س��ات والبحوث

الإ�سرتاتيجية �أن هذا احلدث املهم ينقل دولة الإم��ارات �إىل حقبة جديدة
يف تاريخها االقت�صادي والتنموي ال��ذي ميثل �إجن��ازا ب��ارزا �ضمن ر�ؤيتها
امل�ستقبلية طويلة الأج��ل الرامية �إىل تنويع م�صادر الدخل وحتقيق �أمن
الطاقة و�صوال باالقت�صاد الوطرنحلة متقدمة من اال�ستدامة وه��ذا ما
�أكده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف كلمة �سموه يف �أثناء
افتتاحه املحطة قائال �إن حمطة �شم�س  1متثل ا�ستثمارا ا�سرتاتيجيا يف
م�سرية التطور واالزده��ار االقت�صادي واالجتماعي والبيئي التي ت�شهدها
دولتنا  .و�أك ��دت �أن ه��ذا الإجن ��از التاريخي يعد نقطة حت��ول حقيقية يف
م�سرية دول��ة الإم ��ارات نحو التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة وه��و يو�سع من
دورها كمنتج رئي�سي مل�صادر الطاقة التقليدية يف العامل لي�ضيف �إىل هذا
ال��دور �شقا �آخ��ر ال يقل �أهمية كونه يحولها �إىل دول��ة تولد الطاقة عرب
امل�صادر املتجددة ب�أحجام وطاقات كبرية مبا يكفي لتلبية احتياجات مناطق

وجتمعات عمرانية كاملة لت�صبح واحدة من الدول الرائدة يف هذا ال�ش�أن.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن حمطة �شم�س  1ق��ادرة على توليد  100ميجاوات من
الطاقة النظيفة وهو ما يكفي لتلبية االحتياجات اليومية من الكهرباء
لنحو � 20ألف منزل وهو مىمكن منه معظم دول العامل مبا فيها دول
العامل ال�صناعية املتقدمة الأمر الذي يعطي هذا الإجناز �أهمية كبرية ال
تقل عن �أهمية الإجناز الذي حققته الدولة عندما متكنت من الفوز بحق
ا�ست�ضافة املقر الدائم لـ الوكالة الدولية للطاقة املتجددة �إيرينا والإجنازان
معا ميثالن حجري زاوية لدور �إماراتي قےحول العاملي �إىل ع�صر الطاقة
املتجددة .و�أك��دت الن�شرة �أن افتتاح حمطة �شم�س  1ميثل عنوانا نا�صعا
ملرحلة جديدة من العمل اتخو�ضها دول��ة الإم��ارات معتمدة على �سواعد
�أبنائها الذين اكت�سبوا اخلربة عرب عقود طويلة من العمل واملثابرة وهو ما
�أكده �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه

اهلل يف كلمة �سموه عندما عرب عن فخره بالكوادر الإماراتية التي �أ�سهمت
يف �إجن��از ه��ذا امل�شروع اال�سرتاتيجي املهم معتربا �سموه �أن اخل�برة التي
اكت�سبوها ت�شكل منوذجا متميزا للتنمية الب�شرية التي �ستمكن وطننا من
�إعداد قادة قادرين على قيادة قطاع الطاقة على املدى البعيد .وقالت �أخبار
ال�ساعة يف ْخلها الإفتتاحي �إنه كما قدمت دولة الإمارات من خالل تد�شينها
مدينة م�صدر �أول مدينة يف العامل تعتمد على الطاقة ال�شم�سية ب�شكل كامل
�صورة م�شرقة ملا �ستكون عليه مدن امل�ستقبل التي حتقق الأهداف الإمنائية
للألفية وتعزز رفاهية املجتمعات و�صحتها وتعود بالفائدة على العامل
�أجمع وفقا للت�صريح الذي �أدىل به الأمني العام ملنظمة الأمم املتحدة بان
كي مون يف �أثناء زيارته للمدينة يف وقت �سابق  ..فبافتتاحها ملحطة �شم�س
 1تقدم الدولة للعامل �أي�ضا مبادرة و�أمنوذجا جديدا ملا يجب �أن تكون عليه
حمطات الطاقة النظيفة وامل�ستدامة يف ذلك امل�ستقبل امل�شرق.

برعاية حممد بن زايد

افتتاح �أعمال القمة العاملية للموانئ والتجارة يف جزيرة ال�سعديات ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ..
بد�أت �صباح �أم�س يف فندق �سانت ريج�س يف جزيرة ال�سعديات
يف �أبوظبي �أعمال القمة العاملية للمواينء والتجارة بح�ضور
�سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد
�أبوظبي ومعايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد
ومعايل الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان اجلابر وزير دولة
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للمواينء وعدد من كبار
امل�س�ؤولني واخلرباء يف �صناعة املوانئء واملرايفء العاملية .وزار
�سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان عقب الإفتتاح ..املعر�ض
امل�صاحب للقمة  -التي ت�ستمر يومني  -واطلع على �أجنحة
�أبوظبي للمواينء و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية �أدنوك
وجمموعة �شركاتها �إ�ضافة �إىل جناح م��واينء دبي العاملية
وع��دد من ال�شركات الإقليمية والعاملية العاملة يف جمال
املواينء وال�شحن البحري.
واطلع �سموه خ�لال اجلولة على التطورات التي ت�شهدها
��ش��رك��ة �أب��وظ�ب��ي ل�ل�م��وان��ئ وخ�صو�صا ال�ت��و��س�ع��ات يف ميناء
خليفة الذي مت �إفتتاحه خالل دي�سمرب املا�ضي.
كما اطلع �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان من الدكتور
علي عبيد اليبهوين الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدناتكو -
اجن�سكو على ال�ت�ط��ورات التي تقوم بها ال�شركة يف جمال
نقل النفط وال�غ��از م��ن �أب��وظ�ب��ي اىل ع��دد م��ن دول العامل
والتو�سعات التي تقوم بها ال�شركة جلهة زيادة عدد �أ�سطولها
م��ن الناقالت وتطوير اخل�ب�رات الوطنية يف جم��ال قيادة
ال�سفن والناقالت مبا ي�ؤدي اىل امل�ساهمة الفاعلة يف تطوير
الإقت�صاد الوطني يف اطار ر�ؤية �أبوظبي .2030
واطلع �سموه على التطورات امل�ستقبلية يف �شركة مواينء

دبي العاملية وخ�صو�صا حمطة احلاويات رقم  3التي تبلغ
طاقاتها �أرب��ع م�لاي�ين ح��اوي��ة �سنويا وبكلفة تبلغ حوايل
ث�لاث��ة م�ل�ي��ارات دره��م وتنتهي خ�لال ع��ام  2014لت�صل
الطاقة الإجمالية ملواينء دبي يف جبل علي �إىل  19مليون
حاوية �سنويا.
و��ش��دد م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للموانىء على �أهمية تنويع
االق�ت���ص��ادات الإقليمية واال��س�ت�ث�م��ارات اال�سرتاتيجية يف
منطقة اخلليج و�ضرورة تطوير البنية التحتية للموانىء
وال�ت�ج��ارة البحرية فيها مب��ا ي�ع��زز مكانتها على ال�ساحة
البحرية الدولية.
وق��ال معاليه خ�لال الكلمة التي �ألقاها يف بداية اجلل�سة
االفتتاحية للقمة � :إن ا�ست�ضافة ه��ذه القمة يف االمارات
العربية املتحدة تكت�سب �أهمية خا�صة نظرا ملا تتمتع به من
موقع جغرايف ا�سرتاتيجي بني ال�شرق والغرب وما متلكه
م��ن �إرث عريق وخ�برة كبرية يف جم��ال ال�ت�ج��ارة البحرية
ف�ضال عن النمو الكبري الذي ت�شهده يف خمتلف اجلوانب
االقت�صادية والتجارية وال�صناعية واالجتماعية �إىل جانب
التنوع االقت�صادي وتعزيز منو التبادل التجاري.
و�أك ��د اجل��اب��ر يف كلمته احل��اج��ة �إىل ت�ط��وي��ر بنية حتتية
م�ت�ق��دم��ة م��ن امل ��وان ��ىء واخل ��دم ��ات امل�لاح �ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ..
م�شريا �إىل �أن افتتاح ميناء خليفة ودخوله مرحلة الت�شغيل
التجاري يف دي�سمرب املا�ضي ك�أول ميناء �شبه �آيل يف املنطقة
ي�صب يف هذا االجت��اه حيث يعمل امليناء بطاقة ا�ستيعابية
ت�صل يف املرحلة الأوىل �إىل  2.5مليون حاوية و 12مليون
طن من الب�ضائع العامة �سنويا.
و�أ��ض��اف اجل��اب��ر ان افتتاح امليناء �أ�سهم يف تعزيز الن�شاط
ال �ت �ج��اري وال���ص�ن��اع��ي يف م��دي�ن��ة خليفة ال�صناعية نظرا
ل�لارت�ب��اط املبا�شر بينهما .و�أ� �ش��ار �إىل �أن القمة العاملية

ل �ل �م��وان��ىء وال� �ت� �ج ��ارة ��س�ت�ب�ح��ث ال �ع��دي��د م ��ن املوا�ضيع ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل العاملي بحلول ع��ام  2020و�أن
اخل��ا��ص��ة بقطاع امل��وان��ىء وال�ت�ج��ارة البحرية مب��ا يف ذلك متثل حوايل �أربعة يف املائة من الناجت العاملي بحلول 2025
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات واحل �ل��ول اجل��دي��دة ال�ت��ي يتيحها ميناء بح�سب تقديرات �صندوق النقد ال��دويل ويف ه��ذا ال�سياق
خليفة يف جمال حت�سني الأداء الت�شغيلي وعوامل التنمية من املهم تعزيز ق��درات البنية الأ�سا�سية للموانئ ودعهما
االقت�صادية وال�ت�ج��اري��ة و�سبل تطوير امل��وان��ىء البحرية بخدمات لوج�ستية متقدمة وحديثة من �أج��ل اال�ستفادة
من الفر�ص املحتملة ملنطقة اخلليج على خارطة التجارة
وخطط تو�سيع املوانىء الأفريقية.
وحتدث معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد يف العاملية .من جانبه �أكد �سعادة جمال ماجد بن ثنية نائب
كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية للقمة حول �أهمية تطوير رئي�س جمل�س ادارة م��وان��ىء دب��ي العاملية يف كلمته خالل
العالقات وال��رواب��ط التجارية مع االقت�صادات النا�شئة ال اجلل�سة االفتتاحية �أهمية تطوير البنية التحتية ملوانىء
�سيما يف دول ال�شرق  ..م�شريا �إىل �أن ميناء جبل علي ال املنطقة ملواكبة النمو يف حركة التجارة البحرية الدولية
يزال ميثل املرف�أ الأكرب للحاويات الذي يربط بني روتردام واال�ستفادة من الفر�ص االقت�صادية احلالية وامل�ستقبلية
التي توفرها يف خمتلف املجاالت .وقال ابن ثنية �إن حجم
يف الغرب و�سنغافورة يف ال�شرق.
وتوقع �أن ت�سهم االقت�صادات النا�شئة مبا يقرب من ن�صف اال�ستثمار يف تطوير البنية التحتية للموانىء يف منطقة

اقت�صادية �أبوظبي حتت�ضن  24جهة خالل م�شاركتها يف معر�ض هانوفر ال�صناعي الدويل
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك دائرة التنمية االقت�صادية ابوظبي خالل الفرتة
من � 8إىل � 12أبريل القادم يف معر�ض هانوفر ال�صناعي
ال��دويل  2013وذلك بجناح ي�ضم  24جهة حكومية
و�شركات �صناعية وم�صدرة عاملة يف االمارات.
وقال �سعادة حمد عبد اهلل املا�س املدير التنفيذي لقطاع
العالقات االقت�صادية الدولية �إن م�شاركة �إمارة �أبوظبي
يف ه ��ذا امل �ع��ر���ض ال���ص�ن��اع��ي الأوروب� � ��ي ال �ع��امل��ي لل�سنة
ال���س��اد��س��ة ع�ل��ى ال �ت��وايل تعك�س م��دى ع�م��ق العالقات
االقت�صادية التي تربطها بجمهورية �أملانيا االحتادية
وال �ت ��ي جت �� �س��دت م� ��ؤخ ��را م ��ن خ�ل�ال زي� � ��ارات ر�سمية
لوفود رفيعة امل�ستوى وامللتقيات والندوات االقت�صادية
امل�شرتكة التي مت تنظيمها يف كال البلدين والتي كان
�أخرها ملتقى �أبوظبي برلني يف فرباير املا�ضي.
و�أ�شار �إىل �إن �إم��ارة �أبوظبي تهدف من خالل ا�ستمرار
م�شاركتها يف دورات معر�ض هانوفر ال�صناعي الدويل
�إىل تعزيز توجهات حكومة االمارة الرامية �إىل تطوير

وتنمية قطاع ال�صناعة وذلك من خالل خلق �شراكات
مع كربى ال�شركات العاملية يف هذا القطاع اال�سرتاتيجي
مبا ي�سهم يف نقل املعرفة وجذب اال�ستثمارات املرتبطة
بالقطاع ال�صناعي.
و�أو� �ض��ح ان م�ع��ر���ض ه��ان��وف��ر ي�ع��د م��ن �أك�ب�ر املعار�ض
املتخ�ص�صة يف جمال االبتكارات ال�صناعية والتكنولوجية
�إذ ي�شارك فيه �أكرث من  6االف عار�ض ويزوره �أكرث من
� 200ألف �شخ�ص على مدى �أيامه اخلم�سة ..الفتا اىل
ان دورة املعر�ض ه��ذا ال�ع��ام ج��اءت حت��ت �شعار �صناعة
متكاملة م��رك��زة يف ذل��ك ع�ل��ى ال�ت�ك��ام��ل التكنولوجي
امل�ستمر لقطاع ال�صناعة بني كافة جماالته املختلفة.
وق��ال �سعادة حمد عبد اهلل امل��ا���س ان معر�ض هانوفر
ي�ستقطب ��ص�ن��اع ال �ق ��رار ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��دي��د من
دول ال �ع��امل م��ن وزراء وك �ب��ار امل���س�ئ��ول�ين ع��ن القطاع
ال�صناعي واالقت�صادي ب�شكل عام وكذلك رجال الأعمال
وامل�ستثمرين ال�صناعيني و�أ��ص�ح��اب ر�ؤو� ��س الأم ��وال
مم��ا ي��وف��ر ق��اع��دة عري�ضة م��ن امل�شرتين واملتحفزين
مل��واك �ب��ة �آخ� ��ر ال �ت �ط ��ورات وال �ب �ح��ث ع ��ن � �ش��رك��اء جدد

ومقدمي اخل��دم��ات وامل��وردي��ن والأ��س��واق ..م�شريا اىل
�إن ما ن�سبته 63.9يف املئة من زوار املعر�ض التجاريني
العام املا�ضي كانوا من كبار مدراء ال�شركات ال�صناعية
واال�ستثمارية الكربى من خمتلف �أنحاء العامل.
و�أ� �ض��اف ان ه��ذه ال ��دورة تعد فر�صة �سانحة للجهات
امل�شاركة من االم��ارات االخ��رى لتعزيز قدراتها الفنية
و�إم�ك��ان�ي��ات�ه��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة لل��إط�ل�اع ع�ل��ى م��ا �سيتم
ت�ق��دمي��ه م��ن �آالت وم �ع��دات �صناعية و�أن �ظ �م��ة تقنية
وتكنولوجية متطورة و�صفها خ�براء ال�صناعة ب�أنها
الثورة ال�صناعية الرابعة.
ون��وه �سعادته �إىل �إن م�شاركة �أبوظبي ودول��ة الإمارات
العربية املتحدة ب�شكل عام يف معر�ض هانوفر ال�صناعي
الدويل تطورت ب�شكل ملحوظ خالل اخلم�س ال�سنوات
املا�ضية حيث زادت م�ساحة جناح الدولة من  90مرتا
مربعا �إىل  1000مرت مربع فيما ارتفع عدد ال�شركاء
من  6اىل � 24شريكا وزاد عدد امل�شاركني من  18اىل
� 102شخ�ص لي�صبح بذلك جناح الإمارات من �أكرب
الأجنحة امل�شاركة يف املعر�ض حتولت معها من م�شاركة

جهات حكومية اىل م�شاركة وفود �صناعية وجتارية من
القطاع اخلا�ص.
وب��ات��ت دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف ال�سنوات
الأخرية �شريكا جتاريا مهما يف منطقة ال�شرق الأو�سط
لأملانيا االحتادية التي تعترب بدورها من �أكرب ال�شركاء
ال�ت�ج��اري�ين ل�ل��دول��ة خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية حيث �أن
�صادرات �أبوظبي �إىل �أملانيا ارتفعت خالل العام 2012
�إىل  29يف املئة مقارنة بالعام .2011
وت�ع��د دول��ة الإم� ��ارات حاليا ال�شريك ال�ت�ج��اري الأول
لأملانيا وذلك يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف ظل منو حجم
التبادل التجاري بني البلدين بن�سبة  120يف املئة منذ
العام  2004وحتى العام  2011مع وجود ما يربو
على �ألف �شركة �أملانية تعمل يف الإمارات وجالية �أملانية
يناهز عدد �أفرادها نحو � 9آالف �شخ�ص .كما منا حجم
التجارة بني �أملانيا ودولة الإمارات من نحو 3.9مليارات
يورو يف عام  2004اىل نحو  8.5مليارات يورو يف عام
 2011فيما بلغت قيمة �صادرات �أملانيا للإمارات العام
 2011ما يفوق  7مليارات يورو.

