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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جمل�س التعاون ي�ستنكر حماوالت
زرع خاليا جت�س�س و�إرهاب يف دوله

•• الريا�ض-وام:

ا�ستنكر ال��دك�ت��ور عبداللطيف ب��ن را��ش��د ال��زي��اين �أم�ي�ن ع��ام جمل�س
ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة امل� �ح ��اوالت امل �ت �ك��ررة ل� ��زرع خاليا
التج�س�س والإرهاب يف دول جمل�س التعاون وال�سعي �إىل امل�سا�س ب�أمنها
وا�ستقرارها  ..وو�صفها ب�أنها حماوالت �إجرامية �إرهابية يائ�سة تك�شف
عن نوايا عدوانية للجهات التي تقف وراءها .و�أ�شار الأمني العام ملجل�س
التعاون �إىل ما �أعلنته وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية عن
ك�شف �شبكة جت�س�س على �صلة ب�إحدى ال��دول ت�ستهدف امل�سا�س ب�أمن
اململكة وا�ستقرارها والنيل من مكت�سباتها التنموية..م�شيدا باجلهود
احلثيثة واال�ستباقية التي تبذلها الأجهزة الأمنية حلماية �أمن اململكة
وا�ستقرارها و�ضمان �سالمة مواطنيها واملقيمني فيها .و�أك��د الزياين
دعم دول جمل�س التعاون وم�ساندتها للمملكة العربية ال�سعودية يف كل
ما تتخذه من �إجراءات يف هذا ال�ش�أن.

�ضبط �سيارة مفخخة يف �صنعاء

حممد بن را�شد و�سعود القا�سمي و�سلطان بن زايد وحممد بن زايد ي�شهدون العر�س اجلماعي يف �أبوظبي (وام)

حتت رعاية رئي�س الدولة

حممد بن را�شد و�سعود القا�سمي ي�شهدان العر�س اجلماعي يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل � ..شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة و�سمو

ال�شيخ �سلطان بن زاي��د ال نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة وع��دد م��ن �أول �ي��اء العهود ونواب
احلكام االحتفال ال�شعبي الذي �أقيم ام�س مبنا�سبة زفاف كل من ال�شيخ
ذي��اب بن حممد بن زاي��د �آل نهيان على كرمية �سمو ال�شيخ حمدان بن
زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية وال�شيخ زايد بن �سعيد

بن زايد �آل نهيان على كرمية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار
الأمن الوطني مب�شاركة  100عري�س من خمتلف امارات الدولة.
فقد ح�ضر احل�ف��ل ـ ال��ذي �أق�ي��م ب ��أر���ض االح�ت�ف��االت مبنطقة امل�شرف
ب�أبوظبي ـ �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
و�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
(التفا�صيل �ص)2

ان�شقاقات باالئتالف املعار�ض ومواجهات يف ريف دم�شق وا�ستهداف �أ�ضخم مطار ع�سكري

الناتو يتحدث عن احتمال تكرار �سيناريو ليبيا يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال��ت ال���ش�ب�ك��ة ال �� �س��وري��ة حلقوق
الإن���س��ان �إن الع�شرات قتلوا ام�س
يف �سوريا معظمهم يف ريف دم�شق.
م��ن جهة �أخ��رى �أف��اد نا�شطون �أن
مواجهات دارت بني اجلي�شني احلر
والنظامي يف داري��ا بريف دم�شق.
ك �م��ا ت �ع��ر� �ض��ت ب� �ل ��دات و�أح � �ي ��اء يف
حم�ص �إىل ق�صف جوي ومدفعي.
وا� �س �ت �ه��دف ل� ��واء الإ�� �س�ل�ام مطار
ال���ض�م�ير ب �� �ص��اروخ حم�ل��ي ال�صنع
ي�صل مداه �إىل �ستني كيلومرتا.
وق ��ال ��ت م �� �ص��ادر م ��ن داخ � ��ل ل ��واء
الإ�سالم �إن ال�صاروخ �أ�صاب مبا�شرة
مطار ال�ضمري ال��ذي يعد �أ�ضخم
املطارات الع�سكرية يف �سوريا .وقد
هدد ناطق با�سم اللواء مبزيد من
عمليات الق�صف ب�ه��ذا ال �ن��وع من
ال�صواريخ.
يف غ�ضون ذل��ك ،ق��ال نا�شطون �إن
الثوار دمروا دبابتني لقوات النظام
من طراز تي  72يف حي جوبر.
وب��ث النا�شطون ��ص��ورا ق��ال��وا �إنها
ل�ت��دم�ير �إح ��دى ت�ل��ك ال��دب��اب��ات يف
منطقة تبعد عن �ساحة العبا�سيني
م���س��اف��ة م��ائ�ت��ي م�تر ف �ق��ط .وذكر
ال�ن��ا��ش�ط��ون �أن ق ��وات ال�ن�ظ��ام ردت
بالق�صف على بلدة زملكا املجاورة
ب��امل��دف �ع �ي��ة ال �ث �ق �ي �ل��ة وراج � �م� ��ات

االهايل يخرجون من �أحد املنازل التي ق�صفها النظام يف مدينة حلب (رويرتز)
حاج رفاعي ويحيى الكردي واحمد
اول رئي�س وزراء للمعار�ضة.
ال�صواريخ.
يف الوقت نف�سه ذكرت �شبكة �شام �أن وم��ن بني تلك ال�شخ�صيات �سهري ال �ع��ا� �ص��ي اجل ��رب ��ا ،ف �ي �م��ا توقعت
ق��وات النظام ق�صفت قرية نافعة االت��ا� �س��ي ال �ن��ائ��ب ال �ث��اين لرئي�س م �� �ص��ادر ان �� �ش �ق��اق ع� ��دد اخ� ��ر من
وال�ق��رى امل�ج��اورة يف ري��ف درع��ا ،يف االئ �ت�ل�اف وول �ي��د ال�ب�ن��ي املتحدث اع�ضاء االئتالف.
ويف ت �ط��ور ج��دي��د ك �� �ش��ف القائد
حني �أدى ق�صف هذه القوات حلي با�سم االئتالف.
ال��وع��ر يف حم�ص ب�ق��ذائ��ف الهاون وياتي قرار تلك ال�شخ�صيات و�سط الأع �ل��ى ل �ق��وات احل �ل��ف الأطل�سي
خالف مرير ب�ش�أن انتخاب غ�سان الأم � � �ي � ��رال الأم� �ي��رك� � ��ي جيم�س
�إىل �سقوط جرحى.
��س�ت��اف��ري��د���س ع��ن ع��زم بع�ض دول
�سيا�سيا اعلنت � 12شخ�صية بارزة هيتو رئي�سا حلكومة املعار�ضة.
على االق��ل من االئ�ت�لاف ال�سوري وم ��ن ب�ي�ن ال���ش�خ���ص�ي��ات االخ ��رى احل �ل��ف ال �ق �ي��ام ب�ع�م��ل ع���س�ك��ري يف
املعار�ض االربعاء تعليق ع�ضويتها ال�ت��ي اعلنت جتميد ع�ضويتها يف �سوريا ب�شكل منفرد ,لكنه ق��ال �إن
يف االئ�ت�لاف بعد ي��وم م��ن انتخاب االئ�ت�لاف كمال اللبواين ومروان �أي حترك للحلف �سيتبع ما ح�صل

يف ليبيا.
وردا ع �ل��ى �� �س� ��ؤال ل��رئ �ي ����س جلنة
القوات امل�سلحة يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي� ،أجاب �ستافريد�س بـ نعم
ع�ل��ى ال �� �س ��ؤال مل�ع��رف��ة م��ا �إذا كانت
ب �ع ����ض ال � ��دول ال �ت��ي مل يحددها
ب ��اال�� �س ��م ت �ت �ح��دث ع� ��ن �إمكانية
ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى امل �� �ض��ادات اجلوية
ال�سورية.
و�أو�ضح �أن حلف الأطل�سي (ناتو)
ات �خ��ذ ال �ق��رار ب ��أن��ه �سيتبع املثال
ال � ��ذي اع �ت �م ��ده ل �ل �ي �ب �ي��ا يف العام
 2011حيث تدخل احللف على
�أ� �س��ا���س ق� ��رار م��ن جم�ل����س الأم ��ن
ال � � ��دويل ودع � ��م دول يف املنطقة
وموافقة الدول الـ 28الأع�ضاء يف
احللف .كما قال نحن م�ستعدون يف
ح��ال طلب منا القيام مبا قمنا به
يف ليبيا.
واع �ت�ب�ر ��س�ت��اف��ري��د���س �أن الو�ضع
ب�سوريا ينتقل من �سيئ �إىل �أ�سو�أ
م�شريا �إىل �سقوط � 70أل��ف قتيل
وت�شريد مليون الجئ ا�ضطروا �إىل
ال �ف��رار م��ن ال �ب�لاد وح ��وايل 2.5
مليون ن��ازح داخ��ل البالد .و�أ�ضاف
ال ت ��وج ��د ن� �ه ��اي ��ة ل� �ه ��ذه احل� ��رب
الأهلية الوح�شية.
كما اعترب �أن م�ساعدة املعار�ضني
ال�سوريني �ست�ساعد على اخلروج
من امل ��أزق وو�ضع حد لنظام ب�شار

•• �صنعاء-وام:

�ضبطت �أجهزة الأم��ن اليمنية ام�س �سيارة مفخخة جنوب العا�صمة
�صنعاء .وق��ال م�صدر �أم�ن��ي �أن ال�سيارة مت �ضبطها يف �إح��دى نقاط
التفتي�ش املنت�شرة يف العا�صمة حلماية م��ؤمت��ر احل��وار اليمني حني
قطعت ناقلة ال�ط��ري��ق �أم��ام�ه��ا وت�سببت ب��وق��وع ح ��ادث ..ليتم بعدها
تفتي�ش ال�سيارة و�ضبطها مع �سائقها .و�أك��د �أن التحقيقات ما زالت
جارية ملعرفة اجلهة التي تقف خلف ال�سيارة وم��ا كانت ت�ستهدفه..
م�شريا �إىل �أن املعلومات الأول�ي��ة ترجح وق��وف تنظيم القاعدة خلف
العملية.

اوباما يلتقي قادة ا�سرائيل وي�ؤكد التزام امريكا ب�أمنها

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ج��دد الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا ام�س الأربعاء
يف �أول زي��ارة ر�سمية له �إىل �إ�سرائيل -ال�ت��زام بالدهبالوقوف �إىل جانب تل �أبيب ،ولكن هذه الزيارة �أثارت
احتجاجات يف ال�شارع الفل�سطيني بال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
وقمعت ق��وات االح�ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي م�سرية نظمها
نا�شطون فل�سطينيون و�إ�سرائيليون انطلقت و�سط
البلدة القدمية يف اخلليل تنديدا بزيارة �أوباما.
وقال �أوباما �-أمام الرئي�س الإ�سرائيلي �شمعون برييز
ورئ �ي ����س ال� � ��وزراء ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و ،وامل �ئ ��ات الذين
ا�صطفوا ال�ستقباله يف م�ط��ار ب��ن غ��وري��ون� -أحتفل
معكم مبرور  65عاما على قيام دولة �إ�سرائيل ،معربا
عن م�شاعر الفخر ب��أن تكون ال��والي��ات املتحدة �أقوى
حليف لكم.

و�أكد �أوباما �أن اختيار �إ�سرائيل لتكون املحطة الأوىل
لأول زيارة خارجية له يف واليته الثانية �أمر له مغزى.
وق��ال �إن �سبب متانة العالقات بني اجلانبني هو �أننا
نت�شارك قيم احلرية والدميقراطية ،م�ضيفا �أن بالده
تقف �إىل جانب �إ�سرائيل لأنها واح��دة من م�صاحلنا
الوطنية.
ويف املقابل� ،شكر نتنياهو الرئي�س الأمريكي لدفاعه
عن حق �إ�سرائيل يف الدفاع عن وج��وده��ا ،وق��ال �شكرا
لك للدفاع عن حق �إ�سرائيل يف الدفاع ب�شكل جلي عن
حقها يف الوجود.
وكان �أوباما قد و�صل بعد ظهر ام�س مطار بن غورين
يف زيارة للمنطقة ت�ستغرق ثالثة �أي��ام ،يزور فيها �إىل
جانب �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية املحتلة والأردن.
جاء هذا يف الوقت ال��ذي ق�صفت فيه ق��وات االحتالل
ام�س منازل وممتلكات الفل�سطينيني �شرق حمافظة
خان يون�س جنوب قطاع غزة دون وقوع �إ�صابات.

حمكمة م�صرية تلغي قرارا بالتحفظ على �أموال  23رجل �أعمال

وزير العدل يطلب �إعفاءه من من�صبه

•• القاهرة-وكاالت:

�ألغت حمكمة م�صرية ام�س االرب�ع��اء ق��رارا من النائب العام بالتحفظ
على �أموال  23رجل �أعمال يف اطار حتقيقات يف ق�ضية تالعب بالبور�صة
تعود لعام  .2007وقال امل�ست�شار عا�صم عبد احلميد ن�صر قررت حمكمة
جنايات القاهرة الغاء جميع اوام��ر التحفظ على �أم��وال  23من رجال
االعمال وال�صادر من النائب العام.
اىل ذلك طلب وزير العدل امل�صري امل�ست�شار �أحمد م ِّكي ،ام�س �إعفاءه من
من�صبه ،لكن جمل�س الوزراء طلب منه اال�ستمرار يف موقعه.
وجاء يف بيان �أ�صدره جمل�س الوزراء امل�صري ،ام�س �إن مكي طلب �إعفاءه
من من�صبه احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات �ضد �أحكام الق�ضاء،
وح�صار املحاكم والنيابات ،ومن حتري�ض لأجهزة الإعالم .و�أ�ضاف البيان
�إن جمل�س الوزراء طالب وزير العدل باال�ستمرار يف موقعه.

ال���ن���ات���و ي��ن�����س��ح��ب م��ن
�إق��ل��ي��م م��ه��م ب�أفغان�ستان
•• كابول-رويرتز:

قالت قوات التحالف يف �أفغان�ستان
�إن الرئي�س الأفغاين حامد كرزاي
تو�صل �إىل اتفاق مع القوات بقيادة
حلف �شمال الأطل�سي على ان�سحاب
ال�ق��وات االجنبية من �إقليم مهم
من الناحية اال�سرتاتيجية قرب
العا�صمة ك��اب��ول ل�ك��ن مل يت�ضح
م��ا �إذا ك��ان��ت ال �ق��وات االمريكية
اخلا�صة �ستن�سحب .وق��ال ناطق
با�سم وزارة ال��دف��اع االفغانية �إن
القوة الأمريكية اخلا�صة �سترتك
�إقليم وردك يف غ�ضون �أيام قليلة.
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان الرئي�س م�ؤ�س�سة خليفة للأعمال الإن�سانية توزع م�ساعداتها للأيتام يف �أفغان�ستان هيئة �آل مكتوم اخلريية توزع م�ساعدات ملركز �إيواء الن�ساء يف كابول
التون�سي بعيد ا�ستقالل بالده
•• كابول-وام:

•• �أبوظبي-وام:

02

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�س الدكتور
حممد املن�صف املرزوقي رئي�س اجلمهورية التون�سية ال�شقيقة
مبنا�سبة ذكرى عيد ا�ستقالل بالده .كما بعث �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة �إىل
الرئي�س التون�سي.

وزعت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية بح�ضور �سعادة يو�سف �سيف �سباع �آل علي �سفري الدولة
لدى جمهورية �أفغان�ستان الإ�سالمية م�ساعدات عينية للأيتام يف مركز تهيه للأيتام 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�ساعدات
بالتن�سيق مع �سفارة الدولة يف �أفغان�ستان وب�إ�شراف اللجنة الدائمة للم�ساعدات الإن�سانية والإمنائية يف �أفغان�ستان
بح�ضور ال�سيد عبداهلل الها�شمي الرئي�س العام ملراكز الأيتام يف �أفغان�ستان .وثمن �سعادة ال�سفري دور م�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية على ال�ساحة الأفغانية يف تقدمي امل�ساعدات ومد يد العون للفئات امل�ستحقة
للم�ساعدات .و�أكد �سعادته �أن العطاء الإن�ساين الذي درجت امل�ؤ�س�سة على تقدميه �سنويا للأ�سر املحتاجة يف مراكز
الأيتام يلقى كل تقدير و�شكر من ال�شعب الأفغاين .من جانبه قدم الرئي�س العام ملراكز الأيتام يف افغان�ستان �شكره
وتقديره لدولة الإمارات 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.

•• كابول-وام:

وزعت هيئة �آل مكتوم اخلريية بح�ضور �سعادة يو�سف �سيف �سباع �آل علي �سفري الدولة لدى جمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية م�ساعداتها ملركز �إيواء الن�ساء يف كابول �ضمن برناجمها اخلريي ور�سالتها الإن�سانية مبد يد العون
للفئات امل�ستحقة يف �أفغان�ستان .ووزعت امل�ؤ�س�سة امل�ساعدات بالتن�سيق مع �سفارة الدولة يف �أفغان�ستان وب�إ�شراف
اللجنة الدائمة للم�ساعدات الإن�سانية والإمنائية يف �أفغان�ستان .وثمن �سفري ال��دول��ة دور هيئة �آل مكتوم
اخلريية على ال�ساحة الأفغانية يف تقدمي امل�ساعدات ومد يد العون للفئات امل�ستحقة للم�ساعدات م�ؤكدا �أن
العطاء الإن�ساين الذي تقدمه الهيئة يلقي كل تقدير و�شكر من ال�شعب الأفغاين .كما قدم القائمون على مركز
�إيواء الن�ساء يف كابول �شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات 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.

حتت رعاية رئي�س الدولة

حممد بن را�شد و�سعود القا�سمي ي�شهدان العر�س اجلماعي يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل � ..شهد �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
��ص�ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة و�سمو
ال�شيخ �سلطان بن زاي��د ال نهيان
مم �ث ��ل � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و رئي�س
الدولة والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة وع��دد من �أولياء
ال�ع�ه��ود ون ��واب احل �ك��ام االحتفال
ال�شعبي الذي �أقيم ام�س مبنا�سبة
زف� ��اف ك ��ل م ��ن ال �� �ش �ي��خ ذي� ��اب بن
حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان على
كرمية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة
الغربية وال�شيخ زايد بن �سعيد بن
زاي��د �آل نهيان على ك��رمي��ة �سمو
ال���ش�ي��خ ه ��زاع ب��ن زاي ��د �آل نهيان
م�ست�شار الأمن الوطني مب�شاركة
 100عري�س من خمتلف امارات
الدولة.
ف�ق��د ح���ض��ر احل �ف��ل ـ ال ��ذي �أقيم
ب� � ��أر� � ��ض االح � �ت � �ف� ��االت مبنطقة
امل���ش��رف ب��أب��وظ�ب��ي ـ �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب ��ي وزي � ��ر امل��ال �ي��ة و�سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب حاكم دب��ي و�سمو
ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د بن
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عمار
ب ��ن ح �م �ي��د ال �ن �ع �ي �م��ي ويل عهد
عجمان و�سمو ال�شيخ حممد بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد

الفجرية و�سمو ال�شيخ را��ش��د بن
�سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم
القيوين و�سمو ال�شيخ حممد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة و�سمو ال�شيخ حمدان
بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية وم�ع��ايل حممد
�أحمد املر رئي�س املجل�س الوطني
االحت ��ادي و�سمو ال�شيخ طحنون

بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم
يف املنطقة ال�شرقية و�سمو ال�شيخ
�سيف ب��ن حممد �آل نهيان و�سمو
ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان
و��س�م��و ال���ش�ي��خ ه ��زاع ب��ن زاي ��د �آل
ن�ه�ي��ان م�ست�شار الأم� ��ن الوطني
ن��ائ��ب رئ�ي����س امل�ج�ل����س التنفيذي
و�سمو ال�شيخ �سعيد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�سمو

ال�شيخ نهيان ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان للأعمال
اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو
ال���ش�ي��خ �سيف ب��ن زاي ��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة و�سمو ال�شيخ طحنون
بن زاي��د �آل نهيان نائب م�ست�شار
الأمن الوطني رئي�س هيئة طريان

الرئا�سة و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو
ال�شيخ ح��ام��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
رئ�ي����س دي ��وان ويل ع�ه��د �أبوظبي
و��س�م��و ال���ش�ي��خ ذي ��اب ب��ن زاي ��د �آل
نهيان و�سمو ال�شيخ عمر بن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
�أم �ن��اء م�ؤ�س�سة زاي ��د ب��ن �سلطان

�آل ن �ه �ي��ان ل�ل��أع� �م ��ال اخلريية
والإن�سانية و�سمو ال�شيخ خالد بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
�إدارة طريان االحتاد و�سمو ال�شيخ
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن خ�ل�ي�ف��ة �آل
ن�ه�ي��ان م�ست�شار ��ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ حممد
بن خليفة �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي و�سمو ال�شيخ �أحمد بن

�سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة
ط�ي�ران الإم� ��ارات وم�ع��ايل ال�شيخ
� �س �ل �ط��ان ب ��ن ح� �م ��دان �آل نهيان
م�ست�شار ��ص��اح��ب ال���س�م��و رئي�س
الدولة وال�شيخ الدكتور �سعيد بن
حممد �آل نهيان وم�ع��ايل ال�شيخ
حممد بن بطي �آل حامد ومعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان

وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب وتنمية
املجتمع و�سعادة ع�ب��داهلل امل�سعود
رئي�س املجل�س اال�ست�شاري الوطني
وع��دد من ال�شيوخ وال��وزراء وكبار
�ضباط القوات امل�سلحة وال�شرطة
وامل �� �س ��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة و�أع�ضاء
ال���س�ل��ك ال��دب�ل��وم��ا��س��ي املعتمدين
وج�م��ع م��ن امل��دع��وي��ن وال�ضيوف
وذوي العر�سان واقاربهم.
وه� �ن� ��أ ا� �ص �ح��اب ال �� �س �م��و ال�شيوخ
العر�سان مباركني لهم ولذويهم
العر�س متمنني لهم حياة �أ�سرية
هانئة.
وو� � �س� ��ط الأه� � ��ازي� � ��ج وال� �ل ��وح ��ات
الوطنية الرتاثية التي نظمت يف
��س��اح��ة االح �ت �ف��ال � �ش��ارك �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان و�سمو
ال �� �ش �ي��خ ط �ح �ن��ون ب ��ن حم �م��د �آل
نهيان وع��دد م��ن ال�شيوخ يف �أداء
ل��وح��ات احل��رب �ي��ة وال�ع�ي��ال��ة التي
ق��دم�ت�ه��ا ف ��رق ال �ف �ن��ون ال�شعبية
ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
كما ق��دم جمموعة م��ن الفر�سان
لوحات ا�ستعرا�ضية وهم يحملون
اعالم الدولة.
م��ن ج��ان�ب�ه��م ع�ب�ر ال �ع��ر� �س��ان عن
بالغ �شكرهم وامتنانهم بت�شريف
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ االحتفال
مب�ن��ا��س�ب��ة اف��راح �ه��م  ..مثمنني
ح��ر���ص ودع� ��م ال �ق �ي��ادة احلكيمة
ب �ق �ي��ادة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال � ��دول � ��ة (ح� �ف� �ظ ��ه اهلل) الب� �ن ��اء
الوطن يف بناء وتوفري الرفاهية
لأب�ن��اء ال��وط��ن م��ن خ�لال رعايته
هذه االعرا�س اجلماعية وحر�صها
على التخفيف من اعباء وتكاليف
االعرا�س ومبا ي�سهم يف بناء �أ�سرة
�إماراتية �سعيدة ومتما�سكة.
ومت يف ختام احلفل التقاط ال�صور
ال�ت��ذك��اري��ة ال�ت��ي جمعت �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ و�أبناءهم العر�سان.

االمارات ت�شارك يف جل�سة جمل�س حقوق االن�سان حول حالة حقوق الإن�سان يف فل�سطني �شرطة �أبوظبي تناق�ش �آلياتها للحفز الوظيفي
•• جنيف-وام:

نظر جمل�س حقوق الإن�سان يف اط��ار ال��دورة الثانية
وال�ع���ش��ري��ن امل�ن�ع�ق��دة يف ج�ن�ي��ف يف ال �ف�ت�رة م��ن 25
ف�ب�راي��ر �إىل  22م��ار���س احل� ��ايل يف ال �ب �ن��د ال�سابع
م��ن ج��دول �أعماله املتعلق بحالة حقوق الإن���س��ان يف
فل�سطني .و�ألقى �سعادة ال�سفري عبيد �سامل الزعابي
املندوب الدائم لدولة الإم��ارات العربية املتحدة لدى
امل�ق��ر الأوروب� ��ي لل��أمم امل�ت�ح��دة يف جنيف واملنظمات
الدولية الأخ��رى املعتمدة يف �سوي�سرا كلمة الإمارات
�أم � ��ام امل �ج �ل ����س وج ��ه يف م���س�ت�ه�ل�ه��ا � �ش �ك��ره وتقديره
للمفو�ضة ال�سامية حلقوق الإن�سان ال�سيدة نايف بيلي
ولأع���ض��اء البعثة ال��دول�ي��ة على تقريرهما الهامني
بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية .ورك ��ز ��س�ع��ادت��ه يف
كلمته على جانب هام من م�آ�سي ال�شعب الفل�سطيني
كثريا ما يغيب عن الأنظار وبالتحديد و�ضع الطفل
الفل�سطيني يف الأرا�ضي العربية املحتلة ..وبالرجوع
�إىل تقرير كل من ال�سيدة املفو�ضة ال�سامية حلقوق
الإن�سان والبعثة الدولية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق
الذي متت مناق�شتهما يف جمل�س حقوق الإن�سان �أبرز
�سعادته �أن عبارة الأطفال الفل�سطينيني وردت �أكرث
من  40مرة يف  20فقرة ويف كل مرة تتم فيها الإ�شارة
�إىل الأطفال الفل�سطينيني �إال وتعلق الأمر بالقتل �أو
ال�سجن �أو التعذيب �أو �سوء التغذية �أو االعتقال �أو

االحتجاز �أو التهجري الق�سري �أو االعتداء وك�أن ه�ؤالء
الأطفال حمتوم عليهم العي�ش يف الب�ؤ�س وامل�شقة يف
انتظار الإغاثة الدولية �أو متى متكنت �أن ت�صل هذه
الإغ��اث��ة �إىل املخيمات �أو الأح �ي��اء الق�صديرية التي
ي�سكنون فيها.
و�أكد �سعادته �أنه يف �ضوء الأرقام والإح�صائيات الواردة
يف التقريرين امل��ذك��وري��ن �أع�ل�اه ف ��إن ال��و��ض��ع يدعو
للتحرك على وج��ه ال�سرعة وات �خ��اذ ك��اف��ة التدابري
العاجلة لأن الأطفال الفل�سطينيني ال ي�ستحقون مثل
هذا امل�صري.
و�أو�ضح �سعادته ب�أن كافة التقارير ال�صادرة عن جلنة
الأمم املتحدة حلقوق الإن���س��ان واليون�سكو وغريها
م��ن املنظمات الدولية غ�ير احلكومية ت�شري �إىل �أن
الأط�ف��ال ال�ع��رب يف ا�سرائيل ب�صفة عامة والأطفال
يف فل�سطني ب�صفة خا�صة يعي�شون يف ظ��روف يرثى
لها تعود �أ�سا�سا �إىل وجود قوات االحتالل وما تخلفه
��س�ي��ا��س��ات اال��س�ت�ي�ط��ان م��ن دم ��ار ع�ل��ى ك��اف��ة �شرائح
املجتمع الفل�سطيني دون متييز بني الأطفال والن�ساء
وال�شيوخ .ودعا �سعادة ال�سفري الزعابي املجتمع الدويل
�إىل �أن ي��درك حقيقة مفادها ب ��أن م�ستقبل الأطفال
الفل�سطينيني ومنوهم الطبيعي كغريهم من الأطفال
ال ميكن �أن يتحقق �إال عن طريق متتع ه�ؤالء الأطفال
بكافة حقوقهم يف ظل دولة فل�سطينية حرة وم�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.

•• �أبوظبي-وام:

نظمت �إدارة تقييم �أداء العاملني يف الإدارة العامة للموارد الب�شرية ب�شرطة
�أبوظبي �أم�س االول يف ن��ادي �ضباط ال�شرطة اجتماعا ل�ضباط ارتباط
منهجية احلفز وامل�سار الوظيفي .ناق�ش االجتماع �آليات �شرطة �أبوظبي
واملهام والواجبات املطلوبة من جميع �ضباط االرتباط �ضمن منهجيتي
احلفز الوظيفي وامل�سار الوظيفي لن�شر ثقافة �أنظمة اجلوائز املعمول بها
يف �شرطة �أبوظبي وذلك بح�ضور � 25ضابطا من �ضباط االرتباط مبختلف
الإدارات التابعة ل�شرطة �أبوظبي .وقال الرائد حممد ح�سن البلو�شي رئي�س
ق�سم احلفز الوظيفي يف �إدارة تقييم �أداء العاملني �أن الور�شة تهدف �إىل
ن�شر وتعزيز ثقافة �أنظمة التحفيز بني العاملني بال�شرطة انطالقا من
�أهمية �إملام املوظفني ب�أنظمة احلوافز املعمول بها يف ال�شرطة .و�أكد حر�ص
القيادة ال�شرطية على تكرمي املوظفني املتميزين وحتفيزهم على التميز
من خالل �آليات عدة منها جائزة املوظف املثايل وتكرمي املتميزين و�إ�صدار
�شهادات الثناء والتقدير ف�ضال عن الربامج والأنظمة التحفيزية املختلفة
والتي من بينها الأو�سمة وامليداليات التي يتم منحها ملنت�سبي ال�شرطة.
ومن جانبه قال النقيب حممد خلفان الزعابي مدير فرع �ش�ؤون ال�ضبط
يف ق�سم امل�سار الوظيفي يف �شرطة �أبوظبي �إن منهجية امل�سار الوظيفي
تنق�سم �إىل ثالث عمليات هي :خطة �ضباط امل�سار الوظيفي خلريجي كلية
ال�شرطة وبرنامج امل�سار الوظيفي التدريبي والإطار العام للم�سار الوظيفي
ل�شغل امل�ن��ا��ص��ب ال�ق�ي��ادي��ة ف�ضال ع��ن ب�ط��اق��ة امل���س��ار ال��وظ�ي�ف��ي لل�ضباط
و�ضباط ال�صف والأف ��راد واملدنيني والتي تخت�ص باملعلومات الوظيفية
التي تخدم م�ساراتهم الوظيفية امل�ستقبلية  .و�أو�ضح دور �ضباط االرتباط
لن�شر مفاهيم وثقافة امل�سار الوظيفي بني جميع املوظفني يف الإدارات التي
يعملون بها .جدير بالذكر �أن هذه الور�شة التعريفية ت�أتي �ضمن خطط
مو�ضوعة لتعزيز ق�ن��وات التوا�صل والتن�سيق ب�ين �إدارة تقييم العاملني
و�ضباط ارتباط املنهجيات.

�سيف بن زايد يلتقي م�ساعد رئي�س جمهورية بيالرو�سيا ل�ش�ؤون الأمن القومي
•• ابوظبي-وام:

التقى الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية يف مكتبه
ام�س فيكتور لوكا�شينكو م�ساعد رئي�س جمهورية
بيالرو�سيا ل���ش��ؤون الأم��ن القومي وال��وف��د املرافق
له .ومت خالل اللقاء بحث عدد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز وتطوير العالقات
بني البلدين ال�صديقني .ح�ضر اللقاء اللواء نا�صر

خلريباين النعيمي الأم�ي�ن ال�ع��ام ملكتب �سمو نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية والعميد علي
خلفان الظاهري مدير ع��ام �ش�ؤون القيادة ل�شرطة
�أب��وظ �ب��ي وال �ع �ق �ي��د � �س �ع��ود ال �� �س��اع��دي م��دي��ر �إدارة
�سكرتارية مكتب �سمو ال��وزي��ر ..فيما ح�ضره من
اجلانب البيالرو�سي �سريجي زيلينكيفيت�ش مدير
مكتب م�ساعد رئي�س جمهورية بيالرو�سيا ل�ش�ؤون
الأم ��ن ال�ق��وم��ي و�أول �ي��غ ب��وغ��و���ش م�ست�شار م�ساعد
رئي�س جمهورية بيالرو�سيا ل�ش�ؤون الأمن القومي.
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هن�أ رئي�س الدولة مبنا�سبة �إطالق �شم�س  1للطاقة ال�شم�سية

حاكم ام القيوين :االمارات بقيادة خليفة تخطو بثبات نحو تر�سيخ مكانتها فى �صدارة الأمم
•• ام القيوين-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين �أن دول��ة االم ��ارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تخطو بثبات نحو تر�سيخ مكانتها
فى �صدارة الأمم وحتقيق ر�ؤيتها بان تكون من بني اف�ضل الدول

على م�ستوى ال �ع��امل .وق��ال �سموه ف��ى ت�صريح مبنا�سبة تد�شني
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظة اهلل م�شروع �شم�س  1للطاقة
ال�شم�سية الأك�ب�ر ف��ى ال�ع��امل والأول م��ن نوعة ف��ى منطقة ال�شرق
االو�سط و�شمال افريقيا �إن دول��ة االم��ارات دخلت مرحلة تاريخية
جديدة من مراحل تطورها ونه�ضتها ال�شاملة من خالل تد�شني
�شم�س  1الذى ميثل اجنازا بارزا �ضمن ر�ؤية االمارات الرامية اىل
تنويع اقت�صادها ومواردها من الطاقة.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ح��اك��م ام القيوين ان �شم�س  1ميثل خطوة

ا�سا�سية فى �سعى دول��ة االم��ارات ل�ضمان حتقيق �أم��ن الطاقة على
امل��دى البعيد ت�سطر من خالله تاريخا جديدا وعالمة ب��ارزة فى
جمال الطاقة االقليمى والعاملى لت�ضيف ر�صيدا دوليا جديدا فى
جمال واعد حافل بالفر�ص واالفاق الرحبة .وعرب �سموه عن فخره
بهذا االجن��از ال��ذى يدخل بقطاع الطاقة ف��ى ه��ذة املنطقة ع�صر
التنويع ب�ين م�صادر الطاقة التقليدية وامل�ت�ج��ددة وي�سخر احدث
التقنيات وال�ن�ظ��ري��ات العلمية لال�ستفادة م��ن ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
فى توليد الكهرباء وتغذية االف املنازل بالدولة اىل جانب توفري

العديد من فر�ص العمل للمواطنني .وتقدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين فى ختام
ت�صريحة ب�أ�سمى ايات التهانى اىل اخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل الفريق �أول �سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة على افتتاح هذا امل�شروع الذى يعرب عن ا�سرتاتيجية
متب�صرة فى اال�ستفادة من كافة طاقات الدولة وثرواتها وتطويعها
من اجل رفعة الدولة.

م�شاركة �أكرث من 100ممثل من خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات

خطوط �ساخنة لأرقام
الطوارئ على

جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين ينظم جل�سة ت�شاورية عن خطة الغربية  2030مبدينة املرف�أ
•• املنطقة الغربية-الفجر:

نظم جمل�س �أبوظبي للتخطيط
ال �ع �م��راين ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمل�س
تنمية امل�ن�ط�ق��ة ال�غ��رب�ي��ة وبلدية
املنطقة الغربية ،جل�سة ت�شاورية
ثانية لل�شركاء يف مدينة املرف�أ يف
املنطقة ال�غ��رب�ي��ة مب���ش��ارك��ة �أكرث
م��ن  100ممثل ملختلف اجلهات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات حل �� �ض��ور العرو�ض
التقدميية واجلل�سات الت�شاورية
التي �أدارها املجل�س.
وت �ن��درج ه��ذه اجلل�سة الت�شاورية
وال � �ن � �ق� ��ا� � �ش� ��ات ال � �ت� ��ي تخللتها
� �ض �م��ن ج �ه ��ود جم �ل ����س �أبوظبي
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع �م��راين الرامية
�إىل �إط �ل�اع ��ش��رك��ائ��ه الرئي�سيني
يف املنطقة الغربية على املخطط
الرئي�سي خلطة الغربية 2030
م ��ن خ�ل��ال احل� � ��وار امل �ب��ا� �ش��ر مع
املعنيني و�إت��اح��ة ال�ف��ر��ص��ة لكافة
ال�شركاء لإب��داء املقرتحات وطرح
الأ�سئلة املتعلقة ب��اخل�ط��ة .و�أكد

امل�ه�ن��د���س ع��ام��ر احل �م��ادي ،املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ل ��دى جم�ل����س �أبوظبي
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ال � �ع � �م� ��راين خ�ل�ال
حديثه للم�شاركني ب�أن خطة �إطار
العمل الهيكلي -الغربية 2030
ت�ت�ط�ل��ب ت �ع��اون �اً وت�ن���س�ي�ق�اً حثيثاُ
وع �ل��ى خم�ت�ل��ف الأ� �ص �ع��دة م��ا بني
ال�شركاء للتكفل ب ��أن التحديثات
التي يجري ادخالها تلبي توقعات
وت�ط�ل�ع��ات اجل�م�ي��ع ،الف �ت �اً �إىل �إن
ه� ��ذه ال �ت �ح��دي �ث��ات ت�ت�ع�ل��ق ب�شكل
رئ�ي���س��ي ب��امل �� �ش��اري��ع االجتماعية
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة و�إج� � � � ��راء بع�ض
التحديثات للمدن القائمة .و�أكد
�إن خطة الغربية  2030تتناغم
ب �� �ش �ك��ل ت � ��ام م ��ع خ �ط��ة �أبوظبي
 2030وتلقي ال�ضوء على ر�ؤية
ح �ك��وم��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ال��ر� �ش �ي��دة يف
ت �ط��وي��ر �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي وتعزيز
املجتمع املتنوع ثقافياً بالتزامن
م � ��ع حت� �ق� �ي ��ق ع �م �ل �ي ��ة التنمية
والتنويع االقت�صادي �ضمن بيئة

م�ستقرة ومزدهرة وم�ستدامة.
و�أ��ض��اف �إن ه��ذه اجلل�سات هدفت
�إىل �إطالع ال�شركاء واملعنيني على
العديد م��ن ال�ت�ط��ورات وامل�شاريع
ال�ت��ي ي�ج��ري تنفيذها يف املنطقة
ال �غ��رب �ي��ة م �ث��ل م �� �ش��روع االحت� ��اد
للقطارات وحمطة براكة للطاقة
ال�ن��ووي��ة وم�شاريع النفط والغاز
وكذلك امل�شاريع اخلدمية الهادفة
�إىل تلبية احتياجات �سكان املنطقة.
وخالل هذه اجلل�سات�،أكد جمل�س
�أبوظبي للتخطيط العمراين على
املحاور اخلم�سة باعتبارها املبادئ
التوجيهية و�أ��س��ا��س�اً لإط ��ار عمل
اخل �ط��ة� :إدارة ع�م�ل�ي��ة التنمية،
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ،وتعزيز
اجل ��وان ��ب ال �� �ص �ح �ي��ة للمجتمع،
وتعزيز الهوية الثقافية ومواكبة
متطلبات النمو ال�سكاين ،والتي
ت��ؤك��د ب��دوره��ا على ال ��دور متعدد
الأب � �ع� ��اد ل �� �س �ي��ا� �س��ات التخطيط
احل�ضري ك� ��أدوات داع�م��ة لعملية
التنمية االج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية

واالقت�صادية التي ت�سهم جميعاً
يف ت �ع��زي��ز ال �ت �ط��وي��ر امل �� �س �ت��دام يف
ال� �غ ��رب� �ي ��ة .و�� �ش� �ه ��دت اجلل�سات
ال �� �ص �ب��اح �ي��ة ع ��رو�� �ض� �اً تقدميية
م��ن اجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة
يف خ�ط��ة ال�غ��رب�ي��ة  2030حيث
ت�ضمنت ه��ذه ال�ع��رو���ض املجاالت
االقت�صادية والبيئية والثقافية
وال �ت �ع �ل �ي��م وال ��رع ��اي ��ة ال�صحية
وال �ن �ق��ل وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة حيث
ت �ع��رف امل �� �ش��ارك��ون ع�ل��ى ال�صورة
احل��ال �ي��ة وم� ��دى ح��اج��ة املنطقة
�إىل م�شاريع يف ه��ذه القطاعات.
ويف امل �ق��اب��ل ،مت �ح��ورت اجلل�سات
النقا�شية بعد الظهر على حتديد
امل�ت�ط�ل�ب��ات وال �ت �ح��دي��ات املبا�شرة
يف امل�ن�ط�ق��ة ال �غ��رب �ي��ة .وق ��د حدد
امل�شاركون يف اجلل�سات جمموعة
م��ن االحتياجات العاجلة خا�صة
تلك التي تتعلق بتعزيز التنمية
وت�ع��ري��ف ال ��دور االق�ت���ص��ادي لكل
من التجمعات ال�سكنية يف الغربية
و� �ص��ون وح �م��اي��ة امل � ��وارد البيئية

مدار� 24ساعة
امل�ست�شفيات احلكومية
�أبوظبى

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

•• �أبوظبي-وام:

تر�شح م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور
للفوز ب�ج��ائ��زة ال�سياحة امل�س�ؤولة
يف م �ن �ط �ق��ة ال� ��� �ش ��رق الأو�� � �س � ��ط..
��ض�م��ن ج��وائ��ز ال���س�ف��ر ال �ع��امل �ي��ة يف
دورت�ه��ا الع�شرين التي تقام �سنويا
ع�ل��ى ه��ام����ش م�ع��ر���ض ��س��وق ال�سفر
العاملي .ومتنح اجلائزة التي تر�شح
م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور للفوز
ب�ه��ا ل�ل��أف ��راد �أوامل �ن �ظ �م��ات تقديرا
مل �� �س��اه �م��ات �ه��م يف ح �م��اي��ة البيئة
والتنوع البيولوجي وتراث وثقافات
ال�شعوب واحل �ف��اظ عليها لأجيال
امل���س�ت�ق�ب��ل ..ك�م��ا مت�ن��ح لالعرتاف
واالح �ت �ف��اء ب��االم�ت�ي��از والإج � ��ادة يف
�صناعة ال�سفر وال�سياحة بناء على

ت���ص��وي��ت اخل�ب��راء ال���س�ي��اح�ين من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة
ب�صناعة ال�سياحة �إ�ضافة �إىل عامة
اجلمهور .وي�أتي الرت�شيح بعد �ست
�سنوات من بدء برناجمه ال�سياحي
الذي يتيح الفر�صة للزوار للتعرف
ع�ل��ى ع ��امل ال���ص�ق��ور وال �� �ص �ق��ارة..
ح�ي��ث مت اخ�ت�ي��ار امل�ست�شفى �ضمن
قائمة املر�شحني النهائية عن فئة
ال�سياحة امل�س�ؤولة م��ن ب�ين ثالثة
كيانات مر�شحة للفوز باجلائزة..
ف�ي�م��ا مي�ك��ن ل�ل�ج�م�ه��ور الت�صويت
للم�ست�شفى ح�ت��ى ي��وم ال��راب��ع من
�شهر �أبريل .. 2013ويف حال جنح
امل���س�ت���ش�ف��ى ب��ال �ف��وز ب �ه��ذه اجلائزة
الإق�ل�ي�م�ي��ة ��س�ي�ك��ون ع�ل��ى القائمة
النهائية للمر�شحني بالفوز بنف�س

اجل ��ائ ��زة ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى العاملي.
ويعترب م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور
الذي �أن�ش�أته هيئة البيئة � -أبوظبي
خالل عام �..1999أكرب م�ست�شفى
لل�صقور يف ال�ع��امل وفيما ا�ستقبل
م �ن��ذ �إن �� �ش��ائ��ه �أك�ث��ر م��ن � 55ألف
� �ص �ق��ر م ��ن دول جم �ل ����س التعاون
ل��دول اخلليج العربية بينما يعالج
�أكرث من �سبعة �آالف �صقر �سنويا..
فيما فتح امل�ست�شفى قبل �ست �سنوات
�أبوابه لع�شرات الآالف من ال�سياح
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل .وب ��د�أ
امل�ست�شفى برناجمه ال�سياحي خالل
ع��ام  2007يف �إط��ار �سعيه لتنويع
خدماته الرئي�سية ومنذ ذلك احلني
�شهد م�ست�شفى �أب��وظ�ب��ي لل�صقور
زيادة �سنوية يف عدد الزوار ت�صل اىل

�أ�سرة جائزة ال�شيخة لطيفة بنت
حممد تختتم احتفاالتها بيوم
البيئة الوطني ال�ساد�س ع�شر

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ال�سنوية ل�شركة كايبارا املتحدة للألبان ( �ش.م.ع)
يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة كايبارا املتحدة للألبان (���ش.م.ع) بدعوة ال�سـادة امل�ساهمني حل�ضور اجلمعية
العمومية العادية ال�سنوية وذلك فى متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا من يوم االحد املوافق  2013/4/14فى
مقر ال�شركة الكائن فى �شارع ال�شيخ زايد مقابل حديقة ال�صفا مبنطقة القوز وذلك ملناق�شة جدول الأعمال
التاىل :
� -1سماع تقرير جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية املنتهية فى  2012/12/31وامل�صادقة عليه.
� -2سماع تقرير ال�سادة مدققى احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية فى  2012/12/31وامل�صادقة عليه.
 -3مناق�شات البيانات املالية ( امليزانية وح�ساب االرباح واخل�سائر) عن ال�سنة املالية املنتهية فى 2012/12/31
وامل�صادقة عليه.
 -4مناق�شة اقرتاح جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية فى .2012/12/31
 -5تعيني مدققى ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية التى تنتهى فى  2013/12/31وحتديد اتعابهم.
� -6إبراء ذمة اع�ضاء جمل�س الإدارة ومدققى احل�سابات عن ال�سنة املالية املنتهية فى .2012/12/31
 -7انتخاب ع�ضو مكمل ملجل�س ادارة ال�شركة .
عبيـد �ســعيد حممد �سعيد املـــال
رئي�س جمل�س الإدارة
						
مالحظات :
• يجوز ملن له احلق فى ح�ضور اجلمعية العمومية ان ينيب عنه من يختاره من غري اع�ضاء جمل�س الإدارة
مبقت�ضى توكيل خا�ص ثابت بالكتابة ويجب اال يكون الوكيل حائزا بهذه ال�صفة على اكرث من ( )%5من ر�أ�س
مال ال�شركة .وميثل ناق�ص الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانونا.
• يكون مالكو الأ�سهم امل�سجلني بتاريخ  2013/4/11هم ا�صحاب احلق فى الت�صويت على بنود جدول �أعمال
اجلمعية العمومية العادية.
• ميكن للم�ساهمني االطالع على البيانات املالية لل�شركة من خالل املوقع االلكرتونى لل�شركة و�سوق دبى
املاىل.
• فى حالة عدم اكتمال الن�صاب القانونى فى االجتماع االول ف�أنه �سيتم عقد االجتماع الثانى يوم االحد
املوافق  2013/4/21فى نف�س املكان والزمان.

•• دبي-وام:

اختتمت �أ�سرة جائزة ال�شيخة لطيفة
ب �ن��ت حم �م��د لإب� ��داع� ��ات الطفولة
ب��دب��ي ام����س اح�ت�ف��االت�ه��ا كرنفاالت
الثقافة البيئية والتي تقام مبنا�سبة
اح� �ت� �ف ��االت ال � �ب �ل�اد ب� �ي ��وم البيئة
ال��وط �ن��ي .وا� �س �ت �م��رت الإحتفاالت
�شهرا ك��ام�لا و� �ش��ارك فيها العديد
م ��ن م ��دار� ��س وم ��ؤ� �س �� �س��ات الدولة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال�ت�رب ��وي ��ة لتحقيق
وتر�سيخ املحافظة على البيئة دون
ه ��در وغ��ر���س ال �ث �ق��اف��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف
نفو�س ط�لاب وط��ال�ب��ات امل��دار���س .
و�أ� �ش��ارت �أمينة ال��دب��و���س ال�سويدي
امل��دي��ر التنفيذي للجائزة اىل �أنه
ان �� �س �ج��ام��ا م ��ع اح� �ت� �ف ��االت البالد
باليوم الوطني ال�ساد�س ع�شر للبيئة
 ..احتفلت اجل��ائ��زة ب�ه��ذه املنا�سبة
البيئية وذل ��ك لتحقيق � 3أه ��داف
رئي�سة و ا�سرتايتجية يف جماالت
غ��ر���س ال�ث�ق��اف��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف نفو�س
الأطفال والنا�شئة والفتيات وال�شباب
وكذلك تعزيز التالحم الوطني من
�أج��ل بيئة �آمنه من خ�لال امل�شاركة
يف االحتفاالت ب��أروق��ة امل��دار���س اىل
ج��ان��ب ال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى دور اجلائزة
ومن خالل تخ�صي�ص حمور للبيئة
يف دعم الربامج املعززة كافة حلماية
البيئة .و�أ�ضافت ال�سويدي ان فعالية
االحتفال بيوم البيئة الوطني حتت
� �ش �ع��ار ال �� �ص �ح��راء ت�ن�ب����ض باحلياة
انطلقت مبدار�س دبي حيث ا�شتملت
ال�ف�ع��ال�ي��ة ع�ل��ى ع ��دد م��ن املعار�ض
ال�ف�ن�ي��ة يف جم��ال ت��دوي��ر النفايات
وك ��ذل ��ك م�ل�ت�ق�ي��ات ث �ق��اف �ي��ة بيئية
قدمت فيها العديد من �أوراق العمل
ع��ن م��واق��ع ب�ي�ئ�ي��ة ه��ام��ة ح �ي��ث مت
عقد  3ملتقيات طالبية بيئية قام
فيها ال�ط�لاب بتقدمي �أوراق عمل
خمتلفة.

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

والثقافية يف املنطقة .ويف ختام
ال�ع��رو���ض التقدميية واجلل�سات،
ت �ع �ه��د احل ��ا�� �ض ��رون م ��ن ممثلي
اجلهات وامل�ؤ�س�سات على التن�سيق
املتوا�صل لتطوير خطة الغربية
 ،2030والتي �سيجري حتديثها
خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر ال �ق��ادم��ة وعر�ض
ن�سخة خالل اجلل�سات الت�شاورية
التي يجري تنظيمها مع اجلمهور
م���س�ت�ق�ب� ً
لا ل�ت�م�ك�ين ال �� �س �ك��ان من
�إب��داء �آرائ�ه��م ومقرتحاتهم حول
م�سودة اخلطة.
و�أ� �ش��اد امل�ه�ن��د���س ع��ام��ر احلمادي
ب �ت �ف��اع��ل احل �� �ض��ور يف اجلل�سات

الت�شاورية التي �أقيمت يف مدينة
امل��رف ��أ وم��ا ت�ضمنته م��ن عرو�ض
ت �ق��دمي �ي��ة � �س �ل �ط��ت ال �� �ض��وء على
ن� �ت ��ائ ��ج ال � ��درا�� � �س � ��ات والأب� � �ح � ��اث
اخل��ا� �ص��ة ب��امل �ن �ط �ق��ة ال �غ��رب �ي��ة يف
ال ��وق ��ت ال � ��ذي � �ش �ه��دت ف �ي��ه هذه
اجل �ل �� �س��ات �إط ��روح ��ات ق�ي�م��ة من
جانب امل�شاركني ملا يتعلق بالفر�ص
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي مت�ي��ز خمتلف
م��دن ال�غ��رب�ي��ة .و�أك ��د �إن املجل�س
وب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �� �ش��رك��اء ب�صدد
�إق� ��ام� ��ة ال� �ع ��دي ��د م ��ن اجلل�سات
ال �ت �� �ش��اوري��ة وم ��ن ث��م اجتماعات
تف�صيلية للح�صول على معلومات

�أو�سع عن املنطقة الغربية والعمل
على تلبية احتياجات كل املناطق.
واختتم بالقول �إن جمل�س �أبوظبي
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع �م ��راين يحر�ص
متاماً على اال�ستماع لر�أي ال�سكان
يف املنطقة وت�ضمني ما يتف�ضلون
ب� ��ه م� ��ن م� �ق�ت�رح ��ات و�أف� � �ك � ��ار يف
اخلطط وامل�شاريع واملبادرات التي
يقوم بها املجل�س وذل��ك لتحقيق
ر�ؤي��ة �أبوظبي  2030من خالل
ت�ع��زي��ز عملية ال�ت�ط��ور والتنمية
امل�ستدامة يف املنطقة الغربية مع
احل �ف��اظ ع �ل��ى م��ا ت�ت�م�ت��ع ب��ه من
�أ�صول تراثية وبيئية فريدة.

م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور يرت�شح جلائزة ال�سياحة امل�س�ؤولة يف ال�شرق الأو�سط
 20يف املائة..ويتم تنظم اجلوالت
ال �� �س �ي��اح �ي��ة م ��رت�ي�ن يف الأ�� �س� �ب ��وع
ب�صحبة مر�شدين يتحدثون عدة
لغات ت�شمل الإجنليزية والعربية
والفرن�سية والأمل��ان�ي��ة .وخ�لال عام
� 2012أط�ل��ق م�ست�شفى �أبوظبي
لل�صقور نظام احلجز االلكرتوين
ل �ل �ج��والت ال���س�ي��اح�ي��ة ع�ب�ر موقعه
االل �ك�ت�روين ك�م��ا ي �ق��وم امل�ست�شفى
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���ش��رك��ات ال�سياحية
والفنادق بتن�سيق اجلوالت ال�سياحية
لزواره من داخل الدولة وخارجها.
وي��روج م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور
لربناجمه ال�سياحي على امل�ستوى
العاملي بالتعاون مع هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة من خالل �إقامة
املعار�ض يف �سوق ال�سفر العاملي يف
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لندن و معر�ض ال�سياحة العاملي يف
برلني بجانب �سوق ال�سفرالعربي يف
دب��ي و معر�ض ت��وب ري��زا يف باري�س
 .وخ�ل��ال ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي��رة فاز
م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور بالعديد
من اجل��وائ��ز من �أوروب ��ا والواليات
امل�ت�ح��دة الأم�يرك �ي��ة ت�ق��دي��را لدور
برناجمه ال�سياحي املتميز وجودة
خ��دم��ات��ه..وت �� �ش �م��ل ه ��ذه اجلوائز
اجل��ائ��زة العاملية ال �ـ  34لل�سياحة
والفندقة والإم��داد الغذائي جائزة
الأل� �ف� �ي ��ة اجل� ��دي� ��دة م ��ن ا�سبانيا
خ�ل�ال ع��ام��ي  2009و 2010و
�شهادة متيز لقطاع الأع �م��ال التي
ف ��از ف�ي�ه��ا امل�ست�شفى ع ��ام 2012
التي متنحها �أكرب �شركة يف العامل
لل�سفريات وذل��ك من خ�لال تقييم

امل�سافرين ال��ذي��ن زاروا امل�ست�شفى
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .وم ��ع اف�ت�ت��اح مركز
��ش��اه�ين ل �ل �م ��ؤمت��رات ع ��ام 2009
اكتملت خدمات امل�ست�شفى ال�سياحة
ال�ترف�ي�ه�ي��ة ح�ي��ث ي���س�ت�ق�ب��ل مركز
��ش��اه�ين امل� ��ؤمت ��رات واالجتماعات
وحلقات العمل واملنا�سبات اخلا�صة
ال�ت��ي ت��وف��ر �أع �ل��ى امل�ع��اي�ير يف بيئة
منوذجية .وت�شمل �أق�سام اخلدمات
العالجية التي يقدمها امل�ست�شفى
ل �ل �� �ص �ق��ور ..ق���س��م ع �ل�اج ال�صقور
والطيور وخمتربا بيطريا جمهزا
ب�أحدث املعدات والأجهزة الذي يعد
امل��رج��ع لفح�ص �إن�ف�ل��ون��زا الطيور
يف الإم��ارة..ب �ج��ان��ب �أق���س��ام م�أوى
احل�ي��وان��ات الأل�ي�ف��ة ال��ذي يتم فيه
�إج � ��راء ع�م�ل�ي��ات الإخ �� �ص��اء �ضمن

ب ��رن ��ام ��ج اال� �ص �ط �ي��اد والإخ� ��� �ص ��اء
والإطالق ومركز رعاية احليوانات
الأل � �ي � �ف ��ة ال � � ��ذي ي� �ق ��دم خدماته
للحيوانات الأليفة مثل العمليات
اجل��راح �ي��ة ب�ج��ان��ب ع�ن��اب��ر متميزة
لإقامة الكالب والقطط �إ�ضافة �إىل
م��راف��ق ت��زي�ين احل �ي��وان��ات الأليفة
وت��دري��ب ال �ك�لاب..ب �ج��ان��ب تنفيذ
امل�ست�شفى برناجما لإكثار ال�صقور
و�آخ ��ر خ��ا���ص ب��إك�ث��ار ال�صقر احلر
و�إعادة �إطالقه يف الطبيعة .ويدعو
م�ست�شفى �أبوظبي لل�صقور املجتمع
امل�ح�ل��ي للت�صويت ل��ه ل�ل�ف��وز بهذه
اجل��ائ��زة م��ن خ�لال زي��ارة موقعه..
م�شريا �إىل �أن �آخ��ر موعد للإدالء
بالأ�صوات هو يوم الرابع من �شهر
�أبريل املقبل.

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
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جمعية متطوعي االمارات ت�شارك يف م�ؤمتر بلبنان حاكم ر�أ�س اخليمة ي�صدر قانونا بتعديل
قانون منح الأرا�ضي ل�سنة 1981

•• ال�شارقة-وام:
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ت���ش��ارك جمعية متطوعي االم� ��ارات يف امل ��ؤمت��ر ال��راب��ع لن�شر
ث�ق��اف��ة ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي وال ��ذي ي�ق��ام حت��ت ��ش�ع��ار ال�ت�ط��وع يف
خدمة االقت�صاد وت�ست�ضيفه العا�صمة اللبنانية برعاية فخامة
الرئي�س اللبناين مي�شيل �سليمان وبنظمه مركز لبنان للعمل
التطوعي خالل الفرتة من � 22إىل  25مار�س اجلاري �ضمن
برامج و�أن�شطة االحت��اد العربي للعمل التطوعي ال��ذي ي�ضم
حتت مظلته  18دولة عربية .وقالت �سحر العوبد نائب رئي�س
االحت��اد العربي للعمل التطوعي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية

متطوعي االم��ارات رئي�س وف��د اجلمعية للم�ؤمتر ان اجلهات
املنظمة اع ��دت ب��رن��اجم��ا ع�ل��ى ه��ام����ش امل ��ؤمت��ر يت�ضمن زيارة
وف��ود ال��دول امل�شاركة ل��دار الأي�ت��ام وامل�سنني وعقد ور���ش عمل
تعنى بن�شر ثقافة العمل التطوعي واقامة معر�ض للجمعيات
التطوعية .و�أكدت العوبد حر�ص اجلمعية على امل�شاركة يف هذا
امل��ؤمت��ر كونه ي�ست�ضيف مراكز وجمعيات العمل التطوعي يف
الوطن العربي االع�ضاء باالحتاد الذي ت�ساهم جهوده و�أن�شطته
يف ن���ش��ر ث�ق��اف��ة ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي وت���س�ت��وج��ب دائ �م��ا التفاعل
معها من �أج��ل حتقيق هذه الر�سالة ال�سامية يف جمال العمل
التطوعي .و�أو��ض�ح��ت ان ح�ضور امل ��ؤمت��رات والفعاليات التي

ينظمها االحتاد ي�أتي يف اطار مبد�أ خدمة املجتمع الذي ت�سعى
من �أجله خمتلف امل�ؤ�س�سات التطوعية بالدولة وخارجها ولن�شر
الوعي لدى خمتلف �شرائح املجتمع ب�أهمية العمل االجتماعي
وامل�شاركة فيه وت�أثريه على النف�س الب�شرية .و�أكدت العوبد على
دور جمعية متطوعي االم��ارات يف احت�ضان �أف��راد املجتمع من
املهتمني بالعمل التطوعي و�إ�شراكهم يف خمتلف الأن�شطة التي
تنظمها �أو ت�شارك فيها من �أجل حتقيق الهدف من انت�سابهم
للجمعية ودع��ت اىل ال�ت��وا��ص��ل م��ع اجلمعية م��ن خ�لال كافة
الو�سائل التي و�ضعتها لتحقيق التوا�صل الأمثل من �أجل ن�شر
الثقافة التطوعية وتفعيلها يف املجتمع.

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة قانونا ب�ش�أن تعديل قانون منح الأرا�ضي ل�سنة  . 1981ت�ضمن القانون رقم 3
ل�سنة .. 2013بيانا تف�صيليا باملنحة و�أنواعها وال�شروط الواجب توافرها يف امل�ستفيد
والبيانات والوثائق التي ينبغي تقدميها والتبعات املرتتبة على الإخالل ب�أحكام املنحة.
ون�ص التعديل على اخت�صا�ص جلنة الف�صل يف املنازعات العقارية والإيجارية يف نظر
جميع املخالفات لقانون منح الأرا�ضي واملنازعات االيجارية ذات ال�صلة.

