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 28صفحة -الثمن درهمان

مقتل  42جنديا �سوريا بكمني غرب العراق

حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوما
ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب

الثوار ي�سيطرون على مدينة الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

�سيطر مقاتلو املعار�ضة ام�س ب�شكل �شبه كامل على مدينة الرقة يف
�شمال �سوريا ،وهي اول مركز حمافظة يقرتبون من فر�ض �سيطرتهم
الكاملة عليه ،بح�سب ما افاد املر�صد ال�سوري حلقوق االن�سان.
وقال مدير املر�صد رامي عبد الرحمن يف ات�صال هاتفي مع وكالة فران�س
بر�س متت ال�سيطرة ب�شكل �شبه كامل على مدينة الرقة با�ستثناء اجزاء
ما زالت القوات النظامية متواجدة فيها ،ال �سيما مقر االمن الع�سكري
وحزب البعث حيث ما زالت اال�شتباكات م�ستمرة.
وا�ضاف عبد الرحمن ان الرقة الواقعة يف املحافظة التي حتمل اال�سم
نف�سه والتي ي�سيطر املعار�ضون على اجزاء وا�سعة من اريافها ،قد تكون
خالل ال�ساعات املقبلة ،اول مركز حمافظة خارج �سيطرة النظام.

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة
خطية من الرئي�س الإيراين

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
ر�سالة خطية من الرئي�س حممود �أحمدي جناد رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية
الإي��ران��ي��ة تت�صل ب��ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك .ت�سلم الر�سالة �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة لدى ا�ستقباله يف مكتب �سموه ام�س يف ق�صر
الرئا�سة�..سعادة حممد ر�ضا فيا�ض �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
لدى الدولة .مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل
تعزيزها وتطويرها �إ�ضافة �إىل عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

وحتدث املر�صد عن معلومات عن ا�سر �ضابط كبري يف فرع امن الدولة
ونقله اىل تركيا ،ا�ضافة اىل ا�سر �ضابط كبري �آخر يف االمن ال�سيا�سي،
ومقتل �ضابط كبري يف �شرطة املحافظة.
ويف تطور جديد قتل  42جنديا �سوريا و�سبعة جنود عراقيني يف كمني
ن�صبه م�سلحون يف غرب العراق االثنني ،اثناء حماولة اجلي�ش العراقي
اع���ادة اجل��ن��ود ال�سوريني اىل ب�لاده��م بعدما ف���روا اىل ال��ع��راق خالل
معارك مع قوات �سورية معار�ضة .وقال املقدم يف قوات حر�س احلدود
حممد خلف الدليمي لوكالة فران�س بر�س قتل  42جنديا �سوريا و�سبعة
جنود عراقيني خالل معارك بني قوة عراقية كانت يف طريقها لت�سليم
اجلنود ال�سوريني الهاربني من منفذ اليعربية اىل احلكومة ال�سورية.
من جانبه قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي �إن بالده تريد �أن
ت�ضمن و�صول ال�سالح �إىل فئة معتدلة من املعار�ضة ال�سورية،

اجلي�ش يتعهد بحماية �أهايل املدينة

ا�شتعال النريان يف مديرية الأمن ومبنى حمافظة بور�سعيد
•• القاهرة-ا.ف.ب:

ا�شتعلت ال��ن�يران االث��ن�ين يف ج��زء م��ن مبنى مديرية
االم��ن يف مدينة بور�سعيد� ،شمال م�صر ،التي ت�شهد
ا���ض��ط��راب��ات وا���ش��ت��ب��اك��ات ب�ين ال�����ش��رط��ة ومتظاهرين،
ح�سب ما افاد مرا�سل لوكالة فران�س بر�س.
وت�شهد املنطقة املحيطة مبديرية االمن ا�شتباكات بني
ال�شرطة ومتظاهرين غا�ضبني منذ االحد ا�سفرت عن
مقتل خم�سة ا�شخا�ص بينهم �شرطيان ا�ضافة اىل مئات
اجل��رح��ى .كما ا�شتعلت ال��ن�يران يف ج��زء م��ن الطابق
االر�ضي ملبنى حمافظة بور�سعيد ،وفق امل�صدر نف�سه.