�أبوظبي للمطارات �أول م�شغل مطارات يف املنطقة يح�صل على �شهادات الآيزو
•• �أبوظبي-وام:

ح�صلت �شركة �أبوظبي للمطارات عرب �إدارة عمليات املطارات على �شهادة
الآيزو  2008 :9001يف نظام �إدارة اجلودة و�شهادة الآيزو :14001
 2004يف نظام الإدارة البيئية و�شهادة  18001:2007يف ال�صحة
املهنية ونظام �إدارة ال�سالمة لتكون بذلك �أول م�شغل مطارات يف املنطقة
يحقق ه��ذا الإجن ��از املتميز لتبني نظام الإدارة املتكاملة ع�بر عمليات
املطارات التابعة لها والتي ت�شمل مطار �أبوظبي ال��دويل ومطار العني

الدويل ومطار البطني للطريان اخلا�ص.
ي�أتي هذا الإجناز لي�ضاف �إىل جمموعة من االجن��ازات البارزة لل�شركة
التي ت�سعى لتكون يف م�صاف �أف�ضل �شركات ت�شغيل و�إدارة املطارات يف
ال�ع��امل وللت�أكيد على التزامها بتبني ثقافة التميز يف �إط��ار ر�سالتها
امل�ؤ�س�سية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية يف خمتلف جماالت
عملياتها الت�شغيلية.
وق��ال �سعادة علي ماجد املن�صوري رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي
للمطارات ان ه��ذا الإجن ��از اجل��دي��د لل�شركة يعد خ�ط��وة مهمة �ضمن

ج�ه��وده��م امل�ستمرة ل�لارت�ق��اء ب�ج��ودة خمتلف ج��وان��ب العمليات لدينا
وت�أكيدا على التزامنا الرا�سخ باتباع �أعلى املعايري واملمار�سات العاملية
التي تعزز موقع �إم��ارة �أبوظبي مركزا للطريان على م�ستوى املنطقة
والعامل» .و�أعرب عن تطلعهم ملوا�صلة ت�شغيل خمتلف عمليات مطاراتنا
وف��ق منهجية تتبنى �أف�ضل معايري ال�صحة وال�سالمة وت�ضمن احلد
من الآث��ار ال�ضارة على البيئة وتطبيق �أعلى ممار�سات اجل��ودة وكفاءة
اخلدمات املقدمة جلميع امل�سافرين وم�ستخدمي املطارات التي نديرها
يف �إمارة �أبوظبي.

ال�شرق الأو� �س��ط بلغ حتى الآن نحو  2.5تريليون دوالر
مما ي�ؤهلها الحتالل موقع تناف�سي متميز خالل ال�سنوت
اخلم�س املقبلة وه��ذا �أم��ر جيد يجب �أن نبني عليه ب�ضخ
املزيد من اال�ستثمارات يف هذا املجال.
و �أكد جرانت غيلفيالن الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة موانىء
��س�ي��دين ون��ائ��ب رئ�ي����س �أول ل�ل�احت��اد ال� ��دويل للموانىء
واملرافىء يف كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية للقمة الدور
ال��ذي تقوم به دول منطقة اخلليج وال�شرق الأو��س��ط على
نطاق وا�سع يف تعزيز موقعها كقوة ا�سرتاتيجية يف قطاع
املوانىء والتجارة البحرية على ال�ساحة العاملية.
وتناولت القمة يف يومها الأول ت�أثري التغريات االقت�صادية
العاملية على �أمن��اط التجارة البحرية الإقليمية والدولية
والتحديات التي تواجهها و�سبل التغلب عليها م�ستقبال.
وتركز جل�سات اليوم الثاين للقمة على التحديات والفر�ص
الت�شغيلية للموانىء �إىل جانب املنتجات التقنية اخلا�صة
بعمليات املوانىء والأمن و�أف�ضل املمار�سات البيئية والق�ضايا
املتعلقة بحركة ال�شحن والب�ضائع ال�سائبة والثقيلة من
خ�لال مناق�شات معمقة توفر من�صة مثالية للم�شاركني
لتبادل املعلومات واملعرفة واخلربة لال�ستفادة منها يف هذا
املجال خالل ال�سنوات املقبلة.
وت�ضم قائمة املتحدثني يف جل�سات القمة كوكبة من اخلرباء
وال �ق��ادة ال��دول�ي�ين املتخ�ص�صني يف ال�ق�ط��اع ال�ب�ح��ري مبن
فيهم ت�شن ينغمنغ نائب الرئي�س التنفيذي جلمعية املوانئ
واملرافئ ال�صينية و�سانتياغو غار�سيا-ميال لوفريا�س نائب
املدير العام مليناء بر�شلونة وعبد الوهاب حممد الديواين
مدير عام التفتي�ش وامل�سح البحري يف الهيئة الوطنية للنقل
بدولة الإمارات العربية املتحدة ونيل وات�سون مدير م�شروع
يف م��راف��ىء �أب��وظ �ب��ي وحم �م��د ج��اب��ر ال��رئ�ي����س التنفيذي
للعمليات يف �شركة �أجيليتي بدولة الإمارات.

دبي ت�ست�ضيف معر�ض العقارات
الدويل نهاية �أبريل
•• دبي-وام:

ت�ست�ضيف دبي فعاليات معر�ض العقارات الدويل ال�سنوي يف  30ابريل
املقبل بالتزامن مع الدورة الثالثة مللتقى الإ�ستثمار ال�سنوي الذي يقام
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على �أر�ض مركز دبي
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
وقال �سلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي
يف ت�صريح �صحفي له �أم�س �إن ال��دائ��رة حتر�ص على امل�شاركة يف دعم
الفاعليات العقارية التي تخدم ال�سوق العقاري بدبي والتزامها بت�سخري
جهودها وخرباتها املرتاكمة واملتطورة لتنظيم ال�سوق العقاري وت�شجيع
اال�ستثمار والتطوير ون�شر املعرفة العقارية.
و�أو� �ض��ح �أن ت��وق�ي��ت تنظيم امل�ع��ر���ض ي��واك��ب �إن�ت�ع��ا���ش ال���س��وق العقاري
يف الإم� ��ارات عموما ودب��ي خ�صو�صا وب��ذل��ك ت�ك��ون م�شاركة املطورين
العقاريني يف فعالياته فر�صة هائلة لهم متكنهم من ترجمة طموحاتهم
الإ�ستثمارية يف ال�سوق ال�ع�ق��اري �إىل �إت�ف��اق��ات عمل مثمرة و�صفقات
�إ�ستثمارية حتقق عوائد جمزية يف �صناعة العقار.
ويحظى معر�ض العقارات ال��دويل برعاية ودع��م و�إ�سناد ال��دائ��رة منذ
ع��ام  2006حيث ر�سخ موقعه املميز على خ��ارط��ة املعار�ض العقارية
الإقليمية والعاملية بعدما �إج�ت��ذب ك�برى ال�شركات العقارية الوطنية
والأجنبية وفق عدد زائريه يف دورته ال�سابقة لعام  2012املا�ضي �أكرث
من � 12ألف زائر من  70دولة حول العامل.
وي�شارك مبعر�ض العقارات الدويل وفود ر�سمية من �أكرث من  80دولة
يف العامل يف ال��دورة حيث �ستوفر تقييما حقيقيا لفر�ص اال�ستثمار يف
الإم ��ارات التي تعترب واح��دة من �أك�ثر الأق�ط��اب االقت�صادية احليوية
والرائدة يف املجال الإقت�صادي مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
ويف ك��ل م��ن االقت�صادات احل��دودي��ة ال�صاعدة واالنتقالية الأخ ��رى يف
العامل مع تركيز خا�ص على بع�ض املناطق ذات معدل النمو العايل مثل
�إفريقيا و�آ�سيا.
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�سفارة الدولة بوا�شنطن ت�ست�ضيف حفل غداء وحوارا مفتوحا حول الفر�ص املتاحة ب�أبوظبي
•• وا�شنطن-وام:

ا�ستهل مكتب �أبوظبي للم�ؤمترات ب هيئة �أبوظبي للثقافة وال�سياحة
م�ب��ادرات��ه الرتويجية اخل��ارج�ي��ة بجولة يف ال��والي��ات املتحدة �شملت
نيويورك و�شيكاغو والعا�صمة وا�شنطن� .شارك يف اجلولة ممثلون عن
االحتاد للطريان و�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض والريتز كارلتون
�أبوظبي وغراند كانال وجمريا �أبراج الإحتاد و �شانغريال قرية الربي
و هال �أبوظبي و�أم �سي �آي ميدل اي�ست و�أوفي�شن �آريبيا وحلبة مر�سى
يا�س التقوا خاللها مبا يزيد على  200من �أب��رز العاملني بقطاع
فعاليات الأع�م��ال وامل ��ؤمت��رات ب��ال��والي��ات املتحدة .و�أختتمت اجلولة

بحفل غداء وحوار ا�ست�ضافته �سفارة دولة الإمارات بالواليات املتحدة
بح�ضور �سعادة يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى �أمريكا .و�أقيم
احلدث بدعم من اجلمعية الأمريكية لإحتادات التنفيذيني التي ت�ضم
حتت مظلتها � 22ألف ع�ضو من � 11ألف م�ؤ�س�سة من الواليات املتحدة
و 50دولة .وا�ستقطب احلدث ح�ضورا وا�سعا من �أهم �أع�ضاء اجلمعية
ومن بينهم اجلمعية الأمريكية للمتاحف وم�ؤ�س�سة �سالمة الطريان
واجلمعية ال�صناعية للدفاع الوطني وجمعية التدخل العالجي باملواد
امل�شعة والكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب .و�شهد احل��وار نقا�شا بني
احل�ضور واملن�صة الرئي�سية التي �ضمت جيليان تايلور مدير �سياحة
الأع �م��ال مبكتب �أب��وظ�ب��ي ل�ل�م��ؤمت��رات وج��ان�ي��ك ال ت�شان�س الرئي�س

التنفيذي جلمعية املكتبات اخلا�صة وطالل القي�سي امل�ست�شار باملكتب �أمريكية قيمتها 22.5مليار دوالر يف العام  .. 2012ويف حني متتلك
التجاري يف �سفارة الدولة بالواليات املتحدة وذلك حول فر�ص تنظيم م��ا يزيد ع��ن �أل��ف �شركة �أمريكية ح�ضورا عمليا يف ال��دول��ة تتعاون
م�ؤ�س�سات �أمريكية عريقة مثل جامعة نيويورك ومعهد ما�سا�شو�سيت�س
فعاليات الأعمال يف منطقة اخلليج العربي.
وغطى احلوار الذي �أدارته غريتا كوتلر مدير تطوير الأعمال العاملية للتكنولوجيا ومتحف جوجنهامي مع م�ؤ�س�سات تعليمية وثقافية يف
يف اجلمعية الأم��ري�ك�ي��ة لإحت� ��ادات التنفيذيني حم��اور ع��دي��دة منها �أبوظبي.
الآفاق املتاحة �أمام اجلمعيات املتخ�ص�صة يف املنطقة والبنية التحتية و�أ��ض��اف �إن االحت��اد للطريان الناقل الوطني لدولة الإم��ارات عززت
رحالتها املبا�شرة �إىل العا�صمة الإم��ارات �ي��ة م��ن ن�ي��وي��ورك وتورنتو
والعالقات القوية بني دولة الإمارات والواليات املتحدة.
وق��ال �سعادة يو�سف العتيبة �إن دول��ة الإم� ��ارات تت�صدر قائمة �أكرب و�شيكاغو و�ستبد�أ خالل �أ�سابيع قليلة رحالتها من العا�صمة وا�شنطن
الأ�سواق املنفردة ل�صادرات الواليات املتحدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط لي�صل �إجمايل خدماتها اجلوية املبا�شرة �إىل  28رحلة �أ�سبوعيا من
و�شمال �أفريقيا للعام ال��راب��ع على ال�ت��وايل حيث ا�ستقبلت �صادرات الأمريكتني.
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مكتب اال�ستثمار الأجنبي بدبي وجمل�س التنمية االقت�صادية يف �سياتل يوقعان مذكرة تعاون
•• دبي-وام:

وق��ع مكتب اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي وجمل�س التنمية االقت�صادية يف مقاطعة
�سياتل الأمريكية يف دب��ي �أم����س م��ذك��رة ت�ع��اون تن�ص على
ت�شجيع الفر�ص اال�ستثمارية بني �سياتل ودبي والعمل على
تبادل املعرفة وامل�صالح الإ�سرتاتيجية وفتح قنوات التجارة
والت�سويق لل�شركات بني اجلانبني.
ت�أتي هذه املبادرة يف �إطار جهود مكتب اال�ستثمار الأجنبي
يف ت��روي��ج البيئة اال�ستثمارية التي تتمتع بها �إم��ارة دبي
وعر�ض املقومات وامل��زاي��ا التي ميكن لل�شركات يف �سياتل
اال��س�ت�ف��ادة منها وحتقيق ا��س�ت��دام��ة من��و الأع �م��ال يف دبي
والأ�سواق املجاورة.
وقع اتفاقية التعاون فهد القرقاوي املدير التنفيذي ملكتب
اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي ودان�ي����ش ت�يري ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
التنمية االقت�صادية يف �سياتل وكينج كونتي و�ستيفاين رايت
ع�ضوا جمل�س �إدارة التحالف التنموي للتجارة يف �سياتل.
وذك ��ر ال �ق��رق��اوي يف ت�صريح �صحايف ل��ه ال �ي��وم �أن توقيع