ا�صالحية �شرطة ر�أ�س اخليمة تكرم املوظفني املتميزين

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

حتت رعاية اللواء ال�شيخ طالب بن
�صقر القا�سمي ،قائد ع��ام �شرطة
ر�أ�س اخليمة� ،شهد العميد حممد
ال �ن��وب��ي حم �م��د ن��ائ��ب ق��ائ��د عام
ال���ش��رط��ة ح�ف��ل ت �ك��رمي املوظفني
املتميزين الذين �ساهموا يف �إجناح
فعاليات �أ�سبوع النزيل اخلليجي
امل ��وح ��د ل � ��دول جم �ل ����س التعاون
ل� � ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة املقام
يف دي �� �س �م�بر م ��ن ال �ع ��ام املن�صرم
2012م حت��ت ��ش�ع��ار (( �أ�سرتي
بني �أيديكم )) وذلك يف مقر �إدارة
امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية
ب�شرطة ر�أ�س اخليمة .
ب��د�أ احلفل ال��ذي �شهده ع��دد من
م��دراء الإدارات ور�ؤ� �س��اء الأق�سام
والأف � ��رع ب���ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخليمة،

ب� �ع ��زف ال �� �س�ل�ام ال ��وط� �ن ��ي ،تاله
�آي ��ات ع�ط��رة م��ن ال��ذك��ر احلكيم،
ث ��م �أل� �ق ��ى ال �ع �ق �ي��د �أح� �م ��د �سامل
ال�سلومي مدير امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ� �ص�ل�اح �ي��ة ،اك ��د ف�ي�ه��ا �أهمية
الأ�سرة باعتبارها �أ�سا�س الإ�ستقرار
يف احل �ي��اة الإج�ت�م��اع�ي��ة وم�صدر

الك�ت���س��اب الأخ �ل��اق ،م �� �ش�يراً �إىل
ح��ر���ص ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
ر�أ�س اخليمة على �إقامة مثل هذه
ال�ف�ع��ال�ي��ات لإظ �ه��ار ��ش��رط��ة ر�أ�س
اخليمة بال�صورة امل�شرفة ،و�أو�ضح
ب� ��أن ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ع��ام �شرطة
ر�أ�س اخليمة واهتمام ودعم �سعادة

حمد عديل ال�شام�سي مدير عام
امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية
بوزارة الداخلية عمال على �إجناح
ف �ع��ال �ي��ات �أ� �س �ب��وع ال �ن��زي��ل ال ��ذي
�أو� �ص��ى �أ� �ص �ح��اب ال���س�م��و واملعايل
وزراء ال��داخ�ل�ي��ة ع�ل��ى ت�سميته بـ
(�أ��س��رت��ي ب�ين �أي��دي�ك��م) مل��ا ل��ه من
دالل��ة �إن�سانية واجتماعية ،مبيناً
اهميته يف توعية �أف ��راد املجتمع
لإح� � �ت � ��واء ال� �ن� �ل ��زاء و�إب� � � � ��راز دور
امل�ؤ�س�سة يف �إ�صالح وت�أهيل النزالء
وم ��د ي ��د ال �ع ��ون ل �ه��م ولأ�سرهم
على حد ال�سواء  .وتخلل احلفل،
ع��ر���ض ل�ف�ي�ل��م وث��ائ �ق��ي ع��ن �أب ��رز
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي �أق �ي �م��ت خالل
�أ� �س �ب��وع ال �ن��زي��ل ،ت�لا ذل��ك تكرمي
امل�ل�ازم ال�شيخ علي ب��ن طالب بن
�صقر ال�ق��ا��س�م��ي مبنا�سبة تخرج
�سموه ،ثم تكرمي املوظفني الذين

�ساهموا يف �إجناح فعاليات وبرامج
�أ�سبوع النزيل ،كما مت تكرمي عدداً
من املوظفني املتميزين يف عملهم
بالإدارة من حيث �إلتزامهم بنظام
الب�صمة يف احل�ضور والإن�صراف
مم��ا ك��ان ل��ه االث��ر الفعال واملثمر
يف جن��اح ال�ع�م��ل الأم �ن��ي وتطوره
� �ض �م��ن خ �ط��ط ال� �ق� �ي ��ادة العامة
الإ�سرتاتيجية الرامية �إىل تقدير
اجلهود املبذولة وحتفيز اجلميع
ل�ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل�ه��د واملثابرة
خلدمة ال��وط��ن وامل��واط��ن واملقيم
ع�ل��ى �أر�� ��ض ه ��ذه ال��دول��ة  .ومن
جانبه توجه النوبي ،يف كلمة �ألقاها
خ�ل�ال ح�ف��ل ال �ت �ك��رمي ،بالتهنئة
جل �م �ي��ع امل ��وظ� �ف�ي�ن املتميزين،
م�شيداً بجهودهم وحر�صهم على
تقدمي �صورة م�شرفة عن القيادة،
م��ن خ�ل�ال م�ث��اب��رت�ه��م وتفانيهم

يف اجن ��از م�ه��ام�ه��م ب ��روح الفريق
الواحد ،وب�أ�سلوب ح�ضاري يعك�س
امل�ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة ال�ت��ي حتظى بها
��ش��رط��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة  .وق ��ال �إن
القيادة العامة عازمة على امل�ضي

ق��دم��ا يف �إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة تطوير
وحت �� �س�ين اخل ��دم ��ات واملنتجات،
وم �ت��اب �ع��ة ق �ي��ا���س وحت �ل �ي��ل الأداء
وك��اف��ة امل �ت �غ�ي�رات ع��ن ك �ث��ب على
نحو م�ستمر ،ما ي�ضمن احلفاظ

على معدالت الأداء املطلوبة �ضمن
الأهداف واملعايري املحددة ،وب�شكل
ين�سجم م��ع ال���ص��ورة احل�ضارية
ال��راق �ي��ة ل�ل�ق�ي��ادة �أم� ��ام ال�شركاء
والعمالء.

بلدية ر�أ�س اخليمة متنع موظيفها من �أن�شطة خارج الدوام
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

بحث تطبيق الية العمل بني �شرطتي ر�أ�س اخليمة ودبي
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

ا�ستقبل العقيد حممد �إبراهيم
اجل �ي��ري م��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
امل��ال�ي��ة ب��ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة وف ��د م��ن القيادة
ال �ع ��ام ��ة ل �� �ش��رط��ة دب� ��ي برئا�سة
النقيب ع�ب��داهلل الأم�ي�ري رئي�س
ق�سم الإدارات اخلا�صة باملخالفات

املرورية للتباحث حول �آلية �سري
ال�ع�م��ل و�آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات يف هذا
اجل��ان��ب ،وذل��ك بح�ضور النقيب
�سلطان �سيف الزعابي رئي�س ق�سم
�ش�ؤون املالية ب�شرطة ر�أ�س اخليمة
وعدد من ال�ضباط .
حيث رحب بهم اجلريي يف بداية
الإجتماع مثمناً مبادرات التوا�صل
امل�ستمرة بني كافة الأجهزة الأمنية

ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� ��دول� ��ة خلدمة
العمل الأمني �ضمن خطط وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،كما
مت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال�ت�ب��اح��ث حول
� � �ض� ��رورة ت �ط �ب �ي��ق �إ�سرتاتيجية
و م � �ب� ��ادرات ال � � ��وزارة يف خمتلف
الإدارات و القطاعات مب��ا ي�سهم
ب�شكل ف�ع��ال يف ت�ط��وي��ر وحت�سني
�أداء العمل ال�شرطي و الأمني على

حد �سواء.
كما مت ا�ستعرا�ض �سري العمل يف
فرع الإرادات ب�شرطة ر�أ�س اخليمة
و الإجراءات املتبع فيه ،واخلدمات
امل� �ق ��دم ��ة والأن� �ظ� �م ��ة وال�ب�رام ��ج
امل�ستحدثة التي �أ�سهمت يف �سرعة
�إجناز املعامالت .
وق ��د �أع� ��رب الأم �ي��ري ع��ن �شكره
و ت�ق��دي��ره ل�ل�ج�ه��ود امل �ب��ذول��ة من

قبل القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة و على ر�أ�سهم اللواء �سمو
ال�شيخ طالب بن �صقر القا�سمي
القائد العام ،وحر�صه على تطبيق
�سيا�سة و نهج وزارة الداخلية يف
جمال التطوير والتح�سني امل�ستمر
ب�ه��دف االرت �ق��اء مب�ستوى الأداء
ال���ش��رط��ي و مب���س�ت��وى اخلدمات
املختلفة املقدمة للجمهور.

نائب رئي�س جامعة عجمان يعقد اجتماعا تعارفيا مع امل�س�ؤولني يف اجلامعة
•• عجمان ـ الفجر

عقد الأ�ستاذ �أ�سامة �سعيد �سلمان،
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة عجمان
للعلوم والتكنولوجيا ،اجتماعا
تعارفيا مع القائمني على كليات
اجل��ام �ع��ة ال�ت���س�ع��ة ،وذل ��ك مبقر
اجلامعة .ويعد ه��ذا �أول اجتماع
م ��و�� �س ��ع ي� �ع� �ق ��ده ن� ��ائ� ��ب رئي�س
اجل��ام �ع��ة م �ن��ذ ت���س�ل�م��ه مهامه
اجلديدة ،حيث ارت�أى عقده خارج
الدوام الر�سمي ،من �أجل الوقوف
على و�ضعية ك��ل كلية على حدة
والإطالع عليها عن كثب.
انتهز الأ�ستاذ �أ�سامة هذه املنا�سبة
ل�ت�ق��دمي اخل�ط��ة الإ�سرتاتيجية
لل�سنوات اخلم�سة القادمة التي
تهدف �إىل تعزيز البحث العلمي
يف كليات اجلامعة عرب �إن�شاء فرق
بحث تابعة للأق�سام الأكادميية
يف املجاالت الكفيلة برفع م�ستوى
خ��ري�ج��ي اجل��ام �ع��ة واال�ستجابة
للتطلعات واملتطلبات امل�ستقبلية
مل ��ؤ� �س �� �س ��ات ال � ��دول � ��ة .وتفعيال
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ

حميد ب��ن را��ش��د النعيمي ،ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م عجمان
ورئ �ي ����س جم�ل����س �أم� �ن ��اء جامعة
ع � �ج � �م� ��ان ،ح � ��ث ن� ��ائ� ��ب رئي�س
اجل��ام �ع��ة ع �م ��داء ال �ك �ل �ي��ات على
ط ��رح تخ�ص�صات ج��دي��دة �سواء
على م�ستوى الدرا�سات اجلامعية
�أو الدرا�سات العليا ،مبا ين�سجم
م��ع �سيا�سة ال��دول��ة ال�ت�ن�م��وي��ة و
متطلبات �سوق العمل.
وخ�لال االجتماع قدم عمداء كل

م��ن ك�ل�ي��ة ط��ب الأ� �س �ن��ان ،وكلية
ال�صيدلة والعلوم وال�صحية ،وكلية
الهند�سة ،وكلية �إدارة الأعمال،
وكلية املعلومات والإعالم والعلوم
الإن �� �س��ان �ي��ة ،وك �ل �ي��ة تكنولوجيا
املعلومات ،وكلية القانون ،وكلية
الرتبية والعلوم الأ�سا�سية ،وكلية
امل�ت�ط�ل�ب��ات اجل��ام�ع�ي��ة والإر�� �ش ��اد
الأك� ��ادمي� ��ي ،ع��رو� �ض��ا خمت�صرة
حتدثوا فيها عن تاريخ كلياتهم،
وع ��ن ر�ؤ�� �س ��اء الأق �� �س��ام و�أع�ضاء

الهيئتني التدري�سية والإداري� ��ة
ال �ع��ام �ل�ين ف �ي �ه��ا ،وع ��ن الربامج
امل �ط ��روح ��ة ،وع �ل��ى م ��دى �إقبال
الطلبة اجل��دد على ك��ل برنامج،
والتحديات التي تواجهها الكلية،
�إىل جانب الربامج املزمع طرحها
وامل�شاريع امل�ستقبلية التي تعمل
الكليات على تنفيذها.
وقد مثل االجتماع فر�صة لنائب
الرئي�س للتفاعل م��ع امل�سئولني
واال��س�ت�ف���س��ار م�ن�ه��م ع��ن �أح� ��وال

ال �ك �ل �ي��ات وال�ب�رام ��ج الأكادميية
وا� �س �ت �ي �� �ض��اح �ه��م ح� ��ول خمتلف
اجل��وان��ب الإداري� � ��ة والت�شغيلية
والأك��ادمي �ي��ة .كما وج��ه الأ�ستاذ
�أ�سامة �سلمان ال�شكر للحا�ضرين
ق ��ائ�ل�ا :ل �ق��د � �ش �ه��دت اجلامعة
زي��ادة منتظمة يف �أع ��داد الطلبة
امل�ن�ت���س�ب�ين م �ن��ذ � �س �ن��ة ،2007
وهنا �أود �أن �أتقدم بال�شكر جلميع
ال��ذي��ن ��س��اه�م��وا يف حت�ق�ي��ق هذه
ال ��زي ��ادة .و�أن �ت �ه��ز ه ��ذه الفر�صة
لأح ��ث ن�ف���س��ي و�إي ��اك ��م ع�ل��ى بذل
امل��زي��د واالج�ت�ه��اد �أك�ث�ر م��ن �أجل
احلفاظ على هذا النمو وتر�سيخ
م�ك��ان��ة ج��ام�ع��ة ع�ج�م��ان كواحدة
من �أب��رز وجهات التعليم العايل
يف املنطقة.
و� �س �ت �ع �م��ل اجل��ام �ع��ة يف املرحلة
القادمة على الرتكيز على طرح
تخ�ص�صات جديدة ،ودعم البحث
العلمي ،وتطوير برامج التدريب
وال �ت �ع �ل �ي��م امل �� �س �ت �م��ر ،بالإ�ضافة
�إىل ت �ع��زي��ز اخل��دم��ة املجتمعية
م � ��ن خ� �ل ��ال ت � �ق� ��دمي اخل� �ب ��رات
واال�ست�شارات.

�شرطة عجمان تنظم حملة للتربع بالدم ل�صالح �ضحايا احلوادث املرورية
•• عجمان ـ الفجر

نظم ق�سم الإع�لام والعالقات العامة ب�شرطة عجمان
وبالتعاون مع �إدارة خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة
ال�صحة بال�شارقة حملة للتربع بالدم ل�صالح �ضحايا
احلوادث املرورية حتت �شعار قطرة من دمك قد تنقذ
م�صاب �شارك فيها عدداً من ال�ضباط و�صف ال�ضباط
والأفراد والعاملني ب�شرطة عجمان.
وت�أتي هذه املبادرة انطالقا من حر�ص القيادة العامة
ب�شرطة عجمان على تقدمي الدعم الإن�ساين حلمالت
التربع بالدم على م�ستوى الدولة والتي ت�ساهم يف �إنقاذ
حياة املر�ضي املحتاجني للدم و مكوناته ب�شكل م�ستمر

يف كافة امل�ست�شفيات احلكومية بالدولة خا�صة حوادث
ال�ط��رق و احل��اج��ات املر�ضية التي ينقل لها دم ب�شكل
دائم مثل (مر�ضى الثال�سيميا ،و العمليات اجلراحية
و غريها من الأمرا�ض الأخرى).
و�أك��د �سعادة العميد علي عبد اهلل بن علوان النعيمي
قائد عام �شرطة عجمان حر�ص القيادة العامة ل�شرطة
ع�ج�م��ان ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف خ��دم��ة املجتمع وامل�ساعدة
لبنك ال��دم امل��رك��زي  ،م�شرياً �إىل �أن التربع بالدم هو
واج��ب �إن���س��اين يحث عليه ديننا الإ��س�لام��ي احلنيف
م��ادام الإن�سان ق��ادراً على القيام به وتعبري �صادق عن
التالحم احلقيقي بني القيادة العامة ل�شرطة عجمان
واملجتمع.

�أ� �ص��در م �ب��ارك ال���ش��ام���س��ي ،رئ�ي����س دائ ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ،ق� � ��رارا �أم� �� ��س ب �ت �ح��دي��د م��واع �ي��د ال� � ��دورات
واالجتماعات ،التي ي�شارك فيها موظفو الدائرة� ،إىل
ما بعد ال�ساعة الواحدة ظهرا ،من الدوام الر�سمي� ،أو
�إىل ما بعد انتهاء �ساعات ال��دوام الر�سمي.و�أكد رئي�س
بلدية ر�أ�س اخليمة �أن القرار يهدف �إىل �ضمان تواجد
املوظفني وامل�س�ؤولني على ر�أ���س �أعمالهم يف الدائرة
خ�ل�ال � �س��اع��ات ال � ��دوام ال��ر� �س �م��ي ،وت �ق��دمي اخلدمات
ل�ل��أه ��ايل وامل ��راج� �ع�ي�ن ب �� �ص��ورة ط�ب�ي�ع�ي��ة ومنتظمة
و�سريعة ،فيما يعك�س اهتمام ال��دائ��رة بتقدمي �أف�ضل
اخل��دم��ات للمراجعني ،وتر�سيخ م�ب��د�أ ح�سن معاملة
املراجعني ،متا�شيا مع تعليمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم

ر�أ�س اخليمة ،بتقدمي �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني ،مع
�ضرورة تواجد امل�س�ؤولني ور�ؤ�ساء الأق�سام واملوظفني
يف مكاتبهم وم��واق��ع �أعمالهم ،لكي ال تت�أثر م�صالح
املراجعني واملتعاملني مع الدائرة .و�أك��د ال�شام�سي �أن
الدائرة تنفذ الدورات التدريبية وور�ش العمل ،وتفتح
املجال ملوظفيها للم�شاركة يف الدورات املختلفة خارجها،
بغية تطوير الكوادر الوظيفية وتعزيز خرباتهم� ،سواء
كانوا م�س�ؤولني �أو ر�ؤ�ساء �أق�سام �أو موظفني ،و�صوال
�إىل االرت�ق��اء بخدمات ال��دائ��رة ورف��ع م�ستوى جودتها
وامل�ساهمة يف م�سرية التنمية ال�شاملة يف الإمارة .ووفقا
مل�صادر ،تلقت الدائرة خالل املرحلة املا�ضية مالحظات
و� �ش �ك��اوى ع ��دد م ��ن امل ��راج �ع�ي�ن ،ت�ف�ي��د ب �غ �ي��اب بع�ض
املوظفني عن مكاتبهم خالل �ساعات ال��دوام الر�سمي،
وهو ما يعطل م�صاحلهم ويعيق تقدمي اخلدمات لهم،
الأمر ،الذي دفع �إىل �إ�صدار البلدية للقرار.

 25طالبة مواطنة تن�ضم لربنامج وزارة ال�صحة
التحويلي للتمري�ض بجامعة ر�أ�س اخليمة للطب
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

واف�ق��ت وزارة ال�صحة على قيام جامعة ر�أ���س اخليمة
ب�ت�ط�ب�ي��ق ال�ب�رن��ام��ج الأك� ��ادمي� ��ي ال �ت �ح��وي �ل��ي لت�أهيل
املواطنات خريجات الق�سم الأدبي الراغبات يف االلتحاق
بربنامج بكالوريو�س علوم التمري�ض .و�أطلقت وزارة
ال�صحة م��ؤخ��را خطة طموحة ال�ستقطاب املواطنات
خ��ري �ج��ات الأدب � ��ي ع �ل��ى وج ��ه اخل �� �ص��و���ص لاللتحاق
بربنامج درا�سة جامعية تخ�ص�صية يف جمال التمري�ض
بغية اال�ستفادة منهن يف جهود توطني مهنة التمري�ض
ب��ال��دول��ة ع�بر ط��رح�ه��ا حل��واف��ز ج��اذب��ة ت�شمل تقدمي
منح درا�سية للمواطنات الراغبات االلتحاق بربنامج
علوم التمري�ض تتكفل الوزارة مبوجبها بكل ما حتتاج
الدار�سة من الر�سوم الدرا�سية وال�سكن واملوا�صالت
باال�ضافة اىل دفع راتب �شهري 4االف و 500درهم.
ورحبت م�شرف �أول �شئوون الطالب يف جامعة ر�أ�س
اخليمة للطب والعلوم ال�صحية �صفية ال�شحي باختيار
وزارة ال���ص�ح��ة جل��ام�ع��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ل�ل�ط��ب لتكون
عن�صرا رئي�سيا يف برنامج ت�أهيل املواطنات الراغبات

ت فقدانجواز�سفر

يف العمل مبهنة التمري�ض قائلة ان تلك الثقة تعزز
من جهود اجلامعة الأكادميية الطبية وال�صحية وعلى
امل�ستوى املجتمعي  .وا�ضافت ان جامعة ر�أ���س اخليمة
للطب والعلوم ال�صحية فخورة جدا للعب دور يف هذه
امل�س�ؤولية الوطنية االن�سانية وه��ي متتلك اجلاهزية
الأكادميية النظرية والعملية والتدريبية ما ميكنها
امل�شاركة بفاعلية يف تنمية وتطوير الكوادر املواطنة ودعم
جهود التوطني  .واو�ضحت انه بدءا من مار�س اجلاري
التحقت  25مواطنة بالربنامج التحويلي الذي �صمم
خ�صي�صا من قبل اجلامعة لت�أهيل طالبات الأدبي حيث
يركز ب�صورة رئي�سية على املواد العلمية واللغوية مثل
الكيمياء االحياء اللغة االجنليزية  ./وي�شمل برنامج
وزارة ال�صحة لدرا�سة علوم التمري�ض �أي�ضا املواطنات
ط��ال�ب��ات الق�سم العلمي امل���س�ت��وف�ي��ات جلميع �شروط
ومتطلبات القبول/وفقا لهيئة االع�تراف الأكادميي
بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي حيث مبقدورهن
االلتحاق بربنامج علوم التمري�ض مبا�شرة من غري
احلاجة لاللتحاق بالربنامج التحويلي الذي هو �أ�صال
خم�ص�ص لطالبات الأدبي.

ف �ق ��د امل � ��دع � ��و /كيبيبو�ش
�سيال�سي هونبيكو  -اثيوبيا
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )0698623م��ن يجده
ب��رج��اء ت���س�ل�ي�م��ه اىل اقرب
م��رك��ز � �ش��رط��ة او ال�سفارة
�أثيوبيا م�شكوراً.

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��دت امل ��دع ��وة /مناجه
حم �م��د اب � ��رى  -اثيوبيا
اجلن�سية  -ج��واز �سفرها
رق� � ��م ()0629996
�صادر من اثيوبيا من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/7915665

ت فقدانجواز�سفر
ف �ق��د امل� ��دع� ��و /زي � ��ر خان
غ��ان�ي�ن خ� ��ان -باك�ستاين
اجلن�سية  -ج ��واز �سفره
رقم (� )828469صادر
م��ن االم� � ��ارات م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/6142140

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر

ت فقدانجواز�سفر

فقد املدعو /حممد ج�شيم
ال��دي��ن حم�م��د عبداخلالق
 ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجلن�سية ج� � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق� ��م( )0433045من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/5614407

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و� �� /ش� �ه ��اب
حم �م��ود حم �م��ود كونديل
بيورايل  -هندي اجلن�سية
 ج� � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق� ��م( )6677574من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
056/7132779

ف�ق��د امل��دع��و /كاليكري�شنا
م��ان�ي�ك��ان�ت��ا � �س��ورى فيتكاتا
 ه � � � �ن� � � ��دي اجل � �ن � �� � �س � �ي� ��ة ج� � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق� ��م( )4734526من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
056/2395589
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نيابة دبي توقع مذكرة تفاهم مع معهد دبي الق�ضائي حاكم ال�شارقة يعقد اجتماعا مع هيئة ال�شارقة ال�صحية ملتابعة تنفيذ توجيهات �سموه ب�ش�أن امل�ساواة يف نظام الت�أمني ال�صحي
•• دبي-وام:

وقعت النيابة العامة بدبي مذكرة تفاهم مع معهد دبي الق�ضائي ام�س تق�ضي بتعزيز عالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية
القائمة بني الطرفني وتوطيدها ب�شكل فعال يف جمال ت�أهيل وتطوير املوارد الب�شرية العاملة لديهما و�إتباع ال�سبل
التي ت�ضمن رفع م�ستوى الأداء القانوين وامل�ؤ�س�سي للطرفني .ومت توقيع املذكرة يف مبنى النيابة العامة بح�ضور
امل�ست�شار ع�صام عي�سى احلميدان النائب العام بدبي رئي�س جمل�س ادارة املعهد ووقعها عن نيابة دبي امل�ست�شار
يو�سف ح�سن املطوع املحامي العام الأول وعن معهد دبي الق�ضائي القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي مدير
عام املعهد .و�أك��د احلميدان احلر�ص على االرتقاء بالعمل امل�ؤ�س�سي من خالل توظيف العالقات وال�شراكات يف
�سبيل ذلك وحت�سني خمرجات العمل احلكومي يف املح�صلة ..منوها بعمق العالقات بني كل من النيابة ومعهد
دبي الق�ضائي وم�شددا يف الوقت نف�سه على �أن تعزيز ال�صالت بني امل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة ي�شكل �أحد مفردات
ثقافة التميز التي ت�ضبط �إيقاع العمل احلكومي يف كافة م�ؤ�س�سات و�أجهزة حكومة دبي.

•• ال�شارقة -وام:

عقد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
�صباح ام�س مبكتب �سمو احلاكم وبح�ضور �سمو ال�شيخ
��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ويل العهد
ن��ائ��ب ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة اج�ت�م��اع��ا م��ع رئ�ي����س وموظفي
هيئة ال�شارقة ال�صحية.يجيء ذلك حر�صا من �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة على تطبيق منهج امل���س��اواة بني
جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات ومتابعة تنفيذ
ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��وه ال���س��ام�ي��ة مب �� �س��اواة خ��دم��ات الت�أمني

ال�صحي بني مواطني الإم��ارة و�إل�غ��اء نظام الفئات بني
موظفي وموظفات ال��دوائ��ر املحلية يف ال�شارقة .وقدم
�سعادة عبداهلل علي املحيان رئي�س هيئة ال�شارقة ال�صحية
عر�ضا ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة عن النظام املعمول
به يف الت�أمني ال�صحي الذي ي�شمل املوظفني واملوظفات
يف الإمارة والفئات امل�ستفيدة من النظام .وي�شمل الت�أمني
املوظفات املواطنات و�أبناءهن ما مل يتوفر لهم ت�أمني
من جهة عمل ال��زوج يف امل�ؤ�س�سات االحتادية �أو املحلية
�أو غري احلكومية كما ي�شمل �أي�ضا فئة الأرام��ل و�أرامل
املتقاعدين و�أبناءهن امل�سجلني يف خال�صة القيد مامل

ي�ستقل االبناء بخال�صة قيد �أخرى �أو ا�ستفاد من ت�أمني
�آخ��ر كما �أن الت�أمني �سي�ضم فئة العمالة امل�ستخدمني
 .و�أو� �ض��ح امل�ح�ي��ان �أن توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة �أك��دت لنا �أن جميع موظفي حكومة ال�شارقة
مت�ساوون يف املميزات واخلدمات الطيبة و�أن املوظفات
امل��واط�ن��ات و�أب �ن��اءه��ن �سي�شملهن ال�ت��أم�ين م��امل يتوفر
ل�ه��ن ت ��أم�ين �صحي م��ن ج�ه��ة ع�م��ل ال� ��زوج ..م ��ؤك��دا �أن
هيئة ال�شارقة ال�صحية �ستبد�أ بعمل درا�سة وح�صر �أعداد
امل�ستفيدين من نظام الت�أمني ال�صحي و�سيتم التنفيذ يف
القريب العاجل.

حاكم ال�شارقة ي�ستقبل جاك النق رئي�س معهد العامل العربي
•• ال�شارقة-وام:

ال �ت �ق��ى � �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 ب �ح �� �ض��ور �سمو
ال �� �ش �ي��خ � �س �ل �ط��ان ب ��ن حم �م��د بن
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عبد
اهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة قبل ظهر ام����س مبكتب
��س�م��و احل��اك��م ال���س�ي��د ج ��اك النق
وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة الفرن�سي الأ�سبق
رئ �ي �� ��س م �ع �ه��د ال � �ع� ��امل العربي

ب��ال �ع��ا� �ص �م��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة باري�س
والوفد املرافق له .و�أع��رب ال�سيد
ج��اك الن��ق عن بالغ �سعادته بهذه
ال� ��دع� ��وة ال �ك ��رمي ��ة م ��ن �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ..كما عرب
ل���س�م��وه ع��ن �إع �ج��اب��ه ال�ك�ب�ير مبا
�شاهده �صباح ام�س خالل زيارته
ل �ف �ع��ال �ي��ات ب �ي �ن��ايل ال �� �ش��ارق��ة يف
دورت��ه  11مثمنا الفكر احلديث
ل�ل�ب�ي�ن��ايل وال� � ��دور ال �ك �ب�ير ال ��ذي
يلعبه يف التقارب بني الثقافات ..
م�شيدا بتنوع الأعمال وبامل�شاركات
العاملية التي جتتمع يف ال�شارقة..
وقال ال�شارقة تقع يف قلب املنطقة

الثقافية .كما �أ��ش��اد رئي�س معهد
ال�ع��امل العربي يف باري�س بالدور
الذي يقوم به �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة من جهود فكرية و�أدبية
و�سعي �سموه الدائم والد�ؤوب من
�أجل حتقيق التقارب بني الثقافات
مرتجما ذلك من خالل ما يقوم
به �سموه من ا��ص��دار للكتب التي
ت�ت�ع�ل��ق ب �� �ش ��ؤون ت��اري��خ العالقات
بني املنطقة العربية ودول العامل.
ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث
ح ��ول م��رت �ك��زات ت�ط��وي��ر التبادل
الثقايف و�سبل تفعيلها والعمل على
االهتمام بالن�شر والفنون والتعليم

لتحقيق انت�شار او�سع مما �سينتج
ع �ن��ه ح � ��وار م �ت �ب��ادل م �ب �ن��ي على
�أ�س�س �سليمة بني كافة الثقافات.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء ال���ش�ي��خ ع���ص��ام بن
�صقر القا�سمي رئي�س مكتب �سمو
احل��اك��م وال�شيخ حممد ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س دائ ��رة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف بال�شارقة...
كما ح�ضره �سعادة عبد الرحمن
ب� ��ن ع� �ل ��ي اجل� � � � ��روان امل�ست�شار
بالديوان الأم�يري و�سعادة را�شد
�أح�م��د ب��ن ال�شيخ رئي�س الديوان
الأم�ي��ري وال���س�ي��د اي��ري��ك جريو
تيلم القن�صل الفرن�سي ال�ع��ام يف

دب��ي .و�أق��ام �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ال� ��دك � �ت� ��ور � �س �ل �ط ��ان ب� ��ن حممد
القا�سمي م�أدبة غ��داء على �شرف
��ض�ي��ف ال���ش��ارق��ة وال��وف��د املرافق
ل��ه ح���ض��ره��ا ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل بن
حم �م��د ال �ع��وي ����س رئ �ي ����س دائ � ��رة
الثقافة والإعالم و�سعادة الدكتور
عبد اهلل �صالح ال�سويجي رئي�س
جمل�س ال�شارقة للتعليم و�سعادة
ال��دك �ت��ور ع�ب�ي��د ��س�ي��ف الهاجري
مدير املكتب الإقليمي للمنظمة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ل �لت��رب �ي��ة والعلوم
وال�ث�ق��اف��ة ب��ال���ش��ارق��ة االي�سي�سكو
وال ��دك� �ت ��ور ع �م ��رو ع �ب��د احلميد

م���س�ت���ش��ار ��ص��اح��ب ال���س�م��و حاكم
ال�شارقة ل���ش��ؤون التعليم العايل

وال��دك �ت��ور ��س��ام��ي حم �م��ود مدير
جامعة ال�شارقة والدكتور توما�س
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ه��وك �� �س �ت �ي �ت �ل��ر م ��دي ��ر اجلامعة
الأمريكية يف ال�شارقة بالإنابة.

املجموعة العربية لدى الأمم املتحدة تطالب ب�شطب فقرات من معاهدة جتارة الأ�سلحة
•• نيويورك-وام:

طالبت جمموعة الدول العربية لدى الأمم املتحدة ب�ضرورة �شطب بع�ض
الفقرات من معاهدة جت��ارة الأ�سلحة التي قد ت�ستغلها ب�شكل انتقائي
بع�ض الأط��راف امل�صدرة وامل�صنعة للأ�سلحة من بينها فقرة تن�ص على
�أن تقوم الدولة الطرف وامل�صدرة للأ�سلحة عند النظر يف الإذن �أو عدم
الإذن بت�صدير �أ�سلحة تقليدية تقع �ضمن نطاق ه��ذه املعاهدة باجراء
تقييم وفقا لنظامها الوطني ملراقبة الت�صدير وما �إذا كانت تلك الأ�سلحة
�ست�ساهم يف توطيد ال�سالم والأمن �أو تقوي�ضهما  .ونقلت وكالة الأنباء
الكويتية كونا  ..عن عبدالعزيز عما�ش العجمي ال�سكرتري الثاين يف وفد
دولة الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة ب�صفتها الرئي�س احلايل ملجموعة
الدول العربية�..أنه اقرتح فقرة بديلة تن�ص على �أن ت�أذن الدولة الطرف
بعملية الت�صدير وفقا لنظامها الوطني للمراقبة باجراء تقييم يحدد
ما �إذا كانت الأ�سلحة التقليدية املقرتح ت�صديرها ال تتعار�ض مع املادة
الثالثة للمعاهدة املحتملة واملتعلقة بعمليات النقل املحظورة  .وقدم
العجمي مداخلتني يف املناق�شات الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة اخلتامي
املعني ب�إبرام معاهدة جتارة الأ�سلحة لعام  2013املنعقد يف نيويورك

خالل الفرتة من  18حتى  28مار�س اجلاري تتعلقان ب�أهداف املعاهدة
و�ضرورة عدم �إغفال ت�ضمينها نزع ال�سالح النووي وحق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها ورف�ض التدخل الأجنبي وحماية ال�سالم والأم��ن عند االذن
بت�صدير الأ�سلحة .و�أ�شار �إىل �أن املداخلة الأوىل تناولت ديباجة املعاهدة
املن�شودة ومبادئها و�أهدافها  ..م�شددا على �ضرورة عدم �إغفال الإ�شارة
للأولوية العليا املتمثلة يف نزع ال�سالح النووي وهي الأولوية التي �أقرت
بتوافق الآراء يف الدورة اال�ستثنائية الأوىل للجمعية العامة املكر�سة لنزع
ال�سالح واملعقودة يف عام  1978وكذلك بقية �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
و�أكد �أهمية �أن ت�شري املعاهدة املن�شودة �إىل حق جميع ال�شعوب غري القابل
للت�صرف يف تقرير م�صريها وحقها يف ال�سالمة الإقليمية ا�ستقاللها
ال�سيا�سي ورف�ض التدخل الأجنبي .وتطرق العجمي يف مداخلته الثانية
�إىل م�س�ألة معايري املعاهدة املن�شودة حيث �أكد فيما يت�صل بعمليات النقل
املحظورة �ضرورة �أال ت��أذن ال��دول الأط��راف يف املعاهدة ب��أي عملية نقل
�أ�سلحة تقليدية تقع �ضمن نطاق هذه املعاهدة �إذا كان من �ش�أن ذلك النقل
�أن ي�سهم يف ارت�ك��اب جرمية الإب ��ادة اجلماعية وج��رائ��م �ضد الإن�سانية
وجرائم حرب كما حددها القانون الدويل مبا يف ذلك القانون الإن�ساين
الدويل.

مدير عام الهوية يتفقد �سري العمل يف مركزي عجمان و�أم القيوين للت�سجيل
•• �أبوظبي-وام:

تفقد ال��دك�ت��ور املهند�س علي حممد اخل��وري مدير ع��ام هيئة الإم ��ارات
للهوية مركزي عجمان و�أم القيوين للت�سجيل بهدف الإط�لاع على �سري
العمل و�ضمان توفري �أرقى اخلدمات للمتعاملني .ودعا الدكتور اخلوري
خالل زيارته التفقدية موظفي مراكز الت�سجيل �إىل معاملة املراجعني
كما يعامل ال�ضيف ع�بر منحهم �أق�صى درج��ات االهتمام التزاما ب�أحد
�أب��رز القيم املنبثقة عن اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة 2013- 2010
واملتمثلة بالرتكيز على املتعاملني وتنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة
للدولة بجعل الإن�سان حمور اخلدمات واخلطط وامل�شاريع التي تنفذها
امل�ؤ�س�سات احلكومية .و�أك��د الدكتور اخل��وري على ��ض��رورة تقدمي �أرقى
م�ستويات اخلدمة للمتعاملني من خالل �إنهاء معامالتهم يف غ�ضون 10
دقائق كحد �أق�صى والعمل على تذليل جميع امل�شكالت التي يواجهونها
با�ستخدام كافة ال�سبل املتاحة ..م�شريا �إىل �أهمية االرتقاء ب ��أداء مراكز
ومكاتب الت�سجيل التابعة للهيئة على م�ستوى الدولة باعتبارها الواجهة
الرئي�سية للهيئة مع جمهور املتعاملني .وجدد ت�أكيده على �ضرورة تعامل
موظفي م��راك��ز الت�سجيل م��ع خمتلف فئات املتعاملني بالدرجة نف�سها
من الرقي واالهتمام ب�صرف النظر عن �أي��ة اعتبارات جت�سيدا لل�شعور
بامل�س�ؤولية الوطنية وممار�سة ال��واج��ب املهني ومب��ا يحافظ على �سمعة

الهيئة و�صورتها املرموقة .والتقى الدكتور اخلوري خالل اجلولة عددا من
املراجعني وا�ستمع �إىل �آرائهم ومالحظاتهم على جودة وم�ستوى اخلدمات
التي تقدمها الهيئة لهم وم��دى ا�ستفادتهم من املعلومات التي يوفرها
موظفو خدمة املتعاملني ومقدار الدعم الذي يقدمونه لت�سهيل �إجراءات
الت�سجيل .و�أك��د الدكتور اخل��وري ��ض��رورة العمل على تقدمي املعلومات
الدقيقة والوا�ضحة للمتعاملني �ضمن جهود الهيئة املبذولة بهدف تطوير
م�ستوى خدماتها املقدمة لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية وذلك يف �إطار
حر�صها على تطوير م�ؤ�س�سة خدمات ذات معايري عاملية وتر�سيخ �أف�ضل
انطباع عن الهيئة يف �أذهان املتعاملني نحو الو�صول �إىل م�ؤ�س�سة خدمات
بت�صنيف  7جن��وم وفقا لربنامج الإم ��ارات للخدمة احلكومية املتميزة.
وتعترب هذه الزيارة ا�ستمرارا للزيارات امليدانية التي يقوم بها مدير عام
الهيئة �إىل مواقع العمل املختلفة ب�شكل عام ومراكز الت�سجيل ب�شكل خا�ص
بهدف التوا�صل الفعال مع مديري وم�شريف وموظفي املراكز وحر�صا على
ا�ستمرارية اللقاءات املبا�شرة مع املتعاملني واملراجعني .ومن جانب �آخر
تزامنت جولة املدير عام الهيئة مع زي��ارة طالب مدر�سة �أحمد بن را�شد
للتعليم الأ�سا�سي للبنني �إىل مركز �أم القيوين للت�سجيل بهدف التعرف
على �أنظمة و�آليات الت�سجيل املتبعة حيث رحب �سعادته بهم ..معربا عن
تقديره ملثل ه��ذه ال��زي��ارات التي ت�سهم يف توعية اجليل النا�شئ ب�أهمية
بطاقة الهوية ودور الهيئة يف حتقيق الأمن الوطني والفردي.

موا�صالت ال�شارقة تطمئن على �صحة موظفيها بالتعاون مع املنطقة الطبية
•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت م�ؤ�س�سة امل��وا��ص�لات يف ال���ش��ارق��ة� ،أم ����س ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع منطقة
ال���ش��ارق��ة ال�ط�ب�ي��ة ح�م�ل��ة لإج� ��راء ال�ف�ح��و���ص ال�ط�ب�ي��ة جم��ان �اً للمدراء
واملوظفني والعاملني يف امل�ؤ�س�سة ،بغر�ض التعرف �إىل �أو�ضاعهم ال�صحية
واالطمئنان عليها ،وذلك يف مقر مبنى الإدارة العامة ملوا�صالت ال�شارقة
.
وقال �سعيد عبد اهلل مدير االت�صال امل�ؤ�س�سي يف موا�صالت ال�شارقة� :إن
مثل ه��ذه احلمالت مهمة يف توفري دع��م �صحي للعاملني يف امل�ؤ�س�سة،
عن طريق ن�شر الوعي ومفاهيم الوقاية ومعرفة الطرق ال�سليمة لتبني
�أمناط �صحية �سليمة ،لل�سعي لرفع امل�ستوى ال�صحي بينهم عرب التثقيف
ال�صحي.
و�أك��د مدير االت�صال امل�ؤ�س�سي � ،أن احلملة انطلقت ب�إ�شراف ك��ادر طبي
وفني متخ�ص�ص� ،إ�ضاف ًة �إىل ما قدمه الأطباء امل�شاركون خالل الربنامج

الطبي م��ن ن�صائح و�إر� �ش ��ادات طبية ع��ن كيفية ال��وق��اي��ة وال �ع�لاج من
�أمرا�ض عدة ،وحتويل احلاالت التي لديها معدالت قيا�س عالية للأطباء
املخت�صني ،م�شرياً �إىل �أن احلملة �شملت فحو�صات ملر�ض ال�سكر  ،و�ضغط
الدم ،ون�سبة الكولي�سرتول يف الدم  ،بالإ�ضافة �إىل الإطمئنان على �صحة
القلب من خالل قيا�س �سرعة دقات القلب  ،كما �شملت �أي�ضا قيا�س ن�سبة
النيكوتني يف الدم للمدخنني.
م��ن جانبها� ،أك��دت مدير �إدارة التثقيف والتعزيز ال�صحي يف منطقة
ال�شارقة الطبية الدكتورة �أمينة ها�شم� ،أهمية هذا النوع من احلمالت
امل�ستمرة يف ال��دوائ��ر وامل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة� ،ضمن ب��رن��ام��ج التوعية
ال�صحية ال��ذي تنفذه الإدارة ،الفت ًة �إىل �أن احلملة ك�شفت عن حاالت
جديدة للإ�صابة وتعزيز طرق الوقاية ،لتجنب م�ضاعفات هذه الأمرا�ض،
ورافق احلملة الدكتور جابر رئي�س �إدارة التثقيف والتعزيز ال�صحي التابع
ملنطقة ال�شارقة الطبية ،واملحا�ضرة هدى الروا�س ومي�سون العلمي فني
متري�ض وب�سمة عي�سى وحمم دا�سماعيل من �إدارة التثقيف ال�صحي .

الوطني للوثائق والبحوث ي�ست�ضيف التجربة الكندية يف �إدارة الأر�شيفات
•• ابوظبي-الفجر:

يف �إط��ار تبادل اخل�ب�رات ،واالط�ل�اع على التجارب العاملية الناجحة ذات
ال�صلة مبهامه نظم املركز الوطني للوثائق والبحوث مبقره يف �أبوظبي
ام����س حم��ا��ض��رة ب�ع�ن��وان(:ال�ت�ج��رب��ة الكندية يف �إدارة الأر��ش�ي�ف��ات) قدم
فيها الدكتور �إيان ويل�سون الرئي�س ال�سابق للمجل�س الدويل للأر�شيف،
والرئي�س ال�سابق للأر�شيف الوطني الكندي جوانب من جتربة الأر�شيف
الكندي يف تنظيم الأر�شيفات.
بد�أت املحا�ضرة ب�إ�شادة ال�سيد ويل�سون بالقيادة احلكيمة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة وم��ا تقدمه م��ن دع��م للمعلومة املوثقة يف الأر�شيفات،
وال�ت��ي يحتفظ بها امل��رك��ز ل�ل�أج�ي��ال لكيال ت�ك��ون ه�ن��اك ف�ج��وة تاريخية
بني الأم�س واليوم ،و�أكد ويل�سون على �أن احلفاظ على الرتاث والتاريخ
ي�ستدعي �إي�ج��اد حلول مبتكرة ،لأن ال�سجالت واملعلومات هي ممتلكات
وطنية ،وبهذا ال�صدد �أ�شاد بابتكارات املركز الوطني للوثائق والبحوث
و�إجنازاته التي ت�ضاهي ب�أدائها وتقنياتها املراكز الكربى املماثلة يف العامل،
م�شرياً �إىل �أن الو�سائل والتقنيات احلديثة متكننا من تقدمي خدماتنا
ب�شكل �أف�ضل وبكلفة �أق��ل ،ومركزاً يف �أهمية مواقع التوا�صل االجتماعي
و�ضرورة ا�ستثمارها ،وب�ّي نّ املحا�ضر �أنهم يف كندا ي�سعون دائماً من �أجل
حلول مبتكرة يف جمال الأر�شفة والتوثيق ،ثم ا�ستعر�ض تاريخ الأر�شيف
الوطني الكندي ،و�ض ّمه �إىل املكتبة الوطنية ،وتطلعاته للحفاظ على
�سجالت وم�ستندات ووثائق كندا ،وقد تطلب ذلك كفاءات ومهارات متعددة
لدى �أمناء الأر�شيف ،وقد ا�ستطاع الأر�شيف الكندي �أن يحتفظ مباليني
الكتب واجلرائد ،وامليكروفيلم وال�صور ،والر�سومات املعمارية واخلرائط،
والأعمال الفنية ،والبحوث الأكادميية ،وال�سجالت الر�سمية ،واملجموعات
اخلا�صة ،والأف�ل�ام والت�سجيالت ،ومب�ئ��ات الكيلومرتات م��ن ال�سجالت
اخلا�صة باحلكومة الكندية؛ ما ا�سرتعى اهتمام الكنديني وكان له �أثره

البالغ يف تطوير الدرا�سة وال�سياحة والعالقات الدولية ،وذلك �أدى �إىل
�إقناع الكنديني ب�أهمية التاريخ والرتاث.
وتوقف املحا�ضر مع منوذج مثايل ملراكز حفظ التوثيق يف كندا ،تتوافر فيه
البيئة املنا�سبة ،والو�سائل والأ�ساليب املتطورة ،و�شملت حماور املحا�ضرة
�أي�ضاً� :أ�ساليب �إدارة املعلومات والت�شريعات الكندية التي �صدرت بخ�صو�ص
التوثيق والأر�شفة ،والأزمة التي مرت بها ال�سجالت الكندية عام 2003م،
وكيف تكثفت امل�ساعي حلل تلك املع�ضلة ،كما توقف مع املكتبة والأر�شيفات
الكندية واالجتاهات املعا�صرة فيها ،والتحديات التي واجهتهم يف جمال
اخل��دم��ة العامة ،وال�ت�ع��اون وامل�شاركة م��ن �أج��ل �إن�ت��اج املعلومة وتناقلها،
وال�سيا�سة املتبعة يف تدعيم امل�ع�ل��وم��ات وتقنياتها ،وزي ��ادة حجمها ،ثم
تطرقت املحا�ضرة �إىل �أهمية التبادل الثقايف وتقنياته مع �ضمان احلفاظ
على �سجالت املعلومات والبيانات باعتبارها ذات ارتباط ت��ام باملواطنني
الكنديني على اختالف م�شاربهم ،واختتمت املحا�ضرة بالتحديات التي
تواجه العاملني يف جمال الأر�شفة وهم الذين ميتلكون املعلومة.
ت�أتي هذه املحا�ضرة يف �سياق اهتمام املركز بالو�ضع الأر�شيفي ،وبعد �أن
�شخّ �ص �أكرث من  75%من اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية على
�ضوء القانون االحتادي الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان –حفظه اهلل -ب�ش�أن املركز الوطني للوثائق والبحوث ،وتقليده
مهام الأر�شيف الوطني يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وقد �أ�سفر ذلك
عن توعية القائمني على �إدارة الأر�شيفات ب�أهمية الوثيقة وحفظها ،وعن
تطور نوعي يف حفظ ال�سجالت الأر�شيفية ،وتنظيم الأر�شيفات يف الدولة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك �ت��ور �إي ��ان وي�ل���س��ون م �ع��روف دول �ي �اً مب�ؤهالته
املتميزة و�إجنازاته الأكادميية واملهنية يف �إدارة املجل�س الدويل للأر�شيف،
والأر�شيف الوطني الكندي ،واملكتبة الوطنية الكندية .وهو الآن واحد من
كبار الباحثني يف جامعة واترلو الكندية ،وقد تابع املحا�ضرة جميع �إداريي
املركز وموظفيه.

ت�أهيل خم�سة �ضباط ب�شرطة
�أبوظبي ل�صيانة حمركات الطائرات
�أبوظبي-وام:
�شارك خم�سة �ضباط مهند�سني من
�إدارة ج�ن��اح اجل��و بالقيادة العامة
ل�شرطة �أب��وظ�ب��ي يف دورة �صيانة
حمركات طائرة ايه دبليو  139يف
�شركة فاليت �سيفتي يف العا�صمة
الفرن�سية باري�س .و�شملت الدورة
التي ا�ستمرت �أ�سبوعني حما�ضرات
نظرية وتطبيقات عملية وح�صل
امل���ش��ارك��ون ال��ذي��ن اج �ت��ازوا الدورة
بنجاح على �شهادة ت�ؤهلهم ل�صيانة
ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ط��ائ��رات داخل
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة.
وال���ض�ب��اط امل���ش��ارك��ون ه��م الرائد
�أح �م ��د ال �ظ��اه��ري وال ��رائ ��د وليد
الرئي�سي والنقيب عبداهلل احلمادي
وم� �ل ��ازم �أول ع� �م ��ار اجلحو�شي
ومالزم �أول عبداهلل املرزوقي.

ت فقدانجواز�سفر

فقدت املدعوة /كوياماداث
خديجه -هندية اجلن�سية
 ج� � � ��واز �� �س� �ف ��ره ��ا رق ��م(� )4153266صادر من
االم � ��ارات م��ن ي�ج��ده عليه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
050/4968096

تـنــويــه
متديد م�شروع �شراء رخ�ص لربامج متنوعة رقم 2013/9

�سيتم مت��دي��د م��وع��د ت �ق��دمي ع��رو���ض �أ� �س �ع��ار م�شروع
�شراء رخ�ص لربامج متنوعة رقم  2013/9ملدة :ا�سبوع
 ،على ان يكون �آخ��ر موعد لتقدمي العرو�ض ال�ساعة
الثانية من يوم االحد املوافق  2013/3/31وموعد فتح
املظاريف ال�ساعة العا�شرة �صباحا من يوم االثنني املوافق
 2013/4/1ودون تغيري يف باقي البيانات الآخرى.
مدير عام بلدية مدينة العني
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خريية ال�شارقة جتري  18عملية ق�سطرة قلب ناجحة �ضمن حملة القلوب ال�صغرية يف ال�سودان
•• ال�شارقة-وام:

06

اختتمت جمعية ال�شارقة اخلريية حملتها يف ال�سودان ب�إجراء 18عملية ق�سطرة قلب ناجحة للأطفال
�ضمن حملة عالج القلوب ال�صغرية التي نفذتها اجلمعية يف �أكرث من دولة حتى الآن .وتر�أ�س وفد
جمعية ال�شارقة اخلريية الذي �شارك يف احلملة الدكتور �أحمد حممد الكمايل رئي�س الفريق الطبي
الإماراتي ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب ورئي�س ق�سم الأطفال مب�ست�شفى دبي احلكومي يرافقه عبدالرحمن
حممد علي م�سئول الإع�لام الإل�ك�تروين باجلمعية وخالد �أحمد �سكرتري ق�سم امل�شاريع .و�أك��د عمر
عبداهلل املرزوقي رئي�س ق�سم امل�شاريع ان اجلمعية تتحمل كافة تكاليف هذه العمليات التي يتم تنفيذها
بالتعاون مع �سفارة ال��دول��ة يف العا�صمة ال�سودانية اخل��رط��وم وبالتن�سيق مع مركز الدكتور مدين
للأمرا�ض وجراحة القلب يف ال�سودان .وقال ان هذه العمليات جمانية وجتري بتمويل من اجلمعية
حيث مت قبل �إجراء هذه العمليات عمل الفحو�صات الالزمة لعدد كبري من الأطفال امل�صابني والتي
ت�صل �أعمارهم اىل � 15سنة ..منوها باجراء عمليات لعدد  18طفال تكللت جميعها بالنجاح.

عبداهلل بن زايد يبحث مع رئي�س زامبيا �سبل تعزيز العالقات الثنائية
•• لو�ساكا-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س مايكل �ساتا رئي�س جمهورية زامبيا
بق�صر الرئا�سة يف لو�ساكا �أم�س االول �سمو ال�شيخ عبداهلل
بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية الذي يقوم حاليا بجولة
يف عدد من الدول الأفريقية بهدف تعزيز العالقات الثنائية
بني دولة االمارات وهذه الدول .ونقل �سمو وزير اخلارجية
يف بداية اللقاء حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل �إىل الرئي�س الزامبي
وح��ر���ص �سموه على متتني ال�ع�لاق��ات ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وزامبيا يف خمتلف املجاالت ب�صورة خا�صة.

م��ن جانبه حمل فخامة رئي�س زامبيا �سموه حتياته �إىل
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ومتنياته له مبوفور ال�صحة
والعافية ولدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف ظل قيادته
ال��ر��ش�ي��دة امل��زي��د م��ن ال��رق��ى وال �ت �ق��دم واالزده� � ��ار .وثمن
فخامة الرئي�س مايكل �سانا زيارة �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زايد �آل نهيان لبالده م�ؤكدا �أهمية هذه الزيارة و�أعرب عن
�أمله يف �أن حتقق نتائج مثمرة يف تطوير عالقات التعاون
الثنائي مبا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني
ال�صديقني.
ومت خــــــالل اللقاء ا�ستعرا�ض ع�لاق��ات التعاون الثنائية
و�ســـبل تعزيزها يف خمتلف املجــــاالت مبا يحقق امل�صالح

امل���ش�ترك��ة ب�ي�ن ال�ب�ل�ـ�ـ�ـ�ـ��دي��ن ك�م��ا مت ت �ب��ادل وج �ه��ات النظر
حول عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
ك�م��ا ال�ت�ق��ى �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان كال
على حده معايل �إميانويل �شيندا وزير التجارة وال�صناعة
ومعايل يامفوا موكاجنا وزير املناجم والطاقة وتنمية املياه
ومعايل الدكتور افرون ت�شاكوبا لوجنو وزير اخلارجية.
ومت خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
يف املجاالت االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية وتعزيز
ال�ت�ع��اون يف ال�ع��دي��د م��ن امل �ج��االت ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك
واملنفعة املتبادلة بني البلدين.

بلدية مدينة �أبوظبي ودائرة الأرا�ضي والأمالك بر�أ�س اخليمة يبحثان �سبل تعزيز عالقات التعاون امل�شرتك
•• �أبوظبي-الفجر:

بحثت بلدية مدينة �أبوظبي ووفد
م��ن دائ � ��رة الأرا�� �ض ��ي والأم �ل��اك
بر�أ�س اخليمة �سبل تعزيز التعاون
امل�شرتك وتبادل اخل�برات خا�صة
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��آل �ي��ات تخ�صي�ص
الأرا� � �ض� ��ي ال���س�ك�ن�ي��ة والأم� �ل��اك
وخ ��دم ��ات ال �ب �ل��دي��ة وتطبيقات
الأن �ظ �م��ة الإل �ك�ت�رون �ي��ة املوجهة
خلدمة العمالء ونظم املعلومات
اجلغرافية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سعادة
امل�ه�ن��د���س � �ص�لاح ع��و���ض ال�سراج
املدير التنفيذي لقطاع تخطيط
املدن بالإنابة ل�سعادة �سلطان علي
�أبو ليلة مدير عام دائرة الأرا�ضي
والأم�لاك بر�أ�س اخليمة والوفد
امل��راف��ق ل��ه يف زي ��ارة ت ��أت��ي �ضمن
�إط ��ار ت �ب��ادل اخل �ب�رات واالط�ل�اع
على امل�شاريع املتقدمة يف جمال
اخلدمات املختلفة يف بلدية مدينة

�أبوظبي.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د امل�ه�ن��د���س �صالح
ال�سراج خالل االجتماع �أن البلدية
تنتهج م�سارا يتوافق مع الر�ؤية
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ت�ط��وي��ر الأداء
احل�ك��وم��ي وال �ت��ي �أطلقتها �إم ��ارة
�أب��وظ�ب��ي جت�سيدا ل��ر�ؤي��ة الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة
وال� �ه ��ادف ��ة �أ� �س��ا� �س��ا �إىل تر�سيخ
وتعميم معايري احلكومة املتطورة
يف دوائ��ر الإم��ارة ..م�شريا �إىل �أن
بلدية مدينة �أبوظبي كانت وما
تزال �سباقة يف حتقيق ن�سبة كبرية
م��ن خ�ط��ة ال�ت�ط��وي��ر ع�ل��ى طريق
التحول تطوير خدماتها وتذليل
العقبات وال�صعوبات التقليدية
يف تنفيذ امل�ع��ام�لات والإج� ��راءات
امل�خ�ت�ل�ف��ة خ��ا� �ص��ة امل �ت��زام �ن��ة مع
ارتفاع وترية النه�ضة ال�شاملة يف
الإمارة وال�سعي احلثيث لتحديث

قطاعات اخلدمات العامة وتقدمي
�إمن � ��وذج ح �� �ض��اري م��ن اخلدمات
للجمهور.
و�أ�شار ال�سراج �إىل �أن البلدية قد
�أجن��زت ق�سما كبريا من الأر�شفة
الإلكرتونية للمعامالت اخلا�صة
بتخ�صي�ص الأرا� �ض��ي والعقارات
وفقا ملعايري متقدمة الأمر الذي
حقق االرتقاء والتطوير املطلوب
يف اخلدمات املقدمة �إىل املواطنني
على هذا ال�صعيد .
على ال�صعيد ذاته تناول االجتماع
ا�ستعرا�ض التجارب الرائدة التي
�أر�ستها بلدية مدينة �أبوظبي يف
جم��ال ت�ط��وي��ر اخل��دم��ات العامة
وخدمة العمالء ال �سيما يف جمال
تطوير اخلدمات اخلا�صة بتنفيذ
م��را� �س �ي��م ت�خ���ص�ي����ص الأرا�� �ض ��ي
ال���س�ك�ن�ي��ة ال �ت��ي ��س�ه�ل��ت و�سرعت
من �إجن��از املعامالت وفقا لأعلى
معايري اجل��ودة والدقة وال�سرعة
والإج� � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة يف تقدمي

اخلدمات العامة.
ك �م��ا ت �� �ض �م��ن االج� �ت� �م ��اع عر�ضاً
ق��دم �ت��ه �إدارة ال �ب �ي��ان��ات املكانية
يف ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي حول
اال�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات التكنولوجية
املتطورة التي ت�سخرها البلدية يف
جمال الأرا�ضي وتنظيم مواقعها
وحدودها واملعلومات املتعلقة بها
م�ستعر�ضة �أه��م امل�شاريع يف هذا
الإط � ��ار وم�ن�ه��ا خ��ارط��ة الأ�سا�س
وامل� �ح� �ط ��ات امل �� �س��اح �ي��ة و�شبكات
ال� �ن� �ق ��اط امل �� �س ��اح �ي ��ة وخ� ��رائ� ��ط
ال �ب �ي��ان��ات ال �ع �ق��اري��ة و�أح ��وا� ��ض
الأرا�ضي يف �أبوظبي وتق�سيماتها
امل�ن�ظ�م��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل م�شروع
ال� �ع� �ن ��ون ��ة و�أه� � � � ��م التطبيقات
اجلغرافية ونظام حتديث بيانات
ق �ط��ع الأرا�� �ض ��ي وخ��دم��ة �أر�ضي
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ون �ظ ��ام معلومات
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ق�ط��ع الأر�� ��ض
ون �ظ��ام �إدارة امل �ب��اين بالإ�ضافة
�إىل عر�ض �شامل ح��ول الأر�شقة

الإل �ك�ت�رون �ي ��ة يف ب �ل��دي��ة مدينة
�أب��وظ�ب��ي وال�ت��ي تلعب دورا مهما
يف م�ساندة �صانع ال �ق��رار وتقدم
خم��زون �اً م��ن امل�ع�ل��وم��ات الدقيقة
وامل��وث �ق��ة ح� ��ول واق � ��ع الأرا�� �ض ��ي
وا�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات� �ه ��ا وال � �ت � �ط ��ورات
امل�ستجدة عليها .
ك� �م ��ا ق� ��دم� ��ت �إدارة الأرا�� � �ض � ��ي
والعقارات بالبلدية عر�ضا �شامال
ح� ��ول �آل� �ي ��ات وم �ع��اي�ي�ر عمليات
ت �خ �� �ص �ي ����ص الأرا�� � �ض � ��ي ال�صادر
مب��وج�ب�ه��ا م��را��س�ي��م م��ن اجلهات
املخت�صة ع�ل��ى اخ �ت�لاف �أنواعها
ال�سكنية وال�صناعية والتجارية
م���س�ت�ع��ر��ض��ة �أه� ��م الإجن � � ��ازات يف
ه��ذا امل�ج��ال وخ��ا��ص��ة فيما يتعلق
مب �� �ش��روع �إع� � ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ملفات
العمالء احلا�صلني على مرا�سيم
تخ�صي�ص الأرا�� �ض ��ي بالإ�ضافة
�إىل ال�ت�ح��دي��ث اخل��ا���ص مبلفات
الأرا�ضي والعقارات.
عقب ذلك ا�صطحب مبارك �سيف

امل ��زروع ��ي رئ�ي����س ق���س��م االت�صال
يف ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أب��وظ �ب��ي وفد
دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك بر�أ�س
اخل�ي�م��ة يف ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة على
مكاتب �إدارة الأرا��ض��ي والعقارات
والأر��ش�ي��ف امل��رك��زي �أطلعهم من
خاللها على النظم الإلكرتونية
والإج � � � � � ��راءات امل �ت �ب �ع��ة يف �إدارة
الأرا� �ض��ي وامللفات بالإ�ضافة �إىل
منظومة اخلدمات املتطورة التي
تقدمها الإدارة ..كما اطلع الوفد

على جهاز اخل��دم��ة الإلكرتونية
املخ�ص�ص للأرا�ضي (�أر��ض��ي) يف
مركز خدمة العمالء بالإ�ضافة
�إىل الأجهزة الإلكرتونية اخلا�صة
ب���ص��رف امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة و�أجهزة
اخلدمات الذاتية املختلفة .
و �أع ��رب ��س�ع��ادة �سلطان �أبوليلة
رئ� �ي� �� ��س وف � ��د دائ� � � ��رة الأرا�� � �ض � ��ي
والأم � �ل ��اك ب ��ر�أ� ��س اخل �ي �م��ة عن
�إع �ج ��اب ��ه وت �ق ��دي ��ره للإمكانات
واال�سرتاتيجيات املتبعة يف جمال

تقدمي �أرقى م�ستويات اخلدمات يف
جمال الأرا�ضي وت�سجيل الأمالك
وكافة اخلدمات الأخرى ..م�شيدا
ب��ري��ادة بلدية مدينة ابوظبي يف
العديد من املجاالت .
و�أ� � �ش� ��ار ال ��وف ��د ال ��زائ ��ر �أن هذه
ال��زي��ارة �ستكون منطلقا �أ�سا�سيا
نحو تعزيز ال�شراكة والتعاون مع
بلدية مدينة �أبوظبي لال�ستفادة
م��ن جت��ارب�ه��ا ال��رائ��دة ع�ل��ى كافة
ال�صعد.