وم���ع جت���دد اال���ش��ت��ب��اك��ات يف بور�سعيد ا���ص��در اجلي�ش
امل�صري بيانا تعهد فيه احلفاظ على ارواح وممتلكات
اهايل املدينة.
وق���ال امل��ت��ح��دث الع�سكري ال��ر���س��م��ي ل��ل��ق��وات امل�سلحة
العقيد �أرك��ان ح��رب �أحمد حممد على ان��ه يف اط��ار ما
�شهدته مدينة بور�سعيد من �أح��داث م�ؤ�سفة باالم�س،
ت����ؤك���د ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة دائ���م���ا �أن م��دي��ن��ة بور�سعيد
البا�سلة و�شعبها العظيم بتاريخه الوطني امل�شرف يف
قلب ووج��دان القوات امل�سلحة ورجالها ،و�أن ت�أمينهم
واحلفاظ على �أرواحهم ومقدراتهم عهد قطعناه على
�أنف�سنا مهما كانت الت�ضحيات.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• دبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء رع��اه اهلل ب�صفته حاكما لإم���ارة دبي
املر�سوم رقم  8ل�سنة  2013ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب كم�ؤ�س�سة
ذات نفع عام تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة وتهدف �إىل ت�شجيع
الآداب و�إيجاد البيئة املنا�سبة للأدباء وبر�أ�سمال قدره  18.7مليون
دره��م على �أن ي�شرتك يف ت�أ�سي�سها ثالث جهات رئي�سية وهي طريان
الإم���ارات وهيئة الثقافة والفنون يف دبي وم�ؤ�س�سة مهرجان الكتاب.
ون�ص املر�سوم على ت�شكيل جمل�س �أم��ن��اء م�ؤ�س�سة الإم����ارات للآداب
برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة الطريان
املدين يف دبي الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإم��ارات وع�ضوية كل
من� :سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ال�سيدة �أزوبيل
�أبو الهول الدكتور ل�ؤي حممد بالهول ال�سيد موري�س فالجنان د.رفيعة
(التفا�صيل
عبيد غبا�ش د.ح�صة عبداهلل ل��وت��اه.
�ص)2

وزير احلرب الإ�سرائيلي يقرتح
تر�سيم احلدود من جانب واحد!!
•• وا�شنطن-وام:

ت�أجيل حماكمة املتهمني باالنتماء �إىل
تنظيم �سري غري م�شروع اىل  11مار�س

ق�����ال �إي�����ه�����ود ب��������اراك وزي����ر
احل������رب الإ����س���رائ���ي���ل���ي �إن����ه
يف ح���ال ت��ب�ين �أن���ه ال يوجد
�إم��ك��ان��ي��ة للتو�صل �إىل حل
دائ��م �أو م�ؤقت مع ال�سلطة
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ف�����إن����ه على
�إ���س��رائ��ي��ل ال��ق��ي��ام بخطوات
م���ن ج��ان��ب واح����د لرت�سيم
ح���دود الكتل اال�ستيطانية
املقامة على �أرا�ضي ال�ضفة
الغربية.

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدرت وزارة العدل البيان ال�صحفي التايل  ..عقدت دائرة �أمن الدولة
باملحكمة االحتادية العليا �صباح ام�س االثنني املوافق  4مار�س 2013
جل�ستها الأوىل للنظر بق�ضية املتهمني باالنتماء �إىل تنظيم �سري غري
م�شروع الذي ك�شفت التحقيقات عنه والذي يهدف اىل مناه�ضة الأ�س�س
التي تقوم عليها الدولة بغية اال�ستيالء على احلكم واالت�صال بجهات
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday 5

حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوما ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب
•• دبي -وام:

02

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء رع��اه اهلل ب�صفته حاكما لإم��ارة دبي
امل��ر���س��وم رق��م  8ل�سنة  2013ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الإم����ارات للآداب
كم�ؤ�س�سة ذات نفع عام تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية امل�ستقلة وتهدف
�إىل ت�شجيع الآداب و�إيجاد البيئة املنا�سبة للأدباء وبر�أ�سمال قدره
 18.7مليون دره��م على �أن ي�شرتك يف ت�أ�سي�سها ث�لاث جهات
رئي�سية وه���ي ط�ي�ران الإم������ارات وه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دبي
وم���ؤ���س�����س��ة م��ه��رج��ان ال��ك��ت��اب .ون�����ص امل��ر���س��وم ع��ل��ى ت�شكيل جمل�س
�أم��ن��اء م�ؤ�س�سة الإم�����ارات ل��ل��آداب برئا�سة �سمو ال�شيخ �أح��م��د بن
�سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي الرئي�س الأعلى