االت �ف��اق �ي��ة ي�ع��د تكملة مل���س�يرة خ�ط��ط ال�ع�م��ل وال ��زي ��ارات
ال�تروي �ج �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وده��ا وي�ن�ظ�م�ه��ا م�ك�ت��ب اال�ستثمار
الأجنبي وثمرة زيارة وفد املكتب ملدينة �سياتل الأمريكية يف
الآونة الأخرية مما ي�ؤكد جناح جهوده يف اخلروج مببادرات
ناجحة حتقق الغاية املن�شودة يف التعريف ب�إمارة دبي كونها
الوجهة املف�ضلة للبدء والتو�سع بامل�شاريع والأعمال.
ولفت �إىل �أن كال من دب��ي و�سياتل متتلكان عوامل جذب
م�شرتكة يكمل كل منهما الآخ��ر يف نواحي ع��دة �إذ تعترب
دبي املن�صة املركزية على م�ستوى الأ�سواق املحيطة بها يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �أفريقيا فيما تقع
�سياتل يف قلب منطقة ال�شمال الغربي املطلة على املحيط
الهادي وهي من �أكرث املناطق املعروفة يف الواليات املتحدة
ب��ازده��ار ال�ق�ط��اع��ات ال��رئ�ي���س��ة فيها م��ن �أب��رزه��ا التجارة
وال�سياحة واملعرفة.
و�أ�شار القرقاوي �إىل �أن هناك �أعدادا متزايدة من ال�شركات
العاملية وامل�ستثمرين املتجهني �إىل دب��ي �إج�ت��ذب�ه��م منط
احلياة الفريدة من نوعه والثقافة العاملية وتناف�سية بيئة
الأعمال يف الإم��ارة فيما تعد �سياتل وجهة مثالية للعي�ش

وت�شكل منبعا للقيام بالأعمال التجارية وارتباط اجلهتني
برحالت يومية مبا�شرة �سهل قنوات التوا�صل والتجارة
الثنائية بني ال�شركات من جهة وال�سياحة البينية من جهة
�أخرى.
و�أك ��د جيف مار�سيل الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية يف �سياتل �أن دب��ي و�سياتل تربطهما عالقات
جتارية متميزة و�إ�سرتاتيجية طويلة الأم��د نظرا لت�شابه
الأوجه االقت�صادية بينهما وتعد االتفاقية خطوة تكميلية
مل�سرية العالقات املزدهرة بني اجلانبني  ..م�شريا �إىل �أن
القيادات يف دبي �سعت من فرتة طويلة لال�ستفادة من قطاع
التعليم وت�ب��ادل املعرفة والتحالف يف تطوير القطاعات
ال�صناعية املتخ�ص�صة.
ولفت �إىل �أن �سياتل معروفة با�سم مدينة ال��زم��رد وهي
موطن ملجموعة من العالمات التجارية وال�شركات العاملية
الكربى مبا فيها �شركة بوينغ ومايكرو�سوفت و�ستاربك�س
والأمازون واك�سبيديا ونينتندو ونورد�سرتوم وتعد جمموعة
طريان الإمارات من ال�شركاء اال�سرتاجتيني يف �سياتل ومن
الأوائل يف اال�ستحواذ على طائرات بوينج . 777

دول التعاون تدعو �إىل �إن�شاء جمعيات �أهلية حلماية امل�ستهلك
•• دبي-وام:

اختتمت جلنة وكالء ور�ؤ�ساء �أجهزة حماية
امل�ستهلك بدول جمل�س التعاون اخلليجي
اجتماعها الثاين ال��ذي انعقد حتت رعاية
معايل �سلطان ب��ن �سعيد املن�صوري وزير
االقت�صاد ورئا�سة �سعادة املهند�س حممد
�أحمد بن عبدالعزيز ال�شحي وكيل الوزارة
على مدى يومني.
و�شكر �سعادة ال�شحي �أع�ضاء اللجنة على
م�شاركتهم الفاعلة يف االجتماع ومتنى لهم
التوفيق يف اجتماعاتهم املقبلة م�ؤكدا �أن
هذه االجتماعات تهدف �إىل االرتقاء بواقع
امل�ستهلك اخلليجي وحتقيق تطلعاته يف
جم�ت�م��ع ي�ضمن ح�ق��وق��ه وي��ؤ��س����س لبيئة
اقت�صادية جاذبة تدعم االقت�صاد اخلليجي.
و�إطلع الوكالء على مذكرة الأمانة العامة
ب���ش��أن م��ا مت �إجن� ��ازه يف م���ش��روع القانون
ال�ن�ظ��ام امل��وح��د حل�م��اي��ة امل�ستهلك بدول
املجل�س وا�ستذكروا ق��رار املجل�س الأعلى
يف دورت � ��ه ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �� �ش��ري��ن دي�سمرب
 2007القا�ضي بالإنتهاء من قانون نظام
ح�م��اي��ة امل�ستهلك ل ��دول جمل�س التعاون
ورف �ع��ه للمجل�س الأع� �ل ��ى ..ك�م��ا اطلعوا
على حم�ضر االجتماع الثاين ع�شر للجنة
الفنية املخت�صة مبناق�شة القانون النظام
املوحد حلماية امل�ستهلك يف يناير 2013

ال��ذي �أنهت فيه اللجنة الفنية مناق�شتها
ل�سبع ع�شرة م��ادة م��ن م��واد امل���ش��روع بعد
�إدخال كافة التعديالت املقدمة من الدول
الأع�ضاء.
و�أو� �ص��ى املجتمعون بحث اللجنة الفنية
على ا�ستكمال مناق�شة ما تبقى من مواد
م�شروع ال�ق��ان��ون النظام وف��ق املالحظات
امل�ق��دم��ة م��ن ال ��دول على �أن يتم االنتهاء
من مناق�شة القانون خالل �شهر �أبريل من
العام اجلاري .واطلع الوكالء على مذكرة
الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ب �� �ش ��أن م��ا مت �إجن � ��ازه يف
جلنة التوعية والتثقيف اخلا�صة بحماية
امل���س�ت�ه�ل��ك و�أو�� �ص ��وا ب��أه�م�ي��ة ح��ث ال ��دول
الأع�ضاء على �إن�شاء جمعيات �أهلية حلماية
امل�ستهلك يف دول املجل�س واال�ستفادة من
جت��ارب وخ�برات اجلمعيات القائمة بدول
امل �ج �ل ����س ل �ت �ك��ون ت �ل��ك اجل �م �ع �ي��ات داعمة
ل�ع�م��ل الأج� �ه ��زة ال��ر��س�م�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة على
حماية امل�ستهلك ومكافحة الغ�ش التجاري
والتقليد .كما �أو� �ص��وا ب���ض��رورة امل�شاركة واطلع الوكالء على مقرتح �سلطنة عمان
يف اللجان وامل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات العلمية حول اخلطة اخلليجية حلماية امل�ستهلك
ال��دول �ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة اخل��ا��ص��ة مبكافحة وح� �ث ��وا ال � � ��دول الأع� ��� �ض ��اء ع �ل��ى م ��واف ��اة
الغ�ش التجاري وتقليد العالمات التجارية الأم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة مب �ق�ترح��ات �ه��ا وكذلك
ومتابعة ما ي�صدر عن الدول الأع�ضاء من م �ق�ترح ال���س�ل�ط�ن��ة مب�ن��اق���ش��ة �آل �ي��ة تبادل
ق��رارات وقوانني حملية متعلقة مبو�ضوع البيانات واملعلومات اخلا�صة ب�أ�سعار ال�سلع
حماية امل�ستهلك والغ�ش التجاري والتقليد واملنتجات وال�سلع املقلدة �أو املغ�شو�شة التي
يتم �ضبطها يف دول املجل�س �أو يتم منع
ون�شرها عرب و�سائل الإعالم.

اك�سبو ال�شارقة ي�ست�ضيف معر�ض ال�شرق الأو�سط
لل�ساعات واملجوهرات  26مار�س اجلاري
•• ال�شارقة-وام:

ت��داول�ه��ا يف دول ال�ع��امل املختلفة و�أو�صوا
ب ��إن �� �ش��اء م��وق��ع �إل� �ك�ت�روين ي �ح �ت��وي على
امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات املطلوبة حت��ت ا�سم
امل�ستهلك اخلليجي وتكليف جلنة التوعية
والتثقيف بو�ضع ت�صور للموقع.
وت �ق ��دم ��ت امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�سعودية
مب� �ق�ت�رح�ي�ن الأول ت ��وح� �ي ��د �سيا�سة
اال��س�ترج��اع واال��س�ت�ب��دال وال �ث��اين �سريان

ال �� �ض �م��ان ب�ي�ن دول امل �ج �ل ����س  ..و�أو�� �ص ��ى
املجتمعون ب�إحالتهما �إىل اللجنة الفنية
للدرا�سة و�إبداء الر�أي.
وات �ف ��ق امل �ج �ت �م �ع��ون ع �ل��ى ع �ق��د االجتماع
الثالث للجنة وكالء ور�ؤ�ساء �أجهزة حماية
امل�ستهلك خالل �شهر يونيو القادم على �أن
يحدد املوعد يف وقت الحق بالتن�سيق بني
الأمانة العامة ودولة الرئا�سة.

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ..ي�ست�ضيف مركز اك�سبو ال�شارقة
ال��دورة الـ  34من معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات خالل
الفرتة من  26حتى  30من �شهر مار�س اجلاري.
ي�شارك يف املعر�ض حوايل  450بيت جموهرات من جميع �أنحاء العامل
تعر�ض �أ�شهر املاركات و�أحدث الت�صاميم واملاركات من ال�ساعات واملجوهرات
وامل�شغوالت الذهبية  ..كما ي�ضم املعر�ض جناحا للدولة �إ�ضافة �إىل �أجنحة
كل من هوجن كوجن وال�صني والهند و�إيطاليا وماليزيا وتايالند و�سنغافورة
 ..فيما يتم لأول مرة تخ�صي�ص قاعة للمجوهرات التايالندية بالتعاون
مع الرابطة التايالندية لتجار املجوهرات والأحجار الكرمية.
وخ�ص�صت لأول مرة يف تاريخ املعر�ض الذي يقام مرتني �سنويا  ..جائزة
�سيارة مر�سيد�س بنز لأح��د املت�سوقني م��ن خ�لال �سحب بهدف ت�شجيع
الإقبال على املعر�ض.
و�صرح �سعادة �سيف حممد املدفع مدير عام مركز �إك�سبو ال�شارفة �أن معر�ض
ال�شرق الأو� �س��ط لل�ساعات وامل�ج��وه��رات ي�ق��دم ج��وائ��ز قيمة للمت�سوقني
الفائزين يف ال�سحب على امل�شرتيات حتى �أ�صبحت هذه اجلوائز من �أهم
الفعاليات التي ت�ستقطب �آالف الزائرين حيث يقدم املعر�ض يف دورته
اجلديدة �سيارة مر�سيد�س فاخرة ويحق لكل م�شرتي بقيمة  500درهم
فر�صة دخ��ول ال�سحب على اجل��ائ��زة ال�ك�برى ال�ت��ي ت���ش��ارك يف تقدميها
م�شروعات قرقا�ش بجانب ال�سحب اليومي للفوز على جوائز �أخرى.
وتتزامن دورة معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات مع �إعالن
املجل�س العاملي للذهب عن ارتفاع معدالت الطلب على الذهب حيث �شهد
الربع الأخري من العام معدالت مرتفعة من الطلب على الذهب.

ارتفاع مبيعات اجلمعيات التعاونية �إىل خم�سة مليارات �صندوق حممد بن را�شد يطلق برناجمي �صندوق ت�أ�سي�س
وال�ضمان الإئتماين لدعم م�شاريع ال�شباب
و 907ماليني درهم عام 2012
••�أبوظبي-وام:

�أ�شاد �سعادة ماجد حمد رحمه ال�شام�سي رئي�س االحتاد التعاوين اال�ستهالكي
بالدعم الذي يوليه �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 و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو
حكام االمارات للحركة التعاونية اال�ستهالكية فى الدولة.
جاء ذلك خالل الإجتماع ال��دوري الثامن والع�شرين للجمعية العمومية
للإحتاد الذي عقد يف ابوظبي م�ساء �أم�س وجرى خالله مناق�شة تقرير
جمل�س الإدارة عن ن�شاط الإحتاد التعاوين الإ�ستهالكي عن ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2012ومناق�شة تقرير مراقب احل�سابات والت�صديق على
ميزانية الإحت��اد وتوزيع الأرب��اح عن عام  . 2012و�أظهر تقرير املجل�س
�أن عدد اجلمعيات التعاونية حتى نهاية عام  2012و�صل اىل  18جمعية
تعاونية مركز رئي�سى يف حني ارتفع عدد الأ�سواق التعاونية التابعة لها
من  79اىل � 97سوقا تعاونيا فى كافة امارات الدولة بالإ�ضافة اىل �ستة
فروع حتت الت�شييد وهي ثالثة فروع جلمعية العني فى ناهل والفقع و�أم
غافة وفرع جلمعية ا�سواق عجمان يف اجلرف وفرع جلمعية الظفرة فى بدع
مطوع وفرع جلمعية ابوظبي التعاونية فى ال�شوامخ .2
وارتفع عدد امل�ساهمني فى اجلمعيات التعاونية الإ�ستهالكية بالدولة �إىل
 58الفا و 181م�ساهما حتى نهاية عام  2012بن�سبة زيادة  10.29يف
املائة مقارنة مبا كانت عليه حتى نهاية عام .2011
وبلغ ر�أ�سمال اجلمعيات التعاونية فى الدولة مليارا و 83مليون درهم يف
نهاية عام  2012بزيادة بلغت  183.5مليون درهم وبن�سبة منو  38ر20
يف املائة �سنويا .يف حني بلغت جملة مبيعات التعاونيات الإ�ستهالكية خالل
ع��ام  2012لل�سوق املحلى خم�سة مليارات و 907ماليني دره��م بزيادة
بلغت  346مليون دره��م وبن�سبة منو  6.23يف املائة مقارنة مبا كانت
عليه ع��ام  .2011و�أ��ش��ار التقرير اىل �أن االحت��اد التعاوين يقوم بتزويد

اجلمعيات التعاونية الإ�ستهالكية بعدد � 861سلعة منها � 347سلعة حتمل
�شعار التعاون كلها ذات ج��ودة عالية ت�ضاهي اف�ضل امل��ارك��ات العاملية لكن
ب�سعر مناف�س للغاية يقل ما بني  10و  30يف املائة عن ال�سلع املناف�سة
لها .و بلغت جملة املبالغ التى �صرفها الإحت��اد التعاونى الإ�ستهالكى فى
�أعمال ال�بر واخل�ير والأن�شطة الإجتماعية وحت�سني �ش�ؤون املنطقة 15
مليونا و 722الف درهم يف حني �صرفت اجلمعيات التعاونية الإ�ستهالكية
فى املجال ذاته مليونا و 828الف درهم.
و�أك��د �سعادة ماجد حمد رحمه ال�شام�سي خ�لال الإجتماع �أهمية اندماج
التعاونيات فى ظل العوملة واملناف�سة احلادة التى ت�شهدها اال�سواق وب�صفة
خا�صة فى امارة ابوظبي التى ت�ضم  9تعاونيات ا�ستهالكية حيث ا�صبحت
التعاونيات م��ن اه��م القطاعات العاملة ف��ى �سوق التجزئة اال�ستهالكية
بالدولة وهي التى ت�شارك فى تنفيذ �سيا�سة الدولة فى هذه ال�سوق احلرة
واحل�سا�سة التى ترتبط بالغذاء.
وق��ال ان��ه وم��ن واق��ع ��س��وق التجزئة ف��ى االم ��ارات ف ��إن ح�صة التعاونيات
اال�ستهالكية ترتاوح ما بني  20و  25يف املائة من هذه ال�سوق.
ودع��ا اىل حماية وتعزيز التعاونيات الإ�ستهالكية يف مواجهة املناف�سة ..
م�ؤكدا �أن التعاونيات �أ�صبحت كيانات اقت�صادية كبرية و�صلت مبيعاتها اىل
�أكرث من  5.9مليار درهم باال�ضافة اىل م�ساهمتها فى النواحي االجتماعية
وم�سئوليتها االجتماعية جتاه املجتمع ودورها فى االقت�صاد الوطني بعد ان
اثبتت قدرتها على حتقيق التوازن واال�ستقرار فى ال�سوق اال�ستهالكية.
وق��رر جمل�س ادارة الإحت��اد التعاوين اال�ستهالكي خ�لال الإجتماع الذي
عقده عقب اجتماع اجلمعية العمومية تنفيذا ملا جاء فى امل��ادة � 11أ من
الئحة النظام الأ�سا�سي للإحتاد انتخاب �أع�ضاء اللجنة التنفيذية التي
ت�ضم ماجد حمد رحمه ال�شام�سي رئي�سا و�سعيد خلفان مطر الرميثي نائبا
�أول للرئي�س وحممد �سعيد القبي�سي نائبا ثانيا للرئي�س و�سعيد �سلطان
ال�سويدي امينا لل�سر وحممد ح�سن ال�شم�سي امينا لل�صندوق وع�ضوية
عبد اهلل على الكعبي والدكتور بدر عبد اهلل اجلابري.

•• دبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل � ..أطلق �صندوق
حممد بن را�شد لدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة برناجمي �صندوق ت�أ�سي�س
و ال�ضمان الإئتماين لدعم ومتويل م�شاريع ال�شباب وحتفيز منو قطاع
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة و�إيجاد بيئة اقت�صادية متنامية.
وب��د�أت امل�ؤ�س�سة � -إح��دى م�ؤ�س�سات دائ��رة التنمية االقت�صادية يف دبي .. -
ا�ستالم الطلبات يف كل من �صندوق ت�أ�سي�س و ال�ضمان الإئتماين .
ويعترب �صندوق ت�أ�سي�س �أول �صندوق متويلي يقدم منحه ت�صل قيمتها �إىل
� 250ألف درهم لدعم م�شاريع الطالب املواطنني ويهدف �إىل االهتمام
وتقدمي الدعم احلكومي مل�شاريع ال�شباب واخلريجني اجلدد من �أ�صحاب
الأفكار اجلديدة واملبتكرة غري التقليدية ح�سب تخ�ص�ص خريج اجلامعة
وي�ساهم ال�صندوق يف ت�شجيع الإب��داع واالبتكار وتو�سيع وتن�شيط قطاع
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة �إ�ضافة �إىل توفري الفر�صة �أمام جيل ال�شباب
خا�صة اخلريجني اجلدد لتحويل الأفكار اجليدة �إىل م�شاريع ناجحة.
ويعد برنامج ال�ضمان الإئتماين مبثابة الو�سيلة نحو التو�سع وتطوير
الأع�م��ال والنمو لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة اململوكة ملواطني الدولة
والتي تتخذ من �إمارة دبي مقرا لأعمالها وميكن لتلك ال�شركات احل�صول
على متويل ت�صل قيمته �إىل ثالثة ماليني درهم ب�شرط �أن متتلك تقييما
ماليا من �سنة حتى ثالث �سنوات و�أن تتما�شى مع التوجه االقت�صادي يف
�إم��ارة دبي و�أن تكون �ضمن عدد من القطاعات �أبرزها ال�سياحة وال�صحة
والتكنولوجيا والتجارة وكل ما يتعلق باخلدمات الإ�سالمية.
وقال عبدالبا�سط اجلناحي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة �إن امل�ؤ�س�سة تتقدم
بجزيل ال�شكر �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

على �إطالق �صندوق حممد بن را�شد الذي ي�ؤكد حر�ص �سموه امل�ستمر على
ا�ستدامة التنمية يف قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وميثل وثبة جديدة
يف الرقي بريادة الأعمال ودور امل�ؤ�س�سة نحو تفعيل هذه املبادرة الكرمية مبا
يخدم ال�شباب املواطن.
و�أ� �ض��اف ان ال���ص�ن��دوق يعترب ح�لا م�ث��ال�ي��ا يف ت�ط��ور امل���ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة وامل�ساهمة يف ن�ش�أة ال�شركات املبدعة حيث ت�أ�س�ست على مبد�أ
حتفيز الأفكار التجارية و�إدم��اج �أف�ضل املمار�سات داخ��ل جمتمع الأعمال
وت�سهيل احل�صول على ر�أ�س املال والدخول يف الأ�سواق.
و�أ�شار �إىل �أن �صندوق ت�أ�سي�س يركز على امل�شاريع الت�أ�سي�سية واملبتدئة وهو
مفيد جليل ال�شباب من خريجي اجلامعات الذين ميلكون املوهبة والطموح
نحو الإبداع يف قطاع الأعمال حيث �سي�ستخدم املبلغ املمنوح لهم يف درا�سة
وتنمية الفكرة �أو امل�شروع ال��ذي��ن يخططون لإط�لاق��ه  ..وتغطي املنحة
مرحلة ما قبل الت�شغيل وذلك �سعيا الختبار الفكرة �إىل �أن يبد�أ املنتج �أو
اخلدمة املبتكرة بتوليد الإيرادات.
و�أو��ض��ح ان منحة �صندوق ت�أ�سي�س تقدم ملواطني دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة للفئة العمرية حتى  35عاما وي�شرتط �أن يكون امل�شروع املراد
�إن���ش��ائ��ه يف �إم ��ارة دب��ي و�أن ي�ك��ون املنتج �أو اخل��دم��ة امل ��راد تقدميها قابله
للت�سويق.
يذكر �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم قد �أ�صدر قانونا
رقم  11ل�سنة  2012ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق حممد بن را�شد لدعم امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة بهدف دعم ومتويل م�شاريع ال�شباب املواطن  ..وتوكل
لل�صندوق مهام تقدمي القرو�ض للم�شاريع �أو تقدمي ال�ضمانات املالية
لها �أو امل�ساهمة فيها وا�ستقطاب الدعم املايل والفني للم�شاريع �سواء من
�أفراد املجتمع �أو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف الدولة �إ�ضافة �إىل دوره يف
مراقبة التزام �أ�صحاب امل�شاريع التي تتلقى الدعم من ال�صندوق مبعايري
و�ضوابط امل�ؤ�س�سة وذل��ك م��ن خ�لال درا��س��ة التقارير املقدمة م��ن قبلهم
ف�ضال عن الزيارات امليدانية.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20
اعادة 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  2013/3/26موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة العني
االبتدائية  -الكائنة املركز االداري �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/19
قلم املحكمة التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/2/12
رقم الإيداع  /الطلب 169131
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 21
ا�سم ال�شركة �شركة فلمار للتجارة العامة ( �ش  .ذ  .م  .م )
جن�سية ال�شركة دولة الإمارات العربية املتحدة
ا�سم العالمة Happy Day

العنوان �صندوق بريد  ، 1475دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة .
املنتجات �أدوات و �أواين و �أوعية للإ�ستعمال املنزيل �أو للمطبخ ؛ �أواين زجاجية � ،أواين خزف �صيني و �أواين
خزفية غري واردة يف فئات �أخ��رى ؛ �سالل للإ�ستخدام املنزيل  ،مالعق خفق ت�ستخدم يف املطبخ  ،خفاقات
غ�ير كهربائية � ،صناديق نفايات � ،أوع�ي��ة �أو ق��واري��ر على �شكل نبات ال�ق��رع  ،ق��واري��ر � ،صناديق زجاجية
� ،صناديق معدنية ل�صرف املناديل الورقية � ،سالل خبز (منزلية)  ،مكان�س  ،منتجات الفرا�شي  ،فرا�شي
لغ�سل ال�صحون  ،فرا�شي للتنظيف (ال تقع يف فئات �أخ ��رى)  ،دالء (��س�ط��ول)� ،صحون للزبدة � ،صواين
 ،خزفيات لغايات منزلية � ،أع��واد الأك��ل � ،أدوات تنظيف (ي��دوي��ة)  ،قطع قما�ش للتنظيف � ،صواين لي�ست
من الورق وبخالف بيا�ضات املوائد � ،أطقم تقدمي القهوة (�أواين للمائدة)  ،غاليات قهوة (غري كهربائية)
 ،حاويات للإ�ستعمال املنزيل �أو للمطبخ  ،قوالب للطهي � ،أدوات قطع الكعك املحلى (الب�سكويت) � ،أوعية
الكعك املحلى � ،أوعية طهي � ،أواين طهي غري كهربائية � ،أغطية لل�صحون � ،أواين فخارية  ،بلور (كري�ستال)
(�أواين زجاجية)  ،ك�ؤو�س  ،مقايل عميقة جموفة غري كهربائية � ،أطباق � ،أوعية �ضخ لل�صابون � ،أطباق مائدة
للإ�ستعمال مرة واحدة  ،ك�ؤو�س �شرب  ،قوارير �شرب للم�سافرين  ،منا�شر جتفيف للغ�سيل � ،صناديق نفايات
 ،رف��وف �أق��را���ص � ،أواين خزفية  ،مناف�ض غبار من الري�ش  ،قوارير  ،قاليات � ،صناديق نفايات  ،قفازات
لغايات منزلية � ،أقداح � ،أوعية معزولة حرارياً  ،دالء ثلج  ،قوالب مكعبات الثلج � ،ألواح كي � ،أباريق  ،غاليات
غري كهربائية  ،قواعد ل�سكاكني املائدة  ،مما�سح  ،حامالت مناديل � ،أطباق ورقية  ،مطاحن فلفل يدوية ،
�سالل جمهزة للنزهات مبا فيها ال�صحون � ،أواين عميقة لل�سلطة  ،مقا�شر .
و�صف العالمة ال� � �ع� � �ب � ��ارة  Happy Dayك� �ت� �ب ��ت ب� � ��احل� � ��روف ال�ل�ات� �ي� �ن� �ي ��ة و �أع �ل ��اه� � ��ا ر�� �س ��م
ج ��ان� �ب ��ي ل � ��ر�أ� � ��س ف � �ت� ��اة راف � �ع � ��ة �� �ش� �ع ��ره ��ا ك� ��ذي� ��ل ح� ��� �ص ��ان داخ � � ��ل �إط � � � ��ار حت� �ي ��ط ب � ��ه جن� � ��وم وجميعها
على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأبي�ض والأ�سود والرمادي ب�شكل مميز .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171690
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 9
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم
؛ �أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أوتكثيف �أوتنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ �أجهزة ت�سجيل
�أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ؛ حامالت بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل � ،أقرا�ص مدجمة � ،أقرا�ص
الفيديو الرقمية ( دي يف دي) وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى ؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود
؛ �آالت ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة � ،أجهزة �إخماد النريان ؛ �ألعاب �أجهزة احلا�سوب ؛ هواتف نقالة  ،حقائب
للهواتف النقالة  ،حامالت خم�ص�صة للهواتف النقالة  ،اجهزة للإ�ستخدام احلر للهواتف النقالة  ،بطاريات
خمتزنة قابلة لإعادة ال�شحن (بطاريات) للهواتف النقالة ؛ حافظات خم�ص�صة لأجهزة احلا�سوب و �أجهزة
احلا�سوب اللوحية ؛ �أجهزة مالحة للمركبات ؛ نظارات  ،نظارات �شم�سية  ،علب للنظارات  ،مالب�س واقية
مقاومة للنار ل�سائقي ال�سباقات  ،على وجه اخل�صو�ص قفازات � ،أحذية  ،بدالت قفز ؛ خوذ واقية  ،خوذ واقية
للريا�ضة ؛ �أجهزة و �أدوات كهربائية ؛ �أجهزة �إلكرتونية  ،حتديداً �أجهزة مالحية .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/19
رقم الإيداع  /الطلب 170794
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 35
ا�سم ال�شركة �إ�س �أت�ش �إل جروب ليميتد .
جن�سية ال�شركة اململكة املتحدة
ا�سم العالمة shl

16
�إعـــــــــــــالن
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

تعلن م�ؤ�س�سة الن�سر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات عن حجز
حيوانات �سائبة وذلك يف مكان حجز احليوانات التابع لها مبنطقة
املراغ  /العني ح�سب التايل:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املحرك الوطني لالطارات
رخ�صة رقم CN 1160190:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  17*1اىل 17*1
تعديل ا�سم جتاري:من/املحرك الوطني لالطارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/را�شد غريب للخياطة
الن�سائية رخ�صة رقم CN 1176068:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد حمود نا�صر املن�صوري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد غريب را�شد دروي�ش املن�صوري
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  8*2اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/را�شد غريب للخياطة الن�سائية

حجز حيوانات �سائبة

نوع احليوانات عدد  4نوق

AL MUHARAR NATIONAL TYRE

تاريخ احلجز

2013/3/9

اىل/بر�ستيج فورويل للتجارة العامة

مكان احلجز

مالقط بجانب الدوار

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جتارة عامة ()4610001
تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�صالح االطارات ()4520007
تعديل ن�شاط/حذف جتارة اطارات ال�سيارات ولوازمها ()4530005
تعديل ن�شاط/حذف تبديل زيوت املركبات ()4520010
تعديل ن�شاط/حذف ا�سترياد ()4610008
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

عالمات فارقة غري م�سومة/اليوجد عزل

لال�ستف�سار:
يرجى االت�صال على الرقم املجاين  800 - 2500او التوا�صل مع
مركز ابوظبي لإدارة النفايات هاتف 03-7615508 :ويف حال عدم
التعرف عليها خالل  14يوم من تاريخ حجزها �سيتم بيعها يف
املزاد العلني ح�سب نظام عقود حجز احليوانات ال�سائبة مع مركز
ابوظبي لإدارة النفايات.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم52255 :
با�ســم:بنك دبي التجاري
وعنوانه:دبي  ،بور �سعيد � ،شارع االحتاد  ،االمارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم )43301(:بتاريخ2003/11/1:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/3/24وحتى تاريخ2023/3/23:
�إدارة العالمات التجارية

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

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

BRISTIG FORWIL FOR GEN. TRADING

مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

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

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

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

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

بتاريخ 2012/3/4:م
املودعة حتت رقم170136 :
با�ســم�:شركة الطائف لزينة ال�سيارات
وعنوانه:دبي  ،ديرة � ،ص.ب ، 16183:هاتف04-2712001 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
اك�س�سوارات ولوازم ال�سيارات اجهزة انذار لل�سيارات �ضمن وقوعها الفئة 12
الواقـعة بالفئة12:
و�صف العالمة:الكتابة باللغة االجنليزية  EASYCARول��ون الكتابة يف االع�ل��ى يكون ازرق غامق
وتدريجيا اللون يتفتح يف اال�سفل حروف  Aيف الكتابة ي�شبة رقم  8بالعربي .
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

بتاريخ 2013/2/4:م

املودعة حتت رقم186222 :
با�ســم:الرحمة لالع�شاب
وعنوانه�:شارع حمدان بن حممد � ،ص.ب 45701:هاتف026767171:
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل).
الواقـعة بالفئة35:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل دبو�س باللون اال�سود من اعلى وا�سفله باللون الرمادي ويحيط به
ورقة �شجره باللون االخ�ضر وحتت ال�شكل الرحمة لالع�شاب باللون االحمر وال�شكل على خلفية بي�ضاء.
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