بهدف االطالع على �أف�ضل املمار�سات

وزارة الثقافة ت�ستقبل وفدا من القيادة العامة ل�شرطة الفجرية
•• �أبوظبي – الفجر:

ا�ستقبلت وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع وف��داً من القيادة
ال�ع��ام��ة ل���ش��رط��ة ال�ف�ج�يرة الذي
ق��ام ب��زي��ارة دي��وان ع��ام ال ��وزارة يف
اب��وظ �ب��ي ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى �أف�ضل
املمار�سات املتبعة يف تطوير نظم
�إدارة االت�صال احلكومي بالوزارة
 ،حيث ناق�ش الطرفان ع��دداً من
امل�ح��اور ،كما تعرف الوفد الزائر
�إىل نظام االدارة و�إجراءات العمل،
و� �س �ب��ل ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع اجلمهور
امل �� �س �ت �ه��دف و�أف �� �ض��ل املمار�سات

املتبعة.
ويف م�ستهل الزيارة رحب عبداهلل
حم �م��د ال �ن �ع �ي �م��ي م ��دي ��ر �إدارة
االت�صال احلكومي بوزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع بالوفد
ال ��زائ ��ر ب��رئ��ا� �س��ة ال ��رائ ��د حممد
ع �ب �ي��د ال �ي �ع��اق �ي��ب رئ �ي ����س ق�سم
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وت �ط��وي��ر االداء
بالقيادة العامة ل�شرطة الفجرية،
م � ��ؤك� ��داً �أه �م �ي��ة ه� ��ذه اللقاءات
وال � � ��زي � � ��ارات يف ت� �ط ��وي ��ر �آل� �ي ��ات
ال�ت��وا��ص��ل وت �ب��ادل اخل �ب�رات بني
الوزارة وجميع اجلهات احلكومية
يف ال��دول��ة مب��ا ي�ع��ود بالنفع على

اجل �م �ي��ع  ،م �� �شي�راً �إىل �أن هذه
ال� ��زي� ��ارة ت� ��أت ��ي حت�ق�ي�ق��ا للهدف
اال�سرتاتيجي الرابع من اهداف
وزارة الثقافة وال���ش�ب��اب وتنمية
امل�ج�ت�م��ع ( )2013-2011يف
ت �ع��زي��ز ال �ت �ك��ام��ل وال�ت�ن���س�ي��ق مع
القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص وبناء
�شراكات فعالة .
وا�ضاف النعيمي �إن ه��ذه الزيارة
ت�أتي ا�ستمراراً للجهود التي تبذلها
ال��وزارة يف بناء وتفعيل ال�شراكات
اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة م � ��ع اجل� �ه ��ات
احلكومية ،وغري احلكومية �سعياً
وراء تنفيذ امل�ب��ادرات التي تهدف

�إىل رف��ع م�ستوى اخل��دم��ات التي
ت �ق��دم �ه��ا ال � � ��وزارة للمتعاملني،
معرباً عن �أمله يف �أن متثل هذه
الزيارة منوذجاً متميزاً من مناذج
العمل امل�شرتك بني وزارة الثقافة
والقيادة العامة ل�شرطة الفجرية
معترباً �إي��اه��ا فر�صة لال�ستفادة
م ��ن خ�ب��رات اجل �ه �ت�ين يف جمال
االت�صال ،وللعمل يف �إطار تكاملي
مبا يخدم ال�صالح العام.
قدم بعد ذلك مدير ادارة االت�صال
احل �ك��وم��ي ع��ر� �ض �اً ح ��ول الهيكل
التنظيمي وا�سرتاتيجية االدارة
ل �ع��ام  2013ث ��م �أط� �ل ��ع الوفد

على اف�ضل املمار�سات وا�ستطالع
اراء املعنني واجلمهور امل�ستهدف
واالب� � � �ح � � ��اث امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة مب� �ج ��ال
االت� ��� �ص ��ال احل� �ك ��وم ��ي وتقارير
التقييم ل�برن��ام��ج ال�شيخ خليفة
للتميز احلكومي بالدورة الثانية
كما ا�ستمع ال��وف��د �إىل م�ؤ�شرات
االداء واهم الق�ضايا التي تواجهه
ال��وزارة �إعالميا و�أه��م الإجنازات
وامل�ساهمات اخلا�صة بالإدارة .
ويف خ �ت��ام ال ��زي ��ارة �أ� �ش��اد �أع�ضاء
ال��وف��د ب ��الإجن ��ازات ال �ت��ي متكنت
االدارة م � ��ن حت �ق �ي �ق �ه��ا خ�ل�ال
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،م�شريين

�إىل �أه �م �ي��ة ال ��زي ��ارة باعتبارها
فر�صة للتعرف �إىل جتربة جديدة
يف االت�صال احلكومي؛ مبا يتيح
اال��س�ت�ف��ادة م��ن �أف�ضل املمار�سات

واال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات واخل �ب ��رات
املتاحة لدى الوزارة.
و�أك� ��د ال��وف��د �أنّ ال ��زي ��ارة �شكلت
حمطة مميزة على �صعيد االطالع

على الإمكانات التي توفره وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
للعمل على تطوير قطاع الثقافة
وخدمة املجتمع بالدولة.

البيئة وهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س توقعان مذكرة تفاهم ب�ش�أن املنتجات الع�ضوية
•• دبي-وام:

وقعت وزارة البيئة وامل�ي��اه وهيئة
الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س
ام����س يف دي ��وان ال� ��وزارة يف دب��ي..
مذكرة تفاهم ب�ش�أن الرقابة على
امل ��دخ�ل�ات وامل �ن �ت �ج��ات الع�ضوية
امل � �ت� ��داول� ��ة يف ال � ��دول � ��ة .وت� ��أت ��ي
امل��ذك��رة يف �إط� ��ار خ�ط��ط ال� ��وزارة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ت�ع��زي��ز الأم ��ن
وال�سالمة الغذائية و�سعيها نحو
ت�ك��ام��ل اجل �ه��ود وت �ب��ادل اخلربات
وتقدمي خدمات متميزة بالتعاون
مع اجلهات املعنية يف الدولة .وقع

امل��ذك��رة من جانب ال ��وزارة �سعادة
املهند�س �سيف ال�شرع وكيل الوزارة
امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون الزراعية
واحليوانية بالوكالة فيما وقعها
من جانب الهيئة �سعادة املهند�س
حم �م��د � �ص��ال��ح ب� ��دري م��دي��ر عام
ه �ي �ئ��ة الإم � � � � ��ارات للموا�صفات
وامل �ق��اي �ي ����س بالوكالة..بح�ضور
�� �س� �ع ��ادة � �س �ل �ط��ان ع � �ل� ��وان وكيل
الوزارة امل�ساعد للتدقيق اخلارجي
و� �س �ع��ادة ع �ب��دال��رح �ي��م احلمادي
وك�ي��ل ال ��وزارة امل�ساعد للخدمات
امل�ساندة و�سعادة حممد الزعابي
وك �ي��ل ال� � � ��وزارة امل �� �س��اع��د لقطاع

�ش�ؤون البيئة بالوكالة وع��دد من
موظفي ال��وزارة والهيئة .و�صرح
��س�ع��ادة ال��وك�ي��ل امل���س��اع��د لل�ش�ؤون
ال��زراع�ي��ة واحل�ي��وان�ي��ة �أن املذكرة
ت�ؤ�س�س لعالقة دائ�م��ة ومتطورة
ت �ع��ود ب��امل �ن �ف �ع��ة امل �ت �ب��ادل��ة وتعزز
فر�ص ال�شراكة وتطوير الأعمال
ف�ي�م��ا ت�ت�ي��ح اال� �س �ت �ف��ادة الق�صوى
م��ن اخل�ب�رات الفنية والإمكانات
ال�ب���ش��ري��ة وامل ��ادي ��ة امل �ت��اح��ة لدى
ال �ط��رف�ين..مب��ا ي�سهم يف خدمة
اخل�ط��ط اال�سرتاتيجية ويرتقي
ب � � ��الأداء يف جم ��ال ال��رق��اب��ة على
امل ��دخ�ل�ات وامل �ن �ت �ج��ات الع�ضوية

املتداولة يف الدولة .و�أ�ضاف �سعادته
�أن املذكرة تهدف �إىل و�ضع وتطبيق
نظام فاعل للرقابة على املنتجات
وامل��دخ�لات الع�ضوية املتداولة يف
�أ��س��واق ال��دول��ة وال�تروي��ج لل�شعار
الع�ضوي الإماراتي ودعم املنتجات
ال �ع �� �ض��وي��ة االم � ��ارات� � �ي � ��ة .و�أك � ��د
ال�شرع �أن توقيع مذكرة التفاهم
ي�سهم يف حتقيق �أه ��داف وخطط
ال� ��وزارة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ور�ؤيتها
يف �ضمان بيئة م�ستدامة للحياة
والتكامل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ات املجتمع
امل��دين يف ال��دول��ة لتعزيز اجلهود

مفتي الديار امل�صرية ال�سابق:

جامع ال�شيخ زايد الكبري خطوة بارزة على طريق ا�ستعادة الدور احل�ضاري للم�سجد
•• ابوظبي-وام:

�أ��ش��اد ف�ضيلة الدكتور علي جمعة
م �ف �ت��ى ال ��دي ��ار امل �� �ص��ري��ة ال�سابق
ب ��ال ��دور احل �� �ض��اري مل��رك��ز جامع
ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د ال �ك �ب�ير وبر�سالته
الهادفة �إىل ن�شر املعرفة والثقافة
امل �ع��ا� �ص��رة وااله� �ت� �م ��ام ب ��امل ��وروث
ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي والإ� �س �ه��ام يف
�إحيائه .وقال �أن �إن�شاء هذا ال�صرح
ال�ك�ب�ير ي�ع�ت�بر خ �ط��وة ب� ��ارزة على
ط��ري��ق ا��س�ت�ع��ادة ال ��دور احل�ضاري
ل�ل�م���س�ج��د ك �م��ا ك� ��ان يف الع�صور
الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال ��زاه ��رة .ج ��اء ذلك
خالل زيارة ف�ضيلته جلامع ال�شيخ
زاي� ��د ال �ك �ب�ير ام ����س ح �ي��ث ك ��ان يف
ا�ستقباله يو�سف العبيديل مدير
امل��رك��ز ال��ذي رح��ب ب��ه وا�صطحبه
يف ج��ول��ة ب��اجل��ام��ع ت�ع��رف خاللها
على مكوناته املعمارية والزخرفية
البديعة .وزار ف�ضيلة الدكتور علي

جمعة �ضريح املغفور له ال�شيخ زايد
ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل ن�ه�ي��ان ط�ي��ب اهلل
ث ��راه امل �ج��اور جل��ام��ع ال�شيخ زايد
الكبري وقر�أ الفاحتة للفقيد ودعا
ل��ه ب��ال��رح�م��ه وامل �غ �ف��رة م�ستذكرا
م��ا ق��دم��ه ال��راح��ل ال�ك�ب�ير لأمتيه
ال �ع��رب �ي��ة والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة يف �شتى
املجاالت .وعقب ذلك قام ف�ضيلته
ب��زي��ارة مكتبة امل��رك��ز وت�ع��رف على
�أق�سامها املختلفة و�أثنى على دورها

وم��ا ت�ضمه م��ن كتب ومو�سوعات
ن��ادرة م��ؤك��دا �أنها �أ�صبحت مركزا
علميا مرموقا للحوار والت�سامح
وال �ت �ف��اع��ل ب�ي�ن احل� ��� �ض ��ارات من
خالل توفري الإمكانيات للباحثني
وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب� �ك ��ل م� ��ا ل� ��ه عالقة
ب��ال �ف �ن��ون وال �ع �م��ارة الإ�سالمية.
ويف ن �ه��اي��ة اجل ��ول ��ة ع�ب�ر ف�ضيلة
مفتي الديار امل�صرية ال�سابق عن
�سعادته ب��زي��ارة ه��ذا املعلم الديني

والثقايف الكبري  ..وو�صف ف�ضيلته
اجل ��ام ��ع ب ��أن ��ه حت �ف��ة ف�ن�ي��ة رائعة
وواح��د م��ن �أب��رز الكنوز املعمارية
للمجتمع الإم ��ارات ��ي امل�ع��ا��ص��ر بل
واحد من �أجمل املباين يف العامل.
ي ��ذك ��ر �أن م ��رك ��ز ج ��ام ��ع ال�شيخ
زاي��د الكبري التابع ل ��وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة يحظى برعاية ومتابعة
م��ن �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل ن �ه �ي��ان ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر � �ش ��ؤون الرئا�سة..
وت�أ�س�س املركز ليكون نواة للحركة
الثقافية والفكرية التي تتمحور
حول اجلامع انطالقا من القيمة
الثقافية والوطنية التي تعرب عن
املفاهيم والقيم التي ر�سخها املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه تلك القيم املتجذرة
يف ال��وج��دان وال��وع��ي والتي ت�شكل
امتدادا للهوية الوطنية امل�ستلهمة
من تعاليم ديننا احلنيف.

ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال � � ��وزارة ب��ذل��ت جهودا
كبرية يف جمال الزراعة الع�ضوية
حيث ك��ان��ت �أوىل اخل �ط��وات التي
اتخذتها يف ه��ذا املجال ت�شجيعها
للمزارعني على ا�ستخدام الأ�سمدة
وامل�ب�ي��دات الع�ضوية م�ضيفا �أنها
قامت كذلك بالتوا�صل باملنظمات
وامل� ��راك� ��ز ال �ع �ل �م �ي��ة وامل�ؤ�س�سات
ال�ع��ام�ل��ة لتنظيم �إن �ت��اج وت�سويق
امل�ن�ت�ج��ات ال�ع���ض��وي��ة .م��ن جانبه
�أ�شار املهند�س حممد �صالح بدري
�إىل �أن ت��وق �ي��ع م��ذك��رة التفاهم
ي� ��أت ��ي يف �إط � � ��ار االخت�صا�صات
وال �� �ص�ل�اح �ي ��ات امل� �خ ��ول ��ة لهيئة

عمومية �صندوق الفرج تعتمد
الهيكل التنظيمي اجلديد
•• �أبوظبي-وام:

اع� �ت� �م ��دت اجل �م �ع �ي��ة العمومية
ل �� �ص �ن��دوق ال �ف ��رج ال �ت��اب��ع ل� ��وزارة
الداخلية يف اجتماعها ال��راب��ع يف
ن��ادي �ضباط ال�شرطة يف �أبوظبي
م�شروع الهيكل التنظيمي اجلديد
لل�صندوق الذي يت�ضمن ا�ستحداث
جل��ان ج��دي��دة ت�ه��دف �إىل ت�سهيل
وت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل  .ك �م��ا اعتمدت
ت� �ق ��ري ��ر احل� ��� �س ��اب ��ات اخلتامية
لل�صندوق للعام  2012ووافقت
على تر�شيح العميد حممد را�شد
ال�شام�سي ن��ائ�ب��ا لرئي�س جمل�س
الإدارة وناق�ش املجتمعون جمموعة
م��ن امل�ق�ترح��ات اخل��ا��ص��ة بتطوير
عمل ال�صندوق  .ح�ضر االجتماع
�أع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة ال�صندوق
 :العقيد عبد احلكيم ال�سويدي
والعقيد حممد الزعابي والعقيد
الدكتور �سامل اليماحي و�أع�ضاء
اجلمعية العمومية .

الإمارات للموا�صفات واملقايي�س..
بهدف توفري ال�سالمة واحلماية
ال�صحية واالق�ت���ص��ادي��ة والبيئية
من خالل الت�أكد من �أن اخلدمات
وال �� �س �ل��ع اال� �س �ت �ه�ل�اك �ي��ة وامل� � ��واد
الأخ � � ��رى ذات ج � ��ودة ومطابقة

للموا�صفات القيا�سية املعتمدة.
و�أو� �ض��ح ب ��دري �أن امل��ذك��رة ت�سهم
يف دعم االقت�صاد الوطني وخطط
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة م��ن خالل
�ضمان اجلودة بامل�ستويات املنا�سبة
ل�ل���ص�ن��اع��ات ال��وط �ن �ي��ة لتمكينها

م��ن ال��دخ��ول يف ميادين املناف�سة
وجم��االت�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة..م��ؤك��دا �أن
الهيئة ت�سعى �إىل مواكبة التطور
العلمي يف جميع جماالت �أن�شطة
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل �ل �ج��ودة ون�شر
الوعي بها.

م�ؤ�س�سة خليفة للأعمال الإن�سانية ت�شارك يف
مهرجان م�صرف الهالل اخلام�س لل�سيارات
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت م�ؤ�س�سة خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان للأعمال
الإن �� �س��ان �ي��ة يف ف �ع��ال �ي��ات م �ه��رج��ان م �� �ص��رف الهالل
اخلام�س لل�سيارات الذي �أقيم على كورني�ش �أبوظبي.
ودعمت امل�ؤ�س�سة وبالتن�سيق مع �صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع وجمل�س �سيدات �أع�م��ال �أب��وظ�ب��ي � 24أ�سرة
مواطنة للتواجد وعر�ض منتجاتها يف ال�سوق ال�شعبي
امل�صاحب لهذا احل��دث ال�سنوي ال��ذي ا�ستقطب هذا
العام حوايل � 40ألف زائر .وا�شتملت املنتجات املعرو�ضة
يف جناح م�ؤ�س�سة خليفة بن زاي��د للأعمال االن�سانية
للأ�سر املواطنة املالب�س الرتاثية والعطور والدخون
و م�شغوالت �سدو وتلبي�سات مفار�ش �أ�سرة ور�سم على
الدالل ومفار�شها و�إك�س�سوارات وم�ستح�ضرات التجميل
والهدايا التذكارية وت�صميم وطباعة ر�سومات خا�صة
مبالب�س الأطفال وحم�لات لعر�ض العبايات وال�شيل
واجل�لاب�ي��ات واخل��و���ص وال�ق�ه��وة وال �ب �ه��ارات مبختلف
�أن��واع �ه��ا ب�ج��ان��ب تخ�صي�ص رك��ن لل��أك�ل�ات ال�شعبية
ول�ق�ي�م��ات وج �ب��اب ورق� ��اق وغ�ي�ره��ا .ت �ه��دف امل�ؤ�س�سة
من م�شاركتها يف املهرجان ال��ذي ا�ستمر �أربعة �أي��ام ..
�إىل تعزيز ح�ضورها على ال�ساحة املحلية والتعريف

ب�إجنازاتها وم�شاريعها الإن�سانية داخل وخارج الدولة
ب �ج��ان��ب ال �ت��وا� �ص��ل وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع خم�ت�ل��ف الهيئات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات التجارية .يذكر �أن م�شروع دعم
الأ��س��ر املواطنة املنتجة يعترب م��ن �أه��م امل�شاريع على
�أج �ن��دة م�ؤ�س�سة خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية وي�ستفيد منه عدد كبري املواطنات خا�صة يف
م�شروع �إفطار ال�صائم حيث �شاركت يف العام املا�ضي يف
رم�ضان ح��وايل � 600أ�سرة يف خمتلف �أنحاء الدولة
بتجهيز و�إع ��داد الوجبات الرم�ضانية وتوزيعها على
ال�صائمني .ودعمت امل�ؤ�س�سة الأ�سر املواطنة للتواجد يف
القرية العاملية يف مهرجان دبي للت�سوق خالل العامني
املا�ضيني وكذلك يف �إك�سبو ال�شارقة .وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة
�أن م�شروع دعم الأ�سر املواطنة بعد الإجن��ازات الهامة
والنجاحات التي �أحرزها خالل الأعوام ال�سابقة..ي�سعى
�إىل زيادة امل�شاركة ومنافذ البيع للأ�سر املواطنة وذلك
لتعميم الفائدة..فيما ت�سعى امل�ؤ�س�سة لتطوير امل�شروع
وتقدمي املزيد من اخلدمات االجتماعية ودعم الطبقات
الأك �ث�ر اح�ت�ي��اج��ا وم���س��اع��دة ال�ف�ئ��ات امل�ح�ت��اج��ة وذوي
الدخل املحدود بطريقة حتفظ كرامتهم االن�سانية من
خالل تعزيز روح العمل التطوعي والتكافل يف املجتمع
الإماراتي.

�أخبـار الإمـارات
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حـــديقــــة يــــا�س ووتـــروورلــــد �أبوظبـــي حتتفــــل باليــــوم العاملــــي للميــــــاه
•• �أبوظبي-وام:

احتفلت حديقة يا�س ووتروورلد �أبوظبي باليوم العاملي
للمياه من خالل توعية طالب مدر�سة الل�ؤل�ؤة االبتدائية
التابعة لأكادمييات الدار ب�أهمية املحافظة على املياه .جاء
ذلك يف جولة تعريفية نظمت للأطفال امل�شاركني بحملة
جمع التربعات نظمتها مدر�سة ال�ل��ؤل��ؤة ل�شراء خزاين
مياه ملدر�سة يف منطقة ميكيلي ب�أثيوبيا ..وتهدف هذه
اجلولة اىل تعريف الطالب بالأنظمة الذكية امل�ستخدمة
يف احل��دي�ق��ة للمحافظة على امل �ي��اه .وت�ع��د ه��ذه اجلولة
التثقيفية جزءا من مهمة �أكادمييات ال��دار الرامية �إىل

تعزيز امل�شاركة والتوعية بالتحديات البيئية ودعم اجلهود
التي تبذلها حديقة يا�س ووت��روورل��د �أبوظبي للتوعية
ب��أه�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل �ي��اه وت�ع��زي��ز ك �ف��اءة ا�ستهالك
الطاقة ...وتتيح ال�ضوابط والأنظمة التي يتم تطبيقها
باحلديقة ا�ستهالك مياه �أقل بن�سبة  30يف املائة مقارنة
باحلدائق املائية الأخرى من نف�س احلجم .وقال تيم ماو
مدير حديقة يا�س ووتروورلد �أبوظبي انه حينما يتعلق
الأمر بت�شغيل حديقة �ألعاب مائية يف هذه املنطقة يجب
�أن نكون على ثقة من �أن امل�شروع ي�ستهلك املياه والطاقة
ب��أك�بر ك�ف��اءة ممكنة مو�ضحا ان��ه مت ت�صميم احلديقة
ح�سب امل�ع��اي�ير ال�ت��ي يت�ضمنها ب��رن��ام��ج ا��س�ت��دام��ة الذي

ي�شكل جزء �أ�سا�سيا من خطة �أبوظبي  . 2030وتعد يا�س
ووت��روورل��د �أول حديقة �ألعاب مائية يف ال�شرق الأو�سط
حت�صل على درجة الل�ؤل�ؤة الواحدة لنظام التقييم بدرجات
الل�ؤل�ؤ اخلا�ص ب�إ�ستدامة ...وت�ستخدم احلديقة �أنظمة
ميكانيكية ذكية و�أنظمة فعالة للتكرير للمحافظة على
املياه من �أجل منع هدرها وتقليل معدالت التبخر .ويتم
ا�ستخدام وحدات التحكم الآيل يف م�ستوى املياه واملدجمة
بعوامات و�صمامات ميكانيكية لتوفري مياه نقية ومنع
ت�سربها .ويعترب التبخر عامال مهما يف ا�ستخدام املياه
ب�ه��ذه احل��دي�ق��ة ح�ي��ث ق��ام��ت ي��ا���س ووت ��روورل ��د �أبوظبي
برتكيب مظالت و�أعمال �صخرية �ضخمة لتقليل تعر�ض

�سطح ال�ب�ح�يرات لأ��ش�ع��ة ال�شم�س املبا�شرة الأم ��ر الذي
ي�ساعد على تقليل معدالت التبخر بدرجة كبرية .ويعتمد
تقليل ا�ستخدام املياه ب�صورة رئي�سية على ا�ستخدام �أنظمة
جتديد وتكرير املياه عو�ضا عن املر�شحات الرملية حيث
�أن ه��ذه التقنية ت�ستخدم مياه �أق��ل بن�سبة  90يف املائة
مقارنة بالأنظمة التقليدية .ومت تركيب كافة م�ضخات
و�أنابيب املياه ب�شكل ا�سرتاتيجي يف جميع �أنحاء حديقة
يا�س ووتروورلد بهدف التخل�ص من الأنابيب الطويلة
وتعزيز الكفاءة الهيدروليكية.ومت كذلك جتهيز احلديقة
ب�أنظمة لتقليل ا�ستهالك الطاقة وذل��ك مثل ا�ستخدام
امل �ح��رك��ات املغناطي�سية ال��دائ �م��ة وامل���ض�خ��ات امل�صممة

للمحافظة على الطاقة والإ�ضاءة مب�صابيح من نوع ال �إي
دي بدال من امل�صابيح التقليدية .و�أ�ضاف ماو ان هدفنا
هو جعل �أنظمتنا تعمل ب�أق�صى كفاءة ممكنة من ناحية
تقليل ه��در امل�ي��اه حيث متكنا م��ن ذل��ك بالفعل مقارنة
باحلدائق املائية الأخ��رى من نف�س احلجم م�شريا اىل
اهمية تعزيز الوعي لدى الطالب ب�أهمية املحافظة على
املياه منذ ال�صغر .وت�ؤكد يا�س ووتروورلد حر�صها على
البيئة �أي�ضا من خالل ت�ضامنها مع الهدف العاملي النبيل
باملحافظة على الطاقة وذلك من خالل �إطفاء الأ�ضواء
والأجهزة الكهربائية غري ال�ضرورية باحلديقة يوم 23
مار�س احتفاال بفعالية �ساعة الأر�ض . 2013
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حمدان بن را�شد يرت�أ�س اجتماع جمل�س ادارة الهيئة العامة للتامينات واملعا�شات �أخبار ال�ساعة :ال�شيخة فاطمة
رمز العطاء والإرادة

•• دبى-وام:

ترا�س �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم
دب��ي وزي��ر امل��ال�ي��ة -رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للمعا�شات وال�ت��أم�ي�ن��ات الإج�ت�م��اع�ي��ة االج�ت�م��اع الثانى
ملجل�س ادارة الهيئة للعام احلاىل  2013الذى عقد ام�س
يف مقر ديوان �سمو احلاكم بدبي بد�أ الإجتماع برتحيب
�سموه ب�أ�صحاب املعايل وال�سادة �أع�ضاء املجل�س متمنيا
لهم دوام التوفيق والنجاح يف عملهم واعتمد املجل�س
م�سودة البيانات املالية اخلتامية للهيئة لعام 2012
.وتفيد م�صادر مطلعة يف الهيئة �أن عدد امل�ؤمن عليهم
لديها امل�شمولني بقانون املعا�شات الإحت ��ادي بلغ حتى
نهاية دي�سمرب  77- 2012الفا و 57منهم  64الفا
و 428بالقطاع احلكومي و 12الفا و 629بالقطاع
اخل��ا���ص كما بلغ ع��دد اج�م��ايل املتقاعدين املدنيني من

الهيئة لنف�س الفرتة  15الفا و 91متقاعدا بالإ�ضافة
�إىل  13ال�ف��ا و 288متقاعدا ت�صرف معا�شاتهم من
وزارة املالية منهم  7االف و 15متقاعدا مدنيا و 6االف
و 273متقاعدا ع�سكريا .و�أ�ضافت هذه امل�صادر �إىل �أن
النفقات الت�أمينية للهيئة من معا�شات ومكاف�آت قد بلغت
حتى نهاية دي�سمرب  2012مليارين وم��ائ��ة وثمانية
و�سبعني مليونا ومائة وت�سعني �ألف درهم مقارنة بـ مليار
وثمامنائة وخم�سة ماليني وخم�سة وع�شرين �ألف درهم
�أي زي��ادة بن�سبة  67ر 20يف املئة عن نف�س الفرتة من
ع��ام  .2011كما �صادق املجل�س على حم�ضر وقرارات
�إج�ت�م��اع��ه ال�سابق و�إط �ل��ع على الإج � ��راءات امل�ت�خ��ذة من
جانب �إدارة الهيئة ب�ش�أن تنفيذ ال �ق��رارات والتو�صيات
ال���ص��ادرة ع�ن��ه .و�إع�ت�م��د املجل�س ال �ق��رارات والتو�صيات
ال�صادرة عن اللجان املنبثقة عنه كما ناق�ش املو�ضوعات
الأخرى املدرجة على جدول �أعماله.

•• �أبوظبي-وام:

اللجنة التنفيذية تعتمد �إن�شاء مركز متخ�ص�ص
للزراعات املحمية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل الوكيل الأول بوزارة
االقت�صاد يف اجلمهورية ال�سلوفاكية
•• دبى-وام:

ا�ستقبل الفريق الركن عبيد حممد عبداهلل الكعبي وكيل
وزارة ال��دف��اع مبكتبه �صباح ام����س ��س�ع��ادة ب��اف��ول بافايل
الوكيل الأول بوزارة االقت�صاد يف اجلمهورية ال�سلوفاكية
والوفد املرافق ل��ه .وق��د رح��ب �سعادة وكيل وزارة الدفاع
ب��ال��وف��د ال���ض�ي��ف .ومت خ�ل�ال امل�ق��اب�ل��ة ت �ب��ادل الأحاديث
واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك وتعزيز �أطر التعاون

امل�شرتك بني اجلانبني  .وح�ضر املقابلة كل من الفريق
حم�م��د ع�ب��د ال��رح�ي��م حم�م��د ال�ع�ل��ي وك�ي��ل وزارة الدفاع
امل�ساعد واللواء الركن خليفة حممد حمد املزروعي واللواء
الركن حممد علي عبداهلل العي�سى مدير مديرية ال�ش�ؤون
املعنوية والعميد ال��رك��ن �سلطان حممد احمد ال�سهول
م��دي��ر م��دي��ري��ة االدارة واالم ��داد والعميد ال��رك��ن �سعيد
م�ب��ارك امل�شغوين مدير مكتب وكيل وزارة ال��دف��اع  .ويف
نهاية املقابلة مت تبادل الهدايا التذكارية بني اجلانبني.

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي يف اجتماعها الذي عقدته ام�س برئا�سة
معايل حممد �أحمد البواردي ع�ضو املجل�س التنفيذي
�إن�شاء مركز متخ�ص�ص للزراعات املحمية وذلك يف �إطار
اجلهود احلكومية الرامية �إىل تطوير القطاع الزراعي
وحتويله �إىل قطاع اقت�صادي بجانب وحتفيز اال�ستثمار
يف القطاع .و�سيعمل املركز على نقل التكنولوجيا العاملية
وتدريب املنتجني املحليني وبناء قدرات الكوادر املواطنة
واملحلية على ا�ستخدام التقنيات احلديثة للو�صول �إىل
�أعلى معدالت الإنتاج عالوة على تر�شيد ا�ستهالك املياه
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي .وي�ه��دف امل��رك��ز �إىل �إدخ ��ال مفهوم
الزراعة املحمية كثيفة الإنتاج وعالية الكفاءة �إىل نظام
الزراعة التقليدي احلايل الأمر الذي �سي�سهم يف حتقيق
االكتفاء الذاتي من خالل زيادة االنتاج من اخل�ضار مبا
يوازي اال�ستهالك املحلي يف الوقت الراهن والت�صدير
م�ستقبال .ويعد م�شروع �إن�شاء املركز �أحد �أف�ضل البدائل
لرت�شيد ا�ستهالك املياه يف ظل ارتفاع معدل الفاقد منها

عالوة على �إمكانية الو�صول من خالل امل�شروع �إىل �إنتاج
زراعي عايل الكفاءة مبعدل ي�صل �إىل ع�شرة �أ�ضعاف ما
يتم �إنتاجه با�ستخدام الطرق التقليدية .ومن املقرر �أن
يتم تنفيذ امل�شروع على ث�لاث مراحل رئي�سية بحيث
يتم بناء املركز وعدد من ال�صوبات الزجاجية يف املرحلة
الأوىل ومن ثم البدء بتدريب الكوادر املواطنة واملحلية
يف حني يبد�أ الت�شغيل الفعلي والزراعة والبدء ب�إجراء
الأبحاث والتدريب يف املرحلة الثالثة .ويف مو�ضوع �آخر
اعتمدت اللجنة التنفيذية خطة نقل تعليم الكبار من
مراكز التنمية الأ�سرية �إىل جمل�س �أبوظبي للتعليم وقد
قام املجل�س بدرا�سات م�ستفي�ضة لتعليم الكبار يف �إمارة
�أبوظبي ترتكز على عدة حماور رئي�سية منها رفع جودة
التعليم وزيادة فر�ص دخول الطالب الكبار �إىل برامج
تعليمية تنا�سب احتياجاتهم  .كما مت خالل االجتماع
ا�ستعرا�ض العديد م��ن املوا�ضيع وامل��ذك��رات املرفوعة
من قبل اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي واملرتبطة
بتنفيذ املخططات وامل�شاريع وتطوير اخلدمات املدرجة
على جدول �أعمال اللجنة والتي اتخذت ب�ش�أنها القرارات
املنا�سبة.

جائزة حمدان الطبية ت�صدر تقريرا عن متالزمة داون يف الدول العربية
•• دبي-وام:

�أ��ص��در املركز العربي للدرا�سات اجلينية ـ �أح��د مراكز
جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية
ـ تقريرا ع��ن مر�ض متالزمة داون يف ال��دول العربية
ي���س�ت�ن��د ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات امل���س�ت�ق��اة م��ن ق��اع��دة بيانات
اال�ضطرابات الوراثية ال�صادرة عن املركز والتي يجرى
حتديثها ب�صفة دوري ��ة وف�ق��ا لنتائج �أح ��دث البحوث
العلمية يف هذا املجال .وي�أتي هذا التقرير يف �إطار دعم
جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية
لفعاليات اليوم العاملي ملتالزمة داون املوافق  21مار�س
م��ن ك��ل ع��ام  .وا��س�ت�ع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر م��ر���ض متالزمة
داون باعتباره �أح��د �أك�ثر الأم��را���ض ال��وراث�ي��ة انت�شارا
حيث ت�شري التقديرات العاملية �إىل �أن��ه ي�صيب واحدا
من بني كل  800مولود وت��زداد هذه الن�سبة مع تقدم
عمر الأم احلامل  ..يف حني �أن �أكرث من  95باملائة من
�إجمايل احلاالت امل�صابة يكون �سبب الإ�صابة هو وجود
كرومو�سوم رقم  21زائد يف خاليا املري�ض عن العدد
الطبيعي فتحتوي خلية املري�ض على  47كرومو�سوما
ب��دال م��ن  46ك��روم��و� �س��وم��ا ..فيما ي�ح��دث اخل�ل��ل يف
توزيع الكرومو�سومات بني اخلاليا املنق�سمة �أثناء �إنتاج

البوي�ضة والنطفة �أو ل��دى انق�سام البوي�ضة امللقحة.
و�أ� �ش��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل ان��ه مي�ك��ن متييز ذوي متالزمة
داون ب�سهولة ن�سبيا ب�سبب مالحمهم اجل�سدية والتي
تكون �أكرثها و�ضوحا يف مالمح العينني حيث تكونان
بعيدتني ع��ن بع�ضهما ب�شكل �أك�ب�ر م��ن الطبيعي �إىل
جانب وجود طيات يف الزوايا الداخلية للعيون وج�سر
الأن � ��ف ي �ك��ون م���س�ط�ح��ا ك �م��ا ت �� �ص��اح��ب ت �ل��ك املالمح
اجل�سدية للمري�ض حاالت من الإعاقة الفكرية والتي
تتفاوت يف �شدتها من �شخ�ص لآخ��ر �إىل جانب الت�أخر
يف النمو وارتخاء املفا�صل وع��دم اكتمال منو الأع�ضاء
مع احتماالت الإ�صابة بالعديد من امل�شاكل ال�صحية
الأخ ��رى مثل عيوب القلب اخللقية وابي�ضا�ض الدم
احلاد وتردي املناعة اخللوية .ووفقا للبيانات الواردة يف
قاعدة بيانات اال�ضطرابات الوراثية ال�صادرة عن املركز
العربي للدرا�سات اجلينية ف�إن معدالت الإ�صابة مبر�ض
متالزمة داون يف بع�ض الدول العربية تعترب �أعلى من
نظرياتها على امل�ستوى العاملي ..فعلى �سبيل املثال يبلغ
معدل الإ�صابة مبتالزمة داون يف دولة الإم��ارات واحد
ل�ك��ل  319ب�ين الإم��ارات �ي�ي�ن املقيمني يف دب ��ي .وعلى
الرغم من �أن هذه الن�سبة مرتفعة ن�سبيا ف�إنها تقارب
الن�سب امل�سجلة يف بع�ض البلدان العربية ففي �سلطنة

عمان ت�صل تلك الن�سبة �إىل واح��د لكل  500وقطر
واحد لكل  546وال�سعودية واحد لكل  554والكويت
واحد لكل  . 581ويعزى التقرير ارتفاع ن�سبة الإ�صابة
مبر�ض متالزمة داون يف ه��ذه ال��دول �إىل ع��دة عوامل
منها انت�شار ظاهرة زواج الأق ��ارب حيث و�صلت ن�سبة
زواج الأق��ارب يف �سلطنة عمان خالل العقد املا�ضي �إىل
 56.3باملائة بينما تراوحت ه��ذه الن�سبة بني 42.1
باملائة �إىل  66.7باملائة يف ال�سعودية و 22باملائة �إىل
 54ب��امل��ائ��ة يف ق�ط��ر .ووف�ق��ا ل��درا��س��ة �أج��ري��ت يف دولة
الكويت ف�إن خطر احلمل ب�أجنة م�صابة مبتالزمة داون
لوالدين تربطهم �صلة قرابة تفوق ب�أربع مرات احتمال
احلمل ب�أجنة م�صابة من �أب و�أم ال تربطهم �صلة قرابة.
ومن بني الأ�سباب التي ذكرها التقرير والتي ت�ؤدي �إىل
ارتفاع ن�سبة الإ�صابة مبتالزمة داون هي حدوث احلمل
لدى الأم يف �سن متقدمة حيث �أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن
احتمال والدة طفل م�صاب مبتالزمة داون م��ن �أم يف
الثالثني من عمرها هي واح��د لكل �أل��ف بينما ترتفع
تلك الن�سبة �إىل واح��د لكل  400ل��دى الأم احلامل
بعمر  35عاما ي�ضاف �إىل ذل��ك ارت�ف��اع �أع��داد الأبناء
يف الأ�سر العربية والغياب اجلزئي �أو الكلي الختبارات
ال�ك���ش��ف ع��ن امل��ر���ض ل ��دى اجل �ن�ين وه ��و يف ب�ط��ن �أمه

ع��ن طريق ا�ستخدام التقنيات احلديثة مثل املوجات
ف��وق ال�صوتية وفح�ص ال��دم وفح�ص ال�سائل ال�سلوي
وفح�ص الزغابات امل�شيمية .كما �أ�شار التقرير �إىل �أنه
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ع��بء امل ��ادي ال�ك�ب�ير ال ��ذي يلقي به
املر�ض على املجتمع �أفرادا وم�ؤ�س�سات ف�إن هناك تفاوت
يف �شدة الإعاقة العقلية لدى امل�صابني مبتالزمة داون
مبا يجعل العديد من املر�ضى قادرين على االندماج يف
املجتمع �سواء يف م�ؤ�س�ساته التعليمية �أو يف �سوق العمل
ل��ذا ف��إن هناك حاجة �آنية وحتمية لالهتمام بالبحث
العلمي يف ذلك املجال الهام للو�صول �إىل �أف�ضل ال�سبل
الكفيلة بتخفيف امل�ع��ان��اة امل�صاحبة ل�ل�إ��ص��اب��ة بذلك
املر�ض .يذكر �أن جائزة حمدان الطبية هي �أحد الرعاة
ال��ذه�ب�ي�ين ل�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��وع�ي��ة ال �ت��ي تنظمها جمعية
الإم��ارات ملتالزمة داون حتت رعاية �سمو ال�شيخ ماجد
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة
والفنون حيث من املقرر �أن تقام الفعاليات ال�سبت املقبل
يف القرية الرتاثية من العا�شرة �صباحا وحتى ال�سابعة
م�ساء ويف دبي مول من اخلام�سة وحتى ال�سابعة م�ساء
و�ستت�ضمن ال�ف�ع��ال�ي��ات ت��وزي��ع ال �ن �� �ش��رات التعريفية
باملر�ض �إىل جانب تنظيم امل�سريات والعرو�ض الفنية
والرتفيهية.

حماكم دبي والإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب تد�شنان م�شروع الدفع عرب املنافذ
•• دبي-وام:

د�شنت حم��اك��م دب��ي والإدارة العامة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
الأج��ان��ب ب��دب��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رط��ة دب��ي وب�ن��ك دبي
الإم ��ارات الوطني يف مبنى مطار دب��ي ال��دويل م�شروع
ال��دف��ع ع�بر امل�ن��اف��ذ وذل��ك لتح�صيل امل�ط��ال�ب��ات املالية
املتعلقة بالق�ضايا املدنية من خالل املنافذ .ي�أتي تنفيذ
ه��ذا امل���ش��روع يف �إط��ار تعزيز الثقة بالنظام الق�ضائي
حمليا ودوليا وتعزيز كفاءة تنفيذ االحكام والقرارات
ال�صادرة من املحاكم واللجان الق�ضائية وذلك بح�ضور
اللواء حممد �أحمد املري مدير الإدارة العامة للإقامة
و� �ش ��ؤون الأج��ان��ب و� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور �أح �م��د �سعيد بن
هزمي مدير عام حماكم دبي وعدد من مدري الإدارات
والأق�سام يف الدائرتني .ويعتمد امل�شروع على �آلية فعالة
تهدف اىل حت�صيل املطالبات املالية من املحكوم عليهم
الذين �أ�صدرت بحقهم قرارات و�أوامر ق�ضائية مبنعهم
من ال�سفر عرب املنافذ احلدودية عند مغادرتهم البالد
عن طريق نظام مايل �إلكرتوين .و�أك��د الدكتور �أحمد

�سعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي �أن هذه املبادرة
دل�ي��ل على ح��ر���ص املحاكم على دع��م ر�ؤي ��ة وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
يف تفعيل ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الدوائر احلكومية
 ..وان �إدارة الإق��ام��ة و��ش��ؤون الأج��ان��ب بدبي ه��ي �أحد
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني الرئي�سيني للمحاكم  .و�أ�ضاف
�أن تد�شني هذا امل�شروع اليوم هو من �ضمن ا�سرتاتيجية
حكومة دب��ي يف قطاع العدل والأم��ن من خ�لال تعزيز
كفاءة تنفيذ الأح�ك��ام وال�ق��رارات ال�صادرة من املحاكم
واللجان الق�ضائية .و�أ�شار بن هزمي اىل �أن من �أهداف
تد�شني م�شروع الدفع عرب املنافذ هي املحافظة على
ح�ق��وق املتقا�ضني و�إزال ��ة ال�ع��وائ��ق الق�ضائية وتي�سري
ال�سفر ع�بر املنافذ و�سرعة تنفيذ االح�ك��ام والقرارات
والأوام��ر الق�ضائية بالإ�ضافة �إىل تعزيز التكامل بني
اجلهات احلكومية يف خدمة العمالء  .واو�ضح �أن و�سائل
الدفع عرب املنافذ �ستكون من خالل �إما الدفع نقدا �أو
من خالل بطاقة االئتمان �أو �شيك م�صريف م�صدق.

�أك��دت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �أن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �أم الإمارات
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة �أ�صبحت رمزا للعطاء والإرادة وبات ينظر
�إليها باعتبارها واحدة من �أهم القيادات الن�سائية يف العامل التي تقوم بدور
متميز ورائد يف جمال متكني املر�أة والنهو�ض بها والدفاع عن ق�ضاياها لي�س
يف الإم ��ارات وح�سب و�إمن��ا يف دول املنطقة وال�ع��امل �أي�ضا .وحت��ت عنوان دور
ي�ستحق التقدير والإ�شادة قالت �إن الدور الذي تقوم به �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك يحظى بالتقدير والإ� �ش��ادة امل�ستمرة لإ�سهامات �سموها املميزة
والكبرية يف دع��م النهو�ض ب��امل��ر�أة ومتكينها لي�س يف الإم ��ارات وح�سب و�إمنا
على ال�صعيدين العربي والإقليمي �أي�ضا .و�أ�شارت �إىل �أن �أحدث هذه الإ�شادات
جاءت من جانب وفد جامعة كولومبيا برئا�سة الدكتورة �ألي�س ميداليا خالل
زي��ارة مقر االحت��اد الن�سائي العام يف �أبوظبي �أول من �أم�س فقد �أثنى الوفد
على جهود �سمو ال�شيخة فاطمة ودعمها املر�أة يف جمال التعليم وتوفري فر�ص
العمل يف ميادين احلياة كافة كما �أ�شاد بجهود االحتاد الن�سائي واهتمامه بكل
�ش�ؤون املر�أة وامل�ساعدة يف و�ضع القوانني التي تدعمها �صحيا وثقافيا وتعزيز
م�شاركتها يف احلياة ال�سيا�سية .و�أو�ضحت الن�شرة التي ي�صدرها مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية �..أن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
ت�ستحق كل تكرمي وتقدير لي�س لأنها �أخ��ذت على عاتقها العمل على متكني
املر�أة وتوفري البيئة التي ت�ساعدها على القيام ب�أدوارها يف خدمة املجتمع فقط
و�إمنا للمبادرات الرائدة التي تبنتها ورعتها وكان لها �أكرب الأثر يف االرتقاء
مبكانة امل��ر�أة يف املجتمع الإماراتي �أي�ضا .و�أ�شارت �إىل �أن مبادراتها يف جمال
التعليم خري مثال على ذلك فـ مكتب توظيف اخلريجات الذي مت �إن�شا�ؤه قبل
�سنوات مببادرة كرمية من �سموها بات يقوم بدور مهم يف ت�أهيل اخلريجات
من خالل الدورات التدريبية التي يوفرها للمتقدمات والتي تنمي مهاراتهن
بال�شكل الذي ي�سمح لهن باملناف�سة بقوة يف �سوق العمل يف الدولة .و�أ�ضافت �أن
االحتاد الن�سائي العام �أطلق خالل ال�سنوات املا�ضية عددا من امل�شروعات املهمة
التي رك��زت يف جمملها على تطوير ق��درات امل��ر�أة و�إك�سابها العلوم الع�صرية
احلديثة كم�شروع املر�أة والتكنولوجيا الذي يهدف �إىل متكني املر�أة يف جمال
تقنية املعلومات وم�شروع امل�ب��ادرات الوطنية لإدم��اج النوع االجتماعي الذي
يهدف �إىل تعزيز ال�شراكة بني االحت��اد الن�سائي العام وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وغ�ير احلكومية يف جم��ال �إدم��اج ق�ضايا امل��ر�أة يف العملية التنموية .وقالت
�أخبار ال�ساعة يف ختام �إفتتاحيتها �إن اجلهد الذي بذلته �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك يف جمال دعم امل��ر�أة الإماراتية منذ �إن�شاء االحت��اد الن�سائي العام
يف �أغ�سط�س من عام  1975يبدو وا�ضحا يف املكانة املرموقة التي �أ�صبحت
حتتلها املر�أة على ال�ساحة الإماراتية على امل�ستويات كافة فهي وزيرة ونائبة يف
املجل�س الوطني االحتادي وقا�ضية ودبلوما�سية ولها ح�ضورها البارز وامل�ؤثر
يف �صنع التنمية ال�شاملة يف البالد عرب امل�شاركة الكاملة �إىل جانب الرجل يف
خمتلف مواقع العمل والإنتاج �إ�ضافة �إىل ما �سبق يح�سب لـ �أم الإم��ارات �أنها
�أ�ضافت �أبعادا �إن�سانية على العمل الن�سائي العام من خالل مبادراتها املهمة
التي ت�ستهدف حماية املر�أة وتوفري �أوجه الرعاية ال�شاملة لها وتو�سيع نطاق
احلماية لها و�صون كرامتها الإن�سانية يف خمتلف مناطق العامل.

�أ�شغال ال�شارقة تعتمد م�شروع �إن�شاء ثالثة
ج�سور للم�شاة بتكلفة  11مليون درهم
•• ال�شارقة-وام:

اعتمدت دائرة الأ�شغال العامة يف ال�شارقة م�شروع �إن�شاء ثالثة ج�سور م�شاة
يف م��واق��ع متفرقة يف امل��دي�ن��ة بتكلفة  11مليون دره ��م .وي ��أت��ي امل���ش��روع يف
�إط��ار حر�ص الدائرة على توفري عنا�صر بنى حتتية �آمنة يف املدينة .و�صرح
املهند�س حم�سن بلوان مدير �إدارة هند�سة املرور يف دائرة الأ�شغال العامة�..إن
تنفيذ ج�سور امل�شاة ي�أتي بناء على عدة درا�سات مرورية و�إح�صائيات اعتمدت
على كثافة حركة ال�سكان بني جانبي الطريق ويف املناطق التي ترتكز فيها
الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات ويف املواقع التي ت�سجل فيها ن�سبة كبرية من احلوادث.
و�أ�ضاف بلوان �أنه �سيتم �إن�شاء اجل�سور الثالثة على �شارع االحتاد بني منطقتي
النهدة واملمزر مقابل مركز �أن�صار وج�سر �آخر على �شارع امللك عبدالعزيز بني
منطقتي بودانق و�أبو �شغارة بالقرب من حمطة الوقود ويتم �أي�ضا �إن�شاء ج�سر
ثالث على �شارع امللك في�صل بني منطقتي املجاز 1و�أب��و �شغارة ق��رب البنك
الربيطاين .و�أك��د مدير �إدارة هند�سة امل��رور �أن الدائرة تويل اهتماما كبريا
بال�سالمة امل��روري��ة على كل الطرق حيث نفذت ع��ددا من امل�ب��ادرات لتح�سني
م�ستويات ال�سالمة املرورية �شملت حمالت التوعية و�إن�شاء �سياج ملنع عبور
امل�شاة يف املواقع اخلطرة من �شبكة الطرق وتوفري معابر م�شاة �إ�ضافة �إىل
توفري و�سائل التهدئة يف مناطق متفرقة..م�شريا �إىل �أن جهود دائرة الأ�شغال
العامة بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة �أ�سهمت يف تعزيز ال�سالمة
املرورية على طرق الإمارة .ودعت دائرة الأ�شغال العامة يف ال�شارقة امل�شاة �إىل
ا�ستخدام اجل�سور والأنفاق املخ�ص�صة لعبور الطريق..منا�شدة �سائقي املركبات
االل �ت��زام بال�سرعة امل�ح��ددة وتخفيفها عند �أم��اك��ن ع�ب��ور امل�شاة حر�صا على
�سالمتهم و�سالمة م�ستخدمي الطرق.

اخلارجية تبحث العالقات
الثنائية مع تايلند وجيبوتي
•• ابوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة �سعيد حمدان النقبي مدير �إدارة اللجان امل�شرتكة بوزارة
اخلارجية يف مكتبه بديوان عام الوزارة ام�س كال على حده �سعادة وارواده
�شويرو�ش �سفري مملكة تايالند لدى الدولة و�سعادة عثمان مو�سى درار
� �ش��روع �سفري ج�م�ه��وري��ة جيبوتي ل��دى ال��دول��ة .ج��رى خ�ل�ال اللقاءين
ا�ستعرا�ض �أهم املوا�ضيع ذات الإهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز التعاون بني
االمارات وكل من تايالند وجيبوتي يف كافة املجاالت.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جرنني للنقليات والهدم
واملقاوالت العامة رخ�صة رقم CN 1021769:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2*4اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/جرنني للنقليات والهدم واملقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الفارة لتجارة م�ستلزمات
احلا�سب االيل رخ�صة رقم CN 1134297:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 3.12*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة الفارة لتجارة م�ستلزمات احلا�سب االيل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جلف فيوجن
ل�شبكات االنابيب ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1200428:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
بول الك�سندر �سميول نيلي من  %16اىل %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد جهاجنري �سيد احمد
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/فن
االظهار رخ�صة رقمCN 1029166:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

AL JARNAIN GENERAL TRANSPORT DEMOLITION & GENERAL CONTRACTING

اىل/جرنني للنقليات والهدم وال�صيانة العامة
ALJARNAIN TRANSPORT DEMOLITION & GENERAL MAINTENANCE

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

�إعــــــــــالن

AL FARA COMPUTERS SUPPLIERS TRADING EST

اىل/الفارة للقرطا�سية
AL FARA STATIONERY

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع ادوات القرطا�سية  -بالتجزئة ()4761003
تعديل ن�شاط/حذف بيع م�ستلزمات احلا�سب االيل ومعاجلة البيانات  -بالتجزئة ()4741006
تعديل ن�شاط/حذف تعبئة احبار الطباعة ()2022008
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

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل �سالمة للهدايا
رخ�صة رقم CN 1048468:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل �سالمة للهدايا

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عماد الرفاعي للكتابة والت�صوير
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1027991:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سعيد ابو جرجى ()%49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ايهاب حممد غالب عبدالقادر حممد دروي�ش ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مو�سى �سبيل عبدالكرمي علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عماد علي  -الرفاعي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  2.53*0.10اىل 0.10*2.40
تعديل ا�سم جتاري:من/عماد الرفاعي للكتابة والت�صوير ذ.م.م

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا  -بالتجزئة ()4773402
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

IMAD AL RIFAI TYPING & PHOTOCOPYING 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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القاهرة لال�ست�شارات
الهند�سية رخ�صة رقم CN 1272949:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة منى عبداهلل عبدالقادر �صالح الربيكي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مياده عدنان داوود املحمد املردود
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)

�إعــــــــــالن

SALAMA GIFT SHOP

اىل/حمل �سالمة لالك�س�سوارات

SALAMA ACCESSORIES SHOP

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

اىل/كوندور للطباعة والت�صوير ذ.م.م
CONDOR TYPING & PHOTOCOPYING LLC

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االحقاف للرخام
رخ�صة رقم CN 1472503:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة بركات احمد بركات العالمه ()%49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي مبارك ال�شبيبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد علي مبارك ال�شبيبي من  %100اىل %51
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/االحقاف للرخام
AL AHQAF MARBLE

اىل/االحقاف للرخام ذ.م.م

AL AHQAF MARBLE LLC

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

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الطائر اجلارح للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1195479:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سن عبيد �سعيد الزعابي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد خمي�س حمد عتيق املزروعي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  60*40اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/الطائر اجلارح للمقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فورت ويت لت�صليح املكيفات
املركزية رخ�صة رقم CN 1196327:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نوفل جيفري بديامليكل �سيد من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء/نوفل جيفري بديامليكل �سيد من  %100اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �سامل ا�سماعيل ح�سن املرزوقي ()%51
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد علي يو�سف علي النعيمي
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.40*0.60اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/فورث ويت لت�صليح املكيفات املركزية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابتكار للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1080871:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �صالح حممد �سعيد العامري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد حممد �سعيد العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف طارق احمد حممد �سعيد العامري
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ابتكار للعقارات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية جي جي
رخ�صة رقم CN 1031074:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �صادق ح�سني املعروف خالد من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حممد �صادق ح�سني املعروف خالد من  %100اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالعزيز حممد احمد الزرعوين ()%51
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد خمي�س عبيد الرميثي
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  0.70*3.17اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من�/صيدلية جي جي

�إعــــــــــالن

AL JAREH BIRD GENERAL CONTRACTING

اىل/الطائر اجلارح لل�صيانة العامة

AL JAREH BIRD GENERAL MAINTENANCE

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

EBTKAR REAL ESTATE LLC

�إعــــــــــالن

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

FORTH WITH CENTRAL AIR CONDITIONER

اىل/ابتكار للعقارات

EBTKAR ESTATE

اىل�/صيدلية جي جي ذ.م.م

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي 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

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

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

اىل/فورث ويت لت�صليح املكيفات املركزية ذ.م.م

FORTH WITH CENTRAL AIR CONDITIONER LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

GIGI PHARMACY

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

GIGI PHARMACY LLC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ردمي لقطع غيار
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1080064:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ردمي لقطع غيار ال�سيارات
اىل/ردمي لالملنيوم والزجاج

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيوتي جنتل يف
اي بي لتجارة م�ستلزمات التجميل
رخ�صة رقم CN 1162082:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هزاع فهيد علي مفتاح ال�شام�سي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شهيل عبيد حمد املطوع الظاهري
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/اخلط
االحمر خلدمات االنرتنت
رخ�صة رقم CN 1172231:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابوظبي اب�سكو
خلدمات التنظيف ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1040764:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حنان حممد جنيب زوجة خالد عبدالرحمن اجل�سمي ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد دروي�ش مبارك حممد
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

RADEEM ALUMINIUM & GLASS

تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال تركيبات االملنيوم ()4330013
تعديل ن�شاط/ا�ضافة اعمال تركيبات االلواح الزجاجية ()4330014
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات ()4530001
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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21مار�س  2013العدد 10746
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/11/11:م

املودعة حتت رقم181826 :
با�ســم:كيور للتجهيزات الطبية
وعنوانه:ابوظبي � ،شارع امليناء � ،ص.ب ، 34702 :هاتف0505040400 :
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) ا�سترياد.
الواقـعة بالفئة35:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن دائ��رة باللون االحمر وا�سفل الدائره يف نف�س اخلط الدائري حرف R
ملت�صق بالدائرة وداخل ال�شكل  CUREباللون االزرق.
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  10746بتاريخ 2013/3/21

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

�إعــــــــــالن

ابوظبي حللول املخاطر واملال ذ.م.م

بناء على قرار �شركاء �شركة ابوظبي حللول املخاطر واملال
ذ.م.م امل�صدق لدى الكاتب العدل بتاريخ  2012/3/8حتت
الرقم ( . )1202003953نعلن نحن امل�صفي/ا�سعد عبا�س
و�شركاه عن بدء اعمال الت�صفية ل�شركة ابوظبي حللول
املخاطر واملال ذ.م.م  .وعلى كل من له اي مطالبات ان
يتقدم مب�ستنداته الثبوتية وذلك خالل ( )45يوم من
تاريخه وذلك على العنوان التايل:
ابوظبي  ،تقاطع �شارع حمدان مع �شارع املرور  ،مبنى وزارة
االقت�صاد  ،مدخل ب  ،الدور الثالث  ،مكتب  301تليفون:
 ، 026282650فاك�س.026282655 :
امل�صفي /ا�سعد عبا�س و�شركاه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
احلركة التجارية  -فرع رخ�صة رقمCN 1193455:
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
مغ

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سعيد املا�س للمقاوالت
العامة رخ�صة رقم CN 1180970:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من�/سعيد املا�س للمقاوالت العامة

SAEED ALMAS GENERAL CONTRACTING

اىل�/سعيد املا�س ل�صيانة العامة

SAEED ALMAS GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية مدينة زايد ال�صناعية
املالك بلدية املنطقة الغربية حمل رقم ( )23ار�ض رقم ( )234اىل املنطقة
الغربية ليوا جفن ق  2م 10b
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
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عربي ودويل

كامريون ي�صف النظام ال�سوري بالبغي�ض
•• لندن-يو بي �أي:

و�صف رئي�س الوزراء الربيطاين ،ديفيد كامريون ،النظام ال�سوري بالبغي�ض،
و�أكد �أنه يعمل مع الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند على تخفيف احلظر
الذي يفر�ضه االحتاد الأوروبي على الأ�سلحة �إىل �سوريا.
وقال كامريون يف جل�سته الربملانية الأ�سبوعية ،ام�س يف معر�ض رده على
�أ�سئلة زعيم حزب العمال املعار�ض� ،إد ميليباند ،حول �سوريا� ،إن بريطانيا
حققت اجن� ��ازات ع�ل��ى �صعيد ت�ع��دي��ل احل�ظ��ر امل�ف��رو���ض م��ن ق�ب��ل االحتاد
الأوروبي لل�سماح بتقدمي م�ساعدات تقنية للمعار�ضة ال�سورية ،و�أنه ناق�ش
مع الرئي�س الفرن�سي يف االجتماع الأخري لالحتاد الأوروبي ادخال تغيريات
�أخ��رى على احلظر و�سيقوم وزراء خارجية ال��دول االع�ضاء مبناق�شتها يف
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بوتني يدعو نتنياهو لزيارة مو�سكو

عطلة نهاية الأ�سبوع احلايل  .وا�ضاف �أن ال�سبب وراء هذا التحرك يهدف
توجيه ر�سالة خا�صة من جانبني ،الأول �أن احلظر املفرو�ض على الأ�سلحة
�إىل �سوريا ما زال يُطبق وبالت�ساوي على هذا النظام البغي�ض وعلى املعار�ضة
التي اعرتفنا بها كاملمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب ال�سوري ،والثاين هو
عدم فر�ض القيود م�سبقاً لعدم ات�ضاح �صورة ما ميكن �أن يحدث يف �سوريا
خ�لال الأ�شهر املقبلة ،وخا�صة بعد التقارير امل�ث�يرة للقلق ع��ن ا�ستخدام
�أ�سلحة كيماوية  .وفيما �أق ّر كامريون بوجود قلق وا�سع ازاء انت�شار جماعات
متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة يف �سوريا� ،شدد على �أن الدعم املقرتح
�سيقت�صر على العنا�صر املعتدلة من املعار�ضة ال�سورية  .وقال �إن ال�سيا�سة
املتبعة حالياً حيال �سوريا ال تعمل ل�صالح ال�شعب ال�سوري ،و�سقط منه 70
�ألف �شخ�ص حتى الآن ،وال يزال هذا النظام البغي�ض على ر�أ�س ال�سلطة .