ملجموعة طريان الإم��ارات وع�ضوية كل من� :سمو ال�شيخة لطيفة
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ال�سيدة �أزوبيل �أب��و الهول الدكتور
ل�ؤي حممد بالهول ال�سيد موري�س فالجنان د .رفيعة عبيد غبا�ش د.
ح�صة عبداهلل لوتاه .وتت�ضمن اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة وفقا للمر�سوم
تنظيم و�إدارة مهرجان ط�يران الإم����ارات ل�ل��آداب والإ���ش��راف عليه
�سنويا وا�ستقطاب م�شاهري الكتاب العامليني �إىل املهرجان لتقدمي
�إبداعاتهم الأدبية للجمهور �إ�ضافة �إىل عمل امل�ؤ�س�سة على �ضمان
�أن يكون املهرجان �شامال ومتاحا للجميع� .إىل ذلك �ستعنى امل�ؤ�س�سة
بتعزيز وتوفري البيئة املنا�سبة للمنتجات الفكرية وللكتاب وال�شعراء
والأدب���اء املحليني و�ستتوىل �أي�ضا ت�شجيع الإن��ت��اج الأدب��ي باللغتني
العربية والإجنليزية وكذلك اللغات الأخ��رى مع االهتمام بالإنتاج
الأدبي املوجهة للأطفال عالوة على ت�شجيع املطالعة والقراءة خارج

الف�صول الدرا�سية .كما �ستقوم امل�ؤ�س�سة وفقا لن�ص مر�سوم ت�أ�سي�سها
بالتن�سيق مع هيئة دبي للثقافة والفنون واجلهات املعنية الأخرى
لإن�شاء مركز الكتاب ليكون نواة لإقامة �أن�شطة �أدبية على مدار العام
وت�شجيع امل�ؤلفني يف حني �ستعنى امل�ؤ�س�سة بدعوة نخب من الكتاب
املختارين من املواطنني واملقيمني يف ال��دول��ة حل�ضور املهرجانات
العاملية الأخ��رى ذات العالقة ب��الآداب .و�أج��از املر�سوم ملجل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة الإم�����ارات ل��ل��آداب تعديل ن�صو�ص الوثيقة الت�أ�سي�سية
والنظام الأ�سا�سي با�ستثناء ما تعلق منها با�سم امل�ؤ�س�سة �أو مقرها
�أو �أغرا�ضها �أو ر�أ�سمالها ويتم هذا التعديل وفقا للأ�صول الواردة يف
الوثيقة الت�أ�سي�سية والنظام الأ�سا�سي على �أن يودع هذا التعديل لدى
هيئة الثقافة والفنون يف دبي .ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره
وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

طالب �إماراتيون ي�شاركون يف �سل�سلة ور�ش
عمل �صحفية تنظمها �سكاي نيوز عربية
•• �أبوظبي-وام:

ي�شارك طالب من جامعات دولة الإمارات يف �سل�سلة ور�ش عمل تنظمها قناة �سكاي
نيوز عربية بهدف االرتقاء باملواهب ال�شابة وتطوير و�سائل الإعالم املحلية.
وتعد ور���ش العمل ج��زءا من برنامج �سكاي نيوز عربية ال��ذي يتم تطبيقه للعام
الثاين بالتعاون مع اجلامعات يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة بهدف تزويد
الطالب واخلريجني اجلدد بالتدريب العملي و�إك�سابهم اخلربة الالزمة لتطوير
مهاراتهم التقنية وال�صحفية .وي�ستمر الربنامج التدريبي مل��دة ثالثة �أ�سابيع
يغطي خاللها جمموعة من املوا�ضيع التقنية والتحريرية على �شكل ور�ش عمل
يديرها طاقم خمت�ص من قناة �سكاي نيوز عربية .

�سيف بن زايد يكرم �ضابطني متقاعدين

•• �أبوظبي-وام:

كرم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية يف مكتبه
�أم�س االول..اللواء متقاعد �سامل
�صالح اجلنيبي وال��ل��واء متقاعد
ع��ل��ي ع���ب���داهلل ال�����ش��ح��ي تقديرا
لعطائهما خالل فرتة عملهما يف
وزارة الداخلية..فيما قدم �سموه
لكل منهما �شهادة �شكر ودرع وزارة
الداخلية وهدية تقديرية  .وثمن
���س��م��وه ع���ط���اء وج���ه���ود املكرمني
املتميزة �أثناء خدمتهما الطويلة
يف �سلك ال�شرطة م���ؤك��دا حر�ص