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

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

املودعة حتت رقم  186734 :بتاريخ 2013/02/12 :م
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية املتخ�ص�صة
وعنوانه :مدينة �أبوظبي ال�صناعية� /إيكاد � 1ص .ب 36000 :هاتف 025500000 :فاك�س025073553 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النقل بالعربات امل�صفحة ،موقف ال�سيارات ،ت�أجري ال�سيارات ،النقل بال�سيارات ،النقل بعربات اجلر او الدفع،
خدمة قيادة ال�سيارات ،ت�أجري احلافالت ،ت�أجري الكراجات ،اجلر �أو النقل ،ت�أجري �أماكن وقوف ال�سيارات،
تاجري �سيارات ال�سباق ،النقل ب�سيارات الأجرة ،قطر �أو جر املركبات ،معلومات مرورية ،النقل بالرتام ،النقل،
نقل امل�سافرين ،نقل امل�سافرين ،ت�أجري ال�شاحنات ،ت�أجري املركبات ،قطر �أو جر املركبات ،ت�أجري امل�ستودعات.
الواقـعة بالفئة39 :
و�صف العالمة :احلرف  Aالالتيني كتب ب�شكل مميز بداخله مثلث �صغري باللون الأزرق.
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

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

EAT 12620

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

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

وزارة االقت�صاد

BASNET FASHION LADIES TAILORING

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

دولة الإمارات العربية املتحدة

اىل/ب�سنت للخياطة الن�سائية

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

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

بتاريخ 2013/1/31:م
املودعة حتت رقم186045 :
با�ســم:كري & كيور للخدمات ال�صحية
وعنوانه:ابوظبي � ،شارع الكورني�ش � ،ص.ب ، 31010 :هاتف ، 024475123 :فاك�س024475124 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الرعاية الطبية وال�صحية املنزلية
الواقـعة بالفئة44:
و�صف العالمة:ال�شكل عبارة عن ن�صف قلب يدان باللون االزرق ويحمالن قلب باللون االخ�ضر وا�سفل ال�شكل
باللون االزرق  care cureوا�سفل الكتابة  health servicesباللون الربتقايل ا�سفل الكتابة بخط
�صغري وباللون االزرق الفاحت  home is the brst placeوال�شكل على خلفية بي�ضاء .
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

RASHED GHAREEB FASHION LADIES

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

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

الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

العنوان ذا بافيليون � 1 ،آتويل بالي�س  ،ثيمز ديتون � ،سوري  ،كيه تي � 0 7إن ئي  ،اململكة املتحدة .
املنتجات الن�صح وامل�ساعدة يف �إدارة الأعمال ؛ خدمات الإ�ست�شارة وتوفري اخلرباء جميعها تتعلق بالأعمال
التجارية ؛ تقدمي الن�صح يف �إدارة �ش�ؤون املوظفني ؛ معاجلة البيانات والتحقق من البيانات و �إدارة البيانات
؛ خدمات املعلومات ال�شخ�صية والتجارية ؛ خدمات �إ�ست�شارات و �إدارة التوظيف و�ش�ؤون املوظفني ؛ تنظيم و
�إدارة م�ؤمترات و ندوات الأعمال والتجارة ؛ الدرا�سات الإح�صائية وتوفري املعلومات الإح�صائية  ،وجميعها
تتعلق ب�ش�ؤون املوظفني والتوظيف ؛ تقدمي الن�صح حول الوظائف ؛ الإ�ست�شارات حول الوظائف واملهن ؛
�إختبار الأف��راد لتحديد مهارات العمالة ؛ خدمات الإ�ست�شارة التي تتعلق بتقييم وتطوير وتطبيق املوارد
الب�شرية ؛ اخل��دم��ات املهنية والإ�ست�شارية وخ��دم��ات اخل�براء  ،جميعها تتعلق ب�ش�ؤون املوظفني ؛ خدمات
املعلومات والن�صح ؛ حت�ضري التقارير  ،جميعها تتعلق مبا �سبق ؛ جميع اخلدمات املذكورة �آنفاً يتم توفريها
�أي�ضا على اخلط املبا�شر من قاعدة بيانات احلا�سوب والإنرتنت و عن طريق الهاتف النقال وعن طريق و�سائل
الإت�صاالت الأخرى .
و�صف العالمة الرتكيب احلريف  shlكتب باحلروف الالتينية واحلرف ( )hمنه يحتوي على �شكل وجه
بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/9/19
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

املودعة حتت رقم 52326 :
با�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه  :تكفورد �سرتيت  ،نيوبورت باجنل  ،بكنجهام�شاير  ،ام كيه 9 16ايه ان  ،اململكة املتحدة.
امل�سجلة حتت رقم  45735 :بتاريخ  23 :مار�س 2004
الفئة 12 :
املنتجات  :مركبات برية وقطعها وتركيباتها الواقعة �ضمن الفئة  12وغري الواقعة
بالفئات الأخرى.
اال�شرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/03/29 :وحتى تاريخ 2023/03/29 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171726
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 42
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171725
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 41
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ، 1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل والأبحاث
ال�صناعية ؛ خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب  ،اخلدمات الهند�سية ؛ الأب�ح��اث والتطوير
والإ�ست�شارة التقنية  ،حتديداً يف جمال �صناعة املركبات واملحركات ؛ توفري �آراء اخلرباء التقنيني ؛ �إبتكار
برامج ملعاجلة البيانات ؛ ت�صميم الفنون التخطيطية ؛ ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء ؛ خدمات الت�صديق .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بور�شبالتز � 70435 ، 1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات التعليم والتهذيب ؛ توفريالتدريب ؛ الرتفيه ؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ؛ مدار�س تعليم
ال�سياقة  ،خ�صو�صاً مدار�س تعليم ال�سياقة الريا�ضية (تعليم  ،تدريب) ؛ �أحداث ريا�ضة �سباق ال�سيارات .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

املودعة حتت رقم  186735 :بتاريخ 2013/02/12 :م
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية املتخ�ص�صة
وعنوانه :مدينة �أبوظبي ال�صناعية� /إيكاد � 1ص .ب 36000 :هاتف 025500000 :فاك�س025073553 :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين،
ت�أجري اجلرافات (البولدوزرات) ،غ�سل ال�سيارات ،تنظيف املركبات� ،إن�شاء امل�صانع ،ت�شحيم املركبات ،معلومات
عن الإ�صالح ،ت�شحيم املركبات� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،غ�سل ال�سيارات ،تلميع املركبات ،تاجري اجلرافات
(البولدوزرات) ،حمطات خدمة املركبات (�إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة)� ،إعادة تلبي�س الإطارات باملطاط،
فلكنة الإط��ارات باملطاط (�إ��ص�لاح) ،تنظيف املركبات ،ت�شحيم املركبات� ،صيانة املركبات ،تلميع املركبات،
�إ�صالح املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،غ�سل املركبات ،فلكنة الإطارات باملطاط (�إ�صالح)� ،إن�شاء و�إ�صالح
امل�ستودعات ،غ�سل املركبات ،الغ�سيل -.الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :احلرف  Aالالتيني كتب ب�شكل مميز بداخله مثلث �صغري باللون الأزرق.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة
العدد  10745بتاريخ 2013/3/20

�سنرتال بارك تاور العقارية ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية �سنرتال بارك
تاور العقارية ذ.م.م واخلا�ص بت�صفية ال�شركة املذكورة �أعاله ,
يعلن امل�صفى � /أمري �سعد يو�سف عن ت�صفية ال�شركة املذكورة
اعالة فكل من له مطالبة �أو حقوق على ال�شركة املذكورة
اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك �إىل
امل�صفى  ,وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة  45يوم من تاريخ
الإعالن  ,وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن
ي�سقط حقه باملطالبة .
تليفون امل�صفى  , 02 / 6321546فاك�س  ,02/ 6210478ابوظبى
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ( � ) 6شقة ( ) 17
مكتب الهاملى و �شركاه – حما�سبون قانونيون .
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
الأربعاء  20مار�س  2013العدد 10745
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/4/8
رقم الإيداع  /الطلب 171724
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 39
ا�سم ال�شركة الدكتور .اجننري .ات�ش� .سي .اف .بور�ش اكتينجي�سل�شافت
جن�سية ال�شركة املانيا
ا�سم العالمة Macan

العنوان بور�شبالتز � 70435 ،1شتوجتارت  ،املانيا
املنتجات النقل ؛ تغليف وتخزين ال�سلع ؛ تنظيم وترتيب الرحالت وال�سفر ؛ ت�أجري املركبات .
و�صف العالمة الكلمة  Macanمكتوبة باالحرف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/12/14
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن
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ختام االجتماع امل�شرتك لأع�ضاء جلان جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي
�أن�ه��ت جل��ان ج��ائ��زة حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ل�ل�إب��داع الريا�ضي �أم�س
اجتماعا م�شرتكا لكافة �أع�ضاء جل��ان ال��دورة اخلام�سة للجائزة و�سل�سلة
من اجتماعات للجان الفنية والتحكيم واالت�صال والت�سويق ا�ستمرت يومني
وبواقع جل�ستني �صباحية وم�سائية لكل يوم.
وتر�أ�س االجتماع امل�شرتك د� .أحمد ال�شريف �أمني عام اجلائزة الذي رحب
ب�أع�ضاء اللجان الذين مت اختيارهم للعمل خالل الدورة اخلام�سة ونقل لهم
حتيات �سعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة الأكرب من نوعها
والتي تت�شرف بحمل ا�سم �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�أكد �أمني عام اجلائزة �أهمية هذا اللقاء امل�شرتك الذي مت تطبيقه خالل
ال��دورة الرابعة من اجلائزة وحقق فوائد كثرية من خالل تعريف �أع�ضاء
ال�ل�ج��ان ع�ل��ى متطلبات امل��رح�ل��ة املقبلة م��ن ال�ع�م��ل وع��ر���ض خ�ط��ة العمل

واالطالع على الت�صورات اخلا�صة بالأع�ضاء كل يف جمال عمله و�أي�ضا فيما
يتعلق بتكامل العمل بني اللجان لتحقيق �أه��داف اجلائزة يف ن�شر ثقافة
الإبداع وحتقيق التطور املن�شود للقطاع الريا�ضي يف دولة الإمارات العربية
املتحدة والوطن العربي والعامل.
وع�ب�ر ر�ؤ� �س��اء و�أع �� �ض��اء ال�ل�ج��ان ال �ث�لاث ل �ل��دورة اخل��ام���س��ة ع��ن �سعادتهم
بت�شريفهم واختيارهم للعمل يف الدورة اخلام�سة للجائزة التي حتمل ا�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم والتي ت�أتي ترجمة لفكر
ور�ؤية �سموه يف دعم القطاع الريا�ضي من خالل تكرمي ورعاية املبدعني يف
جميع جماالته وت�شجيعهم على بذل املزيد من اجلهد والتميز يف العمل و
ت�سعى لرت�سيخ مبد�أ الإبداع يف العمل الريا�ضي مثل باقي جماالت احلياة.
و�أكد �أع�ضاء اللجان ل�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي راعي اجلائزة و�سمو ال�شيخ �أحمد بن

حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س اجلائزة رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية
على تفانيهم يف العمل واحلر�ص على �أن يكونوا عند م�ستوى الثقة التي
منحت لهم م��ن خ�لال اختيارهم لع�ضوية جل��ان ه��ذه اجل��ائ��زة املرموقة
التي �أ�صبحت �أهم جائزة يف جمال الريا�ضة وباتت تلعب دور القاطرة التي
تقود القطاع الريا�ضي نحو التطور املن�شود .وكان �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي راعي
اجلائزة و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س اجلائزة
رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية ق��د �صادقا على �أ��س�م��اء �أع���ض��اء اللجان
ال�ث�لاث العاملة وال�ت��ي رفعها ��س�ع��ادة مطر ال�ط��اي��ر رئي�س جمل�س �أمناء
اجلائزة وت�شمل  :اللجنة الفنية برئا�سة د .خليفة ال�شعايل ع�ضو جمل�س
الأمناء وت�ضم د .عبد اللطيف بخاري ع�ضو جمل�س الأمناء و نائبا للرئي�س
وع�ضوية كل من  :د.منى البحر ود� .سعد �أحمد �سعد �شلبى ود�.سهى �أديب..

جلنة التحكيم برئا�سة م�صطفى العرفاوي ع�ضو جمل�س الأمناء ود .عاطف
ع�ضيبات ع�ضو جمل�س الأمناء ونائب الرئي�س وع�ضوية كل من د.حممد
�صبحي ح�سانني ونزهه م�ؤدب و طارق اجلناحي  ..جلنة االت�صال والت�سويق
برئا�سة �أحمد املن�صوري ع�ضو جمل�س الأمناء -و يو�سف �أحمد جواد نائب
الرئي�س وع�ضوية كل من  :د.عائ�شة بو�سميط �أحمد احلمادي رو�ضة حممد
املحرزي و بيمان يون�س.
وق��د عقدت اللجان الثالث اجتماعات منف�صلة مت فيها مناق�شة اخلطة
الت�سويقية وال�تروي�ج�ي��ة ل�ل�ج��ائ��زة وال�ت��وا��ص��ل م��ع امل��ؤ��س���س��ات واملنظمات
الريا�ضية وكذلك مناق�شة الالئحتني الفنية والتحكيمية وحمور التناف�س
و ا�ستمارات التحكيم و�آل�ي��ات العمل و�سيتم عر�ض اللوائح واال�ستمارات
والتو�صيات التي ا�سفرت عنها اجتماعات اللجان �إىل جمل�س �أمناء اجلائزة
الذي �سيعقد غدا ملناق�شتها واعتمادها والتوجيه للعمل بها.

حمدان بن را�شد يعتمد  18مايو موعدا ل�سباق القفال  23لل�سفن ال�شراعية  60قدما
اعتمد �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير املالية يوم  18مايو املقبل موعدا النطالق �سباق القفال
ال�سنوي لل�سفن ال�شراعية املحلية  60قدما يف ن�سخته رقم 23
وال��ذي ينظمه ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية كم�سك
ختام املو�سم الريا�ضي البحري .2013-2012
و�إطلع �سموه ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم علي ت�صورات
اللجنة املنظمة العليا للحدث خ�لال ا�ستقبال �سموه لوفد
جمل�س �إدارة النادي الذي �ضم �سعادة اللواء احمد حممد بن
ثاين رئي�س جمل�س الإدارة وعلي نا�صر باحلبالة نائب رئي�س
جمل�س الإدارة وعلي جمعة بن غليطة املدير التنفيذي بالوكالة
وحممد �سهيل العيايل م�شرف عام ال�سباقات الرتاثية .وا�ستمع
�سموه م��ن رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة خ�ل�ال ال�ل�ق��اء �إىل ��ش��رح واف ح��ول تنظيم ال�سباق
واختيار املوعد حيث اطم�أن �سموه علي مالئمته ب�شكل كبري مع
الظروف املناخية وحالة البحر يف تلك الفرتة معتمدا التاريخ
ليكون موعدا النطالق العر�س الكبري وال��ذي يرتقبه ع�شاق
الريا�ضات البحرية ب�صفة عامة وال�سباقات الرتاثية املحلية
كل عام كم�سك ختام املو�سم.
و�أك��د �سموه على املوعد املقرتح بعد ذل��ك وه��و ي��وم  18مايو
املقبل حيث �سيلتقي �سموه يف موقع البداية واالنطالقة يف