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قال م�س�ؤول ا�سرائيلي ام�س ان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني دعا رئي�س ال��وزراء اال�سرائيلي
بنيامني نتنياهو لزيارة رو�سيا .وق��ال امل�س�ؤول ال��ذي طلب عدم الك�شف عن هويته ان بوتني وجه
الدعوة لنتنياهو يف خطاب لكن مل يتحدد موعد للزيارة .و�أ�ضاف تلقى رئي�س الوزراء نتنياهو خطابا
من الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يهنئه فيه على ت�شكيل احلكومة اجلديدة يف ا�سرائيل ويدعوه
لزيارة مو�سكو.
وت�أتي الدعوة قبل ب�ضع �ساعات من و�صول الرئي�س االمريكي باراك �أوباما اىل ا�سرائيل يف اول زيارة
ر�سمية يقوم بها كرئي�س للواليات املتحدة وي�أمل �أن تعيد ت�شكيل عالقاته امل�شحونة عادة مع كل من
اال�سرائيليني والفل�سطينيني.
وزار الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س مو�سكو اال�سبوع املا�ضي حيث ق��ال ان��ه ي��أم��ل ا�ستئناف
املحادثات مع ا�سرائيل هذا العام لكنه �أ�ضاف �أن فر�ص حدوث ذلك تبدو �ضعيفة.

دعوة لت�سليح املعار�ضة ال�سورية ب�أ�سلحة ثقيلة

ا� �س �ت �ق �ط��ب ا�� �س� �ت� �خ ��دام ال�سالح
ال �ك �ي �م �ي��اوي يف ال� �ن ��زاع ال�سوري
اهتماما دوليا متزايدا حيث قالت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إن �ه��ا ت��دق��ق يف
الأم��ر قبل ت�أكيده ،و�سط حتذير
دويل م��ن ا�ستخدام ه��ذا ال�سالح،
يف ح�ين ات�ه�م��ت �إي � ��ران املعار�ضة
با�ستخدامه.
وجاء االكتفاء الأمريكي بالإ�شارة
�إىل ا�ستخدام ال�سالحي الكيمياوي
يف ق�صف مبنطقة حلب �أم�س الأول
و�سط تبادل النظام واملعار�ضة يف
��س��وري��ا االت �ه��ام��ات ب���ش��أن �إطالق
� �ص��اروخ كيميائي ا�ستهدف قرية
ب��ري��ف ح�ل��ب مم��ا �أدى �إىل مقتل
و�إ�صابة الع�شرات.
وقال املتحدث با�سم البيت االبي�ض
ج��اي ك ��ارين �إن ال�ن�ظ��ام ال�سوري
ه��و امل���س��ؤول ع��ن حفظ الأ�سلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ،و�إن
�أمريكا ال متلك دليال على تورط
املعار�ضة ال�سورية با�ستخدام تلك
الأ�سلحة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال رئ� �ي� �� ��س جلنة
اال�ستخبارات يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي مايك روجرز ل�شبكة �سي
�إن �إن الأمريكية �إن ثمة احتماال
ك�ب�يرا يدفعني �إىل االع�ت�ق��اد ب�أن
�أ��س�ل�ح��ة كيميائية ا��س�ت�خ��دم��ت يف
�سوريا .
ل�ك�ن��ه �أ�� �ض ��اف :ال ب��د م��ن �إج� ��راء

ت��دق �ي��ق ن �ه��ائ��ي ب� ��الأم� ��ر� ،إال �أن ��ه
ن �ظ��راً ل�ك��ل م��ا ن�ع��رف��ه ع��ن ال�سنة
وال�ن���ص��ف �سنة امل��ا��ض�ي��ة ،ميكنني
�أن �أت��و��ص��ل �إىل خ�لا��ص��ة مفادها
�أن ه � ��ذه الأ�� �س� �ل� �ح ��ة و� �ض �ع ��ت يف
مواقع لت�ستخدم ،وثمة ا�ستعداد
ال�ستخدامها �أو �سبق وا�ستخدمت
يف الواقع.
مب � � � ��وازاة ذل � ��ك ق ��ال ��ت �صحيفة
ي��دي�ع��وت �أح��رون��وت الإ�سرائيلية
�إن ال �ت �ق��دي��رات اال��س�ت�خ�ب��اري��ة يف
�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل ت �� �ش�ير �إىل �أن نظام
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد انتقل

�إىل ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي.
وت���ش�ير ال�صحيفة �إىل �أن ��ه رغم
ال�صعوبة التي يواجهها امل�س�ؤولون
الأم �ن �ي��ون يف �إ� �س��رائ �ي��ل لتحديد
مطلق ال�صاروخ ،ف��إن تقديراتهم
ت�ؤكد �أنه ال يوجد بحوزة املعار�ضة
حتى الآن مواد كيميائية ،كما �أنه
لي�س معروفا �أن ال�ث��وار ا�ستولوا
ع�ل��ى خم ��زن � �ص��واري��خ �أو قذائف
حتمل �أ�سلحة كيميائية.
وذكرت �أحرونوت �أن ال�صاروخ كان
يحمل �سالحا كيميائيا م��ن نوع
� �س��اري��ن ،وه��و ع �ب��ارة ع��ن مادتني

كيميائيتني يحتاج مزجهما �إىل
�أخ�صائيني يخدمون يف اجلي�ش.
ب ��دوره ج��دد الأم�ي�ن ال�ع��ام للأمم
امل �ت �ح��دة ب ��ان ك��ي م ��ون التحذير
م��ن ع��واق��ب ا��س�ت�خ��دام الأ�سلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م��ن ق �ب��ل �أي طرف
يف ��س��وري��ا ،وق��ال �إن �أي ا�ستخدام
ل�ل�أ��س�ل�ح��ة الكيميائية يف �سوريا
جرمية نكراء.
وق� ��ال م��ارت��ن ن��زي��رك��ي املتحدث
با�سم الأمني العام �إن بان كي مون
ع �ل��ى ع �ل��م ب��ال �ت �ق��اري��ر ال�صحفية
ال � �ت� ��ي حت� ��دث� ��ت ع � ��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام

للأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا،
لكن الأمم املتحدة لي�ست يف و�ضع
ميكنها من ت�أكيد �صحتها .يُذكر
�أن ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة يف مقدمتها
الواليات املتحدة كانت قد حذرت
احلكومة ال�سورية م��ن ا�ستخدام
ال���س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ،ك�م��ا �أعربت
جهات غربية عن قلقها من ت�سرب
�أ��س�ل�ح��ة كيميائية م��ن الرت�سانة
التي ميلكها اجلي�ش النظامي �إىل
�أيدي م�سلحي املعار�ضة.
�أم��ا �إي��ران فوجهت �أ�صابع االتهام
�إىل مقاتلي امل�ع��ار��ض��ة ،واعتربت
م��ا و�صفته با�ستخدام اجلماعات
امل�سلحة لل�سالح خ�ط��وة معادية
للب�شرية.
ودع ��ا امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م اخلارجية
الإي��ران �ي��ة رام�ي�ن م�ه�م��ان بر�ست
ام�س جميع م�ؤ�س�سات ومنظمات
ح �ق��وق االن �� �س��ان �إىل �إدان � ��ة هذه
اجل ��رمي ��ة وحت �م��ل م�س�ؤولياتها
اخلطرية ،وفق تعبريه.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ،ت���س��اءل��ت جملة
ت ��امي الأم�ي�رك �ي��ة ف�ي�م��ا �إذا كانت
فرن�سا �ستقود ال��والي��ات املتحدة
ل��و� �ض��ع ح ��د ل�ل ��أزم� ��ة ال�سورية
املتفاقمة ،وق��ال��ت �إن الفرن�سيني
والربيطانيني ي�ستعدون لإر�سال
�أ��س�ل�ح��ة م��ن �أج ��ل دع ��م املعار�ضة
ال�سورية ،داعية �إىل تزويد املعار�ضة
ال�سورية بالأ�سلحة الثقيلة امل�ضادة
للطائرات وللدبابات.
وق��ال��ت �إن احل�ظ��ر الأوروب� ��ي على

بريوت

�شحن الأ��س�ل�ح��ة �إىل ��س��وري��ا جاء
ب�ن�ت��ائ��ج عك�سية ،داع �ي��ة الواليات
امل � �ت � �ح� ��دة �إىل � � � �ض� � ��رورة حتمل
م�س�ؤولياتها ،وم�ضيفة �أن الواليات
املتحدة �ستدخل يف نقا�شات عميقة
مع �شركائها يف االحت��اد الأوروبي
يف الأي� ��ام ال �ق��ادم��ة ب���ش��أن الأزم ��ة
ال�سورية.
و�أو� �ض �ح��ت ت��امي �أن ��ه لي�س جميع
الدول الأوروبية ترغب يف �أن ترفع
احل �ظ��ر امل �ف��رو���ض ع �ل��ى ت�صدير
ال�سالح �إىل �سوريا ،ف�أملانيا �أعربت
عن بع�ض التحفظات.
و�أ�ضافت تامي �أن ثمة جدال يحتدم
داخ ��ل �إدارة ال��رئ�ي����س الأمريكي
ب� ��اراك �أوب ��ام ��ا ب �� �ش ��أن م��ا �إذا كان
ي �ت��وج��ب ع �ل��ى ال ��والي ��ات املتحدة
مواكبة موقفي فرن�سا وبريطانيا
يف حماولة تعجيل نهاية الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد.
ون�سبت املجلة �إىل وزير اخلارجية
الأم �ي��رك � ��ي ج � ��ون ك �ي��ري قوله
ال� �ث�ل�اث ��اء امل��ا� �ض��ي �إن ال ��والي ��ات
املتحدة ال تقف يف طريق البلدان
الأخرى التي اتخذت قرار تقدمي
الأ��س�ل�ح��ة� � ،س��واء ك��ان��ت فرن�سا �أو
بريطانيا �أو غريها .

جهود عراقية ال�ستيعاب الالجئني ال�سوريني
•• بغداد-وكاالت:

ك�شفت العا�صفة ،التي �ضربت خميم دوميز لالجئني
ال�سوريني يف العراق يوم ال�سبت املا�ضي و�أدت �إىل مقتل
طفل و�إ�صابة �أكرث من  18الجئا �آخرين بجروح ،عن
معاناة ه��ؤالء الالجئني التي ت��زداد مع تزايد عددهم
يوما بعد �آخر.
وق��ال م��دي��ر املخيم ال��واق��ع على بعد  70كلم �شمال
غربي دهوك خالد ح�سني �إن الرياح القوية ت�سببت يف
اقتالع  113خيمة من �إجمايل ع�شرين �أل��ف خيمة،
وذكر �أن اجلهات املعنية ت�سعى حالياً لإقامة خميم �آخر
لالجئني يف حمافظة �أرب�ي��ل �شمال ال �ع��راق ،وبح�سب
�إدارة خميم دوميز  ،ف�إن عدد الالجئني ال�سوريني فيه
بلغ �أكرث من خم�سني �ألف �شخ�ص.
و�أك��د مدير دائ��رة الهجرة يف حمافظة ده��وك حممد
عبد اهلل حمو �أن عدد الالجئني ال�سوريني يف الإقليم
ق��ارب ثمانني �أل��ف �شخ�ص ،وق��ال �إن ع��دد الالجئني

يزداد مبعدل خم�سمائة �إىل �ستمائة �شخ�ص يومياً.
و�أ�ضاف �أن خميم فايدة ( 40كلم جنوب مركز دهوك)
ي�ضم �أكرث من � 14ألف الجئ ،وهناك �أكرث من 1080
�أ��س��رة �سورية لها ع�لاق��ات ق��راب��ة م��ع ع��وائ��ل ك��ردي��ة يف
�أرب�ي��ل ،انتقلت للعي�ش معهم .وتزايد الأع��داد يتطلب
ن�صب �أك�ث�ر م��ن ث�لاث�م��ائ��ة خ�ي�م��ة ،ب�ع��د �أن خ�ص�صت
للمخيم �أر�ض مب�ساحة �أكرث من  110دومنات .
و�أو�ضح �أن �أعداد الأ�سر الوافدة يف تزايد ملحوظ ،معربا
عن خ�شيته من �أن يكون عدد الالجئني خارج الطاقات
اال�ستيعابية للمخيم ،م�ضيفا �أن دائ��رت��ه �أع��دت خطة
عمل مكونة م��ن �أرب �ع��ة م��راح��ل ال�ستيعاب الالجئني
وتقدمي اخلدمات لهم.
و�أ�شار حمو �إىل �أن رئا�سة الإقليم �أ�صدرت �أوامر لتحويل
مئات الأطنان من القمح والوقود �إىل اجلانب ال�سوري،
يف �إط��ار حملة التربعات وامل�ساعدات التي �أطلقت يف
الإق�ل�ي��م ب��رع��اي��ة مفو�ضية � �ش ��ؤون ال�لاج�ئ�ين التابعة
للأمم املتحدة.

حمللون يعتربون ق�ضية فل�سطني ثانوية يف زيارته للمنطقة

�أوباما بني حذر الفل�سطينيني وتوج�س الإ�سرائيليني
•• عوا�صم-وكاالت:

ر�صدت �صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية ،يف تقريرين
م�ن�ف���ص�ل�ين ،ب�ع���ض��ا م��ن ن�ب����ض ال �� �ش��ارع الإ�سرائيلي
والفل�سطيني على زيارة الرئي�س باراك �أوباما للمنطقة
التي بد�أت ام�س بو�صوله �إىل �إ�سرائيل ،قائلة �إن احلذر
هو ال�سمة الغالبة ل��دى بع�ض الفل�سطينيني ،وجتلى
ذل��ك يف خلو ��ش��وارع مدينة رام اهلل بال�ضفة الغربية
م��ن �أي �أع�ل�ام �أم�يرك�ي��ة �أو ��ش�ع��ارات ت��رح��ب بالرئي�س
االمريكي.
ُ
ً
و�أ�ضافت �أن كثريا من الفل�سطينيني �أ�صيبوا بخيبة
�أمل لأن �أوباما ن�أى بنف�سه عن عملية ال�سالم املجمدة
بعد �أن تفاءلوا من قبل بكلماته التي �ألقاها يف القاهرة
و�إ�سطنبول ،ومطالبته �إ�سرائيل عام  2009بوقف بناء
امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية.
وتقول ال�صحيفة �إن �أ�صحاب املقاهي والن�شطاء على حد
�سواء يف رام اهلل ي�صفون �أوباما ب�أنه �أداة بيد �إ�سرائيل،
و�أ�سري ما ي�سمونه باللوبي اليهودي يف الواليات املتحدة
.
�أم � ��ا �إ� �س ��رائ �ي ��ل ،ف��ال��و� �ض��ع ف �ي �ه��ا ي �ب��دو خم�ت�ل�ف��ا و�إن
ات�ف��ق اال��س��رائ�ي�ل�ي��ون يف م�شاعر احل ��ذر م��ع نظرائهم
الفل�سطينيني حتى بعد �أن �أو� �ض��ح م���س��ؤول��و الإدارة
الأمريكية �أن على ر�أ���س مو�ضوعات ال��زي��ارة �أن يعمل
�أوباما على ك�سب قلوب الإ�سرائيليني.
ومع ذلك ف�إن حاخاماً يُدعى ليفي واميان كيلمان الذي
ير�أ�س جماعة الإ�صالح ذات النزعة الي�سارية يقول �إن

النا�س ب�إ�سرائيل مل يجنوا من �أوباما حباً م�شريا �إىل
الر�ؤ�ساء الأمريكيني ال�سابقني بو�ش وكلينتون وكارتر
كلهم جميعا كانوا يكنون عاطفة دينية م�شبوبة لهذا
املكان لكن �أوباما ال ينقل تلك امل�شاعر .
وم��ع �أن زع�م��اء �إ�سرائيليني و�أم�يرك�ي�ين م��ن خمتلف
�ألوان الطيف ال�سيا�سي ي�ؤكدون �أن التعاون بني بلديهما
باملجاالت الأمنية واالقت�صادية واال�ستخبارية مل يكن
يوماً �أقوى وال �أوثق مما هو عليه اليوم ،ف�إن العالقة
على امل�ستوى ال�شخ�صي وما تنطوي عليه من م�شاعر
عاطفية ظلت ج��وف��اء �إىل ح��د بعيد ط��وال ال�سنوات
الأربع الأخرية.
وتقول ال�صحيفة �إن اللقاءات التي �أجرتها مع الع�شرات
من املواطنني الإ�سرائيليني خالل هذا الأ�سبوع توحي
ب��أن �إ�سرائيل �سوف ترحب بحذر ب�أوباما عندما يحل
�ضيفا عليها.
ب �ي �ن �م��ا ،ات �ف��ق ع� ��دد م ��ن امل �ح �ل �ل�ين ع �ل��ى �أن الق�ضية
الفل�سطينية وم�ل��ف الت�سوية ال�سيا�سية ال يحظيان
ب�أولوية يف زيارة الرئي�س الأمريكي .
واع�ت�بر ه ��ؤالء يف ت�صريحات �أن ال��زي��ارة ت��أت��ي لو�ضع
اللم�سات الأخرية على امل�شهد الكبري يف املنطقة وخا�صة
�إي��ران و�سوريا ،مع �إبقاء �إ�سرائيل قوية وذات �أف�ضلية
والعبا �أ�سا�سيا يف املنطقة ،حمذرين من ثورة �شاملة �إذا
ا�ستمر �إهمال الق�ضية الفل�سطينية.
وي ��رى امل�ح�ل��ل ال�سيا�سي وامل�ح��ا��ض��ر بجامعة القد�س
الدكتور �أحمد رفيق عو�ض� ،أن زيارة �أوباما لن ت�شكل
�إط�لاق��ا خ�ط��وة ل�ل�أم��ام فيما يخ�ص ت�سوية ال�صراع
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ا�ستخدام الكيماوي يف �سوريا يثري اهتمام العامل
•• عوا�صم-وكاالت:

March

Thursday 21

�أ�صدر قا�ضي التحقيق الع�سكري يف لبنان ،عماد الزين ،ام�س مذكرة
توقيف وجاهية بحق لبنانيني اثنني من تنظيم القاعدة  ،بتهمة
�صنع متفجرات.
وقالت م�صادر ق�ضائية �إن القا�ضي الزين� ،أ�صدر مذكرة وجاهية
بتوقيف اللبنانيني الإثنني لنقلهما يف �شمال البالد ،م��واداً ل�صنع
املتفجرات ومواد كيميائية.
و�أ�شارت اىل �أن ال�شخ�صني ينتميان اىل تنظيم القاعدة .
وذك��رت �أنه مت توقيفهما مبوجب مواد قانونية ت�صل عقوبتها اىل
حد الإعدام.
وا�شنطن
تراجع الدميوقراطيون يف اعالن عن حظر ت�صنيع وبيع اال�سلحة
الهجومية يف الواليات املتحدة املثري للجدل.
وق��ال زعيم االغلبية الدميوقراطية يف جمل�س ال�شيوخ ه��اري ريد
لل�صحافيني ان الن�ص ال يحظى بالدعم ال�لازم لكي يتم متريره،
و�سيتم ف�صل اق�ت�راح ال�ق��ان��ون بالتايل ع��ن ب��اق��ي امل�ق�ترح��ات التي
�سي�صوت عليها جمل�س ال�شيوخ خالل اال�سابيع املقبلة.
وقال ريد ان االجراء املدعوم من البيت االبي�ض يحظى بت�أييد 40
�صوتا على االقل لكنه بعيد جدا عن الـ� 60صوتا من ا�صل 100
ال�ضرورية للموافقة على الن�ص .ي�شار اىل ان الدميوقراطيني
ي�شغلون  55مقعدا يف جمل�س ال�شيوخ.
واع��رب��ت داي ��ان فاين�شتاين ال�ت��ي ق��دم��ت الن�ص ع��ن خيبتها حتى
ولو مل يكن االم��ر مفاج�أة الن منع ت�صنيع وبيع اال�سلحة النارية
الق��ى منذ البداية معار�ضة قوية من اجلمهوريني وم��ن ع��دد من
الدميوقراطيني الذين ميثلون واليات ريفية.
وين�ص م���ش��روع ال�ق��ان��ون على منع ت�صنيع وا��س�ت�يراد وب�ي��ع بنادق
م�شابهة لتلك التي ا�ستعملت يف املجزرة التي وقعت يف  14كانون
االول دي�سمرب يف مدر�سة �ساندي هوك يف نيوتاون بوالية كونيتيكوت
�شمال �شرق .
ومتنع حاليا �سبع واليات فقط والعا�صمة الفدرالية وا�شنطن هذه
اال�سلحة وي�شار اىل ان ادم الن��زا ال��ذي كان م�سلحا ببندقية ن�صف
الية من طراز بو�شما�سرت اك�س ام 15تت�سع لثالثني ر�صا�صة ،قتل
 20طفال و�ستة بالغني ثم انتحر مب�سد�س قبل و�صول ال�شرطة.
مدريد
�أم��رت ال�سلطات الإ�سبانية بفتح حتقيق ح��ول �شريط فيديو بثته
الأح��د �صحيفة �أل بايي�س ويُظهر ع�سكريني �إ�سبانا يركلون بعنف
نْ
نْ
عراقيي ،وذل��ك بعد مطالبة جهات حقوقية و�سيا�سية
معتقلي
بفتح هذا التحقيق.
و�أ�شارت ال�صحيفة الإ�سبانية الذائعة ال�صيت �إىل �أن الفيديو �صور يف
عام  2004مبركز اعتقال يف قاعدة الديوانية جنوبي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع الإ�سبانية �أن �سالح الرب نقل �إىل قا�ضي مدريد
النتائج الأولية لتقرير حول �شريط فيديو ن�شرته م�ؤخرا و�سيلة
�إعالمية ح��ول حالة مفرت�ضة ل�سوء معاملة نفذها جنود �إ�سبان
بحق معتقلني عراقيني .
و�أ��ض��اف��ت ال ��وزارة �أن نتائج �أول�ي��ة ت�شري �إىل �أن مكان احل��ادث قد
يتطابق فعليا مع من�ش�آت للمعتقلني يف قاعدة الديوانية الإ�سبانية
(يف العراق) .
وال�شريط الذي ن�شر قبل ب�ضعة �أيام من الذكرى العا�شرة لبدء غزو
العراق يُظهر ثالثة جنود وقد غطوا وجوههم يدخلون �إىل زنزانة
نْ
وجنديي
يتمدد فيها معتقل حتت غطاء ،ثم يو�سعونه �ضربا وركال،
�آخرين ي�ضربان معتقال عراقيا �آخر.
وح�سب ال��وزارة ،ف�إن الب�صمات التي حملها املعتدون على بدالتهم
الع�سكرية ق��د ت�سمح بتحديد ال��وح��دة التي ك��ان��وا ينتمون �إليها،
و�سيكون من املمكن التعرف على الأقل على اثنني من املعتدين مل
يخفيا وجهيهما .وقال البيان �أي�ضا �إن �سالح الرب يرف�ض ب�شدة هذا
النوع من الت�صرفات ،و�سيتعاون مع الق�ضاء لإل�ق��اء ال�ضوء على
الوقائع وحتديد امل�س�ؤوليات .

بان يحذر من خطر العن�صرية على العامل

•• بريوت-يو بي �أي:

الفل�سطيني الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،و�إمن��ا ت��أت��ي لرتتيب �أوراق
املنطقة وحتقيق تفوق �إ�سرائيل يف القوة والنفوذ.
�أما املحلل ال�سيا�سي واملحا�ضر بجامعة بريزيت الدكتور
�أح �م��د ع ��زم ف�ت�ح��دث ع��ن ح��ال��ة م��ن الإه �م ��ال الكبري
للمو�ضوع الفل�سطيني  ،م�ضيفا �أن��ه ال ذك��ر للق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف الأخ� �ب ��ار وال �ت �� �ص��ري �ح��ات الر�سمية
الأمريكية ف�صحيفة نيويورك تاميز ن�شرت تقريرا عن
الزيارة مل يرد على ذكر الفل�سطينيني نهائيا .
ب ��دوره ال ي��رى �أم�ي�ن ع��ام امل �ب��ادرة الوطنية م�صطفى
الربغوثي �شيئا مهما يف زيارة �أوباما ،لكنه مل ي�ستبعد
�أن يحاول ال�ضغط على اجلانب الفل�سطيني للعودة �إىل
طاولة املفاو�ضات العقيمة التي مل تثمر �شيئا .

وتوقع الربغوثي �أن يحاول �أوباما ثني الفل�سطينيني
عن اال�ستمرار يف معركة الأمم املتحدة وهذا ما ال يجب
�أن ي�ستجاب له  ،مو�ضحا �أن �أوب��ام��ا ال يريد ال�ضغط
على �إ�سرائيل لوقف اال�ستيطان مع �أن��ه ي��رى �أن حل
الدولتني يُذبح على يد احلكومة الإ�سرائيلية الأكرث
تطرفا وعن�صرية يف تاريخ �إ�سرائيل .
و�أ�شار �إىل �أن املوقف الفل�سطيني هو �أنه ال يجوز العودة
للمفاو�ضات دون وقف �شامل لال�ستيطان داخل القد�س
ويف ال�ك�ت��ل اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ،وم��رج�ع�ي��ة وا� �ض �ح��ة تقبل
�إ�سرائيل مبوجبها بدولة فل�سطينية م�ستقلة يف حدود
 ،67م�ؤكدا �أنه دون حتقيق هذين الأمرين ف�إن العودة
للمفاو�ضات تعترب انتحارا �سيا�سيا .

ح��ذر الأم�ي�ن ال�ع��ام لل��أمم امل�ت�ح��دة ،ب��ان ك��ي م��ون ،م��ن ان العن�صرية ما
زالت خطراً يهدد الأفراد واجلماعات العرقية بالعامل ،ودعا اىل التكاتف
للق�ضاء عليها.
وقال بان يف ر�سالة وزعها مكتب الأمم املتحدة يف ب�يروت ،ام�س مبنا�سبة
اليوم الدويل للق�ضاء على العن�صرية ،الذي ي�صادف اليوم اخلمي�س� ،إنه
رغ��م �أهمية التقدم ال��ذي �أح��رز ،م��ا زال تف�شي العن�صرية خطرا يتهدد
الأفراد واجلماعات العرقية والدينية يف العامل .
وو��ص��ف العن�صرية بانها خطر على اال�ستقرار وانتهاك ج�سيم حلقوق
الإن���س��ان وا� �ض��اف علينا �أن نتكاتف م��ن �أج��ل الق�ضاء على العن�صرية،
والريا�ضة هي �أح��د ال�سبل التي ميكن �أن تعني على بلوغ ه��ذا الهدف..
فلنجدد مبنا�سبة ه��ذا ال �ي��وم ال ��دويل ال�ت��زام�ن��ا بالق�ضاء ع�ل��ى التمييز
العن�صري وبتحقيق طموحنا �إىل متتع النا�س كافة بالعدالة وامل�ساواة
وحت��رره��م من اخل��وف  .ودع��ا ب��ان اىل ت�سخري ق��وة الريا�ضة يف الق�ضاء
على �آفة العن�صرية ،وقال انها فر�صة لت�سليط ال�ضوء على التناق�ض احلاد
بني القيم الإيجابية التي تنطوي عليها الريا�ضة وبني حوادث العن�صرية
املقيتة التي تطال بو�صمتها حتى بع�ض املناف�سات الريا�ضية املحرتفة .
ولفت اىل ان ذك��رى ه��ذا العام ككل ع��ام ت�صادف ذك��رى جم��زرة �شاربفيل
يف عام � .1960إذ لي�س بو�سعنا �أبدا �أن نن�سى مقتل  69من املتظاهرين
ال�سلميني املجهولني على �أيدي �شرطة جنوب �أفريقيا يف احتجاجاتهم �ضد
جور قوانني الف�صل العن�صري القائمة يف ذلك البلد.
وق��ال ب��ان لقد ُف� ّك��ك نظام الف�صل العن�صري منذ ذل��ك احل�ين و ُقطِ عت
�أ�شواط مهمة �أخرى مبكافحة العن�صرية ،ت�شمل �إبرام معاهدات و�إ�صدار
�إعالنات وو�ضع �إط��ار دويل ملكافحة العن�صرية ،وقيام العديد من الدول
ب�إر�ساء نظم وطنية حلماية الأ�شخا�ص من هذه الآفة.
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�ساركوزي يدعو الليبيني للوحدة
•• طرابل�س-وكاالت:

10

دع��ا الرئي�س الفرن�سي ال�سابق نيكوال �ساركوزي
الليبيني �إىل احلر�ص على وحدة بالدهم وحتقيق
امل���ص��احل��ة  ،حم ��ذرا م��ن �أن ف�شلهم ب�ع��د الثورة
�سيجلب تداعيات على كثري من دول العامل.
وج ��اء ذل��ك خ�ل�ال زي� ��ارة ق��ام ب�ه��ا � �س��ارك��وزي �إىل
ال �ع��ا� �ص �م��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ط��راب �ل ����س وم��دي �ن��ة بنغازي
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى ال�ث��ان�ي��ة ل �ب��دء العمليات
الع�سكرية ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
الناتو �ضد قوات العقيد الراحل معمر القذايف.

وو�صل الرئي�س ال�سابق �أم�س الأول برفقة وزير
اخلارجية ال�سابق �أالن جوبيه ووزير �سابق �آخر �إىل
مطار معيتيقة الع�سكري على منت طائرة خا�صة
ا�ست�أجرتها طرابل�س ،بناء على دعوة املجل�س املحلي
يف العا�صمة ،وفق رئي�سه �سادات البدري.
وق��ال �ساركوزي يف كلمة �ألقاها يف املجل�س املحلي
�سوف ينظر �إليكم �أطفالكم ب�إعجاب لأنكم قدمتهم
الدميقراطية  ،و�أ�ضاف ا�سهروا على وحدة ليبيا،
�إنها �أهم �شيء لديكم .
ودع��ا ��س��ارك��وزي ال�ق�ي��ادة الليبية �إىل دم��ج جميع
الليبيني حتى الذين عملوا يف ظل نظام القذايف،

ا�ستقالة وزير فرن�سي بف�ضيحة احتيال �ضريبي

�أما الذين تلطخت �أيديهم بالدماء فهذا �شيء �آخر
 ،و�أ��ض��اف �أن ليبيا بحاجة لكل الليبيني  .و�أ�شار
�إىل �أن من الأ�سباب التي دفعته �إىل اتخاذ موقف
م�ؤيد للثورة الليبية رغ��م حتذيره من قبل عدد
م��ن م�ست�شاريه �أن��ه مل�س �شجاعة �أع�ضاء املجل�س
االنتقايل ال�سابق الذي كان يرت�أ�سه م�صطفى عبد
اجلليل .وكان �ساركوزي قد توجه ب�صحبة رئي�س
احلكومة علي زيدان �إىل بنغازي معقل الثورة ،التي
احتفلت بالذكرى الثانية ملا ت�صفه بت�صدي املدينة
للرتل الع�سكري الذي �أر�سله القذايف لقمع الثورة
يف التا�سع ع�شر من مار�س �آذار عام .2011

•• باري�س-وكاالت:

�أعلنت الرئا�سة الفرن�سية ا�ستقالة وزي��ر خزانتها ج�يروم ك ��اوزاك ،ال��ذي يتوىل ملف التهرب
ال�ضريبي ،من من�صبه عقب �ساعات من فتح حتقيق يف ق�ضية احتيال �ضريبي عرفت با�سم ف�ضيحة
كاوزاك .وقالت الرئا�سة يف بيان �إن الرئي�س فران�سوا هوالند �أنهى عمل كاوزاك بناء على طلبه يف
�أعقاب �إعالن املدعني يف فرن�سا فتح باب التحقيق مع الوزير ب�ش�أن تقارير حتدثت عن احتفاظه
بح�ساب م�صريف �سري يف �سوي�سرا للتهرب من ال�ضرائب .وكان االدع��اء الفرن�سي قد طلب قبل
ذلك بثالث �ساعات فتح حتقيق ر�سمي يف الق�ضية التي باتت تعرف با�سم ف�ضيحة كاوزاك الذي
يقود احلملة �ضد التهرب ال�ضريبي يف البالد .وقال مكتب االدعاء يف باري�س �إنه طلب فتح حتقيق
�شامل يف الق�ضية بعد �أن �أظهر حتقيق �أويل �أن الرجل كان يتحدث عن ح�ساب �سري يف �سوي�سرا يف
ت�سجيالت تعود �إىل عام  .2000و�أ�شار االدعاء �إىل �أن ثمة ثالثة �شهود �أقروا ب�أن ال�صوت املوجود
يف الت�سجيالت هو �صوت الوزير ،بعد �أن قام ممثلو االدعاء بت�شغيل الت�سجيالت �أمامهم.

•• الفجر – تون�س  -خا�ص

د�شنت بلدية العا�صمة الفرن�سية
ب��اري ����س � �ص �ب��اح �أم ����س الأرب� �ع ��اء،
التمثال الن�صفي للزعيم التون�سي
الراحل احلبيب بورقيبة بالدائرة
ال �� �س��اب �ع��ة ،مب �ن��ا� �س �ب��ة ال ��ذك ��رى
ال �� �س��اب �ع��ة واخل �م �� �س�ي�ن لذكرى
ا�ستقالل تون�س م��ن اال�ستعمار
الفرن�سي!..
ل�ك��ن ت��ون����س  ،با�ستثناء احتفال
ر�سمي بق�صر الرئا�سة بقرطاج،
غابت عن معظم مدنها وجهاتها،
وع��ن ��ش��وارع�ه��ا و�أن�ه�ج�ه��ا معامل
الزينة واالحتفال بهذا اليوم.
وقد جت ّمع مئات من التون�سيني
ب� � ��� � �ش � ��ارع احل � �ب � �ي� ��ب ب ��ورق� �ي� �ب ��ة
ب��ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ت��ون���س�ي��ة وق� ��رروا
االح �ت �ف ��ال ب ��ال ��ذك ��رى ال�سابعة
واخل�م���س�ين ال��س�ت�ق�لال بالدهم
يف غياب تام لأي �شكل من �أ�شكال
�سجل
االحتفاالت الر�سمية حيث ّ
غ �ي��اب ت� ��ام ل�ل��أع�ل�ام وال ��راي ��ات
ال��وط �ن �ي��ة وال�ل�اف �ت��ات ال �ت��ي من
�ش�أنها �أن توحي باحتفال الدولة
بهذه الذكرى …
وقد �شهد ال�شارع غ�ضب املواطنني
وا�ستياءهم لعدم ايالء احلكومة
والأح��زاب ال�سيا�سية �أهمية لعيد
اال� �س �ت �ق�لال ال� ��ذي ن��ا��ض�ل��ت من
�أجله الأجداد على ح ّد تعبريهم،
وا��س�ت�غ��رب��وا م��ن ع��دم رف��ع العلم
التون�سي يف مثل ه��ذه املنا�سبة،
و�أ��ش��ار بع�ضهم �إىل �أنّ الرتويكا
احلاكمة ق�سمت البالد.
و�أع� � ��رب ب�ع����ض ال�ت��ون���س�ي�ين عن
ا�ستيائهم م��ن ع��دم �إح �ي��اء هذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ب�شكل ر��س�م��ي رغ ��م ما
حتمله ه��ذه ال��ذك��رى م��ن مكانة
يف ق �ل��وب ال�ت��ون���س�ي�ين ع �ل��ى حد
تعبريهم ،م�ؤكدين �أنّ اال�ستقالل
ه� ��و ث� �م ��رة ن �� �ض ��ال �أج � �ي� ��ال من
ال �ت��ون �� �س �ي�ين ،وان � ��ه م ��ن اخلط�أ
رب �ط��ه ف �ق��ط ب��ال��زع �ي��م بورقيبة
ح� �ت ��ى وان ك� � ��ان ه� � ��ذا الأخ �ي ��ر
�أه� � � ّم رم � ��وزه ال �ت��اري �خ �ي��ة وب ��اين
دول� ��ة اال��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�ق�لال احلديثة،
م�لاح�ظ�ين ان اخل �ل��ط ب�ين هذه
ال��ذك��رى الوطنية وامل��وق�ـ�ـ��ف من

املوكب فى باري�س

من مكر التاريخ يف ذكرى ا�ستقالل تون�س

ح�ضر بورقيبة يف باري�س ..وغاب عن �شوارع تون�س!..

بورقيبة هو �إ�ساءة لتاريخ تون�س
وتن ّكر له.
كما ف�سر ع��دد من احل�ضور هذا
"الفتور احلكومي" �إزاء املنا�سبات
الوطنية بوجود نوع من القطيعة
ب �ي�ن احل� �ك ��وم ��ة احل ��ال� �ي ��ة وب�ي�ن
ت��اري��خ ال �ب�ل�اد ،م ��ؤك��دي��ن يف ذات
الوقت وجود تناق�ض بني موقف
احل� �ك ��وم ��ة امل� �ع� �ل ��ن جت � ��اه رم� ��وز
ال��وط��ن و امل �ن��ا� �س �ب��ات الوطنية،
وب �ي��ن مم��ار� �س��ات �ه��ا ع �ل��ى �أر� � ��ض
ال��واق��ع ،و�أ� �ش��ار بع�ضهم �إىل"�أن
احلكام اجلدد لتون�س ال يعرتفون
برمزية  20مار�س".
وقد نقلت و�سائل �إع�لام تون�سية
�أم����س ردود فعل بع�ض امل�ؤرخني
ب� �خ� ��� �ص ��و� ��ص غ� � �ي � ��اب م� �ظ ��اه ��ر
االح �ت �ف��ال ب��ذك��رى اال�ســـتقالل
� �ش �ع �ب �ي��ا وج� �ه ��وي ��ا واقت�صارها
ع� �ل ��ى اح �ت �ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��االت ر�ســـمية
بروتوكولية..
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق اع �ت�ب�ر امل � ��ؤرخ
التون�سي عبد اجلليل بوقرة� ،أنّ

جتاهل االحتفال بهذه الذكرى
ع �ل ��ى امل �� �س �ت ��وى ال ��ر�� �س� �م ��ي ،هو
جت��اه��ل ال مي�ك��ن تف�سريه �سوى
ب��اال��س�ت�ه�ت��ار مب�ع�ن��ى اال�ستقالل
ورمزيته على اعتباره ا�ستقالل
ل� �ل � ��إرادة ال �ت��ون �� �س �ي��ة ا�ستقالال
ل�ل�ق��رارات ال�سيادية على جميع
امل�ستويات ولي�س جمرد ا�ستقالل
للإدارة.
وتخوف بوقرة من �أن يكون هذا
ال�ت�ج��اه��ل ت�ن�ك��را �أو ت��راج�ع��ا عن
امل�ك��ا��س��ب احل��دي�ث��ة ال �ت��ي حققها
ج �ي ��ل اال�� �س� �ت� �ق�ل�ال خ ��ا� �ص ��ة �أنّ
الأو�ساط ال�سيا�سية عبرّ ت �أخريا
عن تخوفها مما ميكن �أن يهدد
امل��در� �س��ة ال �ع �م��وم �ي��ة واحلديثة
ال �ت��ون �� �س �ي��ة م ��ن ت �غ �ي�ير ج ��ذري
لوجهتها وخ�صو�صيتها كمدر�سة
وطنية تون�سية حديثة عمومية
وجمانية وخمتلطة.
من جهته الحظ الأ�ستاذ م�صطفى
التليلي ،ب�أنه لي�ست امل��رة الأوىل
التي تتجاهل فيها احلكومة مثل

ه��ذه ال��ذك��رى الوطنية الهامة،
وق ��ال  ":ف�ل�ن�ت��ذك��ر  15اكتوبر
و 25جويلية و 20جانفي و9
افريل عندما خ��رج رج��ال ون�ساء
و�أطفال و�شيوخ لالحتفال بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ات يف ظ��ل �صمت ر�سمي
وكان الأمر ال يهم احلكومة".
واعترب عدم تثمني الدولة لهذه
املنا�سبات الوطنية امله ّمة "تنكر
لتاريخ البالد التون�سية ".
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن م� ��ا ح � ��دث هو
نتيجة ق� ��راءة �سلبية وعدمية،
ح�سب ق��ول��ه ،ي��رى �أ�صحابها �أن
دول ��ة اال��س�ت�ق�لال اخ �ت��ارت نهجا
تغريب ّيا ،وان االحتفال مبثل هذه
املنا�سبات الوطنية املرتبطة بها
مبثابة الدعوة ملوا�صلة ذات النّهج
ال�ت�غ��ري�ب��ي ال �ت��ي ي�ع�م��ل �أ�صحاب
مثل هذه القراءات جاهدين على
�إل �غ��ائ��ه م��رت�ك��زي��ن يف ذل ��ك على
بع�ض مواطن الإخفاق ،مما �أدى
�إىل م��ا ي�شبه التنكر للمكا�سب
ال�ت��ي حتققت م�ن��ذ اال��س�ت�ق�لال ،

يف�سر جتاهل ح ّكام اليوم ملثل
وما ّ
هذه املنا�سبات .
من جهته� ،أدان امل��ؤرخ واجلامعي
امل�خ�ت����ص يف ال �ت��اري��خ ال�سيا�سي
امل�ع��ا��ص��ر خ��ال��د ع�ب�ي��د ،يف مقال
ل��ه ب ��إح��دى ال���ص�ح��ف التون�سية
احل��ال التي ب��ات فيه العيد وهي
كما ي�ق��ول "�أ�شبه ب��احلِ ��داد على
رم��زي�ت��ه ودالل �ت��ه ،ح��ال ب��ات من
�شبه امل�ؤ ّكد �أنّه ث ّمة من يدفع كي
ت�ت��وارى ه��ذه ال��رم��زي��ة يف ظالل
مت�شابكة ،ت�شابك الو�ضع احلايل
يف ت��ون ����س وتعقّده" و�أ� � �ض ��اف،
"فك�أنّ �أعيادنا باتت م�آمت يف م�آدب
املرت ّب�صني بهذه البالد ،ورهين ٌة
ل�ك� ّ�ل م��ن يعتقد �أ ّن ��ه �أ��ص�ب��ح قدَر
هذه البالد ّ
ولكل من يفرك يديه
ظنّا منه �أ ّن��ه مُ ّكن فيها ،لكن...
�إىل حني !".
و� �ش �دّد عبيد على ان��ه "ال ميكن
لأيّ ك� ��ان �أن ي� �ح� � ّرف التاريخ
ع� ��ن م ��وا�� �ض� �ع ��ه ،ت� ��اري� ��خ ن�ضال
التون�سيني � �ض � ّد اال��س�ت�ع�م��ار ،ال

يف �أغنية يت�ض ّمنها �ألبومها اجلديد

كارال �ساركوزي تهجو البطريق فرن�سوا هولندا!..
•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

رميوند وزوجته ال يخفيان عدم
احرتامها للبطريق  .رميوند هو
اال�سم امل�ستعار للرئي�س الفرن�سي
ال�سابق نيكوال �ساركوزي يف واحدة
م��ن الأغ � ��اين اجل ��دي ��دة ال� ��واردة
يف البوم ك��ارال ب��روين �ساركوزي،
�سيتم توزيعه �شهر �أفريل القادم.
البطريق هو عنوان �أغنية �أخرى
يف نف�س الأل� �ب ��وم ،ت��ر��س��م �صورة
� �س �ل �ب � ّي��ة ل �ل��رئ �ي ����س اال�� �ش�ت�راك ��ي
احل��ايل فران�سوا ه��والن��د ،وكيف
ال ت�ستح�ضر ال���ص��ورة الر�سمية
للرئي�س عندما تتحدث الأغنية
عن البطريق مبفرده يف حديقته
؟
يف حوار ملج ّلة نوفيل اوبزرفاتور
ال �ف��رن �� �س �ي��ة� ،أو�� �ض� �ح ��ت �سيدة
فرن�سا الأوىل ال�سابقة �أنّ هذه
الأغنية تتع ّلق بالنا�س الغليظني،
وامل� ��زع � �ج�ي��ن وث� �ق� �ي� �ل ��ي ال� �ظ ��ل،
املجاملة والكيا�سة ف�ضيلة ،و�أنا
ال �أج ��د الأع� ��ذار لأول �ئ��ك الذين
ال ميلكونها � .إ ّال �أ ّن �ه��ا مل ت�شر
�إىل فران�سوا هوالند  ،رغ��م علم
اجلميع ب�أن كارال بروين �صدمت
ب��ال �ط��ري �ق��ة ال� �ت ��ي ت� �ع ��ام ��ل بها
فرن�سوا هولندا ورفيقته فالريي
تريروايلر  ،معهما خالل عمل ّية
انتقال ال�سلطة يف االليزيه 15
ماي .2012
م �ت �ع � ّه��دة �أع� �م ��ال ك� ��ارال ب ��روين،
ف�ي�رون� �ي ��ك رام� � �ب � ��ازو ،ت � ��رى �أنّ
ال �ت ��أوي��ل ح� � ّر  ،وق��ال��ت الغريب
�أن ال�صحفيني املتابعني لل�ش�أن
ال�سيا�سي يرون يف الأغنية �إ�شارة

كارال بروين �ساركوزى

ال�صورة الر�سمية للبطريق

مي�ك��ن لأيّ ك ��ان �أن ي��زه � َو ب�أنّه
�سيخلق التاريخ البديل ،التاريخ
امل���ض��ادّ ،لأ ّن��ه وبب�ساطة ال يوجد
�إ ّال يف وع�ي��ه والوع �ي��ه املت نْ
ّ�سمي
باحلقد والرغبة يف الث�أر واجلهل
ب��ال�ت��اري��خ ومفا�صله ،لأ ّن ��ه ّ
وبكل
�صدق ال ميكن �أبدا �أن ُيكتب هكذا
تاريخ ! فما هكذا ُيورد التاريخ!.
واع �ت�بر �أن ع�ي��د اال��س�ت�ق�لال هو
عيد انعتاق بلد هو تون�س وذكرى
ّ
�ضحى
كل ال�شعب التون�سي الذي ّ
م ��ن �أج �ل �ه��ا ف �ه��ل م ��ن احل � ��قّ �أن
نغمطه االحتفال بهذه الذكرى
العزيزة عليه؟.
ه��ذا وق��د ق��ال رئي�س حركة نداء
ت��ون ����س ال �ب��اج��ي ق��اي��د ال�سب�سي
يف ت�صريح �إذاع� ��ي �أم ����س �أن من
مل ي���س��اه��م يف ال �ك �ف��اح الوطني
�ضد اال�ستعمار ال يهتم بذكرى
اال�ستقالل وهذا ما يف�سر غياب
املظاهر االحتفالية يف البالد.
وق� ��ال ال���س�ب���س��ي ن �ح��ي الرئي�س
امل��رزوق��ي ع�ل��ى اح�ت�ف��ال��ه بذكرى

اال�� �س� �ت� �ق�ل�ال ون� �ث� � ّم ��ن خطابه
مبنا�سبة ه��ذه ال��ذك��رى ,م�ضيفا
غياب مظاهر االحتفال بذكرى
اال�� �س� �ت� �ق�ل�ال يف امل� � ��دن تتحمل
م�س�ؤوليته احلكومة".
وك ��ان ال��رئ�ي����س امل ��ؤق��ت املن�صف
املرزوقي قد �أكد �أم�س يف خطاب
باملنا�سبة� ،أنّ التون�سيني يربهنون
يف هذا اليوم على وفائهم للما�ضي
ول�ت���ض�ح�ي��ات الآب � ��اء والأج� � ��داد،
داعيا �إياهم ليكونوا �أي�ضا �أوفياء
للم�ستقبل لأطفالهم و�أحفادهم،
متذكرين دوما �أن �أجمل تعريف
للوطن هو الذي يقول �إنه الأر�ض
التي ورثناها من �آبائنا و�أجدادنا
وا�ستعرناها من �أحفادنا وعلينا
�إرجاعها لهم يف �أح�سن حال.
ودع��ا امل��رزوق��ي �إىل ب�ن��اء الدولة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة وامل �ج �ت �م��ع احل ّر
ال�ت�ع�دّدي بعيدا ع��ن ك��ل �أ�صناف
العنف ال�سيا�سي ال�ت��ي ميكن �أن
يتوا�صل �سنينا وع�ق��ودا يف �شكل
�أو �آخ ��ر م �ه��ددا �أه ��م م��ا من�ل��ك :

ال��وح��دة الوطنية و�إرادة العي�ش
امل�شرتك.
يف ح�ين اع�ت�برت ح��رك��ة النه�ضة
يف بيان لها�" ،إن حتقيق �أهداف
ال � �ث� ��ورة يف احل ��ري ��ة وال� �ك ��رام ��ة
وال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة يف �إط ��ار
هوية �شعبنا العربية الإ�سالمية
هو امل�ضمون احلقيقي لال�ستقالل
ال � � ��ذي ن ��دع ��و �إىل حت �ق �ي �ق��ه يف
ت�ضافر جلهود كل �أبناء الوطن يف
ال�سلطة وخارجها.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك ��د ال�ط��اه��ر هميلة
ال� �ن ��ائ ��ب يف امل �ج �ل ����س الوطني
الت�أ�سي�سي �أنّ ال�شعب التون�سي
مل يحتفل بعيد اال�ستقالل لأنّ
ال�تروي�ك��ا ال تعرتف ب��ه ،م�ضيفا
 :لو كانت الرتويكا تعرتف بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ع� ّم��ت ال�ف��رح��ة البالد
ول �ك��ن ي�غ�ل��ب ال �ي��وم ع�ل��ى البالد
احل ��زن وال ي��وج��د ب�ه��ا ول ��و علم
واحد.
و�أ�� �ض ��اف �أن� ��ا ح��زي��ن لأنّ تون�س
حزينة اليوم ..
ي��ذك��ر �أن ت��ون ����س حت �ت �ف��ي بعيد
ا� �س �ت �ق�لال �ه��ا ال� � ��ذي ي ��واف ��ق 20
م��ار���س ع��ام  ،1956ي��وم التوقيع
ع �ل��ى وث �ي �ق��ة اال� �س �ت �ق�ل�ال ال ��ذي
يع ّد احلبيب بورقيبة باين دولته
احلديثة.

التوترات الطائفية تهدد العراقيني
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال��ت ��ص�ح�ي�ف��ة ن �ي��وي��ورك ت��امي��ز الأم�ي�رك� �ي ��ة ام�س
�إن حمافظة الأن �ب��ار ب��رزت كنقطة ارت �ك��از للمقاومة
املت�صاعدة يف ال�ع��راق �ضد احلكومة امل��رك��زي��ة  ،و�ضد
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل
�أن ه��روب راف��ع العي�ساوي ،وزي��ر املالية و�أرف��ع �سيا�سي
�سني يف حكومة رئي�س الوزراء نوري املالكي ،م�ؤخرا يُعد
�أحدث دليل على �أن التوترات الطائفية امل�ستمرة تبدد
�أي �آم��ال معقودة على اال�ستقرار ال�سيا�سي والوحدة
الوطنية يف البالد.
ونقلت عن دبلوما�سي �أمريكي رف�ض الك�شف عن ا�سمه
مراعاة لأ�صول الربوتوكول القول من اخلطورة مبكان
�أن تكون هناك �أقلية تعي�سة من ال�سكان على احلدود مع
�سوريا ،ويف هذه احلالة �سيكون هناك احتمال لأن ينتقل

ما يحدث يف �سوريا �إىل حمافظات العراق الغربية .
وو�صفت نيويورك تاميز العي�ساوي ب�أنه �صوت اعتدال
يف بلد ي��زداد فيه الإح�سا�س باحلاجة �إىل التح�صن يف
وج��ه احلكومة  .ثم �إن اخل��وف بح�سب ال�صحيفة من
�أن املالكي يعمد �إىل تهمي�ش ال�سنة �شعور ظهر �إىل
العلن حتى �أثناء رحيل القوات الأمريكية من العراق
بنهاية  .2011ومل يكن العي�ساوي وال طارق الها�شمي
نائب الرئي�س الذي ف ّر �إىل تركيا بعد �أن اتهمه املالكي
وح� ِك��م عليه بالإعدام
بالإ�شراف على فرقة اغتياالت ُ
فيما بعد -وحدهما ال�ه��ارب��ان ،فهناك زع�م��اء �سنيون
�آخرون �آثروا االختباء �أي�ضا.
بيد �أن م�شاكل العي�ساوي ه��ي التي اع� ُت�برت الق�ضية
امل �ح��وري��ة ل ��دى ال���س�ن��ة ع �ل��ى م��ا ي �ب��دو وق ��د ا�ستجار
العي�ساوي بال�شيخ �أحمد �أبو ري�شة ،وهو زعيم قبلي قاد
حركة ال�صحوة �ضد تنظيم القاعدة يف العراق.

ً
متهيدا لت�سليمه �إىل ليبيا
حب�س قذاف الدم

•• القاهرة-وكاالت:

�إىل �شخ�صية �سيا�سية ،يف حني
�أنّ غريهم من املهن الأخ��رى قد
يفكرون يف �شخ�ص �آخر  .ويف ذات
ال�سياق� ،أ��ش��ارت ب�سخرية �إىل �أنّ
كلمة �سوفيتيل وردت يف �إحدى
الأغ�ن�ي��ات :وق��د ي��رى �صحفيون
يف ذل ��ك �إ�� �ش ��ارة �إىل اال�شرتاكي
�شرتاو�س ك��ان( ال��ذي تعلقت به
بع�ض الف�ضائح اجلن�سية) يف حني
�سجلت قبل عام .
�أنّ الأغنية ّ
و�أق �� �س �م��ت ف�ي�رون �ي��ك� ،أن ك ��ارال
بروين والدار املنتجة لال�سطوانة
ال ت�سعى ب ��أي �شكل من الأ�شكال
ل �ل�تروي��ج ل�ل�أل �ب��وم ع�ب�ر �إ�شاعة
ت � �ق� ��ول ب �ت �� �ص �ف �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ح�سابات
�سيا�س ّية.
الأغلبية اال�شرتاكية احلاكمة يف

فرن�سا ،مل ت��رد بعد الفعل على
�أغنية ال�سيدة الأوىل ال�سابقة.
واكتفى النائب اال�شرتاكي جان
ك��ري���س�ت��وف ك�م�ب��ادل�ي����س يف ردّه
على ��س��ؤال ل�صحيفة لوفيغارو،
بالقول :مل �أرى ،مل ا�سمع ،وغري
مهت ّم ...
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اع �ت�ب�ر كري�ستيان
جاكوب ،رئي�س كتلة نواب االحتاد
من اج��ل اجلمهورية يف الربملان
ال �ف��رن �� �س��ي ،اجل �م �ع��ة� ،أن �أغنية
ك� ��ارال ب� ��روين ال �ت��ي ت���ش�ير فيها
�إىل �أنّ فران�سوا هوالند كان غري
م �ه��ذب اخ �ت��زال م�ت���س� ّرع ميكن
�أن اط��رح مالحظات �أخ��رى على
فران�سوا هوالند ولكن �أعتقد �أن
م��ا مت ه��و اخ �ت��زال م�ت���س� ّرع� ..أنا

�أف�ضل البقاء يف ميدان ال�سيا�سة،
م�ضيفا� :إي �ق��اع الأغ �ن �ي��ة جميل
ومكتوبة ب�شكل جيد .
�إنّ �أغنية كارال بروين يبدو وك�أنّها
تتنزّل يف خانة فنون انتقام امر�أة
 .وعلى عك�س ما تقول ،فان كارال
ال ت��زال مغرمة بال�سيا�سة ،وهي
ت�ت�خ� ّل��ى ت��دري�ج�ي��ا ع��ن �شروطها
للعودة �إىل �ساحتها.
ف �ف��ي �أك �ت ��وب ��ر ،ا� �س �ت �ب �ع��دت ع ��ودة
زوج �ه��ا ل�ل�ح�ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،بل
�أ ّك��دت ا�ستحالة ذلك .يف فيفري،
ن �ق��ل ع �ن �ه��ا امل ��وق ��ع االل� �ك�ت�روين
�أت�ل�ان �ت �ي �ك��و ت��و ّق �ع �ه��ا ان جتمع
اجل ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن رئا�س ّية
 2017بني مارين لوبان زعيمة
ال� �ي� �م�ي�ن ال �ف ��رن �� �س ��ي املتطرف

واال�� �ش�ت�راك ��ي ف��رن �� �س��وا هولند،
وق��ال��ت ميكن لنيكوال �ساركوزي
�أن يقي فرن�سا من هذا ال�سيناريو
املفزع ..ولكن من جهتي ال ارغب
يف عودته من جديد .
ورغ��م ك��ل ه��ذا ،ف��ان �أغنية كارال
ب��روين تعطي انطباعا معاك�سا،
وقد ت�ساءل مقرب من �ساركوزي
بابت�سامة عري�ضة ،متى �ستدور
م� �ب ��اراة ال� �ع ��ودة ب�ي�ن رمي ��ون ��د و
البطريق  ،م�ضيفا وم��اذا لو عاد
رمي��ون��د؟  ،يف �إ� �ش��ارة �إىل عبارة
خمت�صرة ل�ف��ران���س��وا ه��والن��د يف
�صالون الزراعة ،ردا على الطفل
ال� � ��ذي ي ��ري ��د �أن ي � ��رى نيكوال
�� �س ��ارك ��وزي� :أن � ��ت ل ��ن ت� ��ره م� � ّرة
�أخرى.

ق��رر ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام امل���ص��ري حب�س �أح�م��د ق��ذاف الدم
من�سق العالقات امل�صرية الليبية يف عهد معمر القذايف
ث�لاث�ين ي��وم��ا ع �ل��ى ذم ��ة التحقيق،
عقب ت�سليم نف�سه لل�شرطة امل�صرية
وال���ش��رط��ة ال��دول�ي��ة �إن�ت�رب��ول �أم�س
الأول ،ب �ع��د ح �� �ص��ار م �ن ��زل ��ه ،كما
اعتقلت ال���ش��رط��ة �أي���ض��ا م�س�ؤولني
ل�ي�ب�ي�ين اث �ن�ي�ن � �س��اب �ق�ين ا�ستجابة
ل �ط �ل��ب احل �ك ��وم ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة .وق ��ال
ك��ام��ل �سمري جرج�س رئي�س مكتب
ال� �ت� �ع ��اون ال� � ��دويل مب �ك �ت��ب النائب
ال�ع��ام امل���ص��ري �إن مكتبه ق��رر حجز
ق��ذاف ال��دم ثالثني يوما ال�ستيفاء
��ش��روط ت�سليمه لليبيا .و�أ� �ض��اف يف
وقت الحق �أن مكتبه قرر �أي�ضا حجز
علي ماريا ،وه��و �سفري �سابق لليبيا
مب�صر ،و�أحم�م��د من�صور ال��ذي كان
مقربا من القذايف ،ثالثني يوما لكل منهما.
ويف وق��ت �سابق ق��ال جرج�س التهم امل�ط�ل��وب��ون فيها
كلها ف�ساد م��ايل ،وطلبنا �أن توافينا ليبيا باتفاقيات
التبادل املوقعة بينها وبني م�صر ،و�أن تر�سل �أدلة تثبت

االتهامات لنتخذ �أو ال نتخذ قرار الت�سليم.
من جهته قال مدير الأمن العام امل�صري اللواء �أحمد
حلمي �إن قذاف الدم �سلم نف�سه لل�شرطة بعد حما�صرة
منزله وتبادل �إطالق النار معه ا�ستمر �ساعات طويلة.
و�أ� �ض��اف �أن ال���ش��رط��ة �أل �ق��ت القب�ض
�أي �� �ض��ا ع �ل��ى ع �ل��ي م ��اري ��ا و�أحممد
م �ن �� �ص��ور ،و�أن اح� �ت� �ج ��از الثالثة
مت ا��س�ت�ج��اب��ة ل�ط�ل��ب م��ن ال�شرطة
الدولية التي طلبت منها ال�سلطات
ال �ل �ي �ب �ي��ة �إل � �ق� ��اء ال �ق �ب ����ض عليهم
للتحقيق معهم يف ق�ضايا يف ليبيا.
وقبيل م�غ��ادرت��ه منزله ق��ال قذاف
ال ��دم يف ت�صريحات تلفزيونية �إن
م�سلحني هاجموا منزله ليل االثنني
ال�ث�لاث��اء و�إن ا�شتباكات ج��رت بني
امل�سلحني وحر�سه اخلا�ص ،م�ضيفا
هناك �إ��ص��اب��ات يف �صفوفنا و�أعتقد
�أن هناك �إ�صابات �أخ��رى يف الطرف
الآخ��ر .وقلل ق��ذاف ال��دم من �أهمية
توقيفه ،وقال �إنه �سيقدم بالغا للنائب العام امل�صري
�ضد ال�سلطات الليبية ،م�ضيفا يف ات�صال هاتفي مع
وكالة ال�صحافة الفرن�سية �أنا يف طريقي الآن للنائب
العام ب�صحبة حمامني .

بريطانيا تعني رئي�س ًا جديد ًا للأركان
•• لندن-يو بي �أي:

�أعلنت وزارة الدفاع الربيطانية ،ام�س �أن اجلرنال
نيكوال�س هاوتون� ،سيخلف اجلرنال ديفيد ريت�شارد
كرئي�س �أرك��ان ال�ق��وات امل�سلحة اعتباراً من متوز-
يوليو املقبل.
وقالت الوزارة �إنها اختارت اجلرنال هاوتون ،البالغ
من العمر  58عاماً ،ليحل حمل اجلرنال ريت�شاردز
الذي ي�شغل املن�صب منذ عام .2010
وا��ض��اف��ت �أن امللكة اليزابيث الثانية �صادقت على
تعيني اجلرنال هاوتون رئي�ساً جديداً لأركان الدفاع

اخلميس  21 -مارس  2013م  -العـدد 10746

عربي ودويل

اعتباراً من �صيف العام احلايل .وقال وزير الدفاع
الربيطاين ،فيليب هاموند� ،إن��ه يتطلع للعمل مع
رئي�س الأرك� ��ان اجل��دي��د ملوا�صلة العمل يف ادخال
ا�صالحات جذرية على ال��وزارة وبناء قوة ع�سكرية
جديدة .
وا�شاد هاموند باجلهود التي بذلها اجلرنال ريت�شاردز
يف جميع انحاء العامل ،مبا يف ذلك افغان�ستان وليبيا
وك��ان اجل�نرال ريت�شاردز هاجم التخفي�ضات التي
اقرتها حكومة ب�لاده على ميزانية ال��دف��اع ،وحذّر
من �أنها �ستجعل القوات امل�سلحة الربيطانية غري
قادرة على تنفيذ كافة املهام املوكلة �إليها.
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االحتالل يعتقل طالب مدار�س يف ال�ضفة
•• القد�س املحتلة-يو ي �آي:

اعتقلت ق��وات اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،صباح ام�س ،ع�شرات الطالب
الفل�سطينني بعد مداهمة  3مدار�س مبدينة اخلليل جنوب ال�ضفة
الغربية.
وق� ��ال م �� �ص��در ف�ل���س�ط�ي�ن��ي حم �ل��ي �إن ق� � � ّوات ك �ب�ي�رة م��ن اجلي�ش
الإ�سرائيلي اقتحمت مدار�س ،طارق بن زي��اد ،واخلليل الأ�سا�سية،
والإبراهيمية ،يف املنطقة اجلنوبية ملدينة اخلليل ،وب��د�أت عمليات
اعتقال لع�شرات الطالب .
ً
ً
وقدر امل�صدر عدد الطالب مبا يزيد عن  30طالبا فل�سطينيا جرى
نقلهم اىل مركز �شرطة كريات �أربع .

ويف �سياق منف�صل ،اعتقل اجلي�ش الإ�سرائيلي ،فجرا ،الفل�سطيني،
عدي اخلطيب ،بعد مداهمة منزله يف منطقة الهجرة مبدينة دورا
جنوب حمافظة اخلليل ،فيما جرى مداهمة حميط جامعة اخلليل
باملدينة .وي�شن اجلي�ش الإ�سرائيلي منذ فرتة حمالت اعتقال �ضد
الفل�سطينيني طالت الأط�ف��ال بذريعة ر�شق اجلي�ش الإ�سرائيلي
باحلجارة .اىل ذلك ،ن�صبت قوات اجلي�ش الإ�سرائيلي� ،صباح ام�س
حاجزين طيارين مبدينة القد�س.
وقال م�صدر مقد�سي �إن اجلي�ش الإ�سرائيلي ن�صب حاجزين يف �شارع
رقم  1و �ضاحية الربيد باملدينة ،وقام ب�إيقاف احلافالت العاملة
على خ��ط ال�ق��د���س-رام اهلل ،والتفتي�ش يف بطاقات الفل�سطينيني
ال�شخ�صية.

حتذير من تراجيديا اجتماعية و�أمنية يف تون�س
•• تون�س – الفجر  -خا�ص:

ع�ّب�رّ اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي �شوقي
ع �ب �ي��د امل �� �س �ت �� �ش��ار االق� �ت� ��� �ص ��ادي
ال�سابق للرئي�س التون�سي امل�ؤقت
من�صف امل��رزوق��ي ،يف مقال ن�شره
ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت��ه اخل��ا� �ص��ة مبوقع
الفاي�سبوك  ،عن خماوفه مما قد
ت ��ؤول �إل�ي��ه الأو� �ض��اع االقت�صادية
واالجتماعية يف تون�س.
وح� �م� � ّل ع �ب �ي��د م �� �س ��ؤول �ي��ة تدين
الأو��ض��اع احلالية لكل من رئي�س
حركة النه�ضة الإ�سالمية را�شد
الغنو�شي ورئي�س احلكومة ال�سابق
حمادي اجلبايل و الرئي�س امل�ؤقت
املن�صف امل��رزوق��ي وعلي العري�ض
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��اب��ق ورئي�س
احل�ك��وم��ة احل ��ايل وم�صطفى بن
ج�ع�ف��ر رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الوطني
الت�أ�سي�سي وك��ذل��ك لبع�ض قادة
امل �ع��ار� �ض��ة ،م � ّذك ��را ب � ��أنّ خم�سني
باملائة من الناخبني مل ي�شاركوا يف
انتخابات � 23أكتوبر .2011
وت� ��� �س ��اءل ع �ب �ي��د مل � ��اذا ن �ع �ج��ز عن
ال�ق�ي��ام ب��الإ��ص�لاح��ات ال�ضرورية
يف حني تتجه تون�س نحو و�ضعية
كارثية ،م�ستغربا اهتمام الأغلبية
احلاكمة واملعار�ضة باال�ستحقاقات
االنتخابية وحدها.
واعترب اخلبري �شوقي عبيد �أن ما
يحدث مع حكومة النه�ضة الثانية
ه ��و مب �ث��اب��ة ال �ق �ف��زة يف املجهول
ال�ت��ي ال تب�شر ب��اخل�ير � �س��واء كان
ذل��ك من الناحية االقت�صادية �أو

�أنّ الإمعان يف احليف االجتماعي
ميكن �أن يقود املواطنني اليائ�سني
نحو التطرف ويت�س ّبب يف �صعود
تيارات �أق�صى اليمني والي�سار مبا
ق��د يف�ضي �إىل ح ��راك اجتماعي
واىل �أعمال �شغب مدمرة.
ي��ذك��ر �أنّ ت��ون ����س ت���ش�ه��د موجة
م��ن ارت �ف ��اع الأ� �س �ع��ار والت�ضخم
تثري ا�ستياء املواطنني وغ�ضبهم،
ويرى فيها اخلرباء تهديدا جد ّيا
للطبقة الو�سطى ،وب��واب��ة فقدان
تون�س لتوازنها املجتمعي وبالتايل
تهديدا ال�ستقرارها االجتماعي،
�إ��ض��اف��ة �إىل �أن م��ن نتائج تدهور
الو�ضع الأم�ن��ي نفور امل�ستثمرين

م ��ن ت��ون ����س .ع�ل�م��ا �أن احلكومة
اجل ��دي ��دة و� �ض �ع��ت م �ق��اوم��ة هذه
العوامل يف �صدارة �أولوياتها.
�سجل خ�لال الأ�سبوع املا�ضي
كما ّ
ع ��ودة  ،وت �ع �دّد ح ��االت حم ��اوالت
االن�ت�ح��ار ح��رق��ا ح�ي��ث �أق ��دم عون
�أمن على حماولة �إ�ضرام النار يف
ج�سده بعد �سكبه للبنزين �أمام
مق ّر وزارة الداخلية وذل��ك خالل
وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة نظمها �أع ��وان
�أم ��ن ،ك�م��ا ت��زام�ن��ت ه��ذه احلادثة
مع �إقدام امر�أة على �سكب البنزين
على ج�سدها و�إل�ق��اء بنف�سها من
�إح� ��دى ال �ع �م��ارات ل�ت�ل�ق��ى حتفها
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إىل حم��اول��ة �شاب

�آخ��ر �إ� �ض��رام ال�ن��ار يف ج�سده قبل
�أن يتدخل احلا�ضرون يف حماولة
لإنقاذه.
ف�سر املخت�صون يف الأمرا�ض
و قد ّ
النف�سية ت�ك��رار عمليات االنتحار
يف ف �ت��رة ق �� �ص�ي�رة ب � ��أن ��ه ر�سالة
�أراد امل �ن �ت �ح��رون �إي �� �ص��ال �ه��ا �إىل
رج��ال ال�سيا�سة وت��دل على حالة
ال�ي��أ���س و الإح �ب��اط ال�ت��ي يعي�شها
ال���ش�ب��اب ال�ت��ون���س��ي ب�سبب تفاقم
ظاهرة البطالة وان�ع��دام الأم��ن و
اال�ستقرار بالبالد.
و�أك��دوا �أنّ القيام بعمليات انتحار
�أم��ام العموم تدل على �أنّ عمل ّيات
االن�ت�ح��ار ه��ذه مرتبطة ب�أ�سباب
اقت�صادية و لي�س �شخ�صية.
وي ��ؤك��د الأخ �� �ص��ائ �ي��ون يف العلوم
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة �أن
ا� �س �ت �م��رار احل ��رم ��ان والتهمي�ش
والفقر امل��دق��ع والبطالة �ستدفع
بالتون�سيني �إىل القيام بانتفا�ضة
�شعبية .
وي��ذك��ر �أنّ ع�ل��ي ال�ع��ري����ض رئي�س
احل� �ك ��وم ��ة اجل� ��دي� ��د ،ت �ع �ه��د بان
ح �ك��وم �ت��ه � �س�ت�رك��ز ع �ل��ى حتقيق
�أرب��ع �أول��وي��ات هي تو�ضيح الر�ؤية
ال�سيا�سية وتهيئة الظروف لإجراء
االن �ت �خ��اب��ات يف �أف �� �ض��ل الظروف
و�أ�� �س ��رع الأوق � � ��ات وب �� �س��ط الأم ��ن
وم �ق��اوم��ة اجل��رمي��ة واالنحراف
وال�ع�ن��ف مهما ك��ان ن��وع��ه ولونه،
وم��وا� �ص �ل��ة ال�ن�ه��و���ض باالقت�صاد
وال �ت �� �ش �غ �ي��ل وم��وا� �ص �ل��ة مقاومة
ارتفاع الأ�سعار .

•• الفجر – تون�س  -خا�ص

وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا ال���ش��رع�ي��ة ولي�ست
بحاجة ملنظمات قد تنطوي على
خماطر التحول �إىل ميلي�شيات
حزبية ،ف�نرى يف �شوارعنا حرب
ميلي�شيات مثلما ح��دث يف �أكرث
م��ن بلد .وق��د نفي رئي�س حركة
النه�ضة را�شد الغنو�شي �أن يكون
كالم املن�صف املرزوقي هذا دعوة
�إىل ّ
حل رابطات حمايــة الثورة.
وق��ال الغنو�شي امل��رزوق��ي دعاها
ل�لان �� �ض �م��ام � �ض �م �ـ��ن م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف �إطار القانون.
من جهته جدد �أم�س القيادي يف
احل��زب اجلمهوري �أحمد جنيب
ال�شابي ،دعوته �إىل ��ض��رورة حل
راب�ط��ات حماية ال�ث��ورة مل��ا تمُ ثله
م��ن خ�ط��ر ع�ل��ى �أم ��ن وا�ستقرار
ال �ب�لاد ع�ل��ى ح��د ت �ع �ب�يره .وقال
ال �� �ش��اب��ي يف ب��رن��ام��ج �إذاع� � ��ي� ،أن

جميع الأحداث تدل على �أن هذه
ال��راب�ط��ات لي�ست جمعية مدنية
ب ��ل ه ��ي جم �م��وع��ة متخ�ص�صة
يف االع � � �ت � � ��داء ع� �ل ��ى اخل� ��� �ص ��وم
ال�سيا�سيني وهذا حمرما قانونا.
واقرتح �أحمد جنيب ال�شابي على
�أع�ضاء رابطات حماية الثورة غري
املورطني يف �أي جرمية االن�ضمام
�إىل �أحزاب �أو جمعيات �أخرى.
ي�شار �إىل �أنّ �أحزاب املعار�ضة تتهم
ح��رك��ة ال�ن�ه���ض��ة وح ��زب امل�ؤمتر
برعاية هذه الرابطات ،وتعتربها
ملي�شيات يف خدمتها وم�س�ؤولة
عن ظاهرة العنف ال�سيا�سي.
ويف هذا ال�سياق� ،أفاد الأمني العام
امل�ساعد باالحتاد العام التون�سي
لل�شغل ،وع�ضو اللجنة امل�شرتكة
للتحقيق يف �أح ��داث  4دي�سمرب
امل��ا��ض��ي ،امل��ول��دي اجل�ن��دوب��ي� ،أن

ا�ستمرار االحتجاجات يف تون

االج�ت�م��اع�ي��ة ،م���ش�يرا �إىل وجود
خ�ب�راء � -أق ��ل ت �� �ش��ا�ؤم��ا -يدعون
�إىل ع� ��دم ال �ت �خ ��وف وي ��راه �ن ��ون
على ان�ت���ص��ارات �سريعة ميكن �أن
يحققها رئي�س احلكومة اجلديد
علي لعري�ض ،و�أن هناك يف املقابل
خرباء يتوج�سون خيفة من حتول
الأزم ��ة االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة �إىل
تراجيديا اجتماعية و�أمنية خا�صة
يف ظ � ّل ت��وا��ص��ل ظ��اه��رة الت�ضخم
املايل وا�ستفحال البطالة وتنامي
الإح �� �س��ا���س ب��ال�غ���ض��ب يف املناطق
امل�ه� ّم���ش��ة ويف الأح� �ي ��اء ال�شعبية
املتاخمة للمدن الكربى.
وح � ّذر �شوقي عبيد احلكومة من
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جمل�س الأمن ميدد للبعثة الأممية يف �أفغان�ستان
•• نيويورك-يو بي �أي:

تبنى جمل�س الأمن الدويل بالإجماع القرار رقم 2096
لتمديد والي��ة بعثة الأمم املتحدة يف �أفغان�ستان ملدة �سنة
واحدة تنتهي يف � 19آذار-مار�س  .2014واعتمد املجل�س
بالإجماع القرار  2096الذي يق�ضي بتمديد والية بعثة
الأمم املتحدة يف �أفغان�ستان ملدة �سنة واحدة ،والذي يدعو
املنظمة الدولية ،مدعومة من املجتمع الدويل� ،إىل القيام
بدعم الربامج الوطنية ذات الأولوية حلكومة �أفغان�ستان
والتنفيذ الكامل لاللتزامات املتبادلة .و�أق��ر املجل�س يف
قراره ب�أن الوالية املجددة للبعثة تراعي العملية االنتقالية
ب�شكل تام وتدعم تويل �أفغان�ستان لدور القيادة وامتالكها
زم ��ام الأم � ��ور يف جم ��االت الأم� ��ن واحل��وك �م��ة والتنمية.
ون�ص ال�ق��رار ال��دويل على ان البعثة �ستوا�صل الإ�شراف
على اجلهود املدنية الدولية وتن�سيقها مع الرتكيز على

�أول��وي��ات منها دع��م تنظيم االن�ت�خ��اب��ات املقبلة وخا�صة
االنتخابات الرئا�سية وجمال�س ال��والي��ات لعام ،2014
وال�ق�ي��ام بالتوعية وب��ذل امل�ساعي احلميدة ل��دع��م عملية
ال�سالم وامل�صاحلة �إذا طلبت احلكومة الأفغانية ذلك .ومن
الأولويات التي تطرق �إليها القرار دعم التعاون الإقليمي،
وموا�صلة التعاون مع القوة الدولية للم�ساعدة الأمنية.
و�أه� ��اب ق ��رار جمل�س الأم ��ن ب�ك��اف��ة الأط � ��راف الأفغانية
والدولية التن�سيق مع البعثة يف تنفيذ واليتها ويف اجلهود
الرامية �إىل تعزيز �أم��ن موظفي الأمم املتحدة والأفراد
املرتبطني بها وح��ري��ة تنقلهم يف �أن�ح��اء �أفغان�ستان .من
جهة �أخرى ،قال ال�سفري الأفغاين لدى الأمم املتحدة زاهر
تانني �إن انتهاء الفرتة االنتقالية �سيكون م�ؤ�شراً على بداية
ف�صل جديد لأفغان�ستان ،و�أكد التزام حكومة بالده ب�إجراء
انتخابات دميقراطية و�شفافة ،م�شدداً يف الوقت عينه على
�أهمية موا�صلة الدعم الدويل لبالده.

حتل �أم ال ّ
رابطات حماية الثورة يف تون�سّ ..
حتل ..تلك هي امل�شكلة !..م�شاورات يف �إيطاليا لت�شكيل حكومة جديدة
دع � ��ا رئ �ي ����س ال �ت��ون �� �س��ي امل� ��ؤق ��ت
املن�صف امل��رزوق��ي �أم�س الأربعاء
احل �ك ��وم ��ة ال �ت��ون �� �س �ي��ة �إىل حل
رابطات حماية الثورة قانونيا يف
�صورة الت�أكد من �أنها ميلي�شيات
خم �ف �ي��ة .وط �ل��ب امل ��رزوق ��ي من
كل املنخرطني يف رواب��ط حماية
الثورة حتويلها كليا �إىل جمعيات
مدنية تلتزم قوال وفعال بالإن�شاء
والأع� � �م � ��ار امل � � ��ادي وال�سيا�سي
والثقايف .وقال �أطلب من الدولة
مراقبة التزامات رابطات حماية
الثورة بقوانينها امل�ؤ�س�سة وح ّلها
قانونيا �إذا ت�أكد �أنها ميلي�شيات
خمفية .و�أك��د الرئي�س التون�سي
امل ��ؤق��ت �أن ل�ل�ث��ورة ال�ي��وم جي�شها
ال ��وط� �ن ��ي و�أم� �ن� �ه ��ا اجلمهوري

ال�صني تعر�ض الو�ساطة بني الكوريتني

•• بكني-وكاالت:

عر�ضت ال�صني ام�س امل�ساعدة يف التو�صل بني حليفتها كوريا ال�شمالية،
وجارتها اجلنوبية التي �أعلنت �أنها حتقق يف انقطاع االنرتنت عن حمطات
تلفزيون وب�ن��وك ،ب�سبب عملية ت�سلل رج��ح البع�ض �أن يكون م�صدرها
هجوما حمتمال من بيونغ يانغ .لكن مل يثبت ذلك ر�سميا.
ويف بكني �أعلنت وزارة اخلارجية ال�صينية �أن الرئي�س اجلديد �شي جينبينغ
�أبلغ نظريته الكورية اجلنوبية بارك يف مكاملة هاتفية �أن ال�صني م�ستعدة
لتقدمي امل���س��اع��دة ال���ض��روري��ة لتعزيز امل�صاحلة وال�ت�ع��اون ب�ين اجلنوب
وال�شمال يف �شبه اجلزيرة الكورية م�ضيفا �أن اجلنوب وال�شمال �شعب واحد
والعالقات بني اجلنوب وال�شمال مهمة للو�ضع يف �شبه اجلزيرة .
وت��اب��ع �شي ال�صني ت��ري��د ب��ذل ج�ه��ود ل��دى الأط ��راف الآخ��ري��ن م��ن �أجل
التو�صل معا �إىل االنفراج واالنتقال �إىل مرحلة جديدة يف العالقات بني
الكوريتني  .وتقيم ال�صني احلليف التقليدي لكوريا ال�شمالية عالقات
دبلوما�سية وتبادالت جتارية مهمة منذ ع�شرين عاما مع اجلنوب ،وقد
�أعرب �شي عن رغبته لبارك يف تطويرها.
وال�شهر امل��ا��ض��ي ،انتقدت ال�صني التجربة ال�ن��ووي��ة ال�ك��وري��ة ال�شمالية،
و�صوتت يف جمل�س الأمن الدويل ل�صالح ت�شديد العقوبات على نظام بيونغ
يانغ .وبالتزامن مع العر�ض ال�صيني ،بد�أت �شرطة كوريا اجلنوبية اليوم
التحقيق بانقطاع خدمة الإنرتنت عن حمطات تلفزيون رئي�سية وبنك
كبري ،وقالت �شركة ك�برى لتقدمي خدمة الإن�ترن��ت �إن نظامها تعر�ض
لت�سلل .و�أو�ضحت ال�شرطة واحلكومة �أن اخل��وادم يف �شبكات التلفزيون
واي �ت �ي��ان و �أم�ب�ي���س��ي و كيهبيا�س ت���ض��ررت ف���ض�لا ع��ن ب�ن�ك��ي �شينهان و
نوجنهيوب وبنكني �آخرين .وقال متحدث با�سم �شركة �إل جي يوبال�س �إن
ال�شركة تعتقد �أن �شبكتها تعر�ضت لعملية ت�سلل مع العلم �أن ال�شركة تقدم
خدمات الإنرتنت ل�شبكات التلفزيون .يف هذه الأثناء مل تعلق ال�شرطة
وال�سلطات الكورية على الأ�سباب املحتملة لالنقطاع مع العلم �أن التكهنات
الأولية ترتكزعلى هجوم �إلكرتوين حمتمل من جانب كوريا ال�شمالية
التي �شنت هجمات �إلكرتونية على م�ؤ�س�سات يف كوريا اجلنوبية من قبل.

�أع�م��ال التق�صي ال�ت��ي ق��ام��ت بها
ال �ل �ج �ن��ة ك���ش�ف��ت ع ��ن الأط� � ��راف
ال �ت��ي ت �ق��ف وراء �أع� �م ��ال العنف
ال �ت��ي ج ��دت �أم � ��ام م �ق��ر املنظمة
ال���ش�غ�ي�ل��ة ،ب���س��اح��ة حم�م��د علي،
وال�ت��ي ا�ستهدفت النقابيني يوم
االحتفال بذكرى اغتيال الزعيم
النقابي فرحات ح�شاد .وق��ال يف
ت�صريح ل��وك��ال��ة تون�س �إفريقيا
ل�ل��أن� �ب ��اء� ،أن ال �ن �ت��ائ��ج الأول� �ي ��ة
للتحقيقات �أثبتت تورط رابطات
حماية الثورة يف االعتداء امل�سجل
يوم  4دي�سمرب  ، 2012بح�سب
ت�أكيده .كما �أو�ضح اجلندوبي �أن
التحقيقات �أثبتت تورط �أطراف
�أخ� ��رى ،مل يف�صح ع��ن هويتها،
�إال �أن� ��ه �أك� ��د �أن ه ��ذه الأط � ��راف
�سيتم الإعالن عنها بعد ا�ستكمال
�صياغة التقرير النهائي للجنة.

•• روما-يو بي �أي:

بد�أ الرئي�س الإيطايل ،جورجيو نابوليتانو ،ام�س م�شاورات لت�شكيل حكومة
جديدة لبالده ،بعد �أن ف�شل �أي حزب �أو تكتل من احل�صول على غالبية
باالنتخابات الت�شريعية الأخرية لتك�شيل احلكومة.
وذكرت و�سائل �إعالم �إيطالية �أن نابوليتانو بد�أ م�شاورات لت�شكيل حكومة
جديدة و�أ�ضافت �أنه �سيلتقي �أو ًال رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،بيرتو غرا�سو،
ثم رئي�س جمل�س النواب ،الورا بولدريني .كما يلتقي وفد حركة خم�س
جنوم بقيادة بيبي غريللو ،قبل �أن يجتمع مع وفد لإئتالف ميني الو�سط
ي�ضم زعيم حزب �شعب احلرية  ،رئي�س الوزراء ال�سابق� ،سيلفيو برل�سكوين،
و�أمني عام حزب رابطة ال�شمال ،روبرتو ماروين ،على �أن يختتم نابوليتانو
لقاءاته الت�شاورية باجتماع مع وفد احلزب الدميقراطي بقيادة بريلويجي
بري�ساين .ي�شار �إىل �أن االنتخابات الت�شريعية التي �أجريت يف  24و25
�شباط-فرباير املا�ضي مل يجمع فيها �أي ح��زب �أو كتلة �أ� �ص��وات كافية
للح�صول على غالبية لتك�شيل حكومة جديدة.
وكان بري�ساين ،الذي من املنتظر �أن يُعر�ض عليه �أو ًال ت�شكيل احلكومة،
�أعلن �أنه �سيعر�ض برناجماً من  8نقاط على الرئي�س الإيطايل ،غري �أنه
لن ي�ستطيع �أن ينال ثقة الربملان الإيطايل من دون �إجراء حتالف مع كتل
�أخرى.

النجيفي يندد بت�أجيل االنتخابات يف نينوى والأنبار

قاعدة العراق تتبنى تفجريات الثالثاء الدامية
•• بغداد-وكاالت:

�أع � �ل � ��ن ت �ن �ظ �ي��م دول � � ��ة ال � �ع� ��راق
الإ�سالمية م�س�ؤوليته عن موجة
م� ��ن ال� �ت� �ف� �ج�ي�رات والهجمات
االنتحارية يف مدن عراقية ام�س
الأول �أ�سفرت عن مقتل نحو 60
�شخ�صا يف الذكرى العا�شرة لغزو
العراق.
وي���س�ت�ع�ي��د ال �ت �ن �ظ �ي��م وه� ��و ذراع
تنظيم القاعدة يف ال�ع��راق قوته
و�شن ع�شرات الهجمات الكبرية
منذ مطلع العام.
وقالت دولـــة العراق اال�سالمية
يف ب�ي��ان بثـــه م��وق��ع للجهاديني
على االنرتنـــت و�أن م��ا و�صلكم
ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ه ��و �أول الغيث
وم��رح�ل��ة �أوىل لها ب�ـ�ـ��إذن اهلل ما
بعدهــــتا ث�أرا ملن �أعدمتموهم من
املوحدين.
وك � ��ان � ��ت ت � �ف � �ج�ي��رات � � �س � �ي� ��ارات
ملغومة وتفجريات انتحارية قد
ا�ستهدفت �أحياء تقطنها �أغلبية
��ش�ي�ع�ي��ة يف ب �غ��داد وم ��دن �أخ ��رى
�أم�س الأول.
وي�شن املهاجمون االنتحاريون
ال� �ه� �ج� �م ��ات مب� �ع ��دل م ��رت�ي�ن يف

اال�سبوع تقريبا منذ يناير كانون
ال �ث��اين وه��ي وت�ي�رة مل ي�شهدها
العراق منذ عدة �سنوات.
وب �ع��د ع �� �ش��ر � �س �ن��وات ع �ل��ى غزو
ق ��وات �أم��ري�ك�ي��ة وغ��رب�ي��ة العراق
ل�ل�اط ��اح ��ة ب��ال��رئ �ي ����س ال ��راح ��ل
�صدام ح�سني ما زال البلد املنتج
للنفط ي�ك��اف��ح ال�ت��وت��ر الطائفي
وان�ع��دام اال�ستقرار ال�سيا�سي يف
اختبار لوحدة ه�شة بني ال�شيعة
وال�سنة واالكراد.
م ��ن ج �ه��ة اخ � � ��رى ،ن � ��دد رئي�س
جمل�س ال�ن��واب العراقي� ،أ�سامة
النجيفي ،ب �ق��رار ح�ك��وم��ة بالده
ت � ��أج � �ي� ��ل ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات جمال�س
املحافظات يف حمافظتي الأنبار
ونينوى 6 ،ا�شهر ،وو�صفه ب�أنه
جت��ري��ف الرادة ال�شعب بجرافة
ديكتاتورية وق�صد مبيت الرتكاب
جمزرة بحق احلقوق الد�ستورية
ال حتمد عقباها.
وقال النجيفي يف بيان ،ام�س� ،إن
ق��رار احلكومة العراقية ت�أجيل
الإن�ت�خ��اب��ات املحلية مبحافظتي
نينوى والأنبار� ،سيئ يف مقا�صده
ويف ت��وق�ي�ت��ه ،وم�ب�ي��ت يف اعالنه
وتنفيذه.

ور�أى ال �ن �ج �ي �ف��ي وه � ��و قيادي
بالقائمة العراقية التي يتزعمها
اي ��اد ع�ل�اوي ب ��ان االن �ت �خ��اب حق
ك�ف�ل��ه ال��د� �س �ت��ور ول �ي ����س بامكان
اي��ة حكومة �سلب ه��ذا احل��ق من
م���ص��در ال���س�ل�ط��ات وه ��و ال�شعب
حت ��ت اي ظ ��رف ك� ��ان ،وال�شعب

وحده من يقرر ممار�سة حقه او
عدم ممار�سته .
ووج� ��ه ال�ن�ج�ي�ف��ي ان �ت �ق��ادا ح ��اده
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي ي��را� �س �ه��ا نوري
املالكي التي مار�ست قمعا �شديدا
ل�ل��ر�أي االخ��ر واق���ص��اء وتهمي�شا
وان�ك��ارا ل�شعبنا ،وا�سئثارا فرديا

وحزبيا بال�سلطة بعيدا عن مبد�أ
ال�شراكة الوطنية الذي مبوجبه
ت �� �ش �ك �ل��ت احل� �ك ��وم ��ة ووف � �ق� ��ا له
قي�ض لرئي�س ال��وزراء ان يت�سنم
من�صبه.
واعترب ان �ضعف الو�ضع الأمني
ال � ��ذي ت �ع �ك��زت ع �ل �ي��ه احلكومة

يف ق ��راره ��ا ل �ي ����س ع � ��ذرا حلجب
ح��ق االن �ت �خ��اب ال��د� �س �ت��وري عن
امل ��واط� �ن�ي�ن امن� ��ا ه ��و ادان � � ��ة من
احلكومة لنف�سها وبل�سانها عن
ه��زال ادائ�ه��ا ال��ذي ال يرتقي اىل
م �� �س �ت��وى م ��واج �ه ��ة التحديات
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة واخل � ��ارج� � �ي � ��ة ،مما
يجعلها غ�ير ق ��ادرة ع�ل��ى �ضمان
ال�سلم واالمن االهليني .
وق��ال النجيفي �أن ق��رار الت�أجيل
الذي �أعلنت عنه احلكومة �أم�س،
يعرب ع��ن نية مبيتة ملحق ارادة
� �ش �ع �ب �ن��ا يف حم��اف �ظ �ت��ي االن� �ب ��ار
ون� �ي� �ن ��وى ،وحم ��اول ��ة ملحا�صرة
رم��وزه �م��ا ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي اكدت
ثباتها واخ�لا��ص�ه��ا لل�شعب كله
ول�ن��اخ�ب�ي�ه��ا خ��ا��ص��ة وك� ��ان زعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
انتقد يف بيان ت�أجيل االنتخابات
امل �ح �ل �ي ��ة مب �ح��اف �ظ �ت��ي نينوى
والأنبار.
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العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/89مدين جزئي
اىل املدعى عليه � -1/شركة ممتاز مري للتجارة العامة -ذ.م.م وميثلها/حيات ح�سني
حممد خان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /مارلني نبيه ال�شحاف وميثله :خالد
كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها
باتخاذ اج��راءات نقل ملكية املركبة من نوع (بي ام دبليو اك�س  -5موديل  2006اللون
رمادي وحتمل لوحة رقم ( )E2615دبي لدى املرور بدبي -وتزويد املدعية ب�شهادة
للجهات املخت�صة للح�صول على �شهادة حيازة للمركبة املذكورة  65000درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا 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  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/731جتاري جزئي

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/800جتاري جزئي

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/1010عمايل جزئي

اىل املدعى عليه  -1/بيجو فرانكلني جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
بنك ام القيوين الوطني� -ش م ع وميثله :خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره (21518.38
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة � %2.49شهريا من تاريخ
اال�ستحقاق احلا�صل يف  2012/1/4وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم
االح��دامل��واف��ق  2013/4/7ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.19ل��ذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل امل��دع��ى عليه  -1/اينو �سينتي�س ج��رك��وان الي�سنا جمهول حم��ل االقامة
مبا ان املدعي /بنك ام القيوين الوطني� -ش م ع وميثله :خالد كلندر عبداهلل
ح���س�ين ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه
مببلغ وقدره ( 30070.33درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
االتفاقية بواقع  %2.49من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2012/1/4وحتى
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/7ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  ch2.D.19لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل,

اىل املدعى عليه  -1/ن�سر البيداء خلدمات ت�سجيل ال�سيارات جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /راف��ت حممد رجب عبداللطيف حممد ح�سن قد اقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 28000درهم)
وتذكرة عوده مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف والفائدة  %9من املطالبة
الق�ضائية لل�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة  .رقم ال�شكوى
( . .)2013/134718وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة
��� 8.30ص مبكتب القا�ضي ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او م��ن ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل,
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العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/762مدين كلي

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/136عقاري كلي
اىل املدعى عليه  -1/وو جوانلو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي �/شركة متويل
(�ش.م.ع) �شركة م�ساهمة عامة وميثله :عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي قد
اق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد البيع امل ��ؤرخ 2008/7/27
و�شطب العبارة الواردة يف �شهادة ملكية العقار ال�صادر عن دائرة االرا�ضي واالمالك التي
جاء حرفيا وال��زام املدعى عليه بان يدفع مبلغ االنهاء البالغ وقدره ( 858677درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكمب النفاذ املعجل بالكافلة .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/135عقاري كلي
اىل املدعى عليه  -1/ووجوانلو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي �/شركة متويل
(�ش.م.ع) �شركة م�ساهمة عامة وميثله :عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد البيع وال��زام املدعى عليه
بان يدفع مبلغ وقدره (656.683دره��م) و�شطب العبارة الواردة يف �شهادة ملكية العقار
ال���ص��ادرة ع��ن دائ��رة االرا��ض��ي واالم�ل�اك ب�صحة ون�ف��اذ عقد البيع امل ��ؤرخ 2008/7/27
وت�ضمني امل��دع��ى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل ات�ع��اب املحاماة و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بالكفالة .عمال باحكام الفقرة  7من املادة  229اجراءات مدنية .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,

العدد  10746بتاريخ2013/3/21

اىل اخل�صم املدخل � -1/شركة نا�شيونال اجننريينج �سوليو�شن ذ.م.م جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي /ع��ادل ن��وري جابر ممثال عن ال�شركة الوطنية
لتقنيات االل ��واح اال�سمنتية � ��ش.ذ.م.م وم��رك��ز االه�ل��ي لتعليم ق�ي��ادة وميثله:
علي ابراهيم حممد احل�م��ادي ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
بطرد املدعى عليه االول من قطعة االر�ض والزام املدعى عليهما مببلغ وقدره
( 2000000درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2013/4/11ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.D.18لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل,
ق�سم الق�ضايا املدنية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 133جت كل -م ت-ب� -أظ
مدعي� /شركة عبداهلل امل�سعود واوالده للمعدات ال�صناعية ذ.م.م االماراتية لل�سيارات
االمرييكية واالوروبية �سابقا اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :م�ؤ�س�سة �شبة اجلزيرة
لتاجري وجتارة املعدات يا�سر عبداهلل �شاكر العجوز اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :ندب خبري -تعوي�ض بقيمة  10000000درهم املطلوب اعالنه/م�ؤ�س�سة �شبة
اجلزيرة لتاجري وجتارة املعدات يا�سر عبداهلل �شاكر العجوز اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق
 2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة الثانية 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
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 49مد كل -م ر-ب � -أظ

مدعي /ماثيو ويليام هولي�س اجلن�سية :بريطانيا مدعي عليه :انور قيوم �شري
واخرون اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية مببلغ 125.000
درهم املطلوب اعالنهما -1/انور قيوم �شري اجلن�سية :باك�ستان  -2عابد علي
ح�سني علي رحماين اجلن�سية :بريطانيا حمدد عنوانه :بالن�شر(جتديد من
ال�شطب) حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/4/2موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة
دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام
على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/14
قلم املحكمة املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات عنوانه :حمل  7ملك برج
اخلور -رقة البطني  -مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد
مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية
�شغوفا العاملية (�ش.ذ.م.م) وعنوانها:مكتب رقم  104ملك مركز قرقا�ش -ديرة-
ال�سبخة وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى
ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( .)2013/1/38601بتاريخ ( )2013/3/3وعلى من
لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة-
رقة البطني حمل  7ملك برج اخلور هاتف  )04-2226266( :فاك�س()04-2223773
م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل  45يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن .

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 277جت جز -م ت-ب� -أظ
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية

ق�سم الدعاوي العقارية

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /1420عمايل  -م ع� -س� -أظ

مدعي /بنك اخلليج االول اجلن�سية :االمارات مدعي عليه :توقري �سروار اوان
بن حممد �سروار اجلن�سية :باك�ستان مو�ضوع الدعوى :ثبوت احلق 60.022.78
درهم �صحة احلجز التحفظي فائدة قانونية  %12املطلوب اعالنه/توقري �سروار
اوان بن حممد �سروار اجلن�سية :باك�ستان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/4/2موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/19

امل�ست�أنف  :عالء جمال حممد �سيد اجلن�سية :م�صر امل�ست�أنف عليه:احمد فار�س
للديكور اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :تعديل احلكم يف امل�ستحقات
العمالية املطلوب اعالنه/احمد فار�س للديكور اجلن�سية :االمارات العنوان:
بالن�شر( اعالن بتوجيه اليمن للمدعو احمد عبدالنا�صر عبداملح�سن) مبا
ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/1492عم جز -م
ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26لذا 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.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

قلم املحكمة التجارية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2010/ 1352ت ك� -أ ظ ب

مدعي /م�ؤ�س�سة �سيف لل�سفر واخلدمات اجلن�سية :االمارات مدعي عليه:
هنادي حممد االمني زوجة ا�شرف احمد زوجة ا�شرف احمد اجلن�سية :غري
حمدد مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية املطلوب اعالنه/هنادي حممد االمني
زوجة ا�شرف احمد زوجة ا�شرف احمد اجلن�سية :غري حمدد عنوانه :بالن�شر
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني
املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
 6.00م�سا ًء امام الدائرة االوىل 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 2013/3/18

قلم اال�ستئناف العمايل

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/ 3070عم جز -م ع-ب� -أظ

مدعي /انور ح�سني زين العابدين اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه :هارون
�صمد العمال التكييف والتربيد اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/هارون �صمد العمال التكييف والتربيد
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/12

قلم املحكمة العمالية

قلم املحكمة التجارية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

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

ا�سم ال�شركة� :شغوفا العاملية (���ش.ذ.م.م) -رقم الرخ�صة  517616عنوانها:
مكتب رق��م  104م�ل��ك م��رك��ز ق��رق��ا���ش -دي ��رة -ال���س�ب�خ��ة ال�شكل ال �ق��ان��وين :ذات
م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري 54326 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة امل��ذك��ورة اع�ل�اه ,وذل��ك مبوجب ال�ق��رار ال���ص��ادر م��ن اجلمعية العمومية
لل�شركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم ( )2013/1/38601بتاريخ
( )2013/3/03وعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن يف ديرة -رقة البطني حمل  7ملك برج اخلور هاتف-2226266( :
 )04فاك�س ( )04-2223773م�صطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك
خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
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/هاين زمري �شما اجلن�سية :فرن�سا عنوانه :بالن�شر حيث ان
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/4/9
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً 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
قلم املحكمة التجارية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/316تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/طيب حممود عبداهلل حممود اجل�سمي جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ /بنك امل�شرق (�ش.م.ع) وميثله:
ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()459857.02
دره ��م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة املحكمة  .عليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
ق�سم اخلدمات املركزية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 45جت جز -م ت-ب� -أظ

مدعي /كرمات خان خان زاده اجلن�سية :باك�ستان مدعي عليه :جهاد حمزة
عو�ض الكرمي اجلن�سية :ال�سودان اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
مطالبة مالية  5000درهم او ت�سليم الكرفانات املطلوب اعالنه/جهاد حمزة
عو�ض الكرمي اجلن�سية :ال�سودان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق  2013/4/04موعدا لنظر
الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية
بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/5
قلم املحكمة التجارية

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2013 /295جتاري  -م ت� -س� -أظ
امل�ست�أنف � :شركة القارية للمعدات امليكانيكية اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف عليه�:صالح
مبارك ح�سني هادي املن�صوري واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف  :الغاء
وتعديل حكم متكني املدعي من االنتفاع باالر�ض امل�ؤجرة او رد مبلغ اجرة  37000درهم
وتعوي�ض درهم  1.000.000املطلوب اعالنه�/صالح مبارك ح�سني هادي املن�صوري
اجلن�سية :االمارات العنوان :بالن�شر مبا ان امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر
يف الدعوى رقم  2012/1854جت كل -م ت -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني
املوافق  2013/3/25لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 9.30صباحا امام الدائرة االوىل
حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-مع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�ستنداتك موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة
املحددة.
قلم اال�ستئناف التجاري

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ2013/3/21
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/586عقاري كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة رويف روز جاردن ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
/م��ي يل ج��ي زميطا�ش زمي�ين ومت��ال موهند�سلي ان���ش��اءات انونيم �شريكت وميثله:
حممد �سيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعى عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ( 1.193.800.00دره��م) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام
ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/4/3ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch1.C.15لذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الدعاوي العقارية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2011/1148عقاري كلي

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2011/779عقاري كلي

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر

اىل املدعى عليه -1/نيو وورلد انفي�ستمينت ليمتد �ش.م.ح ( جافزا)
جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /كياو�ش كور�ش زن��د يزدي
وميثله :احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي نعلنكم بان املحكمة
ق��ررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/3/17يف الدعوى املذكورة
اع�لاه .اخطاركم ب��ورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى
وق��د حت��ددت جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2013/4/28ال�ساعة 9.30
�صباحا بالقاعة  ch1A.1للتعقيب على التقرير.

اىل املدعى عليه -1/اكزكتيف هولدينج ليمتد جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /ت��ران��ة خواجه ن��وري وميثله :احمد احل��اج خ��ادم بطي
امليدور املهريي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري
حما�سبي متخ�ص�ص مع ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/15ال�ساعة 11.00
�ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة ايام على االقل,

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2010/270جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه -1/عي�سى حممد احمد حامت جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2010/7/14يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /بنك امل�شرق (�ش.م.ع) بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعيه مبلغ 75855.38
درهم (خم�سة و�سبعون الف وثمامنائة وخم�سة وخم�سون درهم وثمانية وثالثون فل�سا)
والفائدة التاخريية بواقع � 12.99سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2010/3/22
وحتى مت��ام ال�سداد والزمته بر�سوم الدعوى وم�صروفاتها ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل ابعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .
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يف الدعوى رقم  2012/877تنفيذ عقاري
مو�ضوع الق�ضية :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/138جتاري كلي بالزام
املنفذ �ضدها االوىل ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 179966.67دره��م ) ال��زام املنفذ
�ضدها االوىل والثاين بالت�ضامن ب�سداد مبلغ ( 466550.53درهم ) �شامال للر�سوم
وامل�صاريف .املطلوب اعالنه املنفذ �ضدهما � -1/شركة رو�شن للمقاوالت� -ش.ذ.م.م
 -2غ�لام حيدر جمهويل حمل االق��ام��ة -مو�ضوع االع�لان :نعلنكم بانه مت احلجز
على اموالكم اخلا�صة وه��ي ع�ب��ارة ع��ن العقار رق��م  957مبني  2ال�شارع وح��دة 206
وذلك وفاء للمبلغ املطالب به ,وتقرر حتويل احلجز التحفظي رقم (2011/53حجز
حتفظي جتاري) اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم ( 2012/877تنفيذ جتاري)
وذلك للعلم مبا جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار القا�ضي ال�صادر بتاريخ
.)2013/1/20

رئي�س الق�سم
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مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س جمموعة �آي  .ن  .جي الهولندية اال�ستثمارية
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب��ي رئي�س م��رك��ز دب��ي امل��ايل ال�ع��امل��ي يف جمل�س مدينة
جمريا �صباح ام�س..ال�سيد جلربت فان ها�سل رئي�س جمموعة
�آي  .ن  .ج��ي الهولندية اال�ستثمارية التي تتخذ م��ن مركز
دبي امل��ايل العاملي مركزا �إقليميا رئي�سيا لعملياتها الت�شغيلية
واال��س�ت�ث�م��اري��ة يف املنطقة العربيية و�إف��ري �ق �ي��ا .وب�ح��ث �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد ال مكتوم ورئي�س املجموعة
الهولندية جممل الأو� �ض��اع امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة يف املنطقة

والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية.
و�أع��رب ال�سيد ها�سل عن ثقته ب�أن عجلة النمو االقت�صادي يف
الإمارات ت�سري يف االجتاه ال�صحيح نحو معدالت عالية ما يهيء
فر�صا ا�ستثمارية جديدة لل�شركات العاملية خا�صة املتواجدة يف
املنطقة من خالل مراكزها ومكاتبها الإقليمية يف املركز املايل
يف دب��ي  ..م�شريا �إىل �أن جمموعته تعمل يف منطقة اخلليج
وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا تدير عملياتها الت�شغيلية يف
هذه املناطق من مكتبها يف دبي الذي يعمل فيه �أكرث من ع�شرين
خ�ب�يرا وم��وظ�ف��ا .ون��وه بالت�سهيالت احلكومية املحفزة التي
توفرها دبي خا�صة ودولة الإمارات عموما ال�ستقطاب ال�شركات

الكربى وامل�ستثمرين الذين يجدون يف مدينة دبي كل الرعاية
القانونية واالجتماعية والأمنية ناهيك عن البنية التحتية
التي توفر كل و�سائل احلياة الع�صرية الرغيدة وموقع الإمارات
اجلغرايف .ح�ضر اللقاء..معايل حممد ابراهيم ال�شيباين مدير
عام ديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي و�سعادة عبداهلل ال�شيباين
�أمني عام املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي و�سعادة ه�شام القا�سم
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي العقارية �إىل جانب ال�سيدة فرح
ف�ستق الرئي�سة التنفيذية للمجموعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وال�سيد فادي حداد مدير تطوير الأعمال امل�ؤ�س�سية
للمجموعة يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
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انطالق الدورة اخلام�سة ع�شرة من ويتك�س  2013منت�صف ابريل املقبل
•• دبي -وام:

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء وم �ي ��اه دب ��ي ع ��ن انتهاء
التح�ضريات الالزمة النعقاد ال��دورة اخلام�سة
ع���ش��رة م��ن م�ع��ر���ض تكنولوجيا امل �ي��اه والطاقة
وال �ب �ي �ئ��ة وي �ت �ك ����س  2013حت ��ت � �ش �ع��ار تنمية
م���س�ت��دام��ة للجميع ال ��ذي ت���ش��رف ال�ه�ي�ئ��ة على
تنظيمه حتت مظلة املجل�س الأع�ل��ى للطاقه يف
دبي خالل الفرتة من  15اىل  17ابريل املقبل
يف م��رك��ز دب��ي ال� ��دويل ل �ل �م ��ؤمت��رات واملعار�ض.
جاء هذا االع�لان خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
ع�ق��دت��ه الهيئة ام����س ب�ف�ن��دق ج��ران��د ح�ي��اة دبي
وحتدث خالله �سعادة �سعيد حممد الطاير نائب
رئ�ي����س املجل�س االع �ل��ى للطاقه يف دب��ي وع�ضو
جم�ل����س االدارة امل �ن �ت��دب وال��رئ �ي ����س التنفيذي
لهيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي بح�ضور ممثلني عن
بع�ض الدوائر احلكومية واع�ضاء املجل�س االعلى
للطاقة واجل�ه��ات الراعية الرئي�سية والفرعية
للحدث حيث �أع ��رب احل���ض��ور ع��ن ر��ض��اه��م عن
م�سرية تطور املعر�ض الذي زادت م�ساحة العر�ض
فيه بن�سبة قاربت الـ  22باملائه لتتجاوز الـ 40
�أل� ��ف م�ت�ر م��رب��ع .وق� ��ال � �س �ع��ادة ��س�ع�ي��د حممد
الطاير اننا اجنزنا كافة التح�ضريات اخلا�صة
بانعقاد املعر�ض وف��ق توجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل
ورعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س الهيئة وذلك
قبل �ستة وع�شرين يوما من انعقاد احلدث الذي
ي�ق��ام ه��ذا ال �ع��ام ب��ال�ت��زام��ن م��ع ف�ع��ال�ي��ات ال ��دورة
الثانية ملنتدى دب��ي العاملي للطاقه  2013واذ
دل ه��ذا االم��ر �إىل �شيء فانه ي��دل على �شيء ان
دولة االمارات العربية املتحدة ب�شكل عام وامارة
دب ��ي ب���ص�ف��ة خ��ا� �ص��ة ت���ض�ع��ان م��و� �ض��وع الطاقة
والبيئة على �سلم �أولوياتهما �ضمن ر�ؤي��ة بعيدة
الأم��د لتحقيق ا�سرتاتيجية االم ��ارات للتنمية
اخل�ضراء .و�أ�ضاف �سعادته �أن املعر�ض ا�ستقطب
خالل دورت��ه اخلام�سة ع�شرة م�شاركات اقليمية
وعربية ودولية ل�شركات وم�ؤ�س�سات متخ�ص�صة
من  32دولة لعر�ض �أحدث التقنيات يف جماالت
املياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز
والأبنية اخل�ضراء وغريها .و�أ�شار الطاير اىل ان
معر�ض ويتك�س �أ�صبح احلدث الأبرز على �أجندة
امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملية واالقليمية العاملة
يف جم ��االت ال�ك�ه��رب��اء وامل �ي��اه وال�ط��اق��ة والنفط
والغاز والبيئة ..منوها ان تزامن انعقاد املعر�ض
م��ع ال ��دورة الثانية ملنتدى دب��ي العاملي للطاقة
 2013هو نقطة قوه للحدثني .وقال ان منت�صف
�شهر ابريل وحتى ال�سابع ع�شر منه �سيكون حدثا
مهما لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة مبجاالت

الطاقة والكهرباء واملياه والبيئة والنفط والغاز
�..إ�ضافة اىل امل�ؤ�س�سات احلكومية املوفرة للطاقة
يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق االو�� �س ��ط و� �ش �م��ال افريقيا
ح �ي��ث ��س�ت�ت�ن��اف����س ه ��ذه ال �� �ش��رك��ات ع �ل��ى عر�ض
اف���ض��ل م��ا ت��و��ص�ل��ت ال�ي��ه ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي�ث��ة يف
جم��االت الطاقة و�ست�ستغل فر�صة تواجدها يف
املعر�ض ل�صياغة ال�شراكات اال�سرتاتيجية وعقد
ال�صفقات وااللتقاء بعمالئها وتطوير اعمالها
وذلك على مدى ثالثة ايام .ولفت الطاير �إىل ان
هيئة كهرباء ومياه دبي حتر�ص على توفري بيئة
مثالية لل�شركات العار�ضة لتعزيز ا�ستفادتها من
امل�شاركة يف املعر�ض ال��ذي �أ�ضحى حدثا �أ�سا�سيا
يف قطاع الكهرباء واملياه والطاقة والنفط والغاز
على خريطة املعار�ض املتخ�ص�صة يف العامل حيث
ي���ش��ارك يف امل�ع��ر���ض يف دورت ��ه اخل��ام���س��ة ع�شرة
ع��دد ك�ب�ير م��ن ال � ��وزارات وال��دوائ��ر وامل�ؤ�س�سات
احل�ك��وم�ي��ة وال �ب �ل��دي��ات وال �� �ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية والعاملية وجمعيات النفع العام املعنية
مبو�ضوعات املياه والطاقة وحماية البيئة كما
ي�شهد امل�ع��ر���ض م���ش��ارك��ة دول �ي��ة وا��س�ع��ة و�صلت
رقعتها اىل امريكا ال�شمالية واجلنوبية وا�سيا
واف��ري�ق�ي��ا وا��س�ترال�ي��ا وال�ت��ي ت���ش��ارك م��ن خالل
اجنحة ر�سمية حيث ت�شمل ه��ذه امل�شاركات كال
من اململكة العربية ال�سعودية والبحرين وعمان
واململكة االردن �ي��ة الها�شمية ولبنان والواليات

امل �ت �ح��ده وك �ن��دا وال �ب�رازي ��ل وج ��زي ��رة اجنويال
واالوروغ��واي وفرن�سا وهولندا واملانيا وا�سبانيا
واي�ط��ال�ي��ا وال�ي��ون��ان وفنلندا والنم�سا وبلجيكا
وجزيرة مالطا واململكة املتحدة ورو�سيا وماليزيا
وتركيا وال�صني وتايوان وكوريا اجلنوبية والهند
واندوني�سيا وال�ي��اب��ان واي ��ران .و�أو� �ض��ح الطاير
ان املعر�ض �سيناق�ش على م��دى ثالثة اي��ام اخر
ال�ت�ط��ورات وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت�شهدها قطاعات
الكهرباء واملياه والبيئة والنفط والغاز باال�ضافة
اىل البحث عن اف�ضل احللول واملمار�سات ملواجهة

ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات وك��ذل��ك مناق�شة اح��دث حلول
االبنية اخل�ضراء انطالقا من م�س�ؤولية املعر�ض
نحو تعميم هذه التقنيات يف املنطقة لرت�شيدها
ا�ستهالك الطاقة وميزتها باملحافظة على املوارد
الطبيعية كما لن يغفل املعر�ض ق�ضايا وموا�ضيع
ب�ي�ئ�ي��ة ال ت ��زال م ��دار ب�ح��ث ع��امل��ي م�ث��ل ظاهرة
ال�ت�غ�يرات املناخية واالح�ت�ب��ا���س احل ��راري وذلك
انطالقا م��ن موقعه كاحد املعار�ض ال��رائ��دة يف
العامل يف جمال الكهرباء واملياه والطاقة والبيئة
والنفط والغاز .و�أكد الطاير ان الدورة اخلام�سة

ع�شرة م��ن ويتك�س ت�ضع م�س�ألة املحافظة على
امل��وارد الطبيعية يف �صلب اهتماماتها لتحقيق
التنمية امل�ستدامة وال�ت��ي ل��ن ت�ت��أت��ى دون تبني
ك��اف��ة � �ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع مل �ب��ادئ ت��ر��ش�ي��د الطاقة
ل�ت�ك��ون الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة امل�ستفيد الأك�ب�ر من
ه��ذه املمار�سات .وق��ال �إن الهيئة ت�شارك بجناح
�ضخم يف امل�ع��ر���ض ب�ق��اع��ة زع�ب�ي��ل اال� �ض��اف��ة اىل
جناح املباين اخل�ضراء التابع لها واملتوافق مع
البيئة وال��ذي �سي�شهد فعاليات متعددة لتعزيز
ال��وع��ي ب�أهمية املحافظة على امل��وارد الطبيعية
كما ت��وا��ص��ل الهيئة تنظيم ال ��دورة الثالثة من
�سمارتك ا�ستنادا للنجاح الذي حققته الدورتان
االوىل وال�ث��ان�ي��ة ح�ي��ث ي �ع��د ��س�م��ارت��ك امللتقى
االول م��ن ن��وع��ه يف املنطقة وي�ه��دف اىل تعزيز
فر�ص التوا�صل بني قطاع االعمال وامل�ستهلكني
م��ن خ�لال عر�ض التقنيات والتكنولوجيا التي
ت�ساهم يف توفري الطاقة الداعمة ملفهوم املنتجات
واخل ��دم ��ات � �ص��دي �ق��ة ال �ب �ي �ئ��ة .ور�� �س ��خ معر�ض
ويتك�س موقعه بكونه املن�صة املثالية التي تتطلع
اليها ال�شركات لعر�ض تقنياتها اجلديدة وعقد
ال�صفقات اال�سرتاتيجية حيث تعمل ال�شركات
العاملية على اال�ستفادة من م�شاركتها يف املعر�ض
ل�ت�ع��زي��ز ت��وا��ص�ل�ه��ا م��ع ه�ي�ئ��ات ال�ك�ه��رب��اء واملياه
اخلليجية والعربية واالقليمية لعر�ض حلولها
عليها وتطوير اعمالها يف هذا املجال.