جزيرة �صري بونعري مع النواخذة والبحارة امل�شاركني والتحدث
كذلك جلميع و�سائل الإع�لام يف منرب الفهيدي والذي ي�سبق
بداية ال�سباق بيوم واحد يف جزيرة �صري بونعري.
وطالب �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم اللجنة املنظمة
بعد اط�لاع��ه علي التقرير اخل��ا���ص ب�سباق الن�سخة  22من
حدث القفال والذي جرت �أحداثه يوم الأحد  27مايو 2012
ب��إع��داد تقرير كامل ح��ول املتطلبات املتعلقة بتنظيم احلدث
وك��ذل��ك الأم ��ور ال�ت��ي تخ�ص ال�ل��وائ��ح وال�ق��وان�ين املنظمة من
�أجل �إعتمادها ب�شكل نهائي واعتماد م�سافة ال�سباق خا�صة وان
املحامل  60قدما تتطلب قدرا من التعامل و�إعطاء م�سافات
�أطول من اجل �إن تبحر ب�أمان.
وناق�ش �سموه �أي�ضا مع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة نادي دبي
الدويل للريا�ضات البحرية الأمور املتعلقة بتجهيزات ال�سفن
واملحامل قبل الدخول يف املناف�سة ووج��ه املنظمني باتخاذ ما
يرونه منا�سبا من �أجل �إجناح ال�سباق واطالع النواخذة واملالك
والبحارة امل�شاركني بها من اجل تطبيقها منذ وقت مبكر.
كما حر�ص �سمو راعي احلدث على �إعطاء التوجيهات اخلا�صة
بت�سهيل املهمة علي املت�سابقني امل�شاركني يف ال�سباق املرتقب
وتقدمي كل ما ميكن لإجن��اح التظاهرة الكبرية والتي تعترب
عر�س الريا�ضات البحرية احلقيقي ملا فيها من معان جت�سد

ارتباط �أهل الإمارات باملا�ضي ومت�سك �شعبنا باملوروث العظيم
وامل�ت�م�ث��ل يف ح�ي��اة ال�ب�ح��ر وال ��ذي ك��ان امل�ل�اذ الأم ��ن لأه�ل�ن��ا يف
املا�ضي.
ووجه �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير املالية ر�سالة �إيل النواخذة والبحارة امل�شاركني يف احلدث
املرتقب بعد اعتماد موعد �سباق الن�سخة  23من �سباق القفال
 23لل�سفن ال���ش��راع�ي��ة  60ق��دم��ا متمنيا ل�ه��م ال�ت��وف�ي��ق يف
امل�شاركة املرتقبة واال�ستعداد املبكر لها وجتهيز املحامل بالوجه
ال�سليم حتى ال ي�صيبها �أي عطل خالل ال�سباق مطالبا اجلميع
بالتعاون ال�ت��ام م��ع اللجنة املنظمة العليا لل�سباق وااللتزام
بالتوجيهات والتعليمات اخلا�صة باحلدث وال�صادرة من نادي
دبي الدويل للريا�ضات البحرية.
وقد قدم جمل�س �إدارة ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية
جم�سما ذهبيا ملحمل تقليدي �إىل �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
را��ش��د �آل مكتوم نائب حاكم دب��ي وزي��ر املالية تقديرا للدعم
الكبري واملتوا�صل من قبل �سموه �إىل م�سرية نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية واهتمام �سموه بتطوير ال�سباقات البحرية
منذ ت�أ�سي�س �سموه حلدث �سباق القفال ال�سنوي عام 1991
وال ��ذي يكمل ي��وم ال�ث��ام��ن ع�شر م��ن �شهر م��اي��و املقبل عامه
الثالث والع�شرين يف م�سرية ت�ؤكد ا�ستمرار ر�سالة �سموه �إىل

خمتلف الأجيال .من جانبه رفع جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية نيابة عن �أ�سرة الريا�ضات البحرية قاطبة
وحم�ب��ي ريا�ضة ال�شراعية املحلية ال�شكر اجل��زي��ل �إىل �سمو
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية
علي دعمه املتوا�صل يف ا�ستمرار حدث �سباق القفال ال�سنوي
لل�سفن ال�شراعية  60قدما وال��ذي ت�أ�س�س بفكرة من �سموه
ع��ام  1991ومنذ ذل��ك التاريخ ك��ان م�سكا خلتام ك��ل مو�سم
وعيدا ينتظره اجلميع .ووج��ه �سعادة اللواء احمد حممد بن
ثاين رئي�س جمل�س �إدارة النادي ال�شكر اجلزيل �إىل �سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم وال��ذي تف�ضل م�شكورا با�ستقبال
وف��د جمل�س الإدارة واط�ل��ع على التقارير اخلا�صة باحلدث
واخلطط اجل��دي��دة لتطوير ال�سباق ال��ذي ب��ات �أه��م الأحداث
يف �أجندة النادي من واقع الأ�صداء العاملية والإعالمية التي
ظل ي�سجلها من عام �إىل �آخر وكان �أجمل ما كتب يف ال�صحافة
الربيطانية وحت��دي��دا ديلي ميل التي و�صفت �سباق الن�سخة
الأخرية ب�أنه �أف�ضل �سباق يف العام علي الإطالق.
و�أك ��د �أن اه�ت�م��ام �سموه ب��احل��دث و�أي��ادي��ه البي�ضاء ومواقفه
ال�ك��رمي��ة لي�س ب��الأم��ر ال�غ��ري��ب ع�ل��ى ��س�م��وه ح�ي��ث ظ��ل وعلي
مدار  22عاما يدعم ويرعي احلدث بل وي�شارك كل النواخذة
والبحارة امل�شاركني فرحتهم بهذا ال�سباق من خ�لال ح�ضور
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� �س �م��وه ال���ش�خ���ص��ي �إىل ج��زي��رة � �ص�ير ب��ون �ع�ير وج �ل��و� �س��ه مع
النواخذة يف جمل�س الفهيدي العامر وتعرفه عن ق��رب على
امل�شاكل وال�ه�م��وم الأم ��ر ال��ذي �أ��س�ه��م يف تطوير احل��دث منذ
انطالقته الأويل بالقوارب ال�شراعية املحلية  43قدما عام
 1991قبل التحول عام  1994واعتماد ال�سفن ال�شراعية
املحلية  60قدما .وق��ال �إن �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم يتمتع ب�أفق وا�سع ودراي��ة تامة ب�أ�سرار ه��ذه الريا�ضة
ال�تراث �ي��ة وك��ذل��ك ك��ل ال �ظ��روف امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��ا م��ن جتهيزات
�ضخمة تواكب اال�ستعدادات للم�شاركة وكذلك �أح��وال البحر
والظروف املناخية املحيطة مبوعد ال�سباق حيث واقف �سموه
م�شكورا على �أن يكون املوعد هو يوم ال�سبت الثامن ع�شر من
�شهر مايو املقبل من جزيرة �صري بونعري وحتى خط النهاية
يف �شواطئ دبي وهو امل�سار املعتاد الذي يج�سد ملحمة القفال
ال�سنوية .وك�شف بن ثاين �أن �سموه وكالعادة �أعطى توجيهات
��س��دي��دة �ستكون مب�ث��اب��ة ب��رن��ام��ج وم�ن�ه��اج ع�م��ل للجنة العليا
املنظمة لل�سباق من اجل تنفيذها وتقدمي تقرير ل�سموه قبل
ف�ترة ع��ن امل��وع��د ال��ذي اع�ت�م��ده �سموه �أخ�ي�را ليكون تاريخا
ل�سباق الن�سخة رقم  23من حد القفال ..منوها �إيل �أن اللجنة
املنظمة اقرتحت تنفيذ عدد من املقرتحات واملفاج�آت خالل
ال�سباق �سيعلن عنها يف حينها و�ستحدث �صدى �إعالميا كبريا.

دبـــي ت�ستقبــــل عمالقـــة الغطــــ�س امل�شـــاركـــني يف بطولــــة العالـــــــم
و�صل �إىل دب��ي ي��وم �أم�س نخبة من غطا�سي العامل ا�ستعداداً
مل�شاركتهم يف اجلولة الثانية ملناف�سات بطولة العامل للغط�س
 ،2013والتي يحت�ضنها جممع حمدان بن حممد بن را�شد
الريا�ضي يف الفرتة من  23 – 21مار�س اجلاري.
جاء امل�شاركون �إىل دبي قادمني من بكني عقب اختتامهم جولة
البطولة الأوىل خالل عطلة نهاية الأ�سبوع املا�ضية ،على �أن
يتوجهوا بعد ذلك �إىل كل من �إدنربه ،ومو�سكو ،وغواداالجارا،
ومك�سيكو قبل �أن يختتم احلدث يف مك�سيكو �سيتي يف الفرتة
م��ن  26-24م��اي��و .ب��دوره��ا �أثبتت ال�صني جم ��دداً قدرتها
الكبرية على �إث��راء فرقها مبواهب متميزة جديدة حيث �ضم
فريق الغط�س ال�صيني عدة ت�شكيالت للغط�س املتزامن خا�ضت
جولة بكني للمرة الأوىل ،ومل ي�ؤثر غياب بع�ض الغطا�سني
املخ�ضرمني على �أداء العمالق ال�صيني ال��ذي ا�ستحوذ على
جميع ذهبيات اجلولة االفتتاحية لبطولة العامل للغط�س.
وللمرة الأوىل ان�ضم هي ت�شونغ ،بطل العامل لفردي الغط�س
من من�صة متحركة 3م� ،إىل كني ك��اي ،حامل ذهبية �أوملبياد

لندن ،لينتزعا ذهبية الغط�س املتزامن من من�صة متحركة 3م
بعد �أن تقدما على الثنائي الرو�سي اليا زاخ��اروف ويفجيني
كوزتيت�سوف ،بينما جنح كني كاي وزميله لو يوتونغ يف ح�صد
ذهبية �أوملبياد لندن للغط�س املتزامن من من�صة متحركة 3م،
وتقدما على الثنائي الرو�سي ،ويبدو كني �سعيداً بوجود ت�شونغ
�إىل جانبه لأول مرة ،وقد متكن كني من موا�صلة ت�ألقه بعد �أن
�أ�ضاف ذهبية �أخرى �إىل ر�صيده يف م�سابقة الغط�س الفردي 3م
متقدماً على زميله هي ت�شونغ الذي حل ثانياً ،وكونت�شاروفا
�صاحب املركز الثالث.
ويف فئة ال�سيدات �شهدت اجلولة الأوىل من البطولة ان�ضمام
ال�صينية ت�شن رولني ،بطلة العامل والأوملبياد �إىل ليو هويك�سيا
للمرة الأوىل �أي�ضاً لتتوجا بذهب م�سابقة الغط�س املتزامن
من من�صة ثابتة 10م ،بعد �أن تقدمتا على الكنديتني ميغان
بنفيتو وروزلني فيليون ،احلائزتني على برونزية �أوملبياد لندن،
بينما حل الثنائي الرو�سي يوليا كولتونوفا ونتاليا غونت�شاروفا
يف املركز الثالث .وف��ازت بنفيتو بف�ضيتها الثانية يف م�سابقة

املن�صة الثابتة 10م ��س�ي��دات ،بعد تفوقها على الأ�سرتالية
بريتاين بروبني ،حاملة ف�ضية وبرونزية الأوملبياد ،واملاليزية
بانديليال رينونغ التي اكتفت بربونزية املركز الثالث ،بينما
ُتوجت ت�شني رولني بالذهب .ويف م�سابقة الغط�س من من�صة
متحركة 3م ��س�ي��دات ،ق��دم��ت ك�ن��دا ع��رو��ض�اً طيبة م��ن خالل
جينيفر �آبل التي �أهدت بالدها امليدالية الف�ضية بعد �أن حلت
يف امل��رك��ز ال�ث��اين خلف ال�صينية ه��ي زي ،وذه�ب��ت الربونزية
�إىل الإيطالية تانيا كاغنوتو .ويف فئة الغط�س املتزامن من
من�صة متحركة 3م ب��دت الربيطانية �ألي�سيا ب�لاغ ،وزميلتها
ريبيكا غالنرتي �سعيدتني بح�صولهما على امليدالية الف�ضية
خلف واو مينك�سيا ،بطلة العامل والأوملبياد وزميلتها اجلديدة
�شي تينغماو ،البارعة يف م�سابقة القفز من من�صة متحركة
1م ،بينما ذه�ب��ت ال�برون��زي��ة �إىل ال�ث�ن��ائ��ي الأوك� ��راين �أولينا
فيدوروفا و�آن��ا بي�سمين�سكا .ومب�شاركة هذه الأ�سماء الكبرية
�ستكون املناف�سة ع�ل��ى �أ��ش��ده��ا للظفر ب��ذه��ب ب�ط��ول��ة العامل
للغط�س بدبي ،يف الوقت ال��ذي �ستكون فيه الهيمنة ال�صينية

ع�ل��ى جم��ري��ات احل��دث حت��ت ت�ه��دي��د �أي��ة اخ�ت�راق ق��د يحدثه خالل حفل االفتتاح ،ومن املقرر �أن يقدم يف بطولة هذا العام 3
جنوم الغط�س الآخ��رون .وق��ال د� .أحمد �سعد ال�شريف� ،أمني عرو�ض مثرية من من�صة ثابتة 10م :الأول يف حفل االفتتاح،
عام جمل�س دبي الريا�ضي رئي�س اللجنة املنظمة :ي�سعدنا �أن اخلمي�س  21م��ار���س ،وال�ث��اين والثالث ال�ساعة  4م�سا ًء من
نرحب بعودة املتناف�سني والفرق �إىل دبي للم�شاركة يف بطولة يومي اجلمعة  22مار�س ،وال�سبت  23مار�س.
ال�ع��امل للغط�س فينا-ميديا  ،2013ه��ذه ه��ي امل��رة الثانية يُعقد احلدث على مدى � 3أيام ،وينطلق اخلمي�س  21مار�س
التي ن�ست�ضيف فيها ه��ذا احل��دث ،وت�سرنا ر�ؤي��ة ه��ذه النخبة مب�سابقة الغط�س املتزامن من من�صة ثابتة 10م من ال�ساعة
القوية من الغطا�سني الذين �سيمتعون اجلماهري .من جهته  12-10ظ �ه��راً ،بينما ي�ق��ام حفل االف�ت�ت��اح يف مت��ام ال�ساعة
قال �أحمد الفال�سي ،رئي�س احت��اد الإم��ارات لل�سباحة :تتميز  5م�ساءً ،تليه مناف�سات نهائي الغط�س املتزامن من من�صة
البطولة مبناف�ساتها العاملية امل�ستوى ،ون�أمل �أن ن�شاهد ع�شاق متحركة 3م م��ن  8-6م���س��اءً .وي�ق��ام اجلمعة ن�صف نهائي
الريا�ضة بدبي يتوافدون �إىل ربوع جممع حمدان بن حممد بن م�سابقة الغط�س الفردي من من�صة متحركة 3م من 12-10
را�شد الريا�ضي لال�ستمتاع مبتابعة هذا احلدث الرائع .حر�ص ظهراً ،بينما تقام النهائيات من  7-5م�ساءً .وي�شهد يوم احلدث
منظمو احلدث على �أن ال تقت�صر املتعة على املناف�سات الر�سمية الأخري ،ال�سبت  23مار�س مناف�سات الغط�س ن�صف النهاية من
للبطولة فح�سب ،بل �أن تتعداها لت�شمل عرو�ضاً رائعة ومثرية من�صة ثابتة 10م من  12-10ظ�ه��راً ،تليها النهائيات من
يف الغط�س �سيقدمها فريق جريوبيم �سالكيتا اال�ستعرا�ضي 7-5 ،م���س��اءً� .ستتوفر تذاكر بطولة العامل للغط�س فينا-
والتي �س ُتدخل البهجة �إىل املتفرجني من جميع الأعمار .وقد ميديا عند البوابة الرئي�سية ملجمع حمدان بن حممد بن را�شد
�أبهر فريق الغط�س الفنلندي جماهري البطولة العام املا�ضي الريا�ضي الواقع على طريق دبي العابر.