القرو�ض ت�شكل  24يف املئة من �إنفاق اال�سرة املواطنة �شهريا
•• �أبوظبي-وام:

قمة املوانىء تكرم املتميزين يف موانىء العامل
ع�شر �شهرا املا�ضية من خالل اال�ستثمار يف نظم وتقنيات ت�شغيل متقدمة
•• ابوظبي-الفجر:
وحتديث املعدات ملختلف املوانىء التي تديرها مبا فيها ال�شويخ وال�شعيبة.
فازت ال�شركة الكويتية كي جي �إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل بجائزة ويف فئات اجلوائز الأخرى ،خطف ميناء بر�شلونة جائزة التميز يف االبتكار
التميز يف فئة الكفاءة �ضمن جوائز القمة العاملية للموانىء والتجارة لعام نظري متيزه يف تعزيز اخلدمات املقدمة للزبائن ،يف حني فازت بي �سي ايه
 2013التي مت توزيعها م�ساء (الثالثاء  19مار�س) خالل حفل الع�شاء انرتنا�شونال املحدودة بجائزة الأمن وال�سالمة .
الذي �أقيم يف فندق �سانت ريجي�س ال�سعديات يف �أبوظبي.
وفاز ميناء انتويرب البلجيكي بجائزة التميز يف جمال البيئة متفوقا على
وح�ضر حفل التوزيع معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة بدولة موانىء �سيدين وجوثنبريغ وروتردام ولو�س �أجنلو�س.
االم��ارات العربية املتحدة ،و�أك�ثر من � 300شخ�صية من قادة وم�س�ؤويل ومت االع�ل�ان يف نهاية حفل ال�ت�ق��دمي ع��ن ال�ف��ائ��ز ب�ج��ائ��زة القمة العاملية
قطاع املوانىء و�أع�ضاء االحتاد الدويل للموانىء واملرافىء.
للموانىء والتجارة ل�شخ�صية العام حيث فاز بها ال�سيد �إل رادكري�شنان،
و�شارك يف تقدمي جوائز القمة العاملية للموانىء والتجارة للفائزين كل رئي�س جمل�س ادارة م�ؤ�س�سة ميناء ج��واه��ر الل ن�ه��رو نظري م�ساهماته
من معايل الدكتور �سلطان اجلابر ،وزير دولة رئي�س جمل�س ادارة �شركة املتميزة يف تعزيز القطاع املوانىء البحري .وتعليقا على جوائز هذا العام،
�أبوظبي للموانىء ،ج��ران��ت غيلفيالن ،الرئي�س التنفيذي وامل��دي��ر العام قال كري�س هاميان ،رئي�س جمل�س ادارة �سيرتيد� :شهدت جوائز هذا العام
مل�ؤ�س�سة م��وان��ىء �سيدين ون��ائ��ب رئي�س �أول ل�لاحت��اد ال ��دويل للموانىء تر�شيحات لـ 14جهة عاملية بارزة من م�شغلي املوانىء من خمتلف الأ�سواق
واملرافىء ،و�سعادة حممد ثاين مر�شد الرميثي ،رئي�س جمل�س ادارة احتاد النامية والنا�شئة حيث �شكلت هذه الرت�شيحات القائمة املخت�صرة لها .وهنا
غرف التجارة وال�صناعة يف الإمارات العربية املتحدة.
�أود �أن اتوجه بال�شكر �إىل جلنة املحكمني التي بذلت جهدا كبريا يف تقييم
وجاء فوز ال�شركة الكويتية بجائزة الكفاءة نظري متيزها يف حتقيق معدالت اجلهات املر�شحة لهذه اجلوائز التي تكرم التميز يف املمار�سات والأداء بهدف
مرتفعة لتح�سني الكفاءة يف عمليات ت�شغيل املوانىء و�أدائها خالل الأثني تعزيز قطاع املوانىء والتجارة.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21مار�س  2013العدد 10746
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

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

انخف�ضت ن�سبة املقرت�ضني من الأ�سر املواطنة على م�ستوى امارة ابوظبي
خالل عام  2012بن�سبة  4يف املئة لت�صل اىل  59يف املئة بعد �أن بلغت
يف العام  2011ن�سبة  63يف املئة .وبلغت ن�سبة تلك القرو�ض يف املتو�سط
نحو  24يف املئة من �إنفاق الأ�سرة ال�شهري خالل عام  2012يف الوقت
الذي يتوقع فيه نحو 56.4يف املئة من الأ�سر ارتفاع نفقاتهم ال�شهرية
خ�لال الربع الأول من ع��ام  2013فيما ت�شري النتائج �إىل �أن الن�سبة
الأكرب من القرو�ض تنفق على متويل ال�سيارات وبن�سبة بلغت نحو  56يف
املئة خالل عام  .2012ووفقا لنتائج عام  2012ف�إن نحو  56يف املئة من
امل�ستجيبني �أو�ضحوا �أن ال�سبب الرئي�سي يف ح�صولهم على قر�ض بهدف
�شراء ال�سيارات فيما عرب نحو  25يف املئة من املبحوثني ب�أن ح�صولهم
على القرو�ض من �أجل �شراء منزل للأ�سرة فيما عربت ن�سبة  11يف املئة
من امل�ستجيبني عن �أه��داف �أخ��رى متثلت يف توفري نفقات ال��زواج .جاء
ذل��ك �ضمن نتائج م�ؤ�شر مر�صد اح��وال اال�سرة املواطنة ال��ذي ا�صدرته
�إدارة الدرا�سات بدائرة التنمية االقت�صادية �أبوظبي للعام  2012والذي
ا�شتمل على ا�ستطالع اراء عينة من اال�سر على م�ستوى �إم��ارة �أبوظبي.
وذكرت نتائج امل�ؤ�شر �إن متو�سط �إنفاق الأ�سرة املواطنة يف �إمارة �أبوظبي
على التعليم بلغ يف العام  2012يف حدود � 42ألفا و 129درهما فيما
بلغ متو�سط �إنفاقها على الهواتف املحمولة  3905دراهم وعلى الهواتف
الثابتة  1309.5دره��م كما يقوم  39يف املئة م��ن املبحوثني بتبديل
هواتفهم املحمولة ب�شكل م�ستمر و  56يف املئة منهم ي�شرتون �سياراتهم
من خالل التمويل البنكي فيما ظهر ا�ستقرار ن�سبي يف ن�سبة املواطنني
احلا�صلني على قرو�ض �شخ�صية حتى نهاية الربع الرابع من عام .2012
و�أو�ضح مر�صد �أحوال اال�سرة املواطنة للعام  2012ب�أن هناك �إنخفا�ضا
يف امل�ؤ�شر العام للأ�سعار خالل عام  2012مقارنة مع عام  2011بنحو
 4نقاط م�سجال  74نقطة بعد �أن كان  78نقطة خالل عام 2011
حيث �أب��دى املواطنون حر�صهم من ارتفاع �أ�سعار معظم ال�سلع الغذائية
ال���ض��روري��ة وه��ي ال�ل�ح��وم ب��أن��واع�ه��ا والأل �ب��ان وم�شتقاتها م�ق��ارن��ة ب�سلع
غذائية �أخرى .وحول �س�ؤال الأ�سر املواطنة عن �سلوكهم اال�ستهالكي حال
ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الغذائية جاءت النتائج ب�أنه لي�س هناك تغري طر�أ يف
منط اال�ستهالك حيث �أن معظم الأ�سر قامت با�ستهالك نف�س الكمية �أو
كميات �أكرث من نف�س ال�سلعة التي زادت �أ�سعارها �إذ �أعربت الن�سبة الكربى
من الأ�سر داخل العينة عن ارتفاع ا�ستهالكهم من ال�سلع الغذائية على
الرغم من ارتفاع �أ�سعارها بالإمارة خا�صة فيما يتعلق مبنتجات اللحوم
ب�أنواعها و الألبان وم�شتقاتها مما ي�شري �إىل انخفا�ض املرونة ال�سعرية
لدى الأ�سر املواطنة بالإمارة .و�أظهرت ن�سبة كبرية من الأ�سر املواطنة
ارتفاع وعيها اال�ستهالكي �إزاء �سلع العطور والزينة ب�شكل خا�ص حيث

اخلمي�س  21مار�س  2013العدد 10746
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/مكتب د.ابراهيم ح�سن املال للمحاماه  -رقم 65:
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

اعالن بحل وت�صفية
�شركة ت�شي�س للت�صميم الداخلي ذ.م.م
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

املودعة بالرقم57320 :
با�ســم�:شركة عليا حممد التجارية ذ.م.م
وعنوانه:دبي الر�أ�س  ،مكتب مالك را�شد �آل را�شد ،
�ص.ب ، 2477:هاتف ، 04-2256333 :فاك�س. 04-2250023 :
وامل�سجلة حتت رقم )46767(:بتاريخ2004/5/12:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/11/30وحتى تاريخ2023/11/30:
�إدارة العالمات التجارية

عربت ما ن�سبته  56.5يف املئة من امل�ستجيبني الذين �صاحبهم ال�شعور
بارتفاع �أ�سعار تلك ال�سلع ع��ن قيامهم بتخفي�ض ا�ستهالكهم منها يف
حني عرب نحو  24يف املئة منهم با�ستمرارهم يف ا�ستهالك ال�سلعة بنف�س
الكمية لأنها من وجهة نظرهم �سلعة �أ�سا�سية .كما �أف��اد نحو  18.4يف
املئة باال�ستمرار يف ا�ستهالك نف�س الكمية لكن بجودة و�سعر �أق��ل فيما
ع�برت ن�سبة �ضئيلة  0.7يف املئة عن ا�ستبدال تلك ال�سلع ب�سلع �أخرى
باعتبارها �سلعا غري �ضرورية من وجهة نظرهم و�أخريا �أفاد نحو 0.4يف
املئة بقيامهم بتخفي�ض ا�ستهالكهم من �سلع وخدمات �أخرى .وافاد امل�ؤ�شر
بوجود م�صادر دخل �أخرى للأ�سر حتقق اال�ستقرار الأ�سري ب�شكل كبري
حيث ميثل العبء املايل م�صدر قلق لكثري من الأ�سر يف املنطقة الغربية
ووفقا للنتائج ف�إن الن�سبة املحققة لأفراد اال�سر الذين لهم دخل بخالف
العمل تعد جيدة وتعك�س اعتماد �شريحة كبرية من �أرباب الأ�سر املواطنة
يف دخولها الأخرى من غري العمل على االيراد املتح�صل عليها نظري بيع
املحا�صيل الزراعية واملنتجات احليوانية باملزارع اخلا�صة بالأ�سر املواطنة
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل امل�ع��ا���ش ال�ت�ق��اع��دي والإي �ج ��ارات املتح�صلة م��ن العقارات
اململوكة لهم .وج��اء يف مر�صد �أح��وال الأ��س��ر املواطنة يف �إم��ارة �أبوظبي
للعام � 2012إن هناك �شعورا للأ�سرة املواطنة بانخفا�ض يف �أ�سعار ال�سلع
الغذائية وال�سلع املعمرة وامللبو�سات ب�صفة عامة خالل عام  2012مقارنة
بعام  .2011وبني ب�أن �أكرث االرتفاعات من وجهة نظر الأ�سر املواطنة
متثلت يف �أ�سعار �سلع اللحوم ب�أنواعها ثم يليها �سلع الألبان وم�شتقاتها
بينما كانت �أقلها يف �سلع احلبوب وال�سكر والزيوت والدهون حيث �أدرك
املواطنون ب�أن التغريات يف �أ�سعار ال�سلع الغذائية ت�سري يف نف�س االجتاه مع
نتائج م�ؤ�شر ثقة امل�ستهلك يف الأداء االقت�صادي ومع االرتفاع يف الأرقام
القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني ال�صادر من مركز �إح�صاء �إمارة �أبوظبي ومع
�أ�سعار الغذاء العاملية ال�صادر من الفاو خالل �شهر دي�سمرب  .2012كما
نوه املر�صد بانخفا�ض امل�ؤ�شر العام لأ�سعار ال�سلع املعمرة يف �إمارة �أبوظبي
للعام  2012بنحو  5نقاط مقارنه مع ع��ام  .2011وح�سب املر�صد
ف�إن عدد العاملني من �أف��راد الأ�سرة املواطنة يبلغ يف املتو�سط �شخ�صني
تقريبا وعدد الأف��راد يف الأ�سرة الواحدة والذي لهم دخل بخالف العمل
�شخ�ص واح��د تقريبا وميثل  27يف املئة من املجموع الكلي فيما تعترب
املزارع واملعا�ش التقاعدي من �أهم م�صادر الدخل الأخرى بالن�سبة للأ�سرة
املواطنة يف �أبوظبي حيث يعتمد ثلث العينة املبحوثة من الأ�سر املواطنة
على مزارعهم كم�صدر دخل ثانوي .ي�شار �إىل �إن م�ؤ�شر الأ�سعار هو م�ؤ�شر
جتميعي مت تكوينه با�ستخدام تقييم املواطنني للتغري يف �أ�سعار ال�سلع مع
ترجيح الأ�سعار بعدد الأ�سر التي ت�ستهلك كل �سلعة وترتاوح قيمة امل�ؤ�شر
بني �صفر و 100نقطة وكلما اقرتبت القيمة من ال�صفر �أ�شار ذلك �إىل
انخفا�ض الأ�سعار وكلما اقرتبت القيمة من � 100أ�شار ذلك �إىل زيادة
الأ�سعار بينما ت�شري القيمة � 50إىل ثبات الأ�سعار.

بتاريخ 2012/2/19:م
املودعة حتت رقم169455 :
با�ســم�:شركة البا�شا للأغذية اخلفيفة ذ.م.م
وعنوانه:االردن  -عمان.
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
 -1خدمات التموين بالطعام وال�شراب  -2خدمات املقاهي  -3خدمات الكفترييا .
الواقـعة بالفئة43:
و�صف العالمة:عبارة عن فنجان قهوة باللون االبي�ض مو�ضوع على قاعدته باللون الذهبي الفاحت ومكتوب
كلمة  Ceruttiباللغة الالتينية ب�شكل مميز باللون العنابي ويعلو الفنجان ر�سم حبة قهوة باللون الذهبي
الفاحت وا�سفلها عبارة  Cerutti il caffeباللون العنابي وب�شكل مميز.
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

مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية بتاريخ
 2013/2/26متت املوافقة على حل وت�صفية ال�شركة وتعيني
ال�سيد /ال�سيد عبدالفتاح علي ال�سيد م�صفيا قانونيا لها.
يرجى امل�صفي القانوين من كافة املتعاملني مع ال�شركة
خماطبتة ب�ش�أن اية ديون او غري م�سددة وذلك يف خالل
خم�سة واربعون يوما من تاريخ ن�شر االعالن.
ال�سيد عبدالفتاح ال�سيد
امل�صفي القانوين

اعالن اجتماع اخلربة
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

يف الدعوى رقم 2013/109جتاري كلي
املدعى عليه  :روالند هيل املدعي  :بنك اخلليج
مبا ان هناك دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة ابوظبي االبتدائية حتت رقم 2013/109
جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام
قانون الإثبات ل�سنة  1992بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ,ندعوكم حل�ضور
اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح
ادناه وذلك يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26يف متام ال�ساعة  6.30م�سا ًء ويرجى منكم
اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع .امارة
ابوظبي -منطقة اخلالدية� -شارع زايد االول -بناية بنك دبي التجاري  -مكتب رقم
 -1101الدور  11هاتف 04-2698870 :فاك�س 04-2698876 :
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
حممد �سعيد ال�شريف
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غرفة �أبوظبي تبحث تعزيز اال�ستثمارات امل�شرتكة مع ال�شركات ال�صناعية ال�سلوفاكية
•• �أبوظبي-وام:

14

ع�ق��دت غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي جل�سة حم��ادث��ات مو�سعة م��ع وف��د م��ن جمهورية
��س�ل��وف��اك�ي��ا يف م�ق��ره��ا ب��رئ��ا��س��ة ب�ي�تر وزي ��ر ال��دول��ة ال���س�ل��وف��اك��ي لل�ش�ؤون
الأوروبية .و�أكد نا�صر ال�شام�سي ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي على �أهمية تطوير ع�لاق��ات التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف �أبوظبي و�سلوفاكيا .وا�شار ال�شام�سي
�إىل زي��ادة اهتمام ال�شركات الإماراتية باال�ستثمار يف الأ�سواق ال�سلوفاكية
ورغبتها يف تعزيز ت��واج��ده��ا االق�ت���ص��ادي واال��س�ت�ث�م��اري واال��س�ت�ف��ادة من
الفر�ص املتاحة ه�ن��اك .وح�ضر جل�سة املباحثات حممد النعيمي املدير
التنفيذي لقطاع الإت�صال والأعمال بالغرفة ور�ؤ�ساء وم��دراء � 30شركة

وم�ؤ�س�سة عاملة يف الإم��ارة و�أع�ضاء الوفد ال�سلوفاكي  .ونقلت الغرفة يف
بيان �صحفي اليوم عن ال�شام�سي قوله �إن دولة الإم��ارات العربية املتحدة
ترتبط بعالقات �صداقة وتعاون مع جمهورية �سلوفاكيا �إال �أن هذا امل�ستوى
مل ينعك�س على حجم املبادالت التجارية والتعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بني البلدين ال�صديقني حيث مل يتجاوز �إجمايل املبادالت بني اجلانبني
 567م�ل�ي��ون دره ��م يف ن�ه��اي��ة ال �ع��ام  ..2011م ��ؤك��دا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة بذل
�شركات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف البلدين جهودا �أكرب للم�ساهمة يف
تعزيز التعاون وتن�شيط حجم املبادالت التجارية وزيادتها من خالل �إقامة
امل�شاريع اال�ستثمارية وزيادة عدد الوفود املتبادلة وامل�شاركة يف املعار�ض التي
تقام يف �أبوظبي و�سلوفاكيا .و�أ�ضاف ال�شام�سي �أن الغرفة تتطلع �إىل تعريف
رجال الأعمال وال�شركات يف الإمارة على املناخ اال�ستثماري والفر�ص املتاحة

ب�صورة تف�صيلية يف �سلوفاكيا ال�صديقة والت�سهيالت املتعلقة باال�ستثمار
لت�شجيع امل�ستثمرين الإم��ارات�ي�ين وال���ش��رك��ات املحلية على ال��دخ��ول �إىل
�أ�سواقها لال�ستثمار و�إقامة امل�شروعات .ودعا امل�ؤ�س�سات وال�شركات ال�صناعية
يف �سلوفاكيا لال�ستثمار يف �أبوظبي بالقطاعات واملجاالت التي تركز عليها
ر�ؤي ��ة �أب��وظ�ب��ي  2030وامل���س��اه�م��ة يف دع��م عملية التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ب��الإم��ارة ومرحبا ب�إقامة امل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكة بني
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ب�ين البلدين ..و�أب��دى ال�شام�سي ا�ستعداد الغرفة
التام لدعم ال�شركات ال�صناعية الت�شيكية الراغبة يف العمل واال�ستثمار يف
الإمارة التي ت�سعى من خالل ر�ؤيتها �إىل ت�أ�سي�س اقت�صاد قائم على �أ�س�س
معرفية متنوعة وم�ستدامة وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية
الإقت�صادية يف �أبوظبي .وحتدث ال�شام�سي عن ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية

والتي تركز على تطوير عدد من القطاعات واملجاالت احليوية التي من
�ش�أنها تعزيز مكانة الإم��ارة كمركز �إقليمي للتجارة والأع�م��ال مثل قطاع
الطريان وتكنولوجيا الف�ضاء والدفاع والتكنولوجيا احليوية وال�سياحة
والرعاية ال�صحية والنقل والتعليم والإعالم واخلدمات املالية والإت�صاالت..
م�ؤكدا �أن هذه الر�ؤية توفر فر�صا ال حدود لها لتعزيز التعاون مع ال�شركات
ال�سلوفاكية .من جانبه دعا امل�س�ؤول ال�سلوفاكي ال�شركات ورجال الأعمال
وامل�ستثمرين يف �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار يف ب�ل�اده واال��س�ت�ف��ادة م��ن الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف ع��دد م��ن القطاعات احليوية وال�ه��ام��ة  .وعر�ض
على امل�س�ؤولني يف الغرفة الت�سهيالت واخلدمات واحلوافز التي تقدمها
احلكومة ال�سلوفاكية لل�شركات وامل�ستثمرين الأجانب وخا�صة فيما يتعلق
بالإعفاءات ال�ضريبية .

االتفاق على زيارة وفد اقت�صادي اىل اليابان خالل العام اجلاري

وزير االقت�صاد يبحث تعزيز العالقات االقت�صادية مع اليابان
املن�صوري :اليابان هي ال�رشيك االقت�صادي الأكرب لدولة الإمارات
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبل م�ع��ايل امل�ه�ن��د���س �سلطان ب��ن �سعيد املن�صوري
وزي��ر االق�ت���ص��اد يف مكتبه ب��دي��وان ال� ��وزارة ب��دب��ي �صباح
ام����س يو�شيهيكو ك��ام��و ال�سفري ال�ي��اب��اين ل��دى الدولة،
حيث جرى التباحث يف �سبل تعزيز التعاون الثنائي بني
البلدين يف جماالت اقت�صادية متعددة.
و�أك ��د م�ع��ايل امل�ن���ص��وري متانة ال�ع�لاق��ات الثنائية التي
جت�م��ع ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين م�ع�ت�براً ال �ي��اب��ان ال�شريك
التجاري الأك�بر لدولة الإم��ارات يف العامل ،ا�ستناداً �إىل
حجم التبادل التجاري بني البلدين ال��ذي بلغ يف الربع
الأول م��ن ع��ام  51,2 ،2012مليار دره ��م ،فيما بلغ
ح�ج��م اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ي��اب��ان�ي��ة يف ال��دول��ة ح ��وايل 338
مليون دوالر (  1,24مليار درهم ) يف عام  2010م�شرياً
معاليه �إىل �أن حجم التجارة البينية بني الدولتني يقدر
بنحو  35مليار دوالر.
كما بحث معاليه مع ال�سفري الياباين اهمية الزيارات
املتبادلة ب�ين امل���س��ؤول�ين ورج ��ال االع �م��ال وامل�ستثمرين
ل �ت �ع��زي��ز ع �ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون ال� �ت� �ج ��اري واالق� �ت� ��� �ص ��ادي
واال�ستثماري.
و�أكد معايل الوزير املن�صوري بهذا اخل�صو�ص انه �سيتم
التح�ضري لزيارة وفد اقت�صادي من الدولة اىل اليابان يف

الن�صف الثاين من العام اجلاري ي�ضم عدداً من امل�س�ؤولني
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
و�شدد معايل املن�صوري على �أهمية و�ضرورة تكثيف تبادل
ال��زي��ارات بني امل�س�ؤولني يف اجلانبني وخا�صة القائمني
على القطاعات االقت�صادية واال�ستثمارية والتجارية
وال�صناعية ،موجهاً دعوة مفتوحة للقطاع اخلا�ص للعب
دور حموري يف قيادة مرحلة جديدة من تطور العالقات
بني اجلانبني.
ون��وه معاليه خالل االجتماع ب�أهمية �أن يرتكز التعاون
امل ���س�ت �ق�ب�ل��ي ب�ي�ن ال ��دول� �ت�ي�ن ح� ��ول جم � ��االت ال�صناعة
والتكنولوجيا واالبتكار وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
واملن�سوجات والغذاء والزراعة و�صناعات الأ�سماك يف ظل
ال�ثروة ال�سمكية الهائلة التي تتمتع بها اليابان ،م�شيداً
بالتجارب اليابانية الرائدة يف �شتى املجاالت والأ�صعدة
وم�ؤكداً على �أهمية اال�ستفادة من تلك التجارب مبا يخدم
التطور االقت�صادي الذي تطمح �إليه دولة الإمارات.
ك�م��ا دع��ا م�ع��ال�ي��ه �إىل � �ض��رورة اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخلربات
اليابانية يف جم��ال البحث العلمي ،حيث تعترب اليابان
الدولة الرائدة الأوىل عاملياً يف جماالت البحوث العلمية
الأ�سا�سية ،وبحوث الطريان والتقنيات املتقدمة.
وتطرق معايل الوزير املن�صوري خالل اللقاء �إىل املناخ
اال�ستثماري اجلاذب يف الدولة و ببيئة الأعمال احليوية

يف الإم � ��ارات وم��ا ت��وف��ره م��ن ف��ر���ص ا��س�ت�ث�م��اري��ة واعدة
ومغرية للم�ستثمرين ورج��ال الأع�م��ال يف ظل املحفزات
اال��س�ت�ث�م��اري��ة وال�ت���س�ه�ي�لات الإداري � ��ة والإج��رائ �ي��ة غري
املحدودة ووجود بنية حتتية حديثة ومتطورة� ،إ�ضافة �إىل
ما تتمتع به الدولة من بيئة ت�شريعية حتمي امل�ستثمرين
وت�ساهم يف منو �أعمالهم وا�ستثماراتهم.
م ��ن ج��ان �ب��ه ع�ب�ر ال �� �س �ف�ير ال �ي ��اب ��اين ع ��ن رغ �ب��ة ب�ل�اده
احلقيقية يف االرتقاء بالعالقات االقت�صادية الثنائية بني
البلدين ونقلها �إىل �آفاق جديدة تواكب طموح ال�شعبني
ال�صديقني ،و�أع��رب عن رغبة ب�لاده ال�صادقة يف تبادل
امل�ع��رف��ة واخل�ب�رات م��ع اجل��ان��ب الإم��ارات��ي وت�ع��زي��ز �أطر
التعاون لت�شمل جماالت وقطاعات اقت�صادية جديدة.
يذكر �أن دولة الإمارات ت�صدر لليابان نحو  23باملائة من
احتياجاتها النفطية و 60باملائة من �صادرات الإمارات
م��ن النفط اخل��ام يتم �شحنه اىل ال�ي��اب��ان ،وت ��أت��ي دولة
الإمارات �ضمن �أكرب خم�س دول م�صدرة للنفط لليابان،
وحتتل الإم��ارات املرتبة الثامنة يف �شراكتها مع اليابان
و�سابع �أكرب �سوق ملعدات النقل اليابانية ،وحتتل الإمارات
املرتبة الأوىل يف ت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال والثانية يف
ت�صدير النفط اخلام .ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية تنوعت
�صادرات الدولة �إىل اليابان حيث �شملت الأملنيوم والنحا�س
وبلغ حجم واردات الإمارات من اليابان  7,3مليار دوالر يف

عام  2010حيث ت�ستورد الإمارات من اليابان ال�سيارات العالقات االقت�صادية وتنمية التبادل التجاري يف قطاع
ال�سلع واخل��دم��ات وتطوير اال�ستثمارات ب�ين اجلانبني
والآالت واملعدات ال�صناعية وااللكرتونية.
ويف ع��ام  2011وقعت �إم��ارة �أبوظبي واليابان اتفاقية لإر� �س��اء وتر�سيخ ال�ت�ع��اون االقت�صادي وا�ستمرار تعزيز
لإن�شاء جمل�س �أبوظبي الياباين االقت�صادي بهدف تعزيز العالقات االقت�صادية امل�شرتكة بني اجلانبني.

�آكور للفنادق تعلن عن افتتاح فندق ايبي�س و �سوفتيل بوابة �أبوظبي
•• �أبوظبي – ف�ؤاد علي

اعلنت جمموعة �آك��ور الفرن�سية املتخ�ص�صة يف ت�شغيل
الفنادق على م�ستوى العامل عن افتتاح فندق ايبي�س بوابة
�أبوظبي جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد �أم�س
مبقر الفندقني يف �أبوظبي و هذا الإفتتاح ثمرة ال�شراكة
القوية وطويلة امل��دى التي جمعت ب�ين ال� ّدك�ت��ور ال�شيخ
�أحمد بن �سيف �آل نهيان رئي�س طريان الإحتاد وجمموعة
�آكور من خالل دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .
وقال الدَكتور ال�شيخ �أحمد بن �سيف �آل نهيان �أنه ب�إن�ضمام
فندق ايبي�س ونوفوتيل بوابة �أبوظبي �إىل �شبكة عاملية
ت�ضم �أكرث من 1500فرع لـايبي�س و 400فرع لـنوفوتيل
م�سرور جداً بالعالقة القوية التي جتمعنا مبجموعة �آكور
والتي تزيدها م�صاحلنا امل�شرتكة متانة.
ومن جهته قال يان كايري رئي�س جمموعة �آك��ور واملدير
التنفيذي �إن �شراكتنا مع الدَكتور ال�شيخ �أحمد بن �سيف
�آل نهيان من خالل دول ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
تعترب امتيازا هامّا خا�ص ًة �أن �أبوظبي كان لها الدور الأكرب
يف �إمتداد وتو�سيع م�شاريعنا.
و�أ� �ض��اف ُت�ع��د �أب��وظ�ب��ي م��ن اال� �س��واق ال�ه��ام��ة ال�ت��ي ت�سعى
جمموعة �آكور لتعزيز تواجدها فيها من خالل بناء اُ�س�س

قوية ومتما�سكة لها يف العا�صمة االماراتية عربعالماتها
التجارية التي تزود كافة متطلبات امل�سافرين �سواء رجال
اعمال او م�سافري ال�سياحة والرتفيه .ومن هنا جند ان
�آكور اتاحت الفر�صة لرواد العا�صمة �أبوظبي باختيار ما
يالئمهم م��ن ال�ف�ن��ادق الفخمة مثل�سوفيتيل و مريكور
وال �ف �ن��ادق امل�ت��و��س�ط��ة م�ث��ل ن��وف��وت�ي��ل واالق�ت���ص��ادي��ة مثل
ايبي�س.
و�أو�ضح �أن �إفتتاح �أول فندق �إقت�صادي مبوا�صفات عاملية يف
العا�صمة كان حدث مهم لـ ايبي�س نف�سها فكونها الرائدة
يف جمال الفنادق الإقت�صادية �أعطاها هذا احلدث �سمعة
ع��امل�ي��ة وق��د مت الإ� �ش��ادة بعظمة خدماتها بالن�سبة �إىل
�أ�سعارها املدرو�سة م�ضيفاً فندق نوفوتيل بوابة �أبوظبي
ال��ذي ينتمي �إىل الفنادق املتو�سطة هو يف الواقع تكملة
لفندق �إيبي�س ولكن مع خ�صائ�ص متفاوتة فيما يتعلق
ب��أم��اك��ن االج�ت�م��اع��ات امل�م�ت��ازة ال�غ��رف الوا�سعة خدمات
الإن�ت�رن��ت امل�ج��ان�ي��ة م�لاع��ب الأط �ف��ال ون� ��وادي ال�صحة
واللياقة البدنية .
و�أب��ان كري�ستوف النديه املدير االداري ملجموعة �آكور يف ف�إ ّننا على �أكمل الإ�ستعداد لإ�ستيعاب بع�ض من هذا العدد
َ
ال�شرق الأو��س��ط �أن �أب��و ظبي هي ج��زء مهم من برنامج الكبري والإ�ستفادة منه مو�ضحاً �أن��ه �سيتم اط�لاق املوقع
ً
تو�سعنا الكبري بال ّنظر �إىل عدد ال�سياح املتوقع قدومهم الإلكرتوين للمجموعة باللغة العربية قريبا خالل هذه
ّ
يف ال�سنوات املقبلة و امل�ق�دّر �أن يبلغ  7.5مليون �سائح ال�سنة  .و�أكد �أن افتتاح الفندقني من �ش�أنه تعزيز وجود

•• �أبوظبي-وام:

�آكور داخل العا�صمة حيث جند �أن ايبي�س ونوفوتيل بوابة
�أبوظبي ان�ضموا اىل فندق �سوفيتيل ذات الـ  280غرفة
يف مطنقة كورني�ش �أبوظبيو فندق مريكور ذات الـ 208
غرفة يف و�سط العا�صمة �شارع حمدان .

البيئة واملياه تغلق ك�سارة باملنيعي ملخالفتها تنظيم عمل الك�سارات واملحاجر
•• دبي-وام:

�أغ �ل �ق��ت وزارة ال�ب�ي�ئ��ة وامل� �ي ��اه ام ����س ك �� �س��ارة مبنطقة
املنيعي ب�إمارة ر�أ�س اخليمة ومت �إيقاف جميع العمليات
الت�شغيلية للك�سارة مل��دة ثالثة �أ�شهر ملخالفتها �أحكام
قرار جمل�س ال��وزراء رقم  20ل�سنة 2008م يف �ش�أن
تنظيم عمل الك�سارات واملحاجر ونقل منتجاتها والقرار
ال��وزاري رق��م  110ل�سنة  2010يف �ش�أن اخلطوط
الإر�شادية املنظمة اخلا�صة بتخطيط وت�شغيل وتنفيذ

�أع �م��ال امل�ن���ش��آت العاملة يف جم��ال ال�ك���س��ارات واملقالع لأع �م��ال ه��ذه ال�صناعات ب�ه��دف تعزيز الأم ��ن البيئي
وق��د مت تنفيذ ق��رار الإغ�ل�اق بالتن�سيق وال�ت�ع��اون مع ورف��ع كفاءة تطبيق الت�شريعات املنظمة لعمل املن�ش�آت
اجلهات املخت�صة ب��الإم��ارة .و�صرح �سعادة �سلطان بن العاملة يف جم��ال الك�سارات واملقالع ونقل منتجاتها.
ع �ل��وان وك�ي��ل ال � ��وزارة امل���س��اع��د للتدقيق اخل��ارج��ي يف و�أف��اد بن علوان ب�أنه قد لوحظ وج��ود انبعاثات كثيفة
ت�صريح له اليوم ب�أنه مت �ضبط الك�سارة املخالفة �أثناء للغبار من عمليات وح��دة التغذية الرئي�سية ووحدات
ق �ي��ام خمت�صي ق �ط��اع ال�ت��دق�ي��ق اخل��ارج��ي يف ال� ��وزارة ال�غ��رب�ل��ة وت�ف��ري��غ الأح��زم��ة ال�ن��اق�ل��ة خل��ط الإن �ت��اج �إىل
بزيارة مفاجئة للمنطقة وذل��ك �ضمن برامج الرقابة جانب مالحظة عدم ر�ش الطرق الداخلية والت�شغيلية
الدورية التي تتم على �أعمال الك�سارات واملقالع بالدولة باملياه كما �أن وح��دة التغذية الرئي�سية مغطاه ولكن
للت�أكد م��ن دق��ة تنفيذ اخل�ط��وط الإر� �ش��ادي��ة املنظمة ب��دون �ستائر مطاطية وا�ستخدام الك�سارة لنظام ر�ش

حديد الإمارات و�شركة �سويدية توقعان
عقدا لتوريد مواد خام مبوا�صفات قيا�سية

املياه اليدوي يف وحدة التغذية الرئي�سية .و�أكد الوكيل
امل�ساعد للتدقيق اخل��ارج��ي ب��أن��ه ل��ن ي�سمح للك�سارة
التي مت �إغالقها مبعاودة عملياتها بعد انق�ضاء فرتة
الإغالق �إال بعد توفيق �أو�ضاعها وموافقة الوزارة على
عملها وفقا لل�شروط ال��واردة يف الت�شريعات املنظمة.
ي��ذك��ر ب ��أن وزارة البيئة وامل �ي��اه تعمل ب�شكل دوري يف
التدقيق على امل�ن���ش��آت ال�صناعية العاملة يف الدولة
والت�أكد من تطبيقها للقوانني والقرارات البيئية وذلك
بالتعاون مع اجلهات املعنية ذات العالقة للحفاظ على

وقعت �شركة حديد الإمارات و�شركة �إل  .كي � .إي  .بي ال�سويدية �أم�س االول
عقدا تزود ال�شركة ال�سويدية مبوجبه حديد الإمارات جزءا من احتياجاتها
من مكورات احلديد التي ت�شكل امل��ادة اخل��ام ملنتجات ال�شركة وتكون ذات
موا�صفات قيا�سية وذل��ك ب��دءا م��ن ال�ع��ام احل��ايل .وق��ع العقد ع��ن حديد
الإمارات..املهند�س �سعيد غمران الرميثي الرئي�س التنفيذي لل�شركة..
فيما وقعه عن �شركة �إل  .كي � .إي  .بي ال�سويدية الر�س ايرك ارو الرئي�س
التنفيذي..وذلك بح�ضور �سعادة ح�سني جا�سم النوي�س رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة �صناعات وع��دد م��ن �أع���ض��اء جمل�س الإدارة وك�ب��ار امل�س�ؤولني من
الطرفني .و�شركة حديد الإم��ارات هي �إح��دى ال�شركات اململوكة بالكامل
لل�شركة القاب�ضة العامة �صناعات وامل�صنع الوحيد املتكامل للحديد يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة و�أحد �أكرب منتجي ق�ضبان حديد الت�سليح
و�أ�سالك احلديد واملقاطع الإن�شائية الثقيلة يف منطقة ال�شرق الأو�سط .
و�صرح �سعادة ح�سني جا�سم النوي�س �أن العقد ي�أتي يف �إط��ار �سعي ال�شركة
لالرتقاء مب�ستوى منتجاتها من احلديد وال�صلب من خ�لال ا�ستخدام
مواد خام ذات جودة عالية وموا�صفات عاملية..م�شيدا مب�ستوى �أداء ال�شركة
ال�سويدية ومنتجاتها م��ن م�ك��ورات احل��دي��د .و�أك��د النوي�س ال��ذي ير�أ�س
حديد الإمارات �أن ال�شركة �ستوا�صل امل�ضي يف خططها اال�ستثمارية الرامية
لتلبية الطلب املتنامي على منتجات احلديد وال�صلب يف الأ�سواق املحلية
والإقليمية  ..م�شريا �إىل �أن ال�شركة �ستتمكن من تعزيز مزاياها التناف�سية
من خ�لال الرتكيز على ج��ودة املنتجات واالرت�ق��اء مبوا�صفاتها..معتربا
�أن �شركة �إل  .كي � .إي  .بي ال�سويدية تعد �شريكا مثاليا لتحقيق هذه
الغاية .و�أ�ضاف �أن العقد يلبي طموحات ال�شركتني من حيث تعزيز عالقات
التعاون بينهما  ..م�سلطا ال�ضوء على ما تتمتع به �شركة �إل  .كي� .إي  .بي
من �إمكانات كمورد معتمد خلام وكريات احلديد عالية اجلودة وعملياتها
املتميزة ووا�سعة النطاق .و�أ�شار النوي�س �إىل �أن حديد الإم��ارات كانت قد
�أبرمت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية عدة اتفاقيات مع كربيات ال�شركات
العاملية يف جم��االت خمتلفة مثل توريد امل��واد اخل��ام وال�شحن وال�شركات
املتخ�ص�صة يف جمال تطوير تكنولوجيا الإنتاج وغريها من القطاعات يف
�إطار خطتها الرامية لزيادة ح�صتها يف الأ�سواق املحلية والإقليمية وتبو�أ
مركز الريادة يف جمال �صناعة احلديد وال�صلب .من جهته قال املهند�س
�سعيد غمران الرميثي �إن العقد ي�ؤ�س�س لعالقة �إ�سرتاتيجية بني �شركة
التنقيب ال�سويدية وال�شركة الإم��ارات�ي��ة يتم م��ن خاللها ت��زوي��د م�صنع
احلديد بكمية من احتياجاته ملكورات احلديد العالية اجل��ودة على مدى
ال�سنوات ال�ق��ادم��ة .وق��در املهند�س الرميثي احتياجات ح��دي��د الإم ��ارات
خلام احلديد هذه ال�سنة بحوايل  4ر 8مليون طن وهو ما تقوم ال�شركة
الإماراتية با�سترياده من خالل �شركات عاملية كربى من �ضمنها ال�شركة
ال�سويدية .و�أو�ضح �أن العقد اجلديد يعزز واردات ال�شركة من خام احلديد
ومينحها الثقة م�ستقبال يف امل�ضي قدما بتنفيذ م�شروعاتها التو�سعية..
م�شريا �إىل �أن ال�شركة التي ت�أ�س�ست يف العام  1998وبد�أت مرحلة الإنتاج يف
العام  2001قد انطلقت منذ العام  2006بتنفيذ برنامج �شامل لتو�سعة
جممعها ال�صناعي على مراحل مما رفع الطاقة الإنتاجية للم�صانع �إىل 5
ر 3مليون طن مرتي �سنويا بكلفة �إجمالية بلغت قيمتها  10مليارات درهم
�أو ما يعادل  72ر 2مليار دوالر �أمريكي..متوقعا ارتفاع �إنتاج ال�شركة من
منتجات احلديد النهائية عند �إجناز كل مراحل التو�سعة �إىل حوايل  5ر5
مليون طن مرتي �سنويا .و�أك��د املهند�س الرميثي �أن ال�سعي وراء م�صادر
ج��دي��دة لإم ��داد ال�شركة ب��امل��واد اخل��ام على امل��دى الطويل ه��و دل�ي��ل على
تفا�ؤلها مب�ستقبل م�شرق �ست�شهده منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يف جمال �صناعة احلديد  ..م�ؤكدا ثقته ب�أنه العقد طويل الأجل �سي�ساعد
حديد الإم��ارات على �ضمان �إحتياجاتها من املواد الأولية للإنتاج..منوها
ب�أن مكورات احلديد تعترب املواد اخلام الأ�سا�سية التي تنتج حديد الإمارات
من خاللها نوعيات عالية اجلودة من احلديد املختزل املبا�شر.
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بحوث تطبيقية� :ضرورة �إيجاد �آليات يف القطاع اخلا�ص ت�ستوعب قوى العمل الإماراتية
•• �أبوظبي-وام:

تو�صلت ال�ب�ح��وث ال�ف��ائ��زة يف م���ش��روع ال�ب�ح��وث العلمية التطبيقية
ل�ل�م��وارد الب�شرية يف �إم ��ارة ال �� �ش��ارق��ة�..إىل � �ض��رورة ت�ضافر اجلهود
التعليمية والقانونية والت�شريعية والإن�سانية والوطنية �إ�ضافة �إىل
اجلهود املهنية والأمنية والإقت�صادية والإجتماعية خللق �آليات داخل
القطاع اخلا�ص ت�ستوعب قوى العمل الإماراتية للعمل بهذا القطاع
احليوي و�ضمان خلق بيئات عمل داخلية جاذبة و�آمنة وم�ستقرة .وقال
الدكتور ح�سام �سلطان العلماء مديرالهيئة الوطنية للبحث العلمي يف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف ت�صريح لوكالة �أنباء الإمارات

وام �..إن الهيئة قررت منح مكاف�أة مالية رمزية لطالبات كليات التقنية
العليا يف ال�شارقة الالتي فازت بحوثهن م�ؤخرا يف امل�شروع املذكور..
م�شريا �إىل �أن الفائزات البالغ عددهن  12طالبة �سي�شاركن �أي�ضا
يف �أعمال �إدارة املواهب التي يتم تطويرها يف دائ��رة امل��وارد الب�شرية
بحكومة ال�شارقة .وك��ان الدكتور العلماء ت�سلم �أول ن�سخة من هذه
البحوث الفائزة خ�لال اجتماعه مع �سعادة الدكتور من�صور جا�سم
ال�شام�سي م�ست�شار دائرة املوارد الب�شرية بحكومة ال�شارقة بعد �أن مت
�إجناز امل�شروع يف جمال املوارد الب�شرية بالتعاون بني الدائرة وكليات
التقنية العليا للطالبات يف ال�شارقة .و�أ� �ض��اف �أن البحوث الفائزة
ت�ن��اول��ت ال�ع��دي��د م��ن ال�ت���س��ا�ؤالت وناق�شتها م��ن خ�لال �أدوات علمية
معتمدة و�أ�سئلة مثارة مثل كيفية ظروف توظيف املواطنني يف القطاع

اخل��ا���ص وحت�سني ظ��روف التوظيف جل��ذب ق��وى العمل الإماراتية
ال�شابة للعمل ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع و�سبب جن��اح بع�ض م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص يف جذب مواطنني للعمل بها يف حني ف�شلت �أخرى .كما تناولت
�إنطباع قوى العمل الإماراتية ال�شابة حول العمل يف القطاع اخلا�ص
و�إنطباع ه��ذا القطاع عن ق��وى العمل الإماراتية و جهود القطاع يف
تعليم وتدريب وت�أهيل و�إعداد املواطنني ل�سوق العمل و�سبب تف�ضيل
امل��ر�أة الإم��ارات�ي��ة العمل يف القطاع احلكومي .و�أك��د مدير الهيئة �أن
امل�شروع يهدف �إىل تعزيز مهارات البحث العلمي والقدرات التحليلية
من خالل القيام بعمل هذه البحوث املتعلقة بالتحديات التي تواجه
التحاق املواطنني بالعمل يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص حتديدا وبع�ض
امل�ؤ�س�سات املختارة من القطاع احلكومي .و�أ�شار �إىل �أن هذه الأبحاث

�إدراج �صكوك طريان الإمارات بقيمة مليار دوالر يف نا�سداك دبي
معززا موقع دبي كعا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي
•• دبي-وام:

ق��رع �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان
الإم��ارات واملجموعة ام�س جر�س التداول يف
�سوق دبي امل��ايل �إيذانا ب ��إدراج �صكوك �صادرة
ع��ن ط �ي�ران الإم � � ��ارات ب�ق�ي�م��ة م �ل �ي��ار دوالر
�أمريكي يف بور�صة نا�سداك دبي .ويعزز �إدراج
ه��ذه ال�صكوك اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة بعد �إطالق
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل م�ب��ادرة حتويل
دب��ي �إىل م��رك��ز ع��امل��ي لل�صكوك الإ�سالمية
ومتا�شيا مع ر�ؤية �سموه يف جعل دبي عا�صمة
ل�لاق �ت �� �ص��اد الإ� �س�ل�ام ��ي يف ال� �ع ��امل .وقالت
بور�صة ن��ا��س��داك دب��ي يف بيان �صحايف �صدر
ع�ن�ه��ا ام ����س �أن ال�ق�ي�م��ة الإ��س�م�ي��ة لل�صكوك
املدرجة يف �سوق ر�أ�س املال ب�إمارة دبي ارتفعت
عقب هذه اخلطوة �إىل  10مليارات و 625
مليون دوالر لتحتل املرتبة الثالثة عامليا بني
م��راك��ز �إدراج ال�صكوك .و�أ��ض��اف��ت �أن �إ�صدار
��ص�ك��وك ط�ي�ران الإم � ��ارات ـ �أ� �س��رع الناقالت

اجلوية الدولية منوا يف العامل ـ القت �إقباال
من امل�ستثمرين الإقليميني والعامليني من كل
من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
و�أوروبا و�آ�سيا والواليات املتحدة .و�أو�ضح �سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم يف ت�صريح
�صحايف له �أن �إدراج �صكوك طريان الإمارات
يف نا�سداك دبي مينح احل�ضور العاملي املرغوب
�سواء من جانب طريان الإمارات �أم من جانب
امل���س�ت�ث�م��ري��ن يف ت �ل��ك ال �� �ص �ك��وك م��ن خالل
بور�صة تعمل وف��ق املعايري ال��دول�ي��ة .و�شدد
على �أن نا�سداك دبي وفرت لطريان الإمارات
الفر�صة للإدراج يف �سوق الدولة املحلية حيث
تتمركز ال�شركة و�أن ما تت�سم به البور�صة من
�سال�سة وفعالية يجعلها اخليار الأمثل لإدراج
الأوراق املالية .وذك��ر معايل حممد عبد اهلل
ال�ق��رق��اوي رئي�س املكتب التنفيذي ل�صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ورئي�س اللجنة العليا لتطوير قطاع االقت�صاد
الإ��س�لام��ي �أن ه��ذا القطاع يكت�سب ق��وة دفع
متزايدة يوما تلو الآخر وتقدم �صكوك طريان
الإمارات دليال جديدا على متيز دبي كمركز
عاملي لإ��ص��دار و�إدراج وت��داول الأوراق املالية

�شركة موانئ �أبوظبي تنفذ م�شروعا
للربط االلكرتوين بني املوانئ يف االمارة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن حممد ال�شام�سي نائب رئي�س وحدة املوانئ يف �شركة موانئ �أبوظبي �أن
ال�شركة بد�أت تنفيذ م�شروع ا�سرتاتيجي لربط املوانئ يف �أبوظبي الكرتونيا.
وقال �إن االدارة املركزية للربط بني املوانئ �ستكون يف ميناء خليفة و�ستبد�أ
عملية ال��رب��ط ب�ين مينائي خليفة وزاي��د و�سيتبعها م�ستقبال رب��ط قناة
م�صفح وميناء م�صفح وهي املوانئ الرئي�سية يف امارة �أبوظبي وت�سجل يف
جمموعها  120حركة مرورية يوميا .و�أكد ال�شام�سي يف ت�صريحات على
هام�ش القمة العاملية للموانئ والتجارة التي اختتمت �أعمالها يف �أبوظبي
ام����س �أن ال�شركة تعمل حاليا على تطوير ميناء زاي��د لي�صبح مق�صدا
هاما لأكربال�سفن ال�سياحة العاملية اىل جانب تو�سيع طاقتها اال�ستيعابية
للب�ضائع اىل جانب ميناء خليفة الذي انتقلت اليه عمليات نقل احلاويات
مع تطوير ميناء وقناة م�صفح العطاء التجار املرونة الكافية ال�ستقبال
ب�ضائعهم يف امليناء ال��ذي يريدون ومب��ا ي�سهم يف تخفي�ض الكلفة املالية
والوقت ال�ستالم ب�ضائعهم .ولفت اىل �أن تطوير املحطة ال�سياحية يف ميناء
زايد �سيتم على مراحل حتى نهاية العام احلايل ومبا ي�سمح بدخول و�سائط
النقل املختلفة لنقل ال�سياح من امليناء اىل املواقع ال�سياحية يف الدولة .و�أكد
�أنه �سيتم بناء مبنى جديد لل�سياح يف ميناء زايد يف املوا�سم القادمة ال�ستيعاب
�أكرب ال�سفن حجما يف العامل والتي تت�سع لنحو � 6500سائح .وقال �أن قرار
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ب�ش�أن ا�صدار ت�أ�شريات �سياحية ملدة ثالثة �شهور ولعدة مرات
�ستكون له عند تطبيقه نتائج ايجابية كبرية على منو حركة ال�سياحة يف
الدولة  .و�أكد �أن عملية التطوير يف ميناء خليفة ت�سري ب�شكل كبري للو�صول
مبحطة مناولة احلاويات يف مرحلتها الأوىل التي مت افتتاحها يف دي�سمرب
املا�ضي اىل حتقيق الهدف املعلن با�ستقبالها  2.5مليون حاوية ..وقال
�إنه �سيتم خالل الن�صف الثاين من هذا العام ا�ستقبال اجلزء الثاين من
الرافعات وي�ضم ثالث رافعات ج�سرية لريتفع عدد هذا النوع من الرافعات
اىل �ست رافعات .وا�ضاف �أن��ه �سيتم اي�ضا ا�ستقبال  12رافعة تكدي�س يف
منت�صف العام احلايل و 10رافعات م�ستقبال اىل جانب الرافعات املوجودة
حاليا وعددها  30رافعة لي�صل اجمايل عدد رافعات التكدي�س يف امليناء
اىل  52رافعة.

ت�ت�ن��اول موا�ضيع وق�ضايا حيوية يف ��س��وق العمل الإم��ارات��ي تتعلق
بق�ضايا التعليم والت�أهيل والتدريب والإعداد ل�سوق العمل والتوظيف.
و�أ�ضاف �أن ت�سليم ن�سخة البحوث الفائزة اىل الهيئة ي�أتي باعتبارها
�شريكا �إ�سرتاتيجيا يف امل�شروع وجهة �إخت�صا�ص وترجمة للإتفاق
ال�ضمني امل�ب�رم ب�ين الهيئة الوطنية للبحث العلمي ودائ ��رة املوارد
الب�شرية يف حكومة ال�شارقة ب�ش�أن تعزيز جم��االت التعاون البحثي
بني الطرفني .وق��ال �إن امل�شروع يعد تطورا نوعيا يف تنفيذ امل�شاريع
التنموية على م�ستوى الدولة حيث يربط بني الدائرة كم�ؤ�س�سة مهنية
والكليات كم�ؤ�س�سة �أكادميية والهيئة كم�ؤ�س�سة �إحتادية تقوم بتمويل
ودعم البحث العلمي والتطوير واالبتكار يف الدولة..وذلك �ضمن �إطار
حتالف ثالثي تنموي �إ�سرتاتيجي علمي حكومي يركز يف املقام الأول
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ق�صر الإمارات ي�شارك يف معر�ض اخلليج
ل�سياحة الأعمال واحلوافز
•• �أبوظبي-وام:

املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية بعد الإدراج
ال�ن��اج��ح ل���ص�ك��وك ه�ي�ئ��ة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دبي
ديوا الأ�سبوع املا�ضي .و�أك��د �أن دبي �ستم�ضي
قدما يف تر�سيخ مكانة دولة االم��ارات يف هذا
املجال بح�شد كافة اجلهود وتطوير جمموعة
متنوعة من املنتجات املالية الإ�سالمية مبا
ي�ل�ب��ي اح �ت �ي��اج��ات امل���س�ت�ث�م��ري��ن م��ن الأف� ��راد

وامل�ؤ�س�سات على حد �سواء .وبني عي�سى كاظم
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سوق دبي
امل��ايل والأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة العليا لتطوير
قطاع االقت�صاد الإ�سالمي �أن �أ�سواق املال يف
�إم��ارة دب��ي ت�سجل من��وا مت�سارعا كما ونوعا
حيث ي ��ؤدي قطاع الإقت�صاد الإ�سالمي دورا
كبريا يف هذا النمو.

ي���ش��ارك ف�ن��دق ق�صر الإم � ��ارات يف
فعاليات معر�ض اخلليج ل�سياحة
الأع � �م� ��ال واحل� ��واف� ��ز وامل � ��ؤمت� ��رات
 2013التي ت�ست�ضيفها �أبوظبي
ي��وم الإثنني املقبل وت�ستمر ثالثة
�أي � ��ام يف م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي الوطني
ل �ل �م �ع��ار���ض .وي �ع��ر���ض ال �ق �� �ص��ر..
�أح� � ��دث اخل ��دم ��ات ال �ت��ي يقدمها
لقطاع �سياحة الأعمال وامل�ؤمترات
واحلوافز والتي تعد الأكرث تطورا
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ف �ن��ادق الفاخرة
يف امل �ن �ط �ق ��ة وي � �ط� ��رح ع � � ��ددا من
اخل ��دم ��ات وامل �ن �ت �ج��ات ال�سياحية
التي يقدمها لنزالئه و�ضيوفه من
خمتلف الدول..فيما يقدم عرو�ضا
ترويجية للعطالت ملو�سمي الربيع
وال���ص�ي��ف جل��ذب امل��زي��د م��ن �سياح
النخبة �إىل �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي .و�أكد
بوجرا بريبريغلو مدير عام فندق
ق���ص��ر الإم � � ��ارات �أه �م �ي��ة م�شاركة
ال�ق���ص��ر يف امل �ع��ر���ض ك��ون��ه فر�صة

ل�لال �ت �ق��اء م ��ع ال �� �ش��رك��اء ووك �ل�اء
ال �� �س �ي��اح��ة وال �� �س �ف��ر م ��ن خمتلف
�أن �ح��اء ال �ع��امل  .م��ن جانبها قالت
ان �ي �ت��ا ك��رمي��ر امل ��دي ��رة التنفيذية
للت�سويق واملبيعات يف فندق ق�صر
الإم � ��ارات �إن الق�صر ي�ح��ر���ص من
م�شاركته يف املعر�ض على التوا�صل
م� ��ع �� �ش ��رك ��ات ال �� �س �ف��ر ومنظمي
اجل ��والت ال�سياحية جل��ذب مزيد
م��ن ال� ��زوار �إىل ال�ق���ص��ر .وتوقعت
ارت �ف��اع م �ع��دالت الإ� �ش �غ��ال للغرف
الفندقية يف �أبوظبي يف ظل ت�سارع
وترية النمو واالنتعا�ش االقت�صادي

يف الإمارة  .و�أ�ضافت �أن فريق ق�صر
الإمارات �سيلتقي مع وكاالت ال�سفر
وو� �س��ائ��ل الإع �ل��ام امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
ال�سياحة وال�سفر وال�ضيافة خالل
ف�ت�رة امل�ع��ر���ض ل���ش��رح امل��زاي��ا التي
يقدمها الق�صر ل�سياح النخبة من
خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل .م��ن جهتها
قالت لوي�س هول مديرة املعر�ض �إن
املعر�ض ي�شارك فيه ح��وايل 300
عار�ض من  36دولة و�سط توقعات
با�ستقطاب احلدث حلوايل �ألفني و
 800م�شارك من املتخ�ص�صني يف
القطاع.

البنك العربي املتحد يطلق خدمة متويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
•• دبي-الفجر:

�أط �ل��ق ال�ب�ن��ك ال�ع��رب��ي امل�ت�ح��د �أحد
�أ��س��رع بنوك ال��دول��ة من��واً ،يف �سياق
خطط التو�سع يف ن�ط��اق اخلدمات
ال � �ت� ��ي ي� �ق ��دم� �ه ��ا ،خ� ��دم� ��ة متويل
امل �� �ش��روع��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
وال �ت ��ي م ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت�ستقطب
الكثري من العمالء.
ج � ��اء ذل � ��ك ع �ل��ى ه��ام ����ش امل� ��ؤمت ��ر
ال���ص�ح�ف��ي ال� ��ذي ع �ق��ده ال �ب �ن��ك يف
دب � � ��ي ،ف �ب �ع��د اخل � ��دم � ��ات الكثرية
واملتنوعة التي لطاملا حر�ص البنك
على تقدميها على م��دار ال�سنوات
ال� ��� �س ��اب� �ق ��ة ،الح � ��ظ ال� �ب� �ن ��ك طلباً
م �ت��زاي��داً م��ن ق�ب��ل ال �ع �م�لاء خالل
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ع�ل��ى خ��دم��ة متويل
امل���ش��روع��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
ف �م��ا ك� ��ان م ��ن ال �ب �ن��ك �إال �أن ب ��ادر
بتقدمي هذه احللول املتكاملة والتي
ت�ن��ا��س��ب متطلبات ال���س��وق املحلي.
تتميز خ��دم��ات مت��وي��ل امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة بالبنك ب�أنها
رائدة ومبتكرة وتلتزم دوماً بتقدمي
الأف�ضل.
ي�شار �إىل �أن �أع �م��ال ال�ب�ن��ك ،وعدد
ال � �ع � �م�ل��اء ،وال � �ط � �ل � �ب ��ات امل �ق ��دم ��ة
ل�ل�ا�� �س� �ت� �ف ��ادة م� ��ن خ ��دم ��ة متويل
امل �� �ش��روع��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
ت�ضاعفت �أربعة مرات خالل ال�ستة
�شهور املا�ضية.
وخالل عام  ،2013يتوقع البنك:

• م� ��� �ض ��اع� �ف ��ة ع� � � ��دد ال � �ع � �م �ل�اء
امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن خ ��دم ��ة متويل
امل���ش��روع��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة،
خالل ال�ستة �شهور القادمة.
• م�ضاعفة عدد موظفيه املنوط بهم
تقدمي و�إجناز خدمات التمويل.
• ت� �ق ��دمي خ ��دم ��ة ال �ت �م��وي��ل عرب
الفروع الـ ،10التي يخطط البنك
الفتتاحهم خالل العام اجلاري.
• اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات
ع��ال �ي��ة اجل� � ��ودة ب�ع���ش��ر ل �غ��ات على
ر�أ� � �س � �ه ��ا ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وال� �ف ��ار�� �س� �ي ��ة،
وال��رو� �س �ي��ة ،وال �ه �ن��دي��ة وع ��دد �آخر
م��ن ال�ل�غ��ات امل�ع��روف��ة ب�شبه القارة
الهندية.
ميتلك البنك ر�ؤية وا�ضحة والتزام
�� �ص ��ري ��ح ن� �ح ��و ت� �ع ��زي ��ز وت�شجيع
امل �� �ش��روع��ات ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة

وه ��و االجت � ��اه ال �ع��ام ل ��دى حكومة
الدولة ،وبالتايل ف�إن البنك حري�ص
على �إجناز كافة اخلدمات املرتبطة
بتمويل امل�شروعات
ب�شكل �سريع ،ودقيق والتي قد تتمثل
يف فتح ح�ساب �أو تخلي�ص املعامالت.
ولإ�ضافة مزيد من الت�سهيالت ،ف�إن
البنك يقوم ب�إجناز ه��ذه املعامالت
يف م�ع�ظ��م الأوق � ��ات مب�ق��ر امل�شروع
امل��زم��ع �إن���ش��اءه وذل��ك تي�سرياً على
املتعاملني.
ويف ت�صريح لـ بول تروبريدج الرئي�س
التنفيذي للبنك العربي املتحد قال
فيه� :إننا على دراي��ة كافية بال�سوق
املحلية ،و�إننا يف موقع قوي لتقدمي
مثل هذه اخلدمات ب�شكل �أمثل حيث
نقدم خدماتنا امل�صرفية ع��ل مدار
الأع��وام ال�سبعة والثالثني املا�ضية.

ومبا �أن الآن�سة جنالء املدفع� ،أحد
�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك العربي
امل �ت �ح��د ،ت�ع�م��ل ب �ك �ف��اءة مم �ي��زة مع
��ص�ن��دوق خليفة لتطوير امل�شاريع
ال���ص�غ�يرة ف��إن�ن��ا ب��ال�ت��أك�ي��د �سنوفر
خدمات عالية اجل��ودة وبقدر كبري
من االلتزام وال�سرعة لعمالئنا .
ومن ناحية �أخرى ف�إن براين وي�ست
م�س�ؤول التمويل التنفيذي ورئي�س
ق �� �س��م ال �ت �خ �ط �ي��ط ،ل � ��دى البنك
ق ��دم � �ش��رح �اً ا� �ض��اف �ي �اً ع��ن اخلدمة
اجل��دي��دة ق��ائ�ل ً�ا :ب�ك��ل ت��أك�ي��د ف�إن
خدمة متويل امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة التي نقدمها للعمالء،
�ست�ساهم يف ا�ستقطاب املزيد منهم
و�ستعزز ق��اع��دة البنك على �صعيد
عدد املتعاملني ونوع اخلدمات التي
ن�ق��دم�ه��ا .و�أ� �ش�ي�ر ه�ن��ا �إىل �أن هذه

اخل��دم��ة ��س�ترف��ع م��ن �أرب� ��اح البنك
الكلية ب�شكل ملحوظ .
و�أ� �ض��اف ق��ائ�ل ً�ا� :أود ال �ق��ول ب�أننا
ن�ؤ�س�س لربنامج متويل قائم على
متطلبات العمالء وال�سوق املحلي
ن�ح��و حتقيق الأف���ض��ل فيما يتعلق
بامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة،
مع توفري طاقم عمل كفء ومدرب
ق� ��ادر ع �ل��ى ت �ق��دمي ه ��ذه اخلدمات
بالأ�سلوب الأمثل ،وحتديد املخاطر
ال �ت��ي ق��د ت�ظ�ه��ر الح �ق �اً و�أ�ساليب
الت�شغيل .
وذكر �سريرام �سوبرامانيام ،م�س�ؤول
ق���س��م مت��وي��ل امل �� �ش��اري��ع ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة ب��ال �ب �ن��ك امل ��زاي ��ا التي
يتمتع بها املنتج اجلديد قائ ً
ال� :إننا
نقدم حلوال مالية مب�سطة لعمالء
البنك ال��راغ�ب�ين يف اال��س�ت�ف��ادة من

خدمة متويل امل�شروعات ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة ،ف �ه �ن��اك ال �ك �ث�ي�ر من
اخل ��دم ��ات ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��ر العمالء
وفقاً ملتطلبات م�شاريعهم املرتقبة
ف�سواء كانت ه��ذه امل�شاريع �صغرية
�أو متو�سطة ،ف�إننا نوفر القرو�ض
اخل� ��ا� � �ص� ��ة ،ر�أ�� � � ��س امل � � ��ال املطلوب
واخلدمات التجارية الالزمة لها.
وخ �ت��م ت ��روب ��ري ��دح ق ��ائ�ل� ً
ا :ن�شعر
بالفخر لأن�ن��ا �أ� �س��رع ب�ن��وك الدولة
من��واً ،وحققنا �أرب��اح��ا مالية جيدة
خ�لال ع��ام  ،2012و�صلت لـ410
مليون دره��م وه��ي الأعلى يف تاريخ
البنك ،ومن املتوقع �أن يحقق البنك
ن�ت��ائ��ج ق��وي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام اجل ��اري
بدعم من �أعمال متويل امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة التي نطلقها
اليوم.

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية7th SEVENTH DIESEL:

بتاريخ 2012/4/19:م

املودعة حتت رقم172237 :
با�ســم:حممد اورنكزيب مري حممد
وعنوانه:دبي  ،االم��ارات العربية املتحدة ��� ،ص.ب ، :هاتف  ، 04/2212328 :فاك�س ، 04/2212859 :الربيد
االلكرتوين diamondw@eim.ae :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املركبات واجهزة النقل الربي واجلوي واملائي.
الواقـعة بالفئة12:
و�صف العالمة:عبارة عن العدد  7thوحتته عبارة ( )SEVENTH DIESELوحتتها ر�سم لقطعة
غيار �سيارات متثل فوهة خرطوم باللونني االبي�ض واال�سود .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

املودعة حتت رقم 169930 :بتاريخ 2012/2/27:م
با�ســم:امل�صنع الوطني لعبوات البولي�سرتين ذ.م.م
وعنوانه:دبي  ،جبل علي  ،املنطقة ال�صناعية رقم (، )3
�ص.ب ، 79970:هاتف ، 04- 8802005 :فاك�س04-8802006 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
املنتجات امل�صنعة من مادة البولي�سرتين الرمادي املمدد او املنبثق وعلى جميع الكثافات الواح العزل احلراري لالر�ضيات
واال�سقف واجلدران امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) مكعبات وا�شكال هند�سية لتخفيف االوزان ومتعددة اال�ستخدامات
يف البناء واجل�سور والطرق امل�صنعة من البولي�سرتين جميع اال�شكال الهند�سية االلواح العزل احلراري والبلوك امل�ستخدمة
يف الديكور الداخلي واخلارجي واحلدائق وامل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) ا�سطوانات العزل احلراري النابيب الباردة
واحل��ارة دون  80درج��ة مئوية من البولي�سرتين عبوات من البولي�سرتين (الفلني) امل�ستخدمة النبات وحماية اال�شتال
الزراعية وب�ستنه املزارع واحلدائق والطرق �صناديق حلفظ وعزل احلرارة للخ�ضار والفواكه واملواد املجمدة م�صنوعة من
البولي�سرتين (الفلني) عبوات حلماية االجهزة االلكرتونية والكهربائية واملواد االخرى امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني)
االلواح العازلة لل�صوت (ال�سمعي) امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني)
الواقـعة بالفئة17:
و�صف العالمة:كلمتان منف�صلتان عن بع�ضها ومكتوبتان باللغة االجنليزية الكلمة االوىل  Greenباللون االخ�ضر
واحلرف االول  Gمكتوب بخط كبري ويوجد فوق نهاية الكلمة االوىل  Greenل�ؤل�ؤة خ�ضراء وفوقها غ�صن اخ�ضر يحوي
ثالث اوراق خ�ضراء منقطة بقطرات ماء والكلمة الثانية  Pearlباللون االزرق واحلرف االول  Pمكتوب بخط كبري .
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

املودعة حتت رقم 169931 :بتاريخ 2012/2/27:م
با�ســم:امل�صنع الوطني لعبوات البولي�سرتين ذ.م.م
وعنوانه:دبي  ،جبل علي  ،املنطقة ال�صناعية رقم (، )3
�ص.ب ، 79970:هاتف ، 04- 8802005 :فاك�س04-8802006 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
جميع املنتجات امل�صنعة من البولي�سرتين املمدد وعلى جميع الكثافات الواح العزل احلراري لالر�ضيات واال�سقف واجلدران
امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) مكعبات وا�شكال هند�سية لتخفيف االوزان ومتعددة اال�ستخدامات يف البناء واجل�سور
والطرق امل�صنعة من البولي�سرتين جميع اال�شكال الهند�سية اللواح العزل احلراري والبلوك امل�ستخدمة يف الديكور الداخلي
واخلارجي واحلدائق وامل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) ا�سطوانات العزل احلراري النابيب الباردة واحلارة دون  80درجة
مئوية من البولي�سرتين عبوات من البولي�سرتين (الفلني) امل�ستخدمة النبات وحماية اال�شتال الزراعية وب�ستنه املزارع
واحلدائق والطرق �صناديق حلفظ وعزل احلرارة للخ�ضار والفواكه واملواد املجمدة م�صنوعة من البولي�سرتين (الفلني)
عبوات حلماية االجهزة االلكرتونية والكهربائية واملواد االخرى امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) االلواح العازلة لل�صوت
(ال�سمعي) امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني)
الواقـعة بالفئة17:
و�صف العالمة:ثالث كلمات مت�صلة مع بع�ضهما البع�ض الكلمة االوىل ( )Zeroباللون االخ�ضر واحلرف االول من هذه
الكلمة ( )Zمكتوب بخط كبري ويوجد فوق الركن االمين االعلى للحرف ( )Zغ�صن اخ�ضر يحوي ثالث اوراق خ�ضراء
منقطة بقطرات ماء والكلمتان ( )OzoneDPباللون االزرق واحلرف االول ( )Oمن كلمة ( )Ozoneمكتوب بخط
كبري وكذلك ( )DPمكتوبني بخط كبري .
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 2012/2/27:م
املودعة حتت رقم169932 :
با�ســم:امل�صنع الوطني لعبوات البولي�سرتين ذ.م.م
وعنوانه :هاتف ، 04- 8802005 :فاك�س، 04-8802006 :
االمارات العربية املتحدة ،دبي  ،جبل علي  ،املنطقة ال�صناعية رقم 3
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
الواح العزل احلراري لالر�ضيات واال�سقف واجلدران امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) مكعبات وا�شكال هند�سية لتخفيف
االوزان ومتعددة اال�ستخدامات يف البناء واجل�سور والطرق امل�صنعة من البولي�سرتين جميع اال�شكال الهند�سية االلواح العزل
احلراري والبلوك امل�ستخدمة يف الديكور الداخلي واخلارجي واحلدائق وامل�صنعة من البولي�سرتين االلواح العازلة لل�صوت
(ال�سمعي) امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني) املنتجات امل�صنعة من مادة البولي�سرتين الرمادي املمدد او املنبثق وعلى جميع
الكثافات ا�سطوانات العزل احلراري النابيب الباردة واحلارة دون  80درجة مئوية من البولي�سرتين عبوات من البولي�سرتين
(الفلني) امل�ستخدمة النبات وحماية اال�شتال الزراعية وب�ستنه امل��زارع واحلدائق والطرق �صناديق حلفظ وع��زل احلرارة
للخ�ضار والفواكه وامل��واد املجمدة م�صنوعة من البولي�سرتين (الفلني) عبوات حلماية االجهزة االلكرتونية والكهربائية
واملواد االخرى امل�صنعة من البولي�سرتين (الفلني)
الواقـعة بالفئة17:
و�صف العالمة:كلمتان مت�صلتان ومكتوبتان بخط كبري باللغة االجنليزية الكلمة االوىل ( )KINGولونها ا�سود والكلمة
الثانية ( )PORباللون االخ�ضر .
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/164ت جتر -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ� /شركة الوادي االمين للحدادة والنجارة امل�سلحة اجلن�سية:
االمارات املنفذ �ضده  :م�ؤ�س�سة هانوفر للمقاوالت واعمال الطرق والنقليات
العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:م�ؤ�س�سة هانوفر للمقاوالت واعمال
الطرق والنقليات العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1352
جت جز -م ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/29موعدا
لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-
العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند
اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

16
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 298جت جز -م ر -ب -ع ن

مدعي/البيت الراهي للملبو�سات الرجالية ذ.م.م اجلن�سية :االمارات
مدعي عليه :بوتيا فيتيل رفيق بوتيا فيتيل حممد اجلن�سية :الهند مو�ضوع
الدعوى:مطالبة مالية مببلغ  40159درهم املطلوب اعالنه /بوتيا فيتيل
رفيق بوتيا فيتيل حممد اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/3/27
موعدا 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 2013/3/20

املرجع 2013/211:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
حممد قائد مراد اجلن�سية :االم��ارات وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر
يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (اجمل لتجارة املواد الغذائية ) واملرخ�صة
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ( )57274وامل�سجل لدى
غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة وال�صناعة بعجمان اىل  /علي ع�ب��داهلل �صالح حمد اجلالف
املهريي 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
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االحتادية اال�ستئنافية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
�إعالن للم�ست�أنف �ضدها
ا�ستئناف رقم 33,51ل�سنة( 2003عمايل)

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

اعالن يف الدعوى رقم  2013/202بالن�شر

اعالن رقم 2013/9

املدعى  :حممد احمد بر�شيد الظاهري بوكالة املحامي ابراهيم
خ��وري املطلوب اعالنه :منجرة الريموك وميثلها خمي�س علي
م�سعود ال�ساعدي العنوان :بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى
املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق  2013/4/22موعدا لنظرها
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  12ظهرا امام جلنة ف�ض املنازعات
االيجارية الكائنة يف العني �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد .
حنان عبداهلل اخلليفي

قلم املنازعات االيجارية

قلم املنازعات االيجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
مدعي/وفاء ابراهيم حممود اجلن�سية :فل�سطني مدعي عليه :فريدة
عبداحل�سني غالم مرزوق واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:تظلم
حجز حتفظي املطلوب اعالنه /فريدة عبداحل�سني غالم مرزوق اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله
وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/25موعدا لنظر الدعوى ,لذا
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة بدائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/13
االمور امل�ستعجلة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/102عمايل كلي

اىل املحكوم عليه� -1/شركة كونرتاك لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2013/3/14يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح /امي��ن مكرم
عجبان دم�ي��ان بتعلن املحكوم �ضدها باحلكم بطريق الن�شر .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .
ق�سم الق�ضايا العمالية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

املدعى  :زيد جليل جا�سم املطلوب اعالنه :م�ؤ�س�سة الوادي والدلتا العمال
البال�سرت والبالط /ميثلها �سامل �سليم عبداحلميد �سيد العنوان :بالن�شر
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وح��دد ي��وم االث�ن�ين املوافق
 2013/4/1موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة  12الظهر
امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى
ق�سم التح�ضري وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر االعالن.

قلم اال�ستئناف

حماكم دبي

مدعي/حممد عبدالكرمي عبدالقادر اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعي عليه:
�شعيب نور العلم اجلن�سية :بنغالدي�ش مو�ضوع الدعوى:مطالبة مالية
 15000درهم املطلوب اعالنه� /شعيب نور العلم اجلن�سية :بنغالدي�ش
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 اليحر
االبتدائية  -الكائنة مبنطقة اليحر �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

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف التظلم رقم 2012-282تظلم� 2012/4409أ عري�ضة -م ر -ب �-أ ظ

ا�ستئناف حكم حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية ال�صادر بتاريخ
2003/1/29م يف الق�ضية رقم  304ل�سنة ( 2000عمايل -كلي) اىل /
امل�ست�أنف �ضدها -1 :حممد اكرم عزيز  -2حممد �سعيد االن�صاري
وعنوانهم :ن�شرا اعلم �أن اال�ستئناف يف الدعوى اعاله �ستنظره املحكمة
يف الدائرة التجارية الثالثة ال�ساعة � 9.30صباحا من يوم الثالثاء
املوافق 2013/3/26م فاذا مل حت�ضر ب�شخ�صك او بوا�سطة وكيلك
املعتمد فان اال�ستئناف �سي�سمع ويف�صل فيه غيبتك � -صدر بتوقيعي
يف تاريخ 2013/3/19م.

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/ 4مد جز -ي ح -ب -ع ن

قلم املحكمة املدنية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

اعـــــــالن

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة اليحر االبتدائية

حماكم دبي

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/879ت جتر -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ� /شركة املحيط الذهبي لتجارة مواد البناء واالدوات ال�صحية
والتمديدات الكهربائية اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده  :حممد حمي الدين
كمال اجلن�سية :بنغالدي�ش املطلوب اعالنه :حممد حمي الدين كمال
اجلن�سية :بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ
ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/968جت جز -م ر-ب-ع ن وحدد
لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/29موعدا لنظر طلب التنفيذ.
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر
الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ
اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�شر
الق�ضية رقم  2013/30احوال ال�شخ�صية

اىل املدعى عليه :حممود حامد يو�سف �سالمة حيث ان املدعية� :سحر
احمد م�صيلحي ق��د اق��ام��ت عليك ال��دع��وى اع�لاه للمطالبة بالنفقة,
وع�ل�ي��ه يقت�ضى ح �� �ض��ورك اىل حم�ك�م��ة را� ��س اخل�ي�م��ة دائ� ��رة االح ��وال
ال�شخ�صية الثانية �صباح يوم االربعاء املوافق  2013/4/3ال�ساعة التا�سعة
�صباحا لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودف��وع ويف
حالة تخلفك عن احل�ضور او ار��س��ال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان
املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك.حرر بتاريخ 2013/3/14
امني �سر دائرة االحوال ال�شخ�صية الثانية
�سليمان عبداهلل ال�سكيت

حماكم دبي

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

اعـــــــالن
املرجع 2013/212:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/حممد
امني اال�سالم حممد �سراج اجلن�سية :االمارات وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر
يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (ليان للتجارة العامة-ذ.م.م ) واملرخ�صة من دائرة
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ( )58455وامل�سجل لدى غرفة التجارة
وال�صناعة بعجمان اىل  /طريق اال�سالم �سراج اال�سالم اجلن�سية :بنغالدي�ش مبوافقة:
فايز عبدالعزيز حممد العجماين اجلن�سية :االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب
العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/17مدين جزئي

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/13مدين جزئي

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/9مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/عبداهلل ه�لال العامري جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 3159.86درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1.A.1
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/عبداهلل حممد �سليمان علي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 24150.16درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1.A.1
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/حممد �صالح �سعيد �سامل جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي � /شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وقدره (11834.50درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1.A.1
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 .

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

ق�سم الق�ضايا املدنية

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/44مدين كلي
اىل املدعى عليه� -1/شركة امل��رمي لنقل امل��وارد البرتولية �ش ذ.م.م -وميثلها قانونا
ب�شري بوفاتينجال حممد بوفاتينجال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي � /شركة
االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب ابوجريدة قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعى عليه بان ي��ؤدي للمدعى مببلغ
وقدره (318.343.76دره ��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 9:30ص بالقاعة  ch2.E.21لذا فانت مكلف باحل�ضور
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ( .وام��رت بتق�صري امل�سافه لتكون ثالثة ايام من
تاريخ الن�شر)

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/205جتاري جزئي
اىل املدعى عليه:عبداهلل زامل عبداهلل ال�شهراين � -سعودي اجلن�سية حيث ان املدعية:
�شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش م ع) اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة اعاله ,تطالبك فيها مببلغ وقده ( 12502.82درهم) اثنا ع�شر الفا وخم�سمائة
درهمان اثنان وثمانون فل�سا) والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام
ال�سداد ,باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه يقت�ضى ح�ضورك امام
هذه املحكمة ( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح
يوم  2013/3/26وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف حالة
تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر
نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/11
قلم الكتاب

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

حماكم دبي

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/203جتاري جزئي
اىل املدعى عليه:مورايل فالفاث �شاندران -هندي اجلن�سية حيث ان املدعية� :شركة
االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش م ع) اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة اعاله ,تطالبك فيها مببلغ وقده ( 18186.13درهم) ثمانية ع�شر الفا ومائة
و�ستة وثمانون درهما وثالثة ع�شر فل�سا) والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى
متام ال�سداد ,باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه يقت�ضى ح�ضورك
امام هذه املحكمة ( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من
�صباح يوم  2013/3/26وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف
حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة
�ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/11
قلم الكتاب

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/201جتاري جزئي
اىل املدعى عليه:ا�شفاق احلق �سيد ميني احلق -هندي اجلن�سية حيث ان املدعية:
�شركة االمارات لالت�صاالت املتكاملة (�ش م ع) اقامت عليك لدى هذه املحكمة
الدعوى املذكورة اعاله ,تطالبك فيها مببلغ وقده ( 13590.28درهم) ثالثة ع�شر
الفا وخم�سمائة وت�سعون درهما وثمانية وع�شرون فل�سا )والفائدة  %12من تاريخ رفع
الدعوى وحتى متام ال�سداد ,باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وعليه
يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة ( الدائرة اجلزئية الثانية) يف متام ال�ساعة
الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2013/3/26وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/3/11
قلم الكتاب

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/24مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/علي احمد حممد علي املرزوقي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي � /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة(�ش.م.ع) وميثله :حممود
حجاج عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وقدره (  3836درهم ) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/31ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة ch1.A.1
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 .
ق�سم الق�ضايا املدنية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة
االحتادية االبتدائية

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/202جتاري جزئي

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/463جتاري جزئي

العدد  10746بتاريخ2013/3/21
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/204جزئي جتاري

العدد  10746بتاريخ 2013/3/21
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم  2013/268جزئي جتاري

اىل املدعى عليه:عبداهلل مال اهلل عبداهلل دروي�ش حيث ان املدعية� :شركة
االمارات لالت�صاالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة اعاله ,وتعلنك فيها :ب�أداء مبلغ وقدره ( 3.521.70درهم ) باال�ضافة
للفائدة بواقع  %12باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف
من يوم  2013/3/31ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بينات .ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

اىل املدعى عليه�:سريربيا مادهافان اماتيام حيث ان املدعية� :شركة االمارات
لالت�صاالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله,
وتعلنك فيها :ب�أداء مبلغ وقدره ( 9.041.67درهم ) باال�ضافة للفائدة بواقع
 %12باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .لذلك يقت�ضى
ح�ضورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من يوم
 2013/3/26ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من
بينات .ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

اىل املدعى عليه:حممد يو�سف خالد بن حممد نعيم حيث ان املدعية� :شركة
االمارات لالت�صاالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة اعاله ,وتعلنك فيها :ب�أداء مبلغ وقدره ( 13.455.15درهم ) باال�ضافة
للفائدة بواقع  %12باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف
من يوم  2013/3/31ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بينات .ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

اىل املدعى عليه:حممد �سعد قطب احمد النمر حيث ان املدعية� :شركة
االمارات لالت�صاالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى
املذكورة اعاله ,وتعلنك فيها :ب�أداء مبلغ وقدره ( 14.044.82درهم ) باال�ضافة
للفائدة بواقع  %12باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف
من يوم  2013/3/26ميالدي وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك
من بينات .ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت
املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.

قلم الكتاب

قلم الكتاب

قلم الكتاب

قلم الكتاب

اخلميس  21 -مارس  2013م  -العـدد 10746

الفجر الريا�ضي

2013 - Issue No 10746

March

Thursday 21

جملــــ�س دبــــي الريـــا�ضـــي يــــزور نـــادي الو�صـــــــل
زار وفد من جمل�س دبي الريا�ضي نادي الو�صل م�ساء الثالثاء
( 19م��ار���س) وق��دم التهنئة �إىل عبداهلل ح��ارب رئي�س جمل�س
الإدارة اجلديد للنادي ،م�ؤكدا جدارته بالثقة التي منحها له
�سمو ال�شيخ �أحمد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س النادي ،وتفوي�ضه
الختيار �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي و�شركة كرة القدم ،انطالقا
من خربته الطويلة يف القطاع الريا�ضي ،و�إملامه الوا�سع بالقلعة
ال�صفراء خ�صو�صا �إنه من رواد �أ�سرة البيت الو�صالوي العريق.
وعقد وف��د املجل�س ال��ذي �ضم د�.أح�م��د ال�شريف الأم�ي�ن العام
للمجل�س وحممد الكمايل ع�ضو املكتب التنفيذي باملجل�س مع
عبداهلل حارب رئي�س جمل�س �إدارة النادي ،ح�ضره احلاج خمي�س
�سامل �أحد �أبرز رواد نادي الو�صل ،حممد العامري ع�ضو جمل�س

الإدارة م�شرف عام الألعاب الفردية ،جا�سم علي رجب املدير املايل ،حارب على �إعادة الو�صل للمكانة التي ي�ستحقها يف ريادة الأندية
عبيد �سلطان ال�شام�سي م�شرف الألعاب اجلماعية ،عبدال�سالم بدولة الإمارات العربية املتحدة ،من خالل العمل بروح الفريق
ربيع مدير ع��ام ال�ن��ادي ،خالد امل�ط��وع مدير الإدارة التجارية ال��واح��د لتحقيق الأه ��داف املن�شودة وف��ق خطة وا�سرتاتيجية
ب��ال�ن��ادي وت��وف�ي��ق ال��زه��روين م��ن �إدارة امل��ؤ��س���س��ات الريا�ضية وا�ضحة امل�ع��امل .م��ن جانبه ثمن ع�ب��داهلل ح��ارب ه��ذه الزيارة
باملجل�س .ومتنى جمل�س دبي الريا�ضي التوفيق ملجل�س الإدارة التي مت خاللها طرح امل�شاريع واملبادرات امل�ستقبلية التي �سيتم
اجلديد لنادي الو�صل ،و�أكد ت�سخري كافة �إمكانيته لدعم النادي تنفيذها بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي ،ويف �إط��ار توحيد
يف م�سريته على كافة الأ�صعدة خ�صو�صا �إنه يعد �صرح ريا�ضي اجل �ه��ود ل�لارت�ق��اء بالعمل الإداري وال�ف�ن��ي وحت�ق�ي��ق النتائج
واجتماعي وثقايف �شامخ ،قدم الكثري خلدمة القطاع الريا�ضي الريا�ضية املرجوة .ويف ختام اللقاء مت الت�أكيد على �أهمية هذه
واملجتمع الإماراتي خالل م�سريته احلافلة مبختلف الإجنازات اللقاءات ال��دوري��ة بني جمل�س دب��ي الريا�ضي وجمال�س �إدارات
يف جميع الألعاب الريا�ضية الفردية واجلماعية .كما �أكد جمل�س الأندية الريا�ضية يف الإم��ارة لتحقيق التطور املن�شود للقطاع
دبي الريا�ضي ثقته بقدرة جمل�س الإدارة اجلديد بقيادة عبداهلل الريا�ضي بدبي ودولة الإمارات العربية املتحدة.

بن �سليم :لطاملا كان ال�شيخ نهيان ملهم ًا لل�شباب وهو الآن �أ�صبح �أقرب لهم
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رئي�س نادي الإمارات لل�سيارات م� ً
ؤكدا :التعيني اجلديد �سي�ساهم يف تعزيز دور الوزارة وت�أثريها على ال�شباب
�أك� ��د ال��دك �ت��ور حم �م��د ب ��ن ��س�ل�ي��م يف
ب�ي��ان خ��ا���ص �أ� �ص��دره ال�ي��وم مبنا�سبة
التعيني اجلديد ملعايل ال�شيخ نهيان
ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان وزي��را للثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع� ،أن تويل
معاليه ل�ه��ذا املن�صب �سي�ساهم بال
��ش��ك يف �إل �ه��ام ال���ش�ب��اب الإماراتيني
وح �ث �ه ��م ع �ل ��ى ال �ت �م �ي��ز يف خمتلف
الفعاليات الريا�ضة.
و�أو�� � �ض � ��ح رئ �ي �� ��س ن � � ��ادي الإم � � � ��ارات
لل�سيارات� ،أن املن�صب اجلديد ملعاليه،
وال ��ذي ج��اء بعد ت�ب��ادل يف احلقائب
ال��وزاري��ة ،مل ي��أت مبح�ض ال�صدفة،
فاجلهود الكبرية التي بذلها معاليه
�سواء من خالل من�صبه ال�سابق كوزير
للتعليم ال�ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي �أو
منا�صبه الأخرى لي�ست بخفية وهي

دليل وا�ضح على �سعي معاليه الدائم
ل�ل�ارت �ق��اء ب���ش�ب��اب ال ��دول ��ة وتوفري
البيئة املالئمة لهم للتميز والتفوق
يف خمتلف املجاالت.
و�إىل جانب من�صبه الوزاري اجلديد،
ت�سلم ال���ش�ي��خ ن�ه�ي��ان ب��ن م �ب��ارك �آل
ن �ه �ي��ان ،وال� ��ذي ��ش�غ��ل م�ن���ص��ب وزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ايل وال �ب �ح��ث العلمي
بدولة الإم��ارات لأكرث من � 20سنة،
م�ه��ام رئا�سة الهيئة العامة لرعاية
ال�شباب والريا�ضة.
وق ��ال ب��ن �سليم :ل�ط��امل��ا ك��ان ال�شيخ
نهيان م�صدر �إلهام لل�شباب الإماراتي
للعمل اجلاد والتفوق ،لقد فعل الكثري
لهم ،وتعيني معاليه يف ه��ذا املن�صب
�سيجعله �أقرب لل�شباب و�سيمكنه من
ال�ت�ق��رب �أك�ث�ر ل�ه��م وال �ت ��أث�ير عليهم

وت�سهيل �سبل التميز لهم يف خمتلف
املجاالت وبالأخ�ص الريا�ضية .
و�أ� �ض��اف :ع�م��ل معاليه بجهد كبري
لبناء وتطوير هيكلية التعليم العايل
يف ال ��دول ��ة ،ويف ال��وق��ت ذات� ��ه خللق
املزيد من الفر�ص ل�شبابنا لال�ستمتاع
مب �م��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ة ،وال �ت �ف ��وق يف
خمتلف جماالتها .
وتابع� :أنا واثق من �أن �شبابنا يف �أيد
�أمينة و�أن معاليه �سيوا�صل العمل
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل ��زي ��د م ��ن االجن � � ��ازات يف
ال���س�ن��وات ال�ق��ادم��ة وت��ذل�ي��ل العقبات
ال� �ت ��ي ت �ق��ف ع��ائ �ق��ا ب �ي�ن الريا�ضة
والتعليم للعمل معا ل�صالح م�ستقبل
�أبنائنا و�أجيالنا القادمة .
و�أ�شار بن �سليم ،والذي ي�شغل من�صب
نائب رئي�س االحتاد الدويل لل�سيارات

ف�ي��ا  ،اجل �ه��ة ال�ع��امل�ي��ة امل���ش��رف��ة على
ريا�ضة ال�سيارات� ،إىل �أن ال�شيخ نهيان
ك ��ان ل��ه دور ك �ب�ير وه� ��ام يف �إط�ل�اق
برنامج درجة الباكالوريو�س اجلديد
يف الإدارة الريا�ضية ،وبالتايل �إيجاد
ف��ر���ص ف��ري��دة ل�ل���ش�ب��اب الإم ��ارات ��ي
ل� �ل ��درا�� �س ��ة وال �ت �ح �� �ض�ي�ر ال�ستالم
منا�صب ه��ام��ة يف م�ستقبل الدولة
ال�ط��احم��ة لأن ن�صبح وج�ه��ة عاملية
للريا�ضة.
وقال بن �سليم :مل يكن لهذا امل�شروع
�أن ي� ��رى ال� �ن ��ور ل� ��وال دع� ��م معاليه
ور�ؤي �ت��ه ال�ث��اق�ب��ة .لقد منحه الدعم
الكامل لإن��ه ر�أى فيه �أهمية كربى
مل�ستقبل �شبابنا ودول�ت�ن��ا ،ولتطوير
�صورة الإم��ارات كدولة �شابة طاحمة
لتحقيق املزيد من االجنازات .

وج ��اء اط�ل�اق درج ��ة البكالوريو�س
اجلديدة يف الإدارة الريا�ضية نتيجة
� �ش��راك��ة م�ث�م��رة ب�ين ك�ل�ي��ات التقنية
العليا� ،أكرب م�ؤ�س�سة للتعليم العايل
ب��دول��ة الإم� � ��ارات ،وج��ام�ع��ة �أل�سرت،
�إح��دى �أب��رز امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
اململكة املتحدة.
و�سيتم ت��دري����س ال�برن��ام��ج اجلديد،
وال ��ذي ي�ع�ت�بر �أول درج ��ة علمية يف
الإدارة الريا�ضية يف املنطقة ،يف كليات
التقنية العليا ومن قبل حما�ضرين
متخ�ص�صني من جامعة �أل�سرت� ،إىل
جانب �أكادمييني من كليات التقنية
ال�ع�ل�ي��ا .و��س�ي�خ���ض��ع ط�ل�اب الدفعة
الأوىل ل�برن��ام��ج درا� �س ��ي م��ن �أرب ��ع
�سنوات ينطلق يف �سبتمرب .2013
ويف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،شهدت دولة

الإم � � ��ارات من ��وا ك �ب�ي�را يف قطاعات
ال ��ري ��ا� � �ض ��ة وت� �ن� �ظ� �ي ��م ال �ف �ع��ال �ي��ات
وال�سياحة .ويف الوقت ال��ذي تتطلع
ف �ي��ه ال� ��دول� ��ة ق ��دم ��ا مل��وا� �ص �ل��ة هذا
التطور والنمو يف ال�سنوات القادمة،
� �س �ت �ت��وف��ر ف ��ر� ��ص ه ��ام ��ة لل�شباب

الإم��ارات��ي ال�ستالم منا�صب ريادية
يف �إدارة الفعاليات عموما والفعاليات
الريا�ضية على وجه اخل�صو�ص.
وي ��أت��ي �إط�ل�اق درج ��ة البكالوريو�س
اجل ��دي ��دة ال �ي��وم ك �ج��زء م��ن التزام
احل � �ك� ��وم� ��ة الإم � � ��ارات � � �ي � � ��ة بتلبية

االحتياجات املتزايدة لفر�ص التعليم
العايل املتخ�ص�ص يف ال��دول��ة ،والتي
ت���س�م��ح ل�ل���ش�ب��اب الإم ��ارات ��ي تطوير
املعارف واملهارات الالزمة لدفع عجلة
التقدم يف قطاعات الريا�ضة ،تنظيم
الفعاليات وال�سياحة يف امل�ستقبل.

جملـ�س �أمنـاء جائـزة الهيئـة للتميـز الريا�ضـي يعقـد اجتماعـه الأول
ع�ق��د جم�ل����س �أم �ن��اء ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل��رع��اي��ة ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة جلائزة
ال �ت �م �ي��ز ال��ري��ا� �ض��ي ب��رئ��ا� �س��ة �سعادة
�إب��راه�ي��م عبدامللك حممد �أم�ي�ن عام
الهيئة اجتماعه الأول مبقر الهيئة
بدبي.
رحب �سعادة �أمني عام الهيئة يف بداية
االجتماع بالأع�ضاء ،متمنياً للجائزة
حت �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات ال �ه �ي �ئ��ة والقيادة
الر�شيدة يف تطوير منظومة العمل
الريا�ضي يف الدولة ،و�أكد على �أهمية
حتقيق �أهداف اجلائزة يف ن�شر الوعي
مب� �ب ��ادئ ال �ت �م �ي��ز ،وحت �ف �ي��ز القطاع
الريا�ضي لتحقيق االجنازات ،وتعزيز
ثقافة التميز والتقدير على امل�ستوى
املحلي يف جمال الريا�ضة ،بالإ�ضافة

�إىل تقييم ومتابعة تطور املتميزين
م��ن خ�لال منهجية دقيقة ومنظمة
وم�ستقلة بهدف �إث��راء جتربة التميز
يف القطاع الريا�ضي.
و�أك� ��د ع�ب��دامل�ل��ك ب � ��أن ج��ائ��زة الهيئة
للتميز الريا�ضي ت�أتي �ضمن مبادرات
ال �ه �ي �ئ��ة يف خ�ط�ت�ه��ا اال�سرتاتيجية
وت �ع �ت�بر ت�ك�م�ل��ة مل �� �س�يرة ن���ش��ر ثقافة
التميز والإب ��داع يف خمتلف اجلهات
ال �� �ش �ب��اب �ي��ة وال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة  ،وق � ��د مت
ا� �س �ت �ح��داث �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دي��د من
الأه� ��داف ال��داع�م��ة ل ��ر�ؤى وتطلعات
ال�ساحة ال�شبابية والريا�ضية وحتفيز
العاملني يف املجال الريا�ضي وتنمية
امل� � �ه � ��ارات وال� � �ق � ��درات ل ��دف ��ع عجلة
التميز.

و�أ� � � �ض � ��اف �أن اجل � ��ائ � ��زة ت �ع �ت �م��د يف
مفرداتها على معايري التميز العاملية
يف �أداء امل�ؤ�س�سات املتطورة ،حيث �إننا
ن �ع �ت�بر اجل ��ائ ��زة و� �س �ي �ل��ة م ��ن خالل
تطبيق م�ع��اي�ير اجل ��ودة وال�ت�م�ي��ز يف
م�ؤ�س�ساتنا الريا�ضية ب�شتى �أنواعها
ل �ق �ي��ا���س ال� �ق� �ي ��ادة واال�سرتاتيجية
واملوارد الب�شرية وال�شراكة والعمليات
بالإ�ضافة �إىل نتائج الأداء الرئي�سية
وغريها ،و�أكد �أن هذه اجلائزة مت�ضي
بالتوازي مع جوائز التميز الأخرى
يف ال��دول��ة والتي ت�سعى جمعيها �إىل
حتقيق الإبداع.
واطلع عبدامللك خالل االجتماع على
ق��رار ت�شكيل جمل�س �أم �ن��اء اجلائزة
والهيكل املقرتح للجائزة ،بالإ�ضافة

�إىل توزيع املهام على �أع�ضاء جمل�س
الأمناء ،ومناق�شة املوازنة املقرتحة.
واع �ت �م��د امل �ج �ل ����س خ�ل��ال اجتماعه
ت�سمية ال�ه�ي�ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي جلائزة
الهيئة للتميز الريا�ضي ،ال��ذي جاء
يف رئا�سته �إبراهيم عبدامللك حممد
 ،و� �س �ع��ادة ع �ب��دامل �ح �� �س��ن الدو�سري
نائب رئي�س جمل�س الأم�ن��اء ،ورا�شد
اب��راه�ي��م امل �ط��وع �أم�ي�ن ع��ام اجلائزة،
وخالد عبداهلل �آل ح�سني املن�سق العام
ل�ل�ج��ائ��زة ،ك�م��ا ي�ضم ال�ه�ي�ك��ل رئا�سة
حممد الكمايل اللجنة الفنية ،ورئا�سة
�سعادة عبداملح�سن ال��دو��س��ري جلنة
التحكيم ،ورئا�سة عبداهلل �إبراهيم بن
ح�سني جلنة االت�صال والت�سويق ،كما
مت تكليف ر�ؤ�ساء اللجان ب�إعداد ت�صور

وم�ه��ام عمل ك��ل جلنة واحتياجاتها،
واقرتاح املوازنة املالية لها.
من جانبه �أك��د را�شد �إبراهيم املطوع
�أم�ين ع��ام اجلائزة ب��أن جائزة الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�م�ي��ز ال��ري��ا� �ض��ي �ستعمل
بدون �أدنى �شك على حتفيز امل�ؤ�س�سات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ورف� ��ع ك �ف ��اءة العاملني
فيها و�إح ��داث نقلة نوعية يف العمل
امل��ؤ��س���س��ي ،م�ن��وه�اً ب� ��أن ال��رغ�ب��ة نحو
التطوير والتجديد واالب ��داع تعترب
�سبب رئي�سي للنجاح  ،ل��ذا نتوقع �أن
تبد�أ خاليا النحل يف اللجان امل�شكلة
بالعمل ال ��د�ؤوب نحو حتليل واعداد
الت�صورات اخلا�صة باجلوانب الفنية
والتحكيمية والإداري� ��ة والتنظيمية
لتحقيق طموحات قيادتنا ال�سيا�سية.

م ��ؤك��دا يف ال��وق��ت ذات ��ه ب� ��أن التوجه
الرئي�سي لدينا نحو �إط�لاق اجلائزة
ب�صورة مغايرة عن اجلوائز الأخرى
واال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ت�ج��ارب الناجحة

يف ه��ذا امل�ج��ال وت�لايف �سلبيات بع�ض
اجلوائز لتكون بدايتنا قوية وحتقق
كافة �أه��داف�ه��ا وغاياتها ،و�أ��ض��اف �أن
اجلائزة ت�ضم كفاءات وخربات مقدرة

ومتميزة �ساهمت �أ�صال يف الكثري من
اللجان اخلا�صة بالتميز م��ن ناحية
و� �س��اه �م��ت يف ت ��أ� �س �ي ����س ال �ع��دي��د من
اجلوائز.

جمل�س دبي الريا�ضي يكمل اال�ستعدادات لإطالق �أ�سبوع اجلودة بالأندية

ختـــام اجلولــــة التعريفيــــة وم�ؤمتـــر �صحفـــي للإعـــالن عـــن تفا�صيـــل املبـــادرة اليــــــوم
يعقد جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي م ��ؤمت��را �صحفيا يف
ال�ساعة العا�شرة �صباح اليوم اخلمي�س ( 21مار�س)
لإطالق مبادرة �أ�سبوع اجلودة ب�أندية دبي الريا�ضية
 ،ال�ت��ي ت��أت��ي ان�ط�لاق��ا م��ن اخل�ط��ة اال�سرتاتيجية
للمجل�س  2015-2011التي ي�سعى من خاللها
�إىل دع��م وتطوير العاملني يف الأن��دي��ة الريا�ضية

وغاياتها و�آل�ي��ات تطبيقها و�سط تفاعل كبري من و�أك ��د وف��د جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي خ�ل�ال اجلولة
واالرتقاء مب�ستويات و�آليات العمل.
و�أق � � ��ام جم �ل ����س دب� ��ي ال��ري��ا� �ض��ي ج��ول��ة تعريفية الأندية الريا�ضية التي �أكدت حر�صها على امل�شاركة ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة ع �ل��ى �أن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ت ��أت��ي يف �إط ��ار
للمبادرة يف الأندية الريا�ضية على مدار اال�سبوعني وتبادل اخل�برات يف ه��ذا املجال احليوي ال��ذي بات الأه��داف الأ�سا�سية للمجل�س وهي تطوير احلركة
املا�ضيني ،و�ضم وفد املجل�س :د�.شريين �أبو الهيجاء ،عن�صرا رئي�سيا وم�ه�م��ا م��ع ال�ت�ط��ور ال ��ذي �شهده الريا�ضية يف �إم��ارة دبي وخلق بيئة ريا�ضية �شاملة
فوزية فريدون� ،آمنة البلو�شي� ،أحمد �إبراهيم ،عمر العمل الإداري يف قطاع الريا�ضة على مدار ال�سنوات ت�ستجيب ملتطلبات املجتمع وبهدف �إتاحة الفر�ص
�أم � ��ام ج �ي��ل ال �� �ش �ب��اب ل���ص�ق��ل م��واه �ب��ه الريا�ضية
الكندي و�أحمد �سامل ،حيث مت �شرح �أهداف املبادرة املا�ضية.

والثقافية وتوجيهها نحو حتقيق نتائج ملمو�سة
على �صعيد املناف�سات املحلية والإقليمية الأف�ضل،
وذل��ك من خالل و�ضع اخلطط والربامج الكفيلة
بتعزيز الأداء االح �ت�رايف للم�ؤ�س�سات الريا�ضية
وت�ط��وي��ر ك�ف��اءة ك��وادره��ا الإداري� ��ة والفنية مب��ا يف
ذل��ك الالعبني وامل��درب�ين لإح��داث النقلة النوعية

للريا�ضة لتكون �إحدى الوجهات احل�ضارية لدبي.
كما يركز املجل�س على العمل الإب��داع��ي االبتكاري
م �ت �ع��دد االجت � ��اه � ��ات ل �ت �ق��وم ال ��ري ��ا� �ض ��ة ب ��دوره ��ا
املجتمعي اقت�صاديا واجتماعيا وثقافياً و�صحياً
و�سيا�سياً  ،م�ستعينة يف ذلك ب�أحدث �أ�ساليب الإدارة
اال�سرتاتيجية وم�ستهدفة اجلودة يف الأداء.

حلبة مر�سى يا�س تن�ضم للعدد املتزايد من احللبات الإماراتية امل�ست�ضيفة للبطولة الوطنية ل�سباق �سيارات الكارتينج

حتدي روتاك�س ماك�س الإمارات ل�سيارات الكارتينج ي�ستعد لالنطالق لأول مرة يف �أبوظبي
ع ��ادة م��ا ت�ست�ضيف ح�ل�ب��ة مر�سى
ي ��ا� ��س يف �أب ��وظ� �ب ��ي� ،أب� � ��رز حلبات
� �س �ب��اق��ات ال� ��� �س� �ي ��ارات يف ال�شرق
الأو�سط ،بطوالت دولية على غرار
ب�ط��ول��ة ال �ف��ورم��وال واح ��د ل�سباق
ال �� �س �ي ��ارات ،ال �ت��ي ي �ت �ن��اف ����س فيها
�أف�ضل �سائقي �سيارات ال�سباق يف
العامل وي�شاهدها �أك�ثر من مليار
متفرج عرب �شا�شات التلفزيون يف
�شتى �أنحاء العامل.
�إال �أن ه ��ذه احل �ل �ب��ة الأ�سطورية
�سوف ت�ست�ضيف خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع بطولة متزايدة الأهمية
و�إن كانت بحجم �أ�صغر من حجم
ب �ط��ول��ة ج ��ران ��د ب ��ري الفورموال
واحد.
ويعترب �سباق حتدي روتاك�س ماك�س

الإمارات ل�سيارات الكارتينج ،والذي
�أ�س�سته حلبة نادي العني ل�سيارات
الكارتينج عام  2006والذي يقام
يومي  22و 23مار�س من كل عام،
البطولة الوطنية ل�سباقات �سيارات
الكارتينج يف الإمارات وي�شارك فيه
م��ا ي �ق��ارب �� 80س��ائ�ق�اً م��ن جميع
الأعمار يف �سبع فئات م�ستقلة.
ويف ك��ل م��و� �س��م ،ي �ت ��أه��ل الأبطال
امل��واط�ن��ون م��ن ك��ل فئة للنهائيات
ال�ع��امل�ي��ة ،ال�ت��ي ا�ست�ضافتها العني
ع��ام��ي  2007و ،2011والتي
�سوف تقام يف مدينة نيو �أورليانز
الأمريكية �أواخر عام .2013
وغالبا ما تعترب �سباقات الكارتينج
نقطة االنطالق الرئي�سية لأبطال
الفوروموال واحد ،حيث بد�أ �أبطال

عامليون �أم�ث��ال �سيبا�ستيان فيتيل
ولوي�س هاملتون وفرناندو �ألون�سو
م �� �س�ي�رت �ه��م يف جم� � ��ال �سباقات
ال�سيارات يف �سن مبكرة على حلبات
�سباقات الكارتينج.
وي�ت��أل��ف م��و��س��م 2013-2012
لتحدي روتاك�س ماك�س الإمارات
ل� ��� �س� �ي ��ارات ال� �ك ��ارت� �ي� �ن ��ج م� ��ن 13
ج��ول��ة ،ت �ق��ام يف ع ��دد م��ن حلبات
ال�سباقات الإم��ارات�ي��ة �أم�ث��ال حلبة
�أوتودروم دبي وحلبة نادي الفر�سان
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي وح �ل �ب��ة ن� � ��ادي العني
ل�سباقات الكارتينج  ،و�أ�ضيفت �إليها
الآن حلبة مر�سى يا�س.
ويف �� �س� �ي ��اق ت �ع �ل �ي �ق��ه ع� �ل ��ى ه ��ذه
ال�ت�ط��ورات ،ق��ال �أنطونيو كيكاتي،
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي حل �ل �ب��ة ن ��ادي

ال�ع�ين ل�سباقات ال�ك��ارت�ي�ن��ج :نحن يقارب � 80سائقاً متميزاً .و�أ�سعفنا
م�سرورون للغاية الن�ضمام �شركة احل��ظ �أي�ضاً يف اجل��والت الأخرية
�أب��وظ�ب��ي لإدارة ري��ا��ض��ة ال�سيارات للبطولة مب�شاركة ف��رق قوية من
�إىل بطولتنا مع حلبة مر�سى يا�س �سلطنة ع�م��ان ومملكة البحرين،
ون ��أم��ل �أن ت���ش��ارك ه��ذه ال �ف��رق يف
الرائعة ل�سباقات ال�سيارات.
و�أو� � �ض� ��ح ب �ق��ول��ه :ل �ق��د � �س �ب��ق لنا اجلوالت القادمة �أي�ضاً.
ال�ع�م��ل م� ��راراً م��ع ��ش��رك��ة �أبوظبي وي �ن �ظ��م ن� � ��ادي ال� �ع�ي�ن ل�سباقات
لإدارة ري��ا� �ض��ة ال �� �س �ي��ارات مب��ا يف ال �ك��ارت �ي �ن��ج�� ،س�ب��اق ب�ط��ول��ة حتدي
ذل��ك حني كانت ال��راع��ي الرئي�سي روتاك�س ماك�س الإم��ارات ل�سيارات
لنهائيات بطولة روت��اك����س ماك�س الكارتينج ،با�شراف نادي الإمارات
ل �ع��ام  ،2011ون �ح��ن م�سرورون لل�سيارات (ممثل اللجنة الدولية
مل �� �ش��اط��رت �ه��ا � �ش �غ �ف �ن��ا ب�سباقات ل�ل�ك��ارت�ي�ن��ج امل�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن االحت ��اد
ال� � ��دويل ل �ل �� �س �ي��ارات يف االم� � ��ارات
الكارتينج.
و�أ� �ض��اف ق��ائ� ً
لا :نتوقع ا�ستقطاب ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة) و�سيح�ضر
�أبرز و�أقوى جمموعة على الإطالق ال�سباق ال��دك�ت��ور حممد ب��ن �سليم
م��ن املناف�سني �إىل ه��ذه البطولة ،مل�ساندة البطولة .م��ن جانبه قال
حيث �سي�شارك يف جميع فئاتها ما ال��دك�ت��ور حممد ب��ن �سليم ،رئي�س

ن��ادي الإم� ��ارات ل�ل���س�ي��ارات :تعترب
�سيارات الكارتينج القاعدة ال�شعبية
ل�سباقات ال���س�ي��ارات ،وت��وف��ر �أكرب
ق � ��در م ��ن امل �ت �ع��ة ب� ��أق ��ل ق � ��در من
ال �ت �ك��ال �ي��ف ،ون� �ح ��ن حمظوظون
للغاية لوجود حلبات �سباقات رائعة
ل�سيارات الكارتينج يف ب�لادن��ا ،مبا

ف�ي�ه��ا ح�ل�ب�ت��ان ت���س�ت��وف�ي��ان معايري خ�صي�صاً ل�سباقات الكارتينج تقع
ح� ��ول احل �ل �ب��ة ال �� �ش �م��ال �ي��ة قِبا َلة
اللجنة الدولية للكارتينج.
وي�ضم اجلزء الذي ت�ست�ضيفه حلبة م ��در�� �س ��ة م ��ر�� �س ��ى ي ��ا� ��س لتعليم
مر�سى يا�س من البطولة جولتني ال�سياقة ،و ُي�سمح جلميع الراغبني
م�ت�ع��اق�ب�ت�ين ي��وم��ي اجل �م �ع��ة  22مب�شاهدة ال�سباق جم��ان�اً و ُترحب
وال�سبت  23مار�س اجل��اري ،ومن بجميع امل�شجعني وع�شاق وحمبي
امل �ق��رر �أن ي�ق��ام يف حلبة م�صممة هذه الريا�ضة.
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النابودة لل�سيارات يحتفل بفوز فريق مهور دبي يف بطولة فولك�س واجن ملحرتيف كرة القدم ال�صغار
�أ�شادت النابودة لل�سيارات ،الوكيل احل�صري لعالمة فولك�س
واجن يف دبي الإمارات ال�شمالية ،باملجهود اجلماعي واملهاري
ل�ف��ري��ق ك ��رة ال �ق��دم امل�ح�ل��ي م �ه��ور دب ��ي  ،وال� ��ذي مت�ك��ن من
احل�صول على امليدالية الف�ضية يف بطولة فولك�س واجن
ملحرتيف كرة القدم ال�صغار ،والتي عقدتها العالمة م�ؤخرا
يف دبي.
ومتكن املهور ،والفريق الو�صيف ،كلية دبي ،من امل�ضي قدما
للنهائيات الإق�ل�ي�م�ي��ة ،وال�ت��ي �ستقام يف دب��ي يف � 20أبريل
 ،2013وال �ت��ي ي���ش��ارك ف�ي�ه��ا ع��دد م��ن ال �ف��رق م��ن �أنحاء
املنطقة للفوز ببطولة فولك�س واجن ال�شرق الأو�سط ملحرتيف
كرة القدم ال�صغار.
وحت�ظ��ى البطولة ال�سنوية ،وال�ت��ي ت�ق��ام للعام ال��راب��ع على

18

ال�ت��وايل ،برعاية النابودة لل�سيارات ،بال�شراكة مع فولك�س
واج ��ن ال���ش��رق الأو� �س ��ط و دوب�ل�اي��ز  ،ال���ش��رك��ة ال �ت��ي تعمل
ع�ل��ى اجل�م��ع ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص امل�ح�ب�ين ل�ل��ري��ا��ض��ة وممار�سة
الن�شاطات.
ويف بداية ال�شهر اجل��اري ،ويف فعالية عقدت يف مركز جبل
علي للتميز ،واج��ه فريقا مهور دب��ي و كلية دب��ي ع��ددا من
الفرق املحلية مبن فيهم فريق �أكادميية �أمربو يف جبل علي،
فريق الأمانة لكرة القدم ،فريق النجوم لكرة القدم ،فريق
مدر�سة الإمارات الدولية – اجلمريا ،وفريق حماة ال�صحراء
ودي �آي �أ�س ال�شارقة.
ويف هذا ال�سياق� ،صرح تريي �سي�س ،املدير العام لفولك�س واجن
يف النابودة لل�سيارات ،قائال :بطولة فولك�س واجن ملحرتيف

كرة القدم ال�صغار هي من الفعاليات املثرية واحلما�سية التي
جتمع فرق ال�صغار لال�ستمتاع مبناف�سات ودية .
و�أ�ضاف :نوا�صل دعم هذه الفعالية لأنها حتث الأطفال على
العمل اجلماعي ومم��ار��س��ة الريا�ضة وب��ال�ت��ايل عي�ش حياة
�صحية .من الرائع �أن ن�شهد فريقا من دبي يرفع الك�أ�س يف
النهائيات التي �ستقام ال�شهر القادم و�سنقوم بت�شجيع فريقي
مهور دبي و كلية دبي يف امل�سابقات النهائية .
هذا وعقدت البطولة ال�شرق �أو�سطية لأول مرة عام 2010
مب�شاركة  16فريقا من كل من �أبوظبي ودب��ي .ومنذ ذلك
احلني ،ات�سع نطاق البطولة لي�ضم عددا �أكرب من املدار�س
والفرق من خمتلف �أنحاء املنطقة ،ومب�شاركة �أكرث من 50
فريقا يف بطولة العام املا�ضي.

بحثوا �آليات العناية باملوهوبني وتبني �إبداعاتهم

�أحمد نا�صر الفردان يلتقى �أع�ضاء اللجنة العليا املنظمة ل�سباق الأندية للثقافة والفنون وي�شيد بجهود اللجنة يف �إثراء العمل بالأندية الريا�ضية
�أ� �ش��اد �أح �م��د ن��ا��ص��ر ال �ف��ردان الأم�ي�ن ال �ع��ام ملجل�س
ال�شارقة الريا�ضي خالل لقائه �صباح اليوم مبقر
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي باللجنة املنظمة العليا
ل�سباق االن��دي��ة للثقافة وال�ف�ن��ون ب�ج�ه��وده��م وما
بذلوه منذ �إن�شاء �سباق الأن��دي��ة للثقافة والفنون
يف ال�شارقة من عام 2012م الفتا �إىل �أن جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي ي�سعد برعاية ال�سباق م�ؤكدا �أن
ال�سباق يعد ترجمة حقيقية من قبل نادي ال�شارقة
ال�ث�ق��ايف ال��ري��ا��ض��ي ل��ر�ؤي��ة ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
االع�ل��ى ل�لاحت��اد حاكم ال�شارقة حفظه اهلل ورعاه
لإع� ��داد الع��ب مثقف وم��وه��وب م��ن خ�ل�ال تنمية
الالعب يف العديد من املجاالت الثقافية والفنية .
ح�ضر اللقاء من �أع�ضاء اللجنة العليا ل�سباق االندية
للثقافة والفنون كال من ال�شيخ عبدالرحمن املعال
وع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ن��وم��ان وحم�م��د ح�م��دان ب��ن جر�ش
و�سلطان ال�شحي وحممد علي ماجد وعبدالرحمن

بني يا�س ويا�سر ال��دوخ��ي واملهند�س ح�سن التفاق
وال��دك �ت��ور حم�م��د ع�ب��دال�ع�ظ�ي��م وج��ا� �س��ر املحا�شي
وفي�صل الكعبي  .ونقل الأمني العام ملجل�س ال�شارقة
الريا�ضي حتياته لرئي�س جمل�س �إدارة نادي ال�شارقة
الثقايف الريا�ضي وملجل�س االدارة وللكوادر العاملة
مهن�أ ال�ن��ادي واللجنة موا�صلة تنظيم ال�سباق يف
ن�سخته ال�ث��اين لتمثل �إ��ض��اف��ة وراف ��دا مل��ا ت��زخ��ر به
�إم ��ارة ال���ش��ارق��ة م��ن اه�ت�م��ام كبري بكافة النواحي
الثقافية والفنية وال��ري��ا��ض�ي��ة و�أن ت�ق��وم االندية
بدور هام ووثيق ال�صلة بعطائها الريا�ضي ليتوا�صل
بامل�شاركة يف جوانب ال�سباق عرب خمتلف فئاتها .
بدوره نقل عبدالعزيز النومان ع�ضو اللجنة العليا
ل�سباق االن��دي��ة �أم�ي�ن ال�سر ال�ع��ام ل�ن��ادي ال�شارقة
حتيات رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة نادي ال�شارقة
وث �ن��ائ �ه��م ال �ك �ب�ير ع �ل��ى ج �ه��ود جم �ل ����س ال�شارقة
الريا�ضي ودوره الوطيد م��ع االن��دي��ة وخا�صة مع
��س�ب��اق االن��دي��ة يف رع��اي�ت��ه وت �ق��دمي و��س��ائ��ل الدعم

املادية والفنية لإجناحه وعموم فائدته على االندية
واملراكز ال�شبابية يف �إمارة ال�شارقة .
كما ق��دم ال�شيخ عبدالرحمن املعال ع�ضو اللجنة
املنظمة العليا ل�سباق االن��دي��ة للثقافة والفنون
حت�ي��ات��ه و�أع �� �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة لل��أم�ي�ن ال �ع��ام ملجل�س
ال�شارقة الريا�ضي على جهوده ال�شخ�صية وجهد
جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة ال��ري��ا� �ض��ي يف م��وا��ص�ل��ة الدعم
ليتوا�صل النجاح ال��ذي حققته فعاليات ال�سباق يف
العام املا�ضي بعد االقبال الكبري للم�شاركة يف فئاته
والتي ت�شمل ال�ق��ر�آن الكرمي واملعلومات الثقافية
وامل�سرح و الأفالم الت�صويرية والت�صوير الفوتغرايف
وكتابة الق�صة وكتابة ال�شعر وال��ر��س��م الت�شكيلي
والتمثيل امل�سرحي كما و�أ��ش��ار حممد ح�م��دان بن
جر�ش ع�ضو اللجنة العليا �إىل �أن كافة معطيات
ال�سباق و�أه��داف��ه وا�سرتاتيجيته متثل يف تكوينها
ترجمة ل��ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة يف
�أن تكون االندية راف��دا جديدا من رواف��د الن�شاط

االبداعي والتكامل بني الريا�ضة والثقافة .
وجرى طرح عدد من االفكار وال��ر�ؤى الرامية �إىل
تطوير فعاليات ال�سباق وبحث االع�ضاء مع االمني
ال �ع��ام ملجل�س ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي خمتلف ال�سبل
املمكنة لتطوير ال�سباق بعد النجاح الكبري الذي
حتقق و�آليات تعزيز م�شاركة الريا�ضيني يف خمتلف
�أندية �إمارة ال�شارقة من مواطنني ومقيمني يف فئات
ال�سباق والتي متثل ر�ؤية جمتمعية متكاملة �سواء
على ال�صعيد الريا�ضي �أو الرتبوي �أو الثقايف .
وتناول املجتمعون الر�ؤى املختلفة لرعاية املوهوبني
وتبنيهم يف ظ��ل ق�ي��ام جمل�س ال���ش��ارق��ة الريا�ضي
ب ��دور ف��اع��ل يف ه ��ذا امل �ج��ال و�آل �ي ��ات �إ� �ش ��راك كافة
ال��دوائ��ر احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع من خالل
ر�ؤى حم��ددة وخطة وا�ضحة لالرتقاء باملوهوبني
ومنحهم االولية و متابعتهم ومتكينهم من تنمية
مهاراتهم حلني و�صولهم املرحلة اجلامعية وخالل
انتظامهم يف اجلامعات.

الإمارات ت�شارك يف البطولة العربية لل�شباب
والنا�شئني للمبارزة التي ت�ست�ضيفها البحرين

مواجهات قوية يف دور الثمانية لبطولة العني للأحياء ال�سكنية
�أ�سفرت قرعة دور الربع نهائي لبطولة العني
للأحياء ال�سكنية ل�سباعيات كرة القدم عن
مواجهات مثرية ومرتقبة بني الفرق املت�أهلة
لهذا الدور من البطولة التي حققت جناحات
الف �ت��ة مب���ش��ارك��ة  800الع �ب��ا م��ن �شريحة
ال�شباب ميثلون  42فريقا م��ن القطاعات
ال�سكنية ملدينة ال�ع�ين ،يف واح ��دة م��ن اكرب
املناف�سات الريا�ضية االجتماعية.
وي�أتي تنظيم البطولة �ضمن خطط جمل�س
ابوظبي الريا�ضي الهادفة وال�ساعية لدعم

ال �ب �ط��والت امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وت �ع��زي��ز التوا�صل
ال��ري��ا� �ض��ي ل �ل �ف��رق ال �� �ش �ب��اب �ي��ة بالقطاعات
ال�سكنية ،وتنمية الوعي الريا�ضي والثقايف،
ب �ج��ان��ب احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت��وط �ي��د الأوا� � �ص ��ر
وال��رواب��ط يف �شريحة ال�شباب و�إ�شراكهم يف
امل�م��ار��س��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة وال�ب�رام��ج التوعوية
ال �ه��ادف��ة  ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى �إب �ع ��اده ��م ع ��ن كل
اجل� ��وان� ��ب اخل ��اط �ئ ��ة م ��ن خ�ل��ال ا�ستثمار
الأوق � � ��ات ب��امل �� �ش��ارك��ة ال �ف��اع �ل��ة يف امل� �ب ��ادرات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة  .و� �ش �ه��دت مرا�سم
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القرعة التي ج��رت يف بلدية العني  ،ح�ضور
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ومم�ث�ل��ي الفرق
امل �� �ش��ارك��ة  ،ح�ي��ث ج ��اءت مب��واج �ه��ات مثرية
وكبرية �ستجمع الفرق التي جنحت من عبور
الدور الثاين  ،اذ �أوقعت فريق املقام مع ا�سود
اليحر  ،وقلعة اجلاهلي مع فريق فلج هزاع،
والظاهر مع �شعاب اال�شخر  ،يف حني يالعب
ف��ري��ق اخلبي�صي ردي ��ف ال�ي�ح��ر يف املواجهة
الأخ�يرة ومن امل�ؤمل ان تنطلق مباريات دور
الثمانية لبطولة ال�ع�ين ل�ل�أح�ي��اء ال�سكنية

التي تقام ب�إ�شراف وتنظيم جمل�س ابوظبي
الريا�ضي بالتعاون م��ع بلدية العني ونادي
العني الريا�ضي  ،يوم الأحد املقبل على ملعب
حديقة ال��وادي مبدينة العني  ،حيث يلتقي
يف املواجهة املقام مع ا�سود اليحر يف ال�ساعة
ال���س��اب�ع��ة م���س��اء  ،وت�ع�ق�ب�ه��ا ب���س��اع��ة ون�صف
املباراة الثانية التي يلتقي فيها قلعة اجلاهلي
وفلج هزاع  ،وت�ستكمل املباريات الأخرى يوم
الأرب �ع ��اء امل�ق�ب��ل بلقائي ال�ظ��اه��ر م��ع �شعاب
اال�شخر واخلبي�صي مع رديف اليحر .
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اعالن حكم يف الدعوى 2012/2326
املحكوم عليه :حمدان احمد �سعيد علي ال�شحي العنوان :بالن�شر نعلمكم انه يف
تاريخ  2013/1/14قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية /ابوظبي
حكما مبثابة احل�ضوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح املحكوم له  :خليفة
�سامل �صبيح �سامل النعيمي -بف�سخ العقد امل��ؤرخ بتايخ  2011/6/27املربم بني
املدعي واملدعى عليه ,ودفع االجرة امل�ستحقة من تاريخ  2012/9/1حتى متام
الت�سليم الفعلي للعقار مو�ضوع الدعوى بواقع االج��رة ال�سنوية املتفق عليها
بالعقد  750.000درهم وحتميله ر�سوم وم�صروفات الدعوى ,ورف�ض ما عدا ذلك
من طلبات .حكما قابال لال�ستئناف خالل ( 15يوم) اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم اللجنة.

املحكوم عليه :تايو البيل ابوبكر علي كوثر العنوان :بالن�شر نعلمكم انه
يف تاريخ  2013/2/24قد حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية/
اب��وظ�ب��ي حكما مبثابة احل���ض��وري يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�ل�اه ل�صالح
املحكوم له � :شركة عبداملنان �سكندر لل�صيانة العامة وادارة العقارات
بالزام املدعى عليه  65.000درهم وحتميله ر�سوم وم�صرفوات الدعوى
ورف�ض ما عدا ذلك من احلالة .حكما قابال لال�ستئناف خالل ( 15يوم)
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا امل�ستند� .صدر بتوقيعي وختم اللجنة.