اجلماهري على موعد مع الإثارة والتحدي بحلبة البحرين الدولية يف ختام بطولة حتدي ك�أ�س البور�ش  GT3ال�شرق الأو�سط

ت�ست�ضيف حلبة البحرين الدولية ل�ت�ح��دي ك ��أ���س ال�ب��ور���ش ج��ي ت��ي 3
موطن ريا�ضة ال�سيارات يف ال�شرق ال�شرق الأو��س��ط واجل��ول��ة ال�سابعة
الأو�سط ال�سباقات الوطنية وذلك م��ن البطولة املحلية حت��دي حلبة
نهاية هذا الأ�سبوع وحتديدا يومي ال �ب �ح��ري��ن ال��دول �ي��ة � 2000سي
اجلمعة وال�سبت املوافق  22و � 23سي.
مار�س  ،2013وت�شمل ال�سباقات وي���ش��ارك يف اجل��ول��ة اخلتامية من
الوطنية انطالق اجلولة 11و  12ال�ب�ط��ول��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة حت��دي ك�أ�س
واخلتامية من البطولة الإقليمية ال �ب��ور���ش ج ��ي ت ��ي � 15 3سائقا

م��ن خمتلف دول ال�ع��امل و�أبرزهم
الإم� � � ��ارات� � � ��ي ك � � ��رمي الأزه � � � � � ��اري،
ال� �ن� �م� ��� �س ��اوي ك �ل �ي �م �ن ����ش � �ش �م �ي��د ،
الكويتي زي��د �أ�شكاناين ،ال�سعودي
الأم � �ي ��ر ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز الفي�صل،
البحريني ال�شيخ حمد ب��ن عي�سى
�آل خليفة ،البحريني حممد مطر،
ف�خ��ر ال��دي��ن م�ي��رزوف ،الإيطايل

انتونيو جيانكوال ،الهولندي روب
ف��ري �ج �ن��ز ،ال �ن �م �� �س��اوي مانفريد
ان��دي��ر ،ال�سعودي في�صل ب��ن الدن،
اللبناين زيد غندور ،ال�سعودي فواز
الق�صيبي ،الأمل ��اين هان�س وامير،
الرتكي �سينقيز اوقيوزان.
ويت�صدر البطولة الفريق الإماراتي
فريق النابودة ري�سنغ بـ  408نقطة،
ب�سائقيه كرمي الأزهاري و كليمن�س
��ش�م�ي��د ،و يف امل��رك��ز ال �ث��اين فريق
� �س �ع��ودي ف��ال �ك��ون��ز ب��ر��ص�ي��د 379
نقطة ،ب�سائقيه عبدالعزيز الفي�صل
و في�صل بن الدن ،ويف املركز الثالث
الفريق البحريني بر�صيد 311
ن�ق�ط��ة ب���س��ائ�ق�ي��ه ال���ش�ي��خ ح�م��د بن
عي�سى �آل خليفة و حم�م��د مطر،
ويف املركز الرابع الفريق القطري
ف��ري�ج�ن��ز ��س�تراك�ت��ل �ستيل ال�شرق
الأو� � �س� ��ط ب��ر� �ص �ي��د  188نقطة
ب�سائقيه روب فريجنز ومانفريد
ان��دي��ر،و يف امل��رك��ز اخل��ام����س فريق
ق�ي�ب�ه��ادرت م��وت��ور��س�ب��ورت بر�صيد
 56نقطة .
و� �س �ت �� �ش �ه��د ن �ه��اي��ة ه� ��ذا الأ� �س �ب ��وع
�إث� � ��ارة وا� �س �ع��ه ع �ل��ى امل �� �ض �م��ار بني
البطولتني للتناف�س ع�ل��ى �ألقاب
اجلولة اخلتامية للبور�ش GT3

و اجل��ول��ة قبل اخلتامية للبطولة
امل �ح �ل �ي��ة حت� ��دي احل �ل �ب��ة 2000
��س��ي ��س��ي وال �ت��ي ي���ش��ارك ب�ه��ا نخبة
من ال�سائقني املحليني� ،إىل جانب
الإث��ارة خارج امل�ضمار حيث �ستقدم
حلبة البحرين الدولية جلماهريها
ع� ��ددا م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات الرتفيهية
امل ��وج� �ه ��ة ل� �ل� �ع ��ائ�ل�ات والأط� � �ف � ��ال
وابرزها �ألعاب الكرنفال �إىل جانب
عددا من �ألعاب اخلا�صة بالأطفال
كالق�صر ال�ه��زاز� .إىل جانب وجود
م��ن اخل��دم��ات الأ�سا�سية ك�أك�شاك
الأط �ع �م��ة وامل �� �ش��روب��ات ط��ول فرتة
الفعالية .
و�ستنطلق ه��ذه الفعالية ليومني
متوا�صلني وت�ب��د�أ اوىل الفعاليات
ي ��وم اجل�م�ع��ة  22م��ار���س 2013
ب��ان�ط�لاق ال�ت�ج��ارب احل ��رة الأوىل
لبطولة ك�أ�س حت��دي البور�ش جي
تي  3ال�شرق الأو�سط يف 10:00
��ص�ب��اح��ا ،وب�ع��ده��ا ال�ت�ج��ارب احلرة
ل �ل �ب �ط��ول��ة امل �ح �ل �ي��ة حت� ��دي حلبة
ال �ب �ح��ري��ن ال��دول �ي��ة � 2000سي
� �س��ي وذل� ��ك يف ال �� �س��اع��ة 10:50
� �ص �ب��اح��ا ،ويف � 11:40صباحا
تنطلق الت�صفيات الأوىل لتحدي
ال�ب��ور���ش� ،أم��ا الت�صفيات البطولة

املحلية � 2000سي �سي ف�ستنطلق
يف  1:45ظهرا ،و�سينطلق ال�سباق
الأول لتحدي ال�ب��ور���ش يف 2:35
ظهرا ،بينما �سينطلق ال�سباق الأول
للبطولة املحلية يف  3:45ظهرا
وب�ع��ده��ا ت�ت��وي��ج ال�ف��ائ��زي��ن باملراكز
الأوىل.
�أم��ا ال�ي��وم ال�ث��اين للفعالية والذي

��س�ي��واف��ق ي ��وم ال���س�ب��ت  23مار�س
 2013ف�ستنطلق اوىل فعالياته
يف متام � 10:00صباحا بانطالق
ال �ت �ج��ارب احل ��رة ال�ث��ان�ي��ة لتحدي
ك��أ���س ال�ب��ور���ش ،بعدها الت�صفيات
ال �ث��ان �ي��ة ل�ن�ف����س ال �ب �ط��ول��ة ،بينما
�سينطلق ال�سباق الثاين لها يف متام
 3:00ظهرا بينما ال�سباق الثاين

ل�ت�ح��دي حلبة ال�ب�ح��ري��ن الدولية
�سينطلق يف متام  4:00ظهرا.
ل��ذل��ك ف ��أن اجل�م��اه�ير على موعد
م��ع الإث ��ارة والتناف�س يف البطولة
الإق �ل �ي �م �ي��ة و ال �ب �ط��ول��ة املحلية
م��ع �أ��س�ع��ار ال�ت��ذاك��ر ال��رم��زي��ة التي
تقدمها احللبة والبالغة دينارين
للكبار ودينار واحد لل�صغار.

ّ
ال�سل تنت�شر يف العامل
�سالالت فتاكة من
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شف م�س�ؤولون دوليون يف جمال ال�صحة �أن �سالالت ف ّتاكة من ال�س ّل مقاومة لعدة عقاقري تنت�شر حول العامل ،و�أن
ال�سلطات بحاجة ملحة اىل  1.6مليار دوالر �سنوياً للت�صدي لها .وقالت منظمة ال�صحة العاملية وال�صندوق العاملي
ملكافحة الإي��دز وال�س ّل وامل�لاري��ا يف بيان م�شرتك �إن على املانحني �أن يقدموا متوي ً
ال كبرياً مل�ساعدة اخل�براء على
الت�صدي جلميع احلاالت املوجودة وعالج ال�سالالت اخلطرية منها .ومن جهتها �أكدت مارجريت ت�شان ،املديرة العام
ملنظمة ال�صحة العاملية :نحن ال نحرز �أي تقدم يف وقت نحتاج فيه ب�شدة �إىل تكثيف ا�ستجابتنا لل�سل املقاوم لعقاقري
متعددة  .وكثرياً ما ينظر اىل ال�س ّل على �أنه مر�ض من املا�ضي لكن ظهور �سالالت ت�ستع�صي على العالج حولته اىل
�أحد �أكرث امل�شكالت ال�صحية �إحلاحاً يف العامل خالل ال�سنوات الـ 10املا�ضية .وال�س ّل هو ثاين �أكرث الأمرا�ض املعدية
فتكاً بعد فريو�س نق�ص املناعة املكت�سب الذي ي�سبب االيدز .ففي � 2011أ�صيب  8,7مليون �شخ�ص بال�سل ،وتويف 1,4
مليون �شخ�ص مت�أثرين باملر�ض .يُذكر �أن عالج ال�سل النمطي ي�ستلزم عملية طويلة ،حيث يحتاج املري�ض اىل تناول
جمموعة من امل�ضادات احليوية على مدة �ستة �أ�شهر .ويتقاع�س الكثريون عن �إكمال العالج ما �أدى اىل �إ�ساءة ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية وبالتايل زيادة مقاومة م�سببات املر�ض لهذه العقاقري .وحذرت منظمة ال�صحة العاملية من �أن ما
ي�صل �إىل مليوين �شخ�ص قد يعانون من �سالالت مقاومة للعقاقري بحلول  2015وحتدث منظمة ال�صحة عن �ساللة
�أكرث خطورة ميكنها مقاومة حتى �أكرث الأدوية فاعلية ظهرت فيما ال يقل عن  77دولة يف . 2011
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يطلق النار على خامت يف �إ�صبعه

خرب عاجل ..املذيعة �ستتزوج

مل يرتدد �شرطي �أمريكي �أراد التخل�ص من خامت زواجه
عن �إطالق النار على �إ�صبعه لأداء هذه املهمة.
وذك ��رت و��س��ائ��ل �إع �ل�ام �أم�يرك �ي��ة �أن ��ش��رط��ة برادفورد
ب�ب�ي�ن���س�ي�ل�ف��ان�ي��ا ق �� �ص��دت م �ن��زل �أل� �ف ��ري ��دو فورتوناتو
م��ال�ي���س�ب�ي�ن��ي ،امل �ل��ازم يف �إ� �ص�لاح �ي��ة م�ق��اط�ع��ة ماكني
الفدرالية ،ا�ستجابة ل�شكوى تفيد ب�أنه يطلق النار عمداً
على �إ�صبعه ،يف حماولة للتخل�ص من خامت زواجه.
وع�ثرت ال�شرطة على مالي�سبيني وهو ينزف بغزارة يف
ي��ده الي�سرى وم��ن جهته ،ق��ال مالي�سبيني ال��ذي �أ ّكدت
ال�شرطة �أن��ه ثمل� ،إن��ه ك��ان ي�ح��اول التخل�ص م��ن خامت
زواجه ،فقرر �أن يطلق النار عليه لهذه الغاية .
و�أ�ضافت ال�شرطة �أن حماولة مالي�سبيني باءت بالف�شل،
م�شرية �إىل ت�ضرر يده ب�شكل كبري جراء هذه املحاولة،
غري �أن اخلامت بقي ب�إ�صبعه.
وقد اعتقلت ال�شرطة مالي�سبيني ،ووجهت له اتهامات
بتعري�ض نف�سه �إىل اخلطر ،و�إ��س��اءة ال�سلوك ،و�إطالق
النار من �سالح داخل حدود مدينة برادفورد.

قر�أت مذيعة على قناة حملية يف الواليات املتحدة ،خرباً عاج ًال عرب
ال�شا�شة املو�ضوعة �أمامها ،غري مدركة �أنها تقر�أ يف الواقع ن�صً ا كتبه
حبيبها ليطلب يدها للزواج .وكانت جوليان بافليكا ،وهي مذيعة على
قناة (فوك�س  )54يف هانت�سفيل �أالباما ،تقر�أ الن�شرة الإخبارية م�ساء
ال�سبت ،حني ورد خرب عاجل على ال�شا�شة �أمامها ،فتابعت القراءة
قائل ًة (علمت فوك�س  54للت ّو �أن مقدمة ن�شرة �أخبار يف هانت�سفيل،
ُتطلب يدها ل�ل��زواج مبا�شر ًة على ال�ه��واء الآن) .و�سرعان ما ظهر
حبيبها على �شا�شة التلفزيون ،وطلب منها الزواج ..ووافقت.

ال�شعور بالذنب جعله يعيد ً
ماال
�سرقه منذ ً 30
عاما ..مع الفائدة

قرر �سارق �أمريكي عذبه �ضمريه� ،إع��ادة مال �سرقه من �أحد
متاجر مي�شيغان منذ  30عاماً ،مع فائدته .وذكرت قناة (وود
تي يف) الأمريكية� ،أن �سارقاً جمهو ًال �أر�سل  1200دوالر �إىل
مكتب ال�شريف يف مقاطعة بريي مبي�شيغان ،عو�ضاً عن مبلغ
 800دوالر ك��ان ��س��رق��ه م��ن متجر مب��دي�ن��ة ها�ستينغز منذ
 3عقود .و�أرفق ال�سارق املبلغ بر�سالة جاء فيها قمت بعمل
علي العي�ش مع ال�شعور بالذنب.
رهيب �أخجل منه ،وقد تعينّ ّ
و�أ��ض��اف :ال ميكنني �أن �أع�ّبنرّ عن مدى �أ�سفي ،وقد ع�شت مع
ال�شعور بالذنب لفرتة طويلة ج��داً ،طالباً م�ساعدة ال�شرطة
بالعثور على الرجل الذي يعود له املال وتابع :يف حال متكنتم
من العثور عليه� ،أخ�بروه من ف�ضلكم ب�أنني كنت غبياً عندما
قمت بذلك (ال�سرقة) ..و�أنني نادم على ما فعلت.

تقفز من النافذة ً
هربا من اعتداء

�ألقت بريطانية نف�سها من نافذة بفندق يف الهند هرباً
من اعتداء عليها و�أف��ادت و�سائل �إعالم هندية� ،أن املر�أة
الربيطانية البالغة من العمر  25عاماً قفزت من نافذة
ال�ف�ن��دق بالطبقة الثانية م��ن املبنى يف �أغ ��را و�أخربت
امل ��ر�أة ،ال�شرطة �أن بع�ض اال�شخا�ص ح��اول��وا التح ّر�ش
بها ما دفعها �إىل القفز من النافذة .ور�آى �سكان املنطقة
املر�أة وهي تقفز فنقلوها �إىل امل�ست�شفى لإ�صابتها بجروح
خ�ط�يرة وك��ان��ت �سائحة �سوي�سرية يف ال�ه�ن��د تعر�ضت
الأ�سبوع املا�ضي لإعتداء جماعي يف و�سط البالد .وكانت
الهند �شهدت مظاهرات حا�شدة يف كانون الثاين-يناير
الفائت للمطالبة باحلد من ظاهرة العنف �ضد الن�ساء
 ،بعد تعر�ض فتاة الغت�صاب جماعي على منت حافلة يف
نيودلهي توفيت على �أثره.

�صراع بني جملني يجلب ال�شرطة
يف م�شهد ط��ري��ف ج ��داً ،ن�شبت م��واج�ه��ة حامية الوطي�س بني
جملني على ال�شارع املحاذي لطريق امللك فهد يف الكويت ،بح�سب
م��ا ر� �ص��دت ك��ام�يرا �شخ�ص ه ��اوٍ .وا��س�ت��دع��ت احل��ادث��ة بح�سب
�صحيفة الأنباء الكويتية ،طلب م�ساعدة ال�شرطة ّ
لف�ض اال�شتباك
ال�شديد بني اجلملني ،وكان ممكناً �سماع �أ�صوات �صفارات �سيارات
ال���ش��رط��ة ،يف الفيديو امل���ص��ور ،بينما ك��ان م��واط�ن��ون يحاولون
ج��اه��دي��ن ال�ت�ف��ري��ق ب�ين اجل �م �ل�ين .وع �ب �ث �اً ح ��اول ه � ��ؤالء ،رغم
الع�صي اخل�شبية� ،إال �أن اجلملني وا�صال العراك،
ا�ستعمالهم
ّ
وك�أنهما �آدميان ،وبدا هناك �إ�صرار قوي من اجلانبني على عدم
ت��رك جم��ال الن�صر لأي منهما .وينقل ال�ع��ارف��ون باجلمل �أنه
حيوان �صبور لكنه حقود ،ويحمل الغ ّل يف داخله كما الإن�سان،
و�إذا ر�أى �شخ�صاً ت�سبب يف �أذيته ولو بعد �سنوات ،ف�سينتقم منه.

مركز بي بي �سي يتعر�ض للنهب

مت�ساح يلتهم �أحد �أقاربه
قام مت�سا ٌح �ضخم �أ�سرتايل بالتهام مت�سا ٍح �صغري ،يف حادثة تعد نادره
و�صادمة ملُحبي عامل احليوان ،وهو ما يذ ّكر بظاهرة �آكلي حلوم الب�شر
يف عامل الإن�سان .وقد التقط الأ�سرتايل ديفيد وايت تفا�صيل امل�شهد
املرعب بالكامريا ،حني كان يف جول ٍة مع بع�ض ال�سياح ،على مركبه
يف نهر دينرتي بوالية كوينزالند �شمال �شرق �أ�سرتاليا .وقال وايت
�إن التم�ساح املعروف با�سم �إيريك هو من نوع مت�ساح املياه املاحلة،
كان جائعاً يبحث عن فري�سة ،حني قابل �أحد اقاربه من �صغار ال�سن،
وبد ًال من �أن ي�سري يف طريقه ،هاجم ال�صغري وبد�أ يف التهامه .

لوهان تتفادى ال�سجن بالعالج النف�سي

تفادت النجمة الأمريكية ليند�ساي لوهان احلكم عليها بال�سجن ملدة � 6أ�شهر ب�سبب انتهاكها �شروط فرتة اختبارها ،وتوجب عليها بد ًال من ذلك مت�ضية
 90يوماً يف مركز لإعادة الت�أهيل �إىل جانب فرتة من اخلدمة االجتماعية والعالج النف�سي .و�أفادت و�سائل �إعالم �أمريكية ان لوهان اعرتفت بالكذب على
ال�شرطة والقيادة املتهورة التي �أدت �إىل حادث يف �سانتا مونيكا خالل ال�صيف املا�ضي ،وهو مو�ضوع املحاكمة.
و�أ�ضافت ان القا�ضية ن�صحت لوهان بعدم القيادة ثم قر�أت احلكم عليها بتم�ضية  90يوماً يف مركز �إعادة ت�أهيل ،بالإ�ضافة �إىل �أدائها خدمة اجتماعية طوال
 30يوماً وتلقيها عالجاً نف�سياً.

في�سبوك يعيد دمية ل�صاحبها

هيو جاكمان يف (� 6سنوات)
ت � �ب �ي�ن ان �أول ع � �م ��ل للنجم
الأ� � �س�ت��رايل ه �ي��و ج��اك �م��ان بعد
دور ال�ب�ط��ول��ة يف فيلم الب�ؤ�ساء
�� ،س�ي�ك��ون فيلم �� 6س�ن��وات الذي
تطلقه ا�ستوديوهات باراماونت .
و�أف� � � � � ��ادت � �ص �ح �ي �ف��ة ه ��ول� �ي ��وود
ري�ب��ورت��ر الأم�يرك�ي��ة ان جاكمان
�سيطل يف فيلم � 6سنوات املقتب�س
عن رواية حتمل اال�سم عينه وهي
من ت�أليف هارالن كوبن.
وذك � � ��رت ان ب� ��ارام� ��اون� ��ت تطور
امل�شروع الذي مل يح�صل بعد على
م�ؤلف لل�سيناريو �أو خمرج.
وت�ت�رك ��ز ال �ق �� �ص��ة ح ��ول �شخ�ص
ي��دع��ى ج ��اك ف�ي���ش��ر ي���ش�ه��د على
زواج حبيبته ناتايل ب�شخ�ص �آخر،
وبعد م��رور � 6سنوات ي�ق��ر�أ خرب
وف��اة ال��زوج يف اجل��ري��دة في�صمم
على ح�ضور دفنه �أم�ل ً�ا يف ر�ؤية
حبيبته فيجد ان الأرملة لي�ست
ن ��ات ��ايل ال �ت��ي ي �ع��رف �ه��ا م ��ا يثري
ت�سا�ؤالت عدة.

مت ّكن رجل هولندي من �إعادة دمية دب تركت يف قطار� ،إىل �صاحبها بعد
حملة توا�صلت � 8أ�شهر عرب �شبكات التوا�صل الإجتماعي.
ونقلت �صحيفة ايه دي دوت ان ال  ،عن� ،سيز دي جونغ� ،أنه وجد دمية الدب
يف قطار و�صل �إىل هورن يف متوز-يوليو الفائت فقرر �أن ي�أخذها معه.
وق��ال دي جونغ� ،إن م�شاركاته على موقع التوا�صل الإجتماعي في�سبوك
حول الدب ا�ستقطبت كثرياً من الردود.
و�أ�شار �إىل �أن �أحد �أ�صدقائه خ�ص�ص ح�ساباً على موقع تويرت للدب وقال
الرجل �إن هذا الأمر توا�صل �أ�شهراً من دون �إيجاد �صاحبة الدمية الدب،
�إىل �أن تلقى قبل �أ�سبوع من ام��ر�أة ر�سالة قالت �إن الدمية تعود البنها
لو�سيانو البالغ من العمر � 3سنوات .وكتب دي جونغ بالنيابة عن الدمية
�إنني �أ�سعد دب يف العامل ،وجدت �صاحبي ..لو�سيانو �أنا هنا .

عالقة بني تايغر وودز وليند�ساي فون
يبدو ان ما يجمع بني جنم الغولف الأمريكي تايغر وودز وبطلة التزلج
ليند�ساي فون ال يقت�صر على الريا�ضة ،بل ان عالقة عاطفية تربطهما
وقد �أكدا الأمر �شخ�صيا .و�أف��اد موقع بيبول الأمريكي ان ك ً
ال من وودز
وفون �أ�صدر بياناً يعلن ر�سمياً عن العالقة بينهما ،كما ن�شرا �صورة لهما
معاً .وقالت البطلة الأوملبية يف التزلج � 28سنة ال �أعتقد ان الأمر بقي �سراً،
�أنا على عالقة بتايغر وودز  ،مو�ضحة ان عالقة ال�صداقة التي ربطتهما
حتولت �إىل عالقة عاطفية خالل الأ�شهر املا�ضية ونحن �سعيدان جداً .
من جهته قال وودز � 37سنة ح�صل �شيء جميل معي وهو لقائي بليند�ساي
فون ،فقد كنا �صديقني لبع�ض الوقت
و�إمنا �أ�صبحنا �أكرث تقرباً من بع�ضنا
م�ؤخراً ونحن يف عالقة الآن  .وطلب
االثنان احرتام خ�صو�صيتهما.
ي�شار �إىل ان ف��ون هي �أك�ثر بطالت
�أم�ي�رك��ا ح �م� ً
لا ل�ل�أل �ق��اب يف جمال
التزلج يف ت��اري��خ ال��والي��ات املتحدة،
وق��د انف�صلت ع��ن زوج �ه��ا توما�س
ف� ��ون يف ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين نوفمرب
 2011بعد � 4سنوات من االرتباط،
ف �ي �م��ا ك� ��ان وودز م �ت��زوج �اً ب�إيلني
نورديغرين طوال � 5سنوات ولكنهما
طلقا .

حار�س يهاجم ويعود
بدراجة ملرماه
ح َّق َق مقطع فيديو حلار�س مرمى
ا�ستق َّل دراجة نارية للعودة ملرماه
�أك �ث�ر م��ن � 500أل ��ف م�شاهدة،
و�أك �ث�ر م��ن � 800إع �ج��اب خالل
ث�لاث��ة �أي ��ام م��ن رف�ع��ه على موقع
«ي � ��وت� � �ي � ��وب» ،وي� �ع ��ر� ��ض املقطع
م�شاركة ح��ار���س مرمى لفريق يف
م �ب ��اراة ح� ��واري يف ��ض��رب��ة زاوي ��ة
لفريقه ،وبعد عودة الكرة للفريق
املناف�س ك��ان �شاب ي�ستقل دراجة
نارية ينتظر احلار�س ال��ذي ركب
خلفه ث��م �أو� �ص �ل��ه ب�سرعة ملرماه
قبل �أن ي�ستفي َد الفريق املناف�س
من خلو مرماه.
وحاز املقطع على �إعجاب متابعيه،
وعلق بع�ضهم ب�أ َّنه اخرتاع عربي،
وو�صفه �آخ��ر متهكماً ب�أنها حركة
�إب � � � ��داع وت �� �ش ��اه ��د يف ال� ��دوري� ��ات
الأوروبية.

تعر�ض املركز التلفزيوين لهيئة الإذاعة الربيطانية بي
بي �سي بحي واي��ت �سيتي غ��رب لندن للنهب وال�سرقة،
بعد انتقال الهيئة منه �إىل مركز جديد و�سط العا�صمة
الربيطانية .وقالت �صحيفة �صن ام�س �إن لوحات دورات
املياه كانت من بني مئات املواد امل�سروقة �إىل جانب الأثاث
وال�صور و�أجهزة الكمبيوتر .و�أ�ضافت �أن موظفي الأمن
على م��دخ��ل م��رك��ز تلفزيون ب��ي ب��ي �سي فت�شوا جميع
ال�سيارات اخلارجة من املبنى يف حماولة ل�ضبط املواد
امل�سروقة و�إحباط الل�صو�ص ال�ساعني �إىل بيعها يف املزاد
االل�ك�تروين �إي ب��اد  .وكانت بي بي �سي افتتحت املركز
التلفزيوين عام  1960وبد�أت بث �أخبارها منه بعد ت�سع
�سنوات ،وباعته العام املا�ضي �إىل �شركة للتطوير العقاري
مببلغ 200مليون جنيه �إ�سرتليني �ستقوم بتحويله �إىل
فنادق و�شقق �سكنية ومكاتب ،بعد �أيام على �إخالء مقر
خدمتها العاملية املعروف با�سم بو�ش هاو�س بو�سط لندن
وطرح بع�ض مقتنياته للبيع.

واحد من �ألف �شخ�ص �سليم القلب
�أ�صدرت جمعية القلب الأمريكية م�ؤخرا قائمة من
�سبع خ�ط��وات لتقليل اح�ت�م��االت الإ��ص��اب��ة ب�أمرا�ض
ال�ق�ل��ب والأوع� �ي ��ة ال��دم��وي��ة� ،شملت ع ��دم التدخني
والن�شاط البدين ومنع الوزن الزائد واملحافظة على
م�ستويات الكول�سرتول ال�صحي والإبقاء على �ضغط
ال ��دم منخف�ضا وتنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم
و�أخريا الأكل ال�صحي .لكن �أحد اخلرباء املخت�صني
يف املجال قال �إن عدد الذين لبوا كل املعايري ال�سبعة
ك��ان �ضئيال ج��دا و�أ��ض��اف �أن جم��رد النظر �إىل تلك
اخل �ط��وات الب�سيطة وق�ي��ا���س ماهية ن�سبة ال�شعوب
املختلفة يف �أنحاء العامل املتقدم لتلبية تلك املعايري
جت��د �أن �ه��ا ال ت�ت�ج��اوز  % 0.1ف�ق��ط  .وب��ال�ن�ظ��ر �إىل
احتمال الإ��ص��اب��ة مبر�ض قلبي وع��ائ��ي ف ��إن �شخ�صا
واحدا فقط يف كل �ألف �شخ�ص يكون �سليما .وا�ستطرد
قائال التمارين الريا�ضية والتغذية ال�سليمة هما
�أ�صعب م�ؤ�شرين للو�صول �إىل �صحة القلب والأوعية
الدموية  .و�أ�شار اخلبري �إىل �أن عددا �أقل بكثري من
النا�س التزموا بالـ 150دقيقة املو�صى بها ملمار�سة
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الريا�ضة الأ�سبوعية م��ن ال��ذي��ن زع�م��وا �أن�ه��م فعلوا
ذلك .وعلى الرغم من �أن  60%من النا�س يقولون
�إنهم يبذلون هذا الكم من الوقت ف�إنه عند تقييمهم
ب�شكل منا�سب ات�ضح �أن الثلث فقط هم الذين يفعلون
ذلك .وقال اخلبري �أي�ضا �إن وقف امللح وال�سكر فج�أة
من النظام الغذائي احلديث �أمر يف غاية ال�صعوبة،
مبعنى �أن القليل جدا من النا�س هم الذين ي�أكلون
فعال بطريقة �صحية و�أ�ضاف �أن الفوائد ال�صحية من
االلتزام بكل اخلطوات ال�سبع �أمر مذهل .وقال �أولئك
الذين يلبون هذه املعايري ال ي�صابون بنوبات قلبية
قبل �سن الـ. 65
ي�شار �إىل �أن ثلثي البالغني يف بريطانيا �إم��ا �أنهم
زائدو الوزن و�إما بدناء ،وهو ما يجعل اململكة املتحدة
�أ�سمن �أم��ة يف �أوروب ��ا الغربية .لكن اخلبري ق��ال �إن
الربيطانيني ينبغي �أن ين�سوا �أمر الوزن كنهاية يف حد
ذاته ويركزوا بدال من ذلك على الإقالع عن التدخني
وب��ذل ن�شاط ب��دين .وق��ال كونك ن�شيطا بدنيا مفيد
جدا يف حد ذاته ل�صحة قلبك .

�صحة ليل واين م�ستقرة
ت�شهد �صحة جنم ال��راب الأمريكي
ليل واين حت�سناً ،وقد وجد الأطباء
ان و�ضعه ال�صحي م�ستقر ما ي�سمح
ب�إخراجه من غرفة العناية الفائقة.
ون �ق��ل م��وق��ع ت ��ي �أم زد الأم�ي�رك ��ي
ع ��ن م �� �ص��ادر م �ق��رب��ة م ��ن واي� ��ن ان
الأط� �ب ��اء يف م��رك��ز � �س �ي��درز �سيناي
ال�ط�ب��ي ب�ل��و���س �أجن�ل����س ق ��رروا نقله
�إىل غ��رف��ة ع��ادي��ة بعدما قبع لأيام
عدة يف غرفة العناية الفائقة ،وذلك
بعدما ت�أكدوا من ان و�ضعه ال�صحي
م�ستقر .و�أكدت امل�صادر ان املغني مل
يعد بحاجة لعالج مكثف على مدار
ال�ساعة ،م�شرية �إىل انه عاد ليتنقل
مب� �ف ��رده يف امل���س�ت���ش�ف��ى م�صحوباً
بحرا�سه ال�شخ�صيني .و�أ��ش��اروا �إىل
ان واين ي�أكل ومن املمكن �أن يخرج
م��ن امل�ست�شفى ق��ري�ب�اً ي�شار �إىل ان
الأخبار عن تدهور �صحة واين (30
�سنة) تتالت منذ يوم الأربعاء املا�ضي،
لدرجة ان بع�ض التقارير حتدثت ان
حياته معر�ضة للخطر �إثر معاناته
من �سل�سلة نوبات ا�ستدعت نقله �إىل
امل�ست�شفى على الفور.