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21مار�س  2013العدد 10746
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
ح�سن خمتار واخوانه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم51534 :
با�ســم:ح�سن خمتار واخوانه
وعنوانه:الرب�شا االوىل بناء بيناكل الطابق ال�ساد�س .
وامل�سجلة حتت رقم )34835(:بتاريخ2005/2/6:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  200/ / :وحتى تاريخ200/ / :
�إدارة العالمات التجارية

اعالن حكم يف الدعوى 2012/2924

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  21مار�س  2013العدد 10746
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم57321 :
با�ســم�:شركة عليا حممد التجارية ذ.م.م
وعنوانه:دبي الر�أ�س  ،مكتب مالك را�شد �آل را�شد ،
�ص.ب ، 24770:هاتف ، 04-2256333 :فاك�س. 04-2250023 :
وامل�سجلة حتت رقم )46766(:بتاريخ2004/5/12:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/11/30وحتى تاريخ2023/11/30:
�إدارة العالمات التجارية

ي�شارك منتخب الإم ��ارات الوطني للمبارزة لل�شباب
والنا�شئني يف مناف�سات البطولة العربية الـ  20التي
ت�ست�ضيفها مملكة البحرين .وغادرت ام�س �إىل املنامة
الدفعة الأوىل من بعثة منتخبنا الوطني للم�شاركة
يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي تنطلق ال �ي��وم وت�ستمر ح�ت��ى يوم
 27م��ن �شهر م��ار���س اجل ��اري .وي���ش��ارك يف البطولة
التي ينظمها االحت��اد البحريني للمبارزة يف ال�صالة
الريا�ضية ملدينة خليفة الريا�ضية يف املنامة�..أكرث
من  340العبا والعبة ميثلون منتخبات  14دولة
عربية .وير�أ�س بعثة منتخبنا حممد غامن املن�صوري
ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد الإم ��ارات للمبارزة رئي�س
اللجنة املالية فيما ت�ضم البعثة�..سيف اجلابري مدير
املنتخبات الوطنية وب��دري��ة ع�ب��داهلل م��دي��رة منتخب
ال�ف�ت�ي��ات وحم �م��د ال��رب �ع��ي م ��درب امل�ن�ت�خ��ب الوطني
وفتحي �أب��و الفتوح م�ساعد للمدرب ونيفني اخلويل
م�ساعدة امل��درب للفتيات�..إ�ضافة اىل ت�سعة العبني
و�أربع العبات هم  ..نهيان العزعزي وخليفة الزرعونى
وخالد املرزوقي وماجد �سلطان املن�صوري وعلي نا�صر
املن�صوري وعبداهلل احلمادي وعبدالرحيم اخلياري
وع�ل��ي احل �م��ادي وحم�م��د ال�ه��ا��ش�م��ي..وال�لاع�ب��ات هن
ع�ل�ي��اء م ��ال اهلل و م�ي�را �أح �م��د و� �س��ارة �أه �ل��ى وهدى
ال �� �س��ادات .و�أك �م ��ل الع �ب��ون��ا ا� �س �ت �ع��دادات �ه��م اخلا�صة
للم�شاركة بالبطولة م��ن خ�لال ت��دري�ب��ات يومية يف
نادي بني يا�س الريا�ضي حتت �إ�شراف حممد الربعي

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

اىل  /اولري�ش زميان
ليكن معلوما لديك ان حكم اال�ستئناف رقم � 2012/596شخ�صية  -م ر-
�س� -أظ ال�صادر عن حمكمة ا�ستئناف ابوظبي املقام �ضدك من قبل/
اليانور فلني .قد طعن عليه امام النق�ض بالطعن االحوال ال�شخ�صية
رق��م  2012/354لذلك فانه يتعني عليك ان ت��ودع مذكرة بالرد على
�صحيفة الطعن خ�لال خم�سة ع�شر يوما م��ن ت��اري��خ ن�شر االعالن.
وذلك لدى قلم كتاب حمكمة النق�ض ابوظبي.
كبري كتاب حمكمة النق�ض

مدرب املنتخبات الوطنية وفتحي �أبو الفتوح م�ساعد
امل��درب..وذل��ك عقب ع��ودة بعثة املنتخب الوطني من
امل�شاركة يف البطولة الآ�سيوية التي �أقيمت يف بانكوك
منذ �أ�سبوع �سبقها م�شاركة العبينا يف بطولتي فرن�سا
وامل�ج��ر ال��دول�ي�ت�ين .وي�شهد حفل اف�ت�ت��اح البطولة..
املهند�س ال�شيخ ��س��امل ب��ن �سلطان القا�سمي رئي�س
احت��اد الإم� ��ارات للمبارزة رئي�س اللجنة التنظيمية
للمبارزة وعبد الرحيم ال�سعيد رئي�س االحتاد العربي
وال�ك��وي�ت��ي ل�ل�م�ب��ارزة �إ� �ض��اف��ة اىل ر�ؤ� �س ��اء االحت� ��ادات
العربية امل�شاركة يف البطولة والعديد من ال�شخ�صيات
الريا�ضية البحرينية والعربية .و�أك��د حممد غامن
املن�صوري رئي�س البعثة �أن م�شاركة منتخبنا الوطني
يف البطولة ت�أتي يف �إط��ار برنامج امل�شاركات الدولية
الذي اعتمده جمل�س �إدارة االحتاد للعام اجلاري والتي
ب��د�أت مع امل�شاركة ببطولة اجل��ائ��زة الكربى يف دولة
قطر تبعها امل�شاركة يف بطولتني دوليتني يف فرن�سا
وامل�ج��ر ث��م م�شاركته يف البطولة الآ��س�ي��وي��ة لل�شباب
والنا�شئني التي ا�ست�ضافتها تايالند م�ؤخرا .وحول
م�شاركة منتخب الفتيات �أ��ش��ار رئي�س البعثة �إىل �أن
م�شاركة منتخب الفتيات يف البطولة تعد من املكا�سب
التي حققها االحتاد خا�صة �أنها �أوىل م�شاركات فتيات
الإم� ��ارات يف ال�ب�ط��والت العربية اخل��ارج�ي��ة حيث مل
ي�سبقها م�شاركتهن �إال يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة التي
ا�ست�ضافتها الدولة نهاية .2011

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10746بتاريخ 2013/3/21

اعالن بالن�شر

ت �ق��رر خم��اط�ب�ت�ك��م يف ال��دع��وى رق ��م ( ) 2012/3282ايجارات
املنظورة امام جلنة ق�ض املنازعات االيجارية ( ابوظبي) اللجنة
الثانية واملرفوعة من املدعي� /شركة اخلليج االول العقارية ,وذلك
العالن املدعى عليها /توب تامي الدارة العقارات ,ن�شرا وقد حتدد
لنظر الدعوى جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/4/9يف ال�ساعة
 6.00م�سا ًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �صاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية

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

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

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

بتاريخ 2013/1/6:م
املودعة حتت رقم184767 :
با�ســم:الغربية لال�ست�شارات والتدريب
وعنوانه:ابوظبي  ،مدينة زايد � ،ص.ب ، 2854 :هاتف0508660072 :
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
التدريب على االعمال االدارية تنمية املهارات والكفاءات .
الواقـعة بالفئة41:
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة الغربية بخط مميز وكبري وحتتها الغربية لال�ست�شارات والتدريب
ويدنوها  al gharbeya for consulting and trainingوحتتها انتماء لالم�س وميينها والء
لليوم ميينها بناء للغد.
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 2012/7/26:م
املودعة حتت رقم177095 :
با�ســم:فندق رامادا دبي فرع م�شاريع املال �ش.ذ.م.م
وعنوانه:دبي  ،بردبي  ،املنخول � ،ص.ب ، 7979:هــ  ، 04 3519999:فاك�س04 3512220:
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات.
الواقـعة بالفئة43:
و�صف العالمة:كلمة  LUCIENمكتوبة بخط عري�ض باللغة الفرن�سية وباللون االبي�ض على خلفية
زرقاء فاحته.
اال�شــرتاطات. :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

بطولة �شطرجن مدار�س عمان تنطلق يوم � 15أبريل برعاية االحتاد الآ�سيوي
حتت رعاية ال�شيخ �سلطان بن خليفة بن �شخبوط �آل نهيان �أن تنظيم البطولة ي�أتي تنفيذا لتوجيهات ال�شيخ �سلطان
رئي�س االحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن..تنطلق مناف�سات بطولة ب��ن �شخبوط ال ��ذي ي��ويل ه��ذا امل�ل��ف ع�ن��اي��ة بالغة..منوها
م��دار���س �سلطنة ع�م��ان لل�شطرجن ي��وم � 15أب��ري��ل املقبل ب�أنه �أقيمت خالل العام املا�ضي يف العا�صمة م�سقط الدورة
وت�ستمر يومني مب�شاركة  120العبا والع�ب��ة .ت�شارك يف التدريبية لل�شطرجن مب�شاركة  50من املعلمني واملعلمات
البطولة ال�ت��ي ت�ق��ام بالتعاون م��ع وزارة الرتبية والتعليم وامل���ش��رف�ين يف خمتلف م��دار���س ال�سلطنة وت�ن��اول��ت فوائد
يف �سلطنة عمان 60 ..مدر�سة من  12حمافظة عمانية .اللعبة على �ضوء الدرا�سات التي �أجريت وجعلت  30دولة
و��ص��رح ��س�ع��ادة ه�شام ال�ط��اه��ر �أم�ي�ن ع��ام االحت ��اد الآ�سيوي على م�ستوى العامل تقرر �إدخ��ال اللعبة ر�سميا �ضمن املنهج
لل�شطرجن �أن الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ت�ت��اب��ع ال�ت��وج�ي�ه��ات وتر�سل الدرا�سي يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي بعدما ت�أكدت الفوائد
التجهيزات الالزمة ل�ضمان �إجناح البطولة وحتقيق �أهدافها الذهنية والدرا�سية للعبة .و�أ�ضاف �أن الدورة ت�ضمنت تعليم
يف ن�شر اللعبة يف خمتلف مدار�س �سلطنة عمان  ..م�شريا �إىل مباديء اللعبة للمعلمني وامل�شرفني من خمتلف حمافظات
�أن االحت��اد �سيقدم ال��دع��م الفني واللوج�ستي والتنظيمي �سلطنة عمان ليتمكنوا من تدري�سها للطلبة والطالبات يف
لإخ��راج البطولة يف �أف�ضل ��ص��ورة .و�أو��ض��ح ه�شام الطاهر مدار�س التعليم الأ�سا�سي .وقال �إنه بعد جناح جتربة �إدخال

اللعبة يف مدار�س ال�سلطنة وقيام املعلمني واملعلمات بتعليم
اللعبة لعدد كبري من الطلبة والطالبات..تقرر تنظيم �أول
بطولة لل�شطرجن على م�ستوى م��دار���س ال�سلطنة ال�شهر
املقبل .و�أو�ضح الطاهر �أن ال�شطرجن ف�ضال عن كونه ريا�ضة
ذهنية للرتويح هو �أي�ضا و�سيلة تعليمية حتقق العديد من
الفوائد الذهنية والدرا�سية للطلبة والطالبات يف مرحلة
التعليم الأ�سا�سي�..إ�ضافة �إىل اجلوانب الأخالقية والرتبوية
التي تنعك�س على �سلوك الأفراد وطريقة تفكريهم ب�إيجابية
مما ي�سهم يف تن�شئة �أجيال واعدة للم�ستقبل حيث ثبت وفق
درا� �س��ات موثقة �أن ال�شطرجن ينمي ق ��درات الإدراك مثل
ال��ذك��اء وال�ترك�ي��ز والتفكري احل�سابي املنطقي �إ��ض��اف��ة �إىل
تنمية القدرات الأ�سا�سية لتطوير الأ�شخا�ص.
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دبي يت�صدر دوري الرجال لل�شطرجن

احتفظ نادي دبي لل�شطرجن والثقافة ب�صدارة م�سابقة الدوري العام للرجال التي ينظمها احتاد االمارات لل�شطرجن مب�شاركة
�أندية الدولة .وجاءت �صدارة دبي عقب ختام مناف�سات اجلولة الأوىل من الدور الثاين التي �أقيمت م�ساء يوم ال�سبت املا�ضي يف
�أبوظبي وذلك بعد فوزه على فريق نادي �أبوظبي لل�شطرجن والثقافة بنتيجة  1.5 2.5لريفع ر�صيده يف ال�صدارة �إىل خم�س
نقاط يليه باملركز الثاين فريق نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن بر�صيد نقطتني وحل ثالثا فريق نادي �أبوظبي لل�شطرجن
والثقافة بر�صيد نقطة واحدة .وتبقى يف دوري الرجال مباراتان فقط لتحديد البطل حيث �ست�شهد املباراة الأوىل املناف�سة
القوية بني فريقي ال�شارقة و�أبوظبي والثانية وهي القمة بني دبي وال�شارقة والتي �ستحدد على اثرها من هو بطل االمارات
للدوري العام للرجال للمو�سم  . 2013وحقق الفوز لدبي يف لقائه مع �أبوظبي �أ�ستاذا االحتاد الدويل نبيل �صالح وجنيب
�صالح على كل من ابراهيم اخلوري وزايد �آل حامد بينما تعادل النجمان ا�ستاذ االحتاد الدويل عثمان مو�سى مع جا�سم احلوار
على الطاولة االوىل فيما ا�ستطاع العب �أبوظبي ا�ستاذ االحت��اد ال��دويل في�صل ك�شواين الفوز على ال��دويل �سهيل العو�ضي
من دبي لينتهي اللقاء  . 1.5 2.5وتقام البطولة وفقا لنظام الدوري الكامل من دورين ذهابا و�إيابا وتقام املناف�سات على
�أربع رقعات من الالعبني املواطنني باال�ضافة اىل العبني اثنني احتياط لكل فريق ...وينال �شرف التمثيل اخلارجي للدولة
الفائزون يف امل�سابقات الفرقية على م�ستوى االندية واملدن للفائزين باملركز الأول والثاين يف دوري الرجال.
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انطالق مناف�سات ملتقى العني الدويل ال�سابع لألعاب القوى للمعاقني 2013

وتكرم ال�شركاء اال�سرتاتيجيني والرعاة
اللجنة املنظمة ترحب بامل�شاركني
َ
•• العني  -الفجر:

برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي الريا�ضي انطلقت
ع�صر اول �أم����س مناف�سات ملتقى ال�ع�ين الدويل
ال���س��اب��ع لأل �ع��اب ال �ق��وى للمعاقني  2013الذي
ينظمه ن��ادي العني للمعاقني التابع مل�ؤ�س�سة زايد
العليا للرعاية االن�سانية  ،وت�ستكمل ام�س املناف�سات
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل���س��ائ�ي��ة يف امل��رح �ل��ة الأخ �ي��رة من
ه��ذه ال�سباقات ،لتحديد هوية الأب �ط��ال ،حيث �إن
نتائج هذه البطولة ت�ؤهل �إىل بطولة العامل التي
ت�ست�ضيفها مدينة ليون الفرن�سية ال�صيف املقبل.
وي �ج��ري ال�ت�ن��اف����س يف  66م���س��اب�ق��ة م��وزع��ة بني
امل�ضمار وامليدان ملختلف الت�صفيات الريا�ضية مع
اعتماد نظام دمج الفئات ،واحت�ساب النتائج بالنقاط
املعتمدة دولياً.ووفقاً للربنامج الذي �أعدته اللجنة
املنظمة ،يجري تتويج الأبطال يف نهاية كل �سباق
بتقليدهم امليداليات الذهبية والف�ضية والربونزية،
كما يتم منحهم مكاف�آت مالية.
وي�شارك يف امللتقى �أب��رز الأب�ط��ال والنجوم الذين
ق ��دم ��وا م ��ن  21دول � ��ة م ��ن خم �ت �ل��ف ال� �ع ��امل هي
اجلزائر – بلغاريا – فنلندا – بريطانيا – �أملانيا
– ال �ي��اب��ان – ال���س�ع��ودي��ة – ال �ك��وي��ت – ل�ي�ب�ي��ا –
ماليزيا – الرنويج – فل�سطني – قطر – �سوي�سرا
– تون�س – فنزويال –اليونان � -أثيوبيا  -ال�سويد
– املك�سيك ،بالإ�ضافة �إىل دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة متثلها �أندية معاقي العني ودبي و�أبوظبي
والثقة بال�شارقة وخورفكان.
واقامت م�ساء الأثنني اللجنة املنظمة حفال بفندق
ه�ي�ل�ت��ون ال �ع�ين ق��ام خ�لال��ه حم�م��د حم�م��د فا�ضل
الهاملي نائب رئي�س جمل�س الإدارة الأم�ين العام
مل�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية رئي�س احتاد
االم ��ارات لريا�ضة املعاقني بح�ضور �سعادة ال�شيخ
م�سلم ب��ن ح��م ال�ع��ام��ري ن��ائ��ب رئي�س جمعية كلنا
االمارات الراعي الرئي�سي للملتقى بتكرمي �شركاء
امل�ؤ�س�سة واجل�ه��ات وال�شركات الراعية وت�سليمهم
ال ��دروع ال�ت��ذك��اري��ة و��ش�ه��ادات التقدير ،و� �ش��ارك يف
ت�سليم التكرمي البطل الذهبي عبد اهلل �سلطان
ال�ع��ري��اين ��ص��اح��ب ذه�ب�ي��ة ال��رم��اي��ة يف دورة لندن
البارملبية االخ�يرة ،والبطل ال��دويل املعتزل ذيبان
املهريمين ابطال نادي العني للمعاقني.
و�أل�ق��ى �سعادة حممد حممد فا�ضل الهاملي نائب
رئي�س جمل�س الإدارة الأم�ي�ن ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة زايد
العليا للرعاية الإن�سانية كلمة �أعرب فيها بالنيابة
عن جميع منت�سبي امل�ؤ�س�سة عن اعتزازها وتقديرها
لل�شراكات اال�سرتاتيجية التي تربطها مع اجلهات

امل �� �ش��ارك��ة يف احل� ��دث ال � ��دويل ال �ك �ب�ير ،وق� ��ال �إننا
يف م�ؤ�س�سة زاي��د العليا نتوجه بال�شكر �إىل كافة
امل�ؤ�س�سات وال�شركات الداعمة والراعية للملتقى
على تعاونهم معنا لإجناح احلدث يف �إطار ال�شراكات
املجتمعية التي تربطها مع امل�ؤ�س�سة.
و�أ� �ش��اد ب��ال��دع��م وامل���س��ان��دة ال�ك�ب�يري��ن ال�ت��ي تلقاها
امل�ؤ�س�سة م��ن قيادتنا ال��ر��ش�ي��دة ممثلة يف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل  ،والدعم واملتابعة احلثيثة من الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لكافة
م�شاريع وم �ب��ادرات امل�ؤ�س�سة  .كما �أع��رب ع��ن بالغ
�شكره وتقديره للرعاية الكرمية من �سمو ال�شيخ
نهيان ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س جمل�س ابوظبي
الريا�ضي ملوا�صلة م�سريته الرائدة يف دعم الإحداث
الريا�ضية والبطوالت الهادفة التي ت�سهم يف تطوير
وتعزيز التنمية الريا�ضية يف ابوظبي ،الأمر الذي
يظهر بجالء مدى االهتمام والرعاية الذي حتظى
ب��ه ف�ئ��ات ذوي االع��اق��ة م��ن ق �ي��ادات ال��دول��ة ،وتلك
م�ؤ�شرات النجاح واال�ستمرارية لهذا امللتقى الذي
ي �ع��ود ب��ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ع ��دد ك�ب�ير م��ن الريا�ضيني
امل�شاركني من جميع �أنحاء العامل.
وق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام ان م�ؤ�س�سة زاي��د العليا ومنذ
ان�شائها عام  2004ت�سعى ويف اجتاهات عديدة �إىل
بناء ج�سور التعاون والتوا�صل مع جميع امل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة واخل��ا��ص��ة  ،وخ�لال تلك الفرتة
املا�ضية حظت امل�ؤ�س�سة ب ��إجن��ازات ع��دي��دة ل�صالح
فئاتها وم��ن ترعاهم ،وك��ان حم��ور ه��ذا النجاح هو
�شركاء امل�ؤ�س�سة من اجلهات احلكومية واخلا�صة
ال��ذي��ن ل��وال اه�ت�م��ام�ه��م وح��ر��ص�ه��م وت�ع��اون�ه��م مع
امل��ؤ��س���س��ة لإجن� ��اح ال�ب�رام ��ج وامل � �ب ��ادرات امل�شرتكة
التي نفذتها امل�ؤ�س�سة ملا كان هذا النجاح ليتحقق،
م��و� �ض �ح �اً ان� ��ه ل� ��وال ه� ��ذا ال �ت �ع ��اون م ��ع ال�شركاء
ك��ذل��ك مل ��ا حت �ق �ق��ت ه� ��ذه احل �� �ص �ي �ل��ة اجل� �ي ��دة من
منظومة اخلدمات املتكاملة التي تقدمها امل�ؤ�س�سة
للم�شمولني برعايتها .و�أك��د �أن مناف�سات ملتقى
العني الدويل ال�سابع لألعاب القوى  2013تعترب
حمطة ريا�ضية �إن�سانية هامة يعود بالفائدة على
ع��دد ك�ب�ير م��ن ال��ري��ا��ض�ي�ين امل���ش��ارك�ين م��ن جميع
�أنحاء العامل ،ملتقى مييزه �إبراز القدرات الريا�ضية
وتبادل اخل�برات العاملية بروح الريا�ضة والتناف�س
ال�شريف.
وق��ال  :نحن يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة �إذ
نرحب بكل الريا�ضيني وامل�شاركني يف ه��ذا امللتقى
الذي �أ�ضحى عالمة مميزة يف ريا�ضة املعاقني على
امل�ستوى الدويل ف�إننا ن�ؤمن وب�شكل خا�ص بقدرات

الإن�سان على العطاء والتقدم والتطور �إذا توفرت له
الإمكانيات والفر�ص لإثبات ذلك ،ولقد كانت مل�سرية
االهتمام والرعاية بالإن�سان الإماراتي �أثرها البناء
يف تقدمه وتطوره وبلوغه �أف�ضل امل�ستويات حمققاً
الكثري من الإجنازات وعلى جميع الأ�صعدة.
ح�ضر التكرمي ر�ؤ��س��اء ال��وف��ود امل�شاركة يف امللتقى
وع��دد م��ن ال�لاع�ب�ين� ،سامل الكعبي مدير ع��ام دار
زاي ��د ل�ل��رع��اي��ة اال� �س��ري��ة  ،م ��رمي ��س�ي��ف القبي�سي
رئي�س قطاع ذوي االحتياجات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة،
عبد اهلل فا�ضل امل�ست�شار االم��ان��ة العامة مل�ؤ�س�سة
زايد� ،إ�سماعيل املرازيق مدير نادي العني للمعاقني
وكوادر النادي والأجهزة الفنية للفرق الريا�ضية .
ووج�ه��ت اللجنة املنظمة لفعاليات امللتقى ال�شكر
لكافة ال�شركاء الذين مت تكرميهم �ضمن فعاليات
احلفل وهم جمل�س �أبوظبي الريا�ضي الهيئة العامة
للريا�ضة وال�شباب اللجنة الباراملبية االماراتية
 ،واللجنة الباراملبية ال��دول�ي��ة  IPCكما وجهت
ال�ل�ج�ن��ة ال���ش�ك��ر �إىل ال��رع��اة وال��داع �م�ين للملتقى
ال�ستجابتهم ال�سريعة وتقدميهم الدعم والرعاية
لهذا احل��دث الريا�ضي ال��دويل حيث مت ت�سليمهم
ال��دروع التذكارية و�شهادات ال�شكر والتقدير وهم
جمعية كلنا االم��ارات الراعي الرئي�سي ،وال�شركاء
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،الهيئة العامة لرعاية
ال�شباب والريا�ضة ،اللجنة البارملبية الإماراتية،
ال �ل �ج �ن��ة ال �ب��ارمل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة  ،IPCوال�شريك
والراعي االعالمي �شبكة قنوات �أبوظبي الريا�ضية
 ،وال��رع��اي��ة الذهبية ملجموعة االم ��ارات املتقدمة
لال�ستثمارات ،والرعاية الف�ضية لك ً
ال من �شركة
اخل�ل�ي��ج ل�ل���ص�ن��اع��ات ال��دوائ �ي��ة – ج �ل �ف��ار ،جمل�س
�أب��وظ �ب��ي للتخطيط ال �ع �م��راين�� ،ش��رك��ة �أبوظبي
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ب�ترول �ي��ة ال�ب�ري��ة �أدك � ��و ،موا�صالت
االم��ارات ،املركز الوطني للوثائق والبحوث التابع
ل ��وزارة ��ش��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،جامعة االم� ��ارات ،مراكز
وزارة الداخلية ،وم�ست�شفى الواحة ،ودائ��رة النقل
بينما الرعاية الفرعية ل�شركة �أبوظبي لل�صرف
ال�صحي وفندق هيلتون العني.
وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال را� �ش��د ال �ه��اج��ري رئ�ي����س اللجنة
الإعالمية �إن اللجنة وبالتن�سيق والتعاون مع اللجنة
العليا املنظمة وجلنة العالقات العامة� ،أعدت مركزاً
�إع�لام�ي�اً مبقر فندق �أق��ام��ه ال��وف��ود وال�شخ�صيات
ال��ر� �س �م �ي��ة � �ض �ي��وف امل �ل �ت �ق��ى مت ت ��زوي ��ده ب�أجهزة
احل��ا� �س��وب وخ �ط��وط الإن�ت�رن��ت امل�ج��ان�ي��ة لت�سهيل
عمل و�سائل الإع�لام كافة ،وكذلك خدمة املدربني
والأجهزة الفنية والإداري��ة للوفود ،للتوا�صل عرب
الفي�س ب��وك واملا�سنجر مع �أ�سرهم ،كما �أن املركز
به التجهيزات التي تتوافق مع ذوي الإعاقة وي�سهل

الو�صول �إليه يف �أقرب منطقة للجميع.
الرعاية ي�شيدون بامللتقى
من جانبه ثمن �سعادة ال�شيخ م�سلم بن حم العامري
نائب رئي�س جمعية كلنا االم ��ارات جهود م�ؤ�س�سة
زاي��د العليا للرعاية االن�سانية وذوي االحتياجات
اخل��ا��ص��ة ع�ل��ى تنظيم ه��ذا امللتقى ال ��دويل واب��راز
طاقات وق��درات ذوي االع��اق��ة يف املجال الريا�ضي،
وقال �أنه �ضمن ا�سرتاتيجية اجلمعية احلر�ص على
دع��م ال�برام��ج املجتمعية وال �سيما االن�سانية فان
تفاعلنا ورعايتنا كراعي رئي�سي مللتقى العني الدويل
ال�سابع نظراً لإمياننا الكامل ب�أهمية تلك ال�شريحة
من فئات املجتمع.
واك��د يف ت�صريح �صحايف له عقب التكرمي �أن��ه من
منطلق التعاون مع م�ؤ�س�سة زايد العليا فان امللتقى
يعد فر�صة للتوا�صل مع �شرائح وفئات ذوي االعاقة
وقال  :تواجدنا يف امللتقى ي�ؤكد �أهميته لكونه حدثاً
دولياً مميزاً بتنظيم م�ؤ�س�سة زايد التي نفتخر بها ،
واحلدث يعد فخراً لنا ونعتز بان تقام هذا االحداث
الدولية على ار���ض االم ��ارات وان نكون م�شاركني
فيها .
ومن جانبه ا�شاد �سعيد فا�ضل الهاملي املدير العام
للنقل باحلافالت بدائرة النقل �أحد الرعاة للملتقى
ب�ج�ه��ود م�ؤ�س�سة زاي ��د العليا ل�ل��رع��اي��ة االن�سانية
وبر�سالة امل�ؤ�س�سة االن�سانية وتنظميها للعام ال�سابع
على التوايل ملناف�سات امللتقى الأمر الذي الذي يدل
على جناحه وا�ستمراريته واهميته على امل�ستوى

ال��دويل ،و ق��ال  :من منطلق امل�س�ؤولية املجتمعية
التي ت�ؤكد على تواجد الدائرة يف مثل هذه امللتقيات
التي تدعم التوا�صل االجتماعي وتدعم ريا�ضة ذوي
االعاقة فان من �سيا�سة الدائرة و�ضمن م�س�ؤولياتها
املجتمعية جت��اة �شريحة ع��زي��زة علينا م��ن �شرائح
املجتمع نقوم بدعم الفعاليات واالحداث التي تكون
ع�ل��ى م�ستوى ع��امل��ي او اقليمي يف دول ��ة االم ��ارات
وذلك ت�شجيعاً لل�سياحة والوجه احل�ضاري وللعمل
االن�ساين يف الدولة .
واعرب عن �سعادة الدائرة بان ب�أن تتواجد وت�شارك
يف دع ��م ورع��اي��ة امل�ل�ت�ق��ى م��وج �ه �اً ال���ش�ك��ر مل�ؤ�س�سة
زاي ��د العليا ل�ل��رع��اي��ة االن���س��ان�ي��ة لإت��اح��ة الفر�صة
للدائرة للم�شاركة وال�ساهمة يف دع��م ريا�ضة ذوي
االعاقة ،ودعا جميع امل�ؤ�س�سات والهئيات وال�شركات
احلكومية واخلا�صة يف الدولة اىل دعم ورعاية مثل
ه��ذه االح ��داث والفعاليات لأن�ه��ا ان�شطة ان�سانية
وواجب وطني وجمتمعي لهذه ال�شريحة املهمة من
املجتمع .
يت�ألف برنامج اليوم ( الأربعاء ) من املناف�سات الذي
ينطلق يف الرابعة ع�صراً من جهة وحتى العا�شرة
م���س��اء مناف�سات امل�ل�ت�ق��ى ،ويتناف�س امل���ش��ارك��ون يف
م���س��اب�ق��ات ال �ك��را� �س��ي امل�ت�ح��رك��ة - 800 - 200
 5000م �ت�راً ل �ف �ئ��ات م�ت�ن��وع��ة م��ن الت�صنيفات
املعتمدة باللجنة االوملبية الدولية  IPCللذكور
والإن��اث وتقام كل هذه ال�سباقات على ملعب نادي
العني للمعاقني مبنطقة فلج هزاع مبدينة العني،
�أما مناف�سات امليدان فت�ضم اجللة  -قر�ص  -رمح –

ال�صوجلان (ذكور � -إناث) جلميع فئات الإعاقة.
وي �ق��ام خ�ل�ال ال �ي��وم ( االرب �ع��اء ) و��ض�م��ن برنامج
امل�ل�ت�ق��ى ��س�ب��اق ا��س�ت�ع��را��ض��ي مل���س��اف��ة  5000على
ال��دراج��ات اليدوية للتعريف بهذه الريا�ضة التي
ينفرد نادي العني للمعاقني من بني �أندية الدولة
مبمار�ستها �إىل حد الآن حمليا ودوليا .
اجتماع اللجنة الفنية للملتقى
من ناحيته اخرى عقد م�ساء ام�س االول مبقر �إقامة
الوفود بفندق هيلتون العني االجتماع الفني للفرق
وال�لاع�ب�ين وق��ام ط��ارق ال�صويعي امل��راق��ب الفني
املعني م��ن قبل اللجنة الباراملبية ال��دول�ي��ة ب�إدارة
الإجتماع ،وقدم التعليمات الفنية والإدارية اخلا�صة
ب��امل���س��اب�ق��ات ،واك ��د اع�ت�م��اد وت�ط�ب�ي��ق ك��اف��ة قوانني
اللجنة الدولية يف مناف�سات امللتقى ،.واعتماد نتائج
امللتقى للت�أهيل للم�شاركة يف مناف�سات بطولة العامل
املقررة مبدينة ليوم الفرن�سية ال�صيف املقبل.
وج��رى خ�لال االج�ت�م��اع ت��وزي��ع �أرق ��ام ال�صدر على
الالعبني واال�ستماع �إىل اقرتاحات ر�ؤ�ساء الوفود
وامل��درب�ين� ،إ�ضافة �إىل ت�صحيح البيانات اخلا�صة
بالالعبني واط�لاع�ه��م على اجل��وان��ب التنظيمية
للملتقى وخا�صة ما يتعلق باخلدمات املقدمة لهم.
و�أك ��د ال���ص��وي�ع��ي خ�ل�ال االج �ت �م��اع � �ض��رورة التزام
ال�لاع�ب�ين بخ�ضوع ال�لاع�ب�ين لفح�ص املن�شطات
ب�إ�شراف والتن�سيق بني اللجنتني الفنية والطبية
واللجنة الوطنية لفح�ص املن�شطات على ان يتم
االختيار بطريقة �سرية.

(دبي البحري) يكمل التجهيزات

(تنويري) ثالثة جوالت مونديال �إك�س كات اليوم

افتتاح ور�شة عمل الأمن وال�سالمة يف ال�سباقات البحرية
تبد�أ اليوم يف امليناء ال�سياحي �إجراءات
امل �� �ش��ارك��ة يف ج ��ائ ��زة دب� ��ي الكربي
ل�ل��زوارق ال�سريعة اك�س ك��ات اجلولة
الثالثة م��ن بطولة ال�ع��امل 2013
ال �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا ن � ��ادي دب� ��ي ال� ��دويل
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة اع �ت �ب��ارا من
اليوم وحتى يوم ال�سبت املقبل �ضمن
�أن�شطة وفعاليات املو�سم الريا�ضي
البحري .2013-2012
و�أكمل جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية واللجنة املنظمة
ل�ل�ح��دث ك��اف��ة الأم� ��ور التح�ضريية
ل �ل �ح��دث ال �ك �ب�ي�ر وال � � ��ذي ينتظره
ع�شاق ال��ري��ا��ض��ات البحرية وحمبي
ريا�ضة ال ��زوارق ال�سريعة علي وجه
اخل�صو�ص لأن��ه يجمع النخبة من
�أبطال العامل واللذين �سطروا �أروع
املالحم يف ال�سباقات املختلفة.
و� �س �ت �ك��ون ال �ب��داي��ة ظ �ه��ر ال �ي��وم من

خ�لال ا�ستكمال �إج ��راءات الت�سجيل
م��ن ق�ب��ل ال �ف��رق وال � ��زوارق امل�شاركة
يف البطولة و�إج ��راء الفح�ص الفني
علي ال ��زوارق امل�شاركة قبل التحول
�إىل قاعة تو�ضيح ال�سباقات حل�ضور
االجتماع التنويري يف مت��ام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساءا وذل��ك ل�شرح م�سار
ال���س�ب��اق وال� ��ذي اع �ت��اد ع�ل�ي��ه جميع
امل �� �ش��ارك�ي�ن ن �ظ��را ل�ت�ن�ظ�ي��م احل ��دث
م ��رات ع��دة يف ن�ف����س امل �ك��ان و�سيعلو
هدير املحركات امل�شاركة يف البطولة
اعتبار من يوم غد اجلمعة من خالل
ال�ت�ج��ارب الر�سمية للجولة الثالثة
من بطولة العامل علي م�سار ال�سباق
وذلك عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف
�صباحا وحتى ال�ساعة احلادية ع�شرة
حيث ي�سبق ذل��ك بن�صف �ساعة قيام
امل�ت���س��اب�ق�ين امل���ش��ارك�ين ب�ج��ول��ة حرة
علي م�سار ال�سباق للتعرف على �أهم

نقاط االلتفاف والدوران.
و�سيتناف�س الأب �ط��ال امل���ش��ارك��ون يف
اجلولة الثالثة من البطولة علي لقب
ال�سرعة وهو �أول املناف�سات املطروحة
يف اجلولة الثالثة والتي ت�شتمل علي
ث�ل�اث �أل �ق��اب الأول ال���س��رع��ة اليوم
والثاين �أف�ضل زمن والثالث ال�سباق
الرئي�سي والتي �سيتحدد فار�سها يوم
بعد غد ال�سبت.
وت ��أخ��ذ اجل��ول��ة اهتماما ك�ب�يرا عند
جن��وم ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ع�ل��ي امل�ستوي
ال �ع ��امل ��ي ح �ي��ث � �س �ي �� �ش��ارك مت�صدر
الرتتيب ال�ع��ام بر�صيد  800زورق
فزاع  3بقيادة الثنائي العاملي عارف
��س�ي��ف ال��زف�ي�ن وحم �م��د ��س�ي��ف املري
وكذلك ال��زورق ال�سوي�سري معو�ض
 50بقيادة عمر دانيال وغاري بالوغ
وزورق قطر  94بقيادة حممد الن�صر
وعلي النعمة وزورق اك�سرتمي مارين

 11بقيادة الثنائي العايل را�شد املري
و�سامل فا�ضل الهاملي.
ووج �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة للحدث
الدعوة �إىل اجلمهور الكرمي ملتابعة
ف �ع��ال �ي��ات ال �ب �ط��ول��ة وال� �ت ��ي تنطلق
اعتبارا من يوم غد اجلمعة يف امليناء
ال�سياحي وت�ستمر حتى ي��وم ال�سبت
ح�ي��ث ي �ق��ام ��س�ب��اق ال���س��رع��ة يف متام
ال�ساعة الثالثة والن�صف يوم اجلمعة
بينما �سينطلق ال�سباق الرئي�سي يف
مت��ام ال�ساعة الثالثة والن�صف يوم

بعد غد ال�سبت .ورحب جمل�س �إدارة
نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية
بامل�شاركني من فرق و�أبطال ميثلون
عدة دول من خمتلف قارات العامل يف
مقدمتها بريطانيا والواليات املتحدة
الأمريكية وايطاليا وال�سويد وقطر
والكويت و�إم��ارة موناكو �إ�ضافة �إىل
�أبطال الدولة جنوم العامل.
من جانب �آخ��ر �شهد مقر ن��ادي دبي
ال ��دويل للريا�ضات البحرية �صباح
ي��وم �أم����س افتتاح ور��ش��ة العمل التي

ينظمها النادي علي هام�ش فعاليات
اجل��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ط��ول��ة العامل
للزوارق ال�سريعة اك�س كات واخلا�صة
ب ��الأم ��ن وال �� �س�ل�ام��ة يف ال�سباقات
ال �ب �ح��ري��ة وال �ت ��ي ت �ق��ام حت ��ت مظلة
االحتاد الدويل للزوارق ال�سريعة يو
�أي �أم وجمعية امل�ح�ترف�ين الدولية
دبليو بي بي �أيه وت�ستهدف امل�شاركني
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة بامل�شاركني بوب واتنيغر وباول هيكي�س واللذين
يف تنظيم الفعاليات .
ورح � � ��ب ع� �ل ��ي ج �م �ع ��ة ب � ��ن غليطة يف ال��ور� �ش��ة وامل �ح��ا� �ض��ري��ن م��ن قبل ق��دم��وا اخل�ب��رات امل�تراك �م��ة ل�ه��م يف
املدير التنفيذي بنادي دب��ي الدويل االحت ��اد ال ��دويل ي��و �أي �أم واخلرباء ال�سباقات خالل �أعمال الور�شة.
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الإجهاد �أكرب م�سبب للإكتئاب

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

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ك�شفت درا�سة جديدة ،ام�س الأرب�ع��اء� ،أن �ضغوط العمل هي الآن �أك�بر م�سبب الكتئاب املوظفني الربيطانيني
ودفعهم للإكثار من تناول امل�شروبات الروحية وتعاطي املخدرات .ووجدت الدرا�سة ،التي ن�شرتها �صحيفة ديلي
ميل � ،أن  % 30من الربيطانيني يعتربون �ضغوط العمل اجلزء الأكرث اجهاداً من حياتهم ،فيما اعرتف % 57
بالإكثار من �شرب الكحول بعد العمل ،و % 14خالل فرتات النهار .وقالت �إن  % 7من الربيطانيني البالغني
�أقروا ب�أنهم فكروا بالإنتحار ب�سبب الإجهاد املرتبط بالعمل ،فيما اعرتف �آخرون ب�أنه �أكرث وط�أة من القلق الناجم
عن املال وال�صحة .وا�ضافت الدرا�سة �أن  6من كل  10بريطانيني يقدمون على ال�شرب بكرثة بعد العمل وواحد
من كل  10خالل النهار جراء �ضغوط العمل ،والتي دفعت  % 7منهم للتفكري باالنتحار وكان  % 10منهم من
الفئة العمرية � 18إىل  24عاماً .وا�شارت �إىل �أن �ضغوط العمل �أ ّثرت �أي�ضاً على ال�شركات ،كونها �أجربت  % 19من
موظفيها على احل�صول على اجازات مر�ضية طويلة لعدم قدرتهم على التكيف مع متطلبات وظائفهم ،ودفعت 9
 %لال�ستقالة ،و % 25للتفكري على نحو جدي برتك وظائفهم .وقالت �إن  % 34من الربيطانيني ح ّملوا العمل
م�س�ؤولية الإجهاد الذي يعانون منه ،و % 30امل�شاكل املالية ،و % 17املخاوف ال�صحية ،ودفعهم ال�ستخدام �أقرا�ص
النوم �أو م�ضادات االكتئاب �أو االقدام على التدخني.
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�صادر والدها هاتفها فانتحرت

كاميـــرا مـن ال�شــوكوالتــه

�أق��دم��ت م��راه�ق��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة يف الـ 14م��ن ال�ع�م��ر على
الإنتحار �شنقاً بعدما �صادر والدها هاتفها اخللوي.
و�أفادت �صحيفة دايلي مايل الربيطانية ،ان التحقيقات
ب��د�أت بعدما �شنقت التلميذة ،جايد �سرتينغر ،نف�سها،
لأنها كانت م�ستاءة من م�صادرة والدها هاتفها اخللوي.
واو�ضحت ان الفتاة ،وهي من منطقة مان�ش�سرت الكربى،
امتع�ضت ب�شدة بعدما �أجربت على ت�سليم هاتفها اخللوي
�إىل والدها ،يف ظل خماوف من تلقيها ر�سائل م�سيئة لها
من �صبي اتهمته ب�ضربها.
و�أ�ضافت ان الوالد عر�ض �إعادة الهاتف �إىل ابنته �شرط
ال�سماح له بقراءة ر�سائلها لكنها حجزت نف�سها يف غرفة
نومها وبعد ن�صف �ساعة عرث عليها وقد �شنقت نف�سها.
ونقلت الفتاة �إىل امل�ست�شفى يف و�ضع �صحي خطري لكنها
توفيت.

قام الفنان هانز ت�شانغ بعمل ن�سخة طبق الأ�صل من كامريا
( )Canon DSLRبا�ستخدام ال�شوكوالتة.
وذكر موق �أك�شنها �أن ت�شانغ قام بعمل الكامريا بكل تفا�صيلها
املتمثلة يف العد�سات والأزرار على هيئة �شيكوال ميكن تناولها
وتعر�ض مقابل  500دوالر.

طــالء قابـــل للأكــــل
دجاجة ذهبية  ،وردة ف�ضية و حلم �أزرق كل هذا �أ�صبح بالإمكان
الآن وال�سبب �أن هناك �شركة �أملانية قامت ب�صنع بخاخ لطالء
ال�ط�ع��ام ب ��أل��وان خمتلفة �صالح ل�ل�أك��ل وغ�ير ��ض��ار بال�صحة
ا�ستوحته من الأفالم الكرتونية والأ�سطورية .تعر�ض ال�شركة
ه��ذا ال�ط�لاء ب��أرب�ع��ة �أل ��وان وه��ي ال��ذه�ب��ي والف�ضي والأحمر
والأزرق وه��و يباع خ�لال �شبكة الإن�ترن��ت وقيمته  32دوالر
�أمريكي.

فرا�ش للنوم بـ� 175ألف دوالر

�أ�صغـــر كلب طولــه � 12ســـم

تعر�ض �شركة بريطانية فرا�شاً ملكياً بقيمة � 175ألف
دوالر ،بحجة �أنه م�صنوع من احلرير والكا�شمري ،واعدة
ب�أنه ا�ستثمار ناجح يف ليلة نوم هنيئة.
وق��ال �ألي�ستار هوغز ،مدير �شركة فر�ش �سافوار ،التي
بد�أت تبيع الفرا�ش الثمينة بق�صر كين�سيغتون يف لندن،
�إن ه��ذا الفرا�ش ال��ذي تعر�ضه بقيمة � 175أل��ف دوالر
ي�ستحق هذا الثمن املرتفع� ،إذ ي ّومن احل�صول على ليلة
نوم رائعة  .واعترب �أنه ا�ستثمار يعود على الزبون باملنفعة
يف كل �صباح من بقية حياته .
وك�شف �أن �صنع الفرا�ش يتطلب � 700ساعة من العمل،
وه��و م ��ؤل��ف م��ن ال�ك��ا��ش�م�ير ،واحل��ري��ر .ول �ف��ت �إىل �أن
ال�شركة تتعامل مع مدر�سة التطريز الربيطانية ل�صنع
فرا�ش ح�سب الطلب ،مرفق ب�شعار �أو �أحرف �أوىل للأ�سرة
التي �ست�شرتيه .و�أو�ضح �أن الرفاه يف هذا الفرا�ش هو �أنه
م�صنوع ب�شكل ح�صري للزبون  .و�أ ّكد �أنه �سيتم �صنع 60
فرا�شاً فقط ،و�سي�ستغرق ت�سليمها � 16أ�سبوعاً.

مي�سي البالغ طوله � 12سنتيمرتاً تقريباً ،ووزنه  250غراماً ال
غري ،يعد �أ�صغر كلب يف العلم.
ويُتوقع �أن يزداد حجم مي�سي يف الفرتة املقبلة ،فقد ولد بوزن
 45غراماً ،وبعد ذلك ازداد وزنه ولكن ب�شكل حمدود.
وتقول مالكة الكلب بالرغم من حجه ال�صغري� ،إال �أنه ال يتوقف
عن اللعب والرك�ض طوال اليوم ،كما ميتلك طاقة و�شجاعة ال
تتوافر يف �أي حيوان �أليف �آخر فهو ال يخ�شى الغرباء وميتاز
بالرك�ض ال�سريع .

الوظائف حمدودة الوقت تهدد الن�ساء
ك�شفت درا��س��ة ج��دي��دة ل ��وزارة ال���ش��ؤون العاملة يف �أمل��ان�ي��ا� ،أن
�أغلبية الن�ساء اللواتي يعملن بوظائف حمدودة الوقت ،يقعن
�ضحايا لهذا الو�ضع املهني مدى احلياة.
وت�شري الدرا�سة ،التي ن�شرت يف �صحيفة �سوديوت�شه ت�سايتوجن
املحلية� ،إىل �أن ا�ستمرار امتهان �إحدى هذه الوظائف التي يبلغ
احلد الأق�صى لأجورها  450يورو �شهريا ،يجعل من ال�صعب
احل�صول على عمل لفرتة كاملة.
وك�شف التقرير �أن  % 14فقط من الن�ساء اللواتي كن يقمن
بوظائف حمدودة الوقت ،لديهن الآن �أعمال لفرتات كاملة ،يف
حني ما ت��زال تعمل  % 24يف هذه الوظائف امل�ح��دودة ،بينما
 % 50توقفن عن العمل يف الوقت الراهن بعد امتهان هذه
الأعمال.
وذك��رت ال��درا��س��ة �أن الوظائف حم��دودة ال��وق��ت ال تعد ج�سرا
للعبور نحو عمل م�ستدام لفرتات كاملة.
و�أجريت الدرا�سة بوا�سطة الدكتور كار�سنت فيربمان التابع
ملعهد دلتا للدرا�سات االجتماعية والبيئية على �ألفي �سيدة وفقا
ال�ستطالعات ر�أي متت مع �سيدات ن�صفهن يعملن يف الوظائف
حم ��دودة ال��وق��ت والن�صف الآخ ��ر ك��ن يتمتعن بعمل يف هذه
الوظائف غري امل�ستقرة.

�إناء مقابل  2.2مليون دوالر

�سياح يركبون عربة �صغرية تدفع باليد يف طوكيو و�سط طريق تظلله �أزهار الكرز التي يحتفل اليابانيون مبو�سمها حاليا( .ا ف ب)

رحيل هرني بروميل عن ً 66
عاما

�أو�ســـبورن
تن�ضم �إىل �إك�س فاكتور
اخ �ت�ي�رت ال�ن�ج�م��ة الربيطانية،
� �ش��ارون �أو� �س �ب��ورن ،لتن�ضم �إىل
جل� �ن ��ة حت �ك �ي��م ب ��رن ��ام ��ج �إك� �� ��س
فاكتور.
و�أف� � � � � � � � ��ادت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ال� ��� �ص ��ن
الربيطانية ،ان �ساميون كاول،
مل ي�ك��ن ي��ري��د �أي ��ش�خ����ص غري
�أو��س�ب��ورن لتحل م�ك��ان ،تولي�سا،
يف جل �ن��ة حت�ك�ي��م ب��رن��ام��ج �إك�س
فاكتور .و�أ�ضوحت انه بعدما بات
لدى املغنية الربيطانية ،ميالين
ب� ��ي ،ال� �ت ��زام ��ات ع � ��دة ،و�آخ ��ره ��ا
برنامج �أ�سرتاليا متتلك موهبة
 ،قرر ك��اول اختيار �أو�سبورن 60
�سنة لتملأ كر�سي حتكيم �إك�س
فاكتور بعد التخلي عن تولي�سا.
وق��ال م�صدر مطلع ان �ساميون
م� ��ن �أك �ب ��ر امل �ع �ج �ب�ي�ن ب �� �ش ��ارون
 ،م �� �ض �ي �ف �اً ان �أو�� �س� �ب ��ورن تعود
�إىل جل� �ن ��ة حت �ك �ي��م ال�ب�رن ��ام ��ج
ب ��دوام ك��ام��ل بعد �� 6س�ن��وات على
مغادرته.

ت��ويف منتج م�سل�سل الوطن  Homelandال�شهري ،ه�نري بروميل عن
عمر يناهز  66عاماً .وذكرت وائل �إعالم �أمريكية �أن املنتج والكاتب ،هرني
بروميل ،عانى �أزمة قلبية يف منزله ،نقل على �أثرها �إىل �إحدى م�ست�شفيات
لو�س �أجنل�س حيث تويف .و�أ�شارت �إىل �أن بروميل �شارك يف �إنتاج م�سل�سل
الوطن الذي فاز بجائزة �إميي عن فئة �أف�ضل م�سل�سل درامي العام املن�صرم.
وقالت �شبكة �شوتاميز يف بيان ن�شعر بحزن عميق لرحيل �صديقنا العزيز،
هرني بروميل ،الذي كان فرداً من �أ�سرة �شوتامي لأكرث من عقد .
و�أ�ضافت �أن هرني كان موهوباً وكاتباً ،وخمرجاً ،ومنتجاً رائعاً  ،الفتة �إىل
�أن عمله يف م�سل�سلي �أخ ّوة  ،و الوطن كان مذه ً
ال .
وتابعت �أننا �سنفتقد �إىل �شغفه ،وح�س الفكاهة لديه ،وكرمه  ،مقدمّ ة
تعازيها �إىل عائلته وزوج�ت��ه .وا�شتهر بروميل يف عمله على ع��دة �أفالم
وم�سل�سالت ،من بينها كتابته و�إخراجه لفيلمي الذعر  ،وال�ست كول .

رئي�س بالكبريي ينتقد واجهة �آيفون
ق��ال الرئي�س التنفيذي ل�شركة بالكبريي الكندية ،ثور�سنت هاينز� ،إن
�شركة �أب��ل الأمريكية �أ�صبحت �أق��ل �إب��داع�اً فيما يتعلق بتحديث �سل�سلة
هواتفها �آيفون وحتديداً واجهة امل�ستخدم ،م�شيدا يف الوقت ذاته بواجهة
امل�ستخدم يف هاتف بالكبريي التي ر�أى �أنها تفوقت عليها كثريا .و�أ�ضاف
هاينز يف ح��وار مع �صحيفة فاينن�شال رفيو الأ�سرتالية �أن��ه بالرغم من
العمل ال��رائ��ع ال��ذي قامت به �أب��ل ب�إدخالها الأج�ه��زة الذكية التي تعمل
باللم�س �إىل الأ�سواق ،وت�صميم هاتف �آيفون وواجهة امل�ستخدم اخلا�صة
ب��ه ،ف��إن ه��ذه �سوق مت�سارعة تتزايد فيها احلاجة �إىل الإب��داع واالبتكار،
وواجهة امل�ستخدم يف �آيفون ال زالت كما هي منذ خم�س �سنوات .و�أك��د �أن
�شركته قدمت يف نظام الت�شغيل اجلديد بالكبريي  10واجهة م�ستخدم
عملية ب�شكل �أك�بر مما فعلته �أب��ل ،وق��د تفوقت على واجهة امل�ستخدم يف
�آيفون يف عدة نقاط �أبرزها ت�شغيل �أكرث من تطبيق يف الوقت نف�سه .وقال
�إنه منذ طرح نظام بالكبريي  10دخلت ال�شركة يف مناف�سة قوية مع بقية
ال�شركات ،وهي ت�سعى �إىل الفوز بها لذا لن نقف عند ما طورناه يف نظامنا
الأخري  .وكانت بالكبريي ك�شفت ر�سمياً يف يناير كانون الثاين املا�ضي عن
نظامها بالكبريي  10و�أوىل الهواتف العاملة به ،وهما بالكبريي زد 10
املتوافر حاليا يف الأ��س��واق وبالكبريي كيو  . 10من ناحية �أخ��رى ك�شف
هاينز عن �أنه ال نية ل�شركته للدخول حاليا يف �سوق احلوا�سيب اللوحية
بجهاز جديد ،معرتفاً بف�شل حا�سوب ال�شركة اللوحي احلايل بالي بوك
الذي قال �إنهم ت�سرعوا حني طرحوه دون العديد من املميزات.

ليموزين �أوباما تتعطل
ق �ب��ل ن �� �ص��ف � �س��اع��ة م ��ن هبوط
طائرة الرئي�س الأمريكي باراك
�أوب��ام��ا يف �إ��س��رائ�ي��ل ل�ب��دء زيارة
ر�سمية ت�ستغرق � 3أيام،تعطلت
� �س �ي��ارت��ه م ��ن ن� ��وع ل �ي �م��وزي��ن يف
مطار بن غوريون ،والتي كان من
املفرت�ض �أن ي�ستقلها للو�صول
للقد�س املحتلة.
وذكرت م�صادر �إعالمية �أن �سائق
ال�سيارة ق��ام بتزويدها بال�سوالر
ب ��د ًال م��ن ال�ب�ن��زي��ن،ح�ي��ث حاول
خ�ب�راء امريكيون وا�سرائيليون
�شفط ال�سوالر من خزان الوقود،
و�إ�صالح اخللل دون جدوى.
وح � � � � ��اول ال � �ط� ��اق� ��م ال ��رئ ��ا�� �س ��ي
الأم��ري �ك��ي ت � ��دارك ه ��ذا املوقف
امل �ح��رج،ح �ي��ث مت �إر�� �س ��ال طائرة
ام��ري �ك �ي��ة م� ��ن ن � ��وع جاالك�سي
لتحميل �سيارة بديلة.

بعد �شرائه م��ن معر�ض لالغرا�ض املنزلية امل�ستعملة
بب�ضعة دوالرات بوالية نيويورك االمريكية �أعيد بيع
اناء من اخلزف ال�صيني عمره �ألف عام جمددا يف مزاد
ولكن مقابل �أكرث من 2ر 2مليون دوالر.
وقالت �صالة �سوذبي للمزادات ان عائلة مل تذكر ا�سمها
يف نيويورك كانت قد ا�شرتت االناء الذي يرجع تاريخه
اىل �أ� �س��رة �سونغ ال�شمالية يف ال�صني بثالثة دوالرات
فقط يف عام  2007وو�ضعته على املدف�أة يف منزلها دون
�أن تدرك قيمته احلقيقة .وبعد ا�ست�شارة خرباء عر�ض
املالك االناء يف املزاد .وقدرت �سوذبي �سعره بني � 200ألف
و� 300ألف دوالر .ودفع تاجر من لندن يدعى جو�سيبي
ا�شكينازي مبلغ  2225000دوالر ل�شراء االن��اء الذي
يبلغ قطره اىل 7ر� 12سنتيمرت يف مزاد بنيويورك.

ن�صائح للتخل�ص من الأرق
ي�شكل الأرق م�شكلة عند معظم الأ�شخا�ص وعادة ما يتم
اللجوء �إىل احلبوب املنومة كحل مبا�شر و�سريع ،لكن
ه��ذه احلبوب لها �أ��ض��رار �صحية وهنالك العديد من
الطرق الأخرى التي ميكن اتباعها لتجنب الأرق.
ويف ما يلي بع�ض الن�صائح للح�صول على ن��وم �سريع
وهادئ.
حاول االبتعاد عن ال�ضوء الأزرق يف غرف النوم:�إن ال�ضوء الأزرق املنبعث من التلفاز �أو الكمبيوتر �أو
الهاتف اخللوي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الأرق حتى لو كان
خفيفاً ولذلك ين�صح ب�إطفاء هذه الأجهزة عند اخللود
للنوم �أو ميكنك �أن تقوم بتغطية ه��ذه الأج�ه��زة التي
ي�صعب �إغالقها ملنع ت�أثريها على نوعية النوم.
جتنب القيلولة:�إن كنت تعاين من م�شاكل الدخول يف النوم ف�إن القيلولة
خالل النهار ميكن �أن تزيد الأمور �سوءاً ولكن �إن كان
من ال�ضروري �أخ��ذ قيلولة فحاول �أن ال تتجاوز مدة
القيلولة  20دقيقة واجعل وقتها مبكراً خالل اليوم
وملحاولة جتنب النوم خ�لال ف�ترة النهار ين�صح عند

ال�شعور بالنعا�س الذهاب للم�شي لفرتة ق�صرية� ،شرب
كوب من املاء املثلج �أو مكاملة �صديق.
قم ب�إبعاد ال�ساعة عن م�ستوى نظرك خالل النوم:�إذا كانت ال�ساعة على م�ستوى النظر وعلى م��ر�أى من
النائم ف�إن مراقبة الوقت خالل �ساعات الليل قد ي�شعر
ال�شخ�ص بالتوتر والقلق حيال ال�ساعات املتبقية لديه
للنوم ولذلك ين�صح بو�ضع املنبه داخل اخلزانة �أو �أ�سفل
ال�سرير لإبقائه بعيداً عن النظر وذلك للنوم بطريقة
بعيدة عن التوتر.
قم بو�ضع و�سادة بني القدمني �إذا كنت تعاين من �آالم
بالظهر� .إن وجود �آالم �أ�سفل الظهر قد ال توقظك من
النوم بل قد ت�ؤدي �إىل ازعاج خالل �ساعات النوم وجتعل
النوم �أقل راحة .ولذلك �أن و�ضع و�سادة بني القدمني
ت�ساعد يف ج�ع��ل و�ضعية احل��و���ض �أف���ض��ل وت�ق�ل��ل من
ال�ضغط على �أ�سفل الظهر .و�إن كنت من الذين ينامون
على ظهورهم قم بو�ضع و�سادة �أ�سفل الركبتني لتقليل
م��ن �آالم الظهر خ�لال الليل (و ال يجب تعميم هذه
الو�ضعية بل قم با�ست�شارة طبيبك م�سبقاً).

انف�صال بريي وماير من جديد
يبدو ان الأمور مل ت�سر على ما يرام بني النجمني الأمريكيني ،كايتي بريي ،وجون ماير ،فقد
انف�صال مرة جديدة بعد عودتهما �إىل بع�ضهما ال�شهر املا�ضي.
ونقل موقع يو �إ�س ماغازين الأمريكي عن م�صادر عدة مقربة من النجمني ت�أكيدها انف�صال
بريي وماير مرة ثانية .وقال �أحد الأ�صدقاء ان الأمر حمزن ،لكنه �أ�شار �إىل ان هذا قد ال يكون
انف�صا ًال دائماً ،فيما ذكر م�صدر �آخر ان بريي تبقي الباب مفتوحاً وكالهما كان مركزاً
على العمل .ي�شار �إىل ان ب�يري من�شغلة بت�سجل �ألبومها الثالث يف لو�س اجنل�س،
فيما ي�ستعد م��اي��ر ،ال��ذي يتعافى م��ن ج��راح��ة يف احلنجرة ،لالنطالق يف جولة
مو�سيقية.
يذكر ان عالقة بريي وماير بد�أت يف �صيف العام  ،2012لكنهما انف�صال يف �آب
�أغ�سط�س املا�ضي وع��ادا �إىل بع�ضهما ال�شهر املا�ضي .وكانت بريي تطلقت من
النجم الربيطاين را�سل براند يف �شباط فرباير  ،2012وبقيت تن�شر تغريدات
عرب موقع تويرت عن �سعادتها مع ماير حتى � 2آذار مار�س احلايل.

�إليزابيت بانك�س
لـــــم تعــــد �شـــــقراء
قررت املمثلة الأمريكية� ،إليزابيت
بانك�س ،تغيري ل��ون �شعرها �إىل
ال�ب�ن��ي ،ب�ع��د �أن مت � ّي��زت ل�سنوات
بلون �شعرها الأ�شقر.
وذكــر موقع (بيبول) الأمريكي
�أن ب��ان �ك ����س � �ش ��وه ��دت يف لو�س
�أجن �ل ����س وه ��ي ت �ت��وج��ه �إىل �أحد
�صالونات احل�لاق��ة ،لتخرج منه
الحقاً بعد �أن غيرّ ت لون �شعرها
�إىل البني.
ي �� �ش��ار �إىل �أن ب��ان�ك����س ا�شتهرت
ب� � ��إط �ل��ال� � �ت� � �ه � ��ا يف م �� �س �ل �� �س ��ل
� �س �ك��راب��ز  ،و�أف �ل ��ام What to
Expect When you are
 ،)acceptingو� �س �ت �� �ش��ارك يف

فيلم ..
�أل �ع��اب اجل ��وع � ,أل���س�ن��ة ال�ل�ه��ب ،
اجلزء الثاين من ال�سل�سة ،الذي
م��ن امل�ق��رر �أن يعر�ض يف �صاالت
ال�سينما يف  22ت���ش��ري��ن الثاين
نوفمرب .2013