ال���ق���ي���ادة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى االهتمام
باملتقاعدين جمددا �سموه ت�أكيده
�أن ال��ت��ق��اع��د لي�س ن��ه��اي��ة امل�شوار
و�إمن��������ا ب����داي����ة مل���رح���ل���ة ج���دي���دة
م�ستمرة يف خ��دم��ة وطننا الذي
نبذل يف �سبيله الغايل والنفي�س.
ون���وه���ا ب��اجل��ه��ود امل��خ��ل�����ص��ة التي
ب��ذل��ه��ا ال�����ض��ب��اط امل���ت���ق���اع���دون و
ت��ف��ان��ي��ه��م يف ال��ع��م��ل وكفاءتهم
امل�شهودة خ�لال �سنوات خدمتهم
والتي متيزت باملثابرة و�أداء املهام
املنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.
من جانبهما �أع��رب املكرمان عن
�سعادتهما بهذه اللفتة الكرمية
م���ن ���س��م��و ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س

ال��وزراء وزي��ر الداخلية..مثمنني
حر�ص واهتمام �سموه مبنت�سبي
ال�����ش��رط��ة وم��ت��ق��اع��دي��ه��ا ع��ل��ى حد
ال�������س���واء .ح�����ض��ر احل���ف���ل اللواء
نا�صر خلريباين النعيمي �أمني
ع�����ام م��ك��ت��ب ���س��م��و ن���ائ���ب رئي�س
جمل�س ال�����وزراء وزي���ر الداخلية
واللواء خليل داوود ب��دران مدير
ع��ام املالية واخل��دم��ات يف القيادة
ال��ع��ام��ة ل�شرطة �أب��وظ��ب��ي رئي�س
جلنة تكرمي املتقاعدين يف وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء �أح��م��د نا�صر
ال��ري�����س��ي م���دي���ر ع����ام العمليات
امل���رك���زي���ة وال��ع��م��ي��د ع��ل��ي خلفان
ال����ظ����اه����ري م����دي����ر ع�����ام �����ش�����ؤون

القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
وال��ع��م��ي��د ع��ل��ي ع��ب��ي��د الدرمكي
م���دي���ر �إدارة �����ش�����ؤون املوظفني
ب�شرطة �أبوظبي والعقيد �سعود
ال�ساعدي مدير �إدارة �سكرتارية
م��ك��ت��ب ���س��م��و ال���وزي���ر  .ي��ذك��ر �أن
ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د ���س��امل اجلنيبي
الذي بد�أ عمله منذ عام 1969
يف �شرطة �أبوظبي �شغل منا�صب
عدة وهي ..رئي�س ق�سم التدريب
و رئي�س ق�سم ال�����ش���ؤون الإداري����ة
وامل���ال���ي���ة وم����دي����ر �إدارة حماية
من�ش�آت النفط ورئي�س ق�سم قوة
الأم��ن اخلا�صة بجانب �أن��ه �شغل
م��ن�����ص��ب رئ��ي�����س ق�����س��م العمليات

امل��رك��زي��ة وم��دي��ر �إدارة اخلدمات
ال��ط��ب��ي��ة..ك��م��ا تقلد ع���دة �أو�سمة
منها ميداليات اخلدمة الطويلة
امل���م���ت���ازة و دم����ج ق����وى ال�شرطة
والأم�����������ن واخل������دم������ة املخل�صة
وال��ت��ق��دي��ر وذك����رى ق��ي��ام االحتاد
�إ���ض��اف��ة �إىل م��ي��دال��ي��ت��ي اليوبيل
الف�ضي والتميز الوظيفي ونال
ال����ع����دي����د م����ن �����ش����ه����ادات الثناء
وال��ت��ق��دي��ر لأع��م��ال��ه امل��ت��م��ي��زة يف
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة� .أما
اللواء املتقاعد علي ال�شحي الذي
بد�أ العمل يف �شرطة �أبوظبي عام
 .. 1974فقد �شغل عدة منا�صب
منها رئ��ي�����س ق�سم ���ش���ؤون الأمن

وم��دي��ر �إدارة احل��را���س��ات ونائب
مدير عام حماية املن�ش�آت و قائد
ق����وات الأم�����ن اخل��ا���ص��ة يف وزارة

الداخلية فيما تقلد ع��دة �أو�سمة
منها ميداليات اخلدمة الطويلة
امل���م���ت���ازة ودم������ج ق�����وى ال�شرطة

والأم�����������ن واخل������دم������ة املخل�صة
والتقدير بجانب ميدالية ذكرى
قيام االحتاد.

حتت �شعار معا فلنزرع الإمارات

بلدية مدينة �أبوظبي تبد�أ احتفاالتها ب�أ�سبوع الت�شجري الثالث والثالثني
•• �أبوظبي-الفجر:

�أكد �سعادة خليفة حممد املزروعي
مدير ع��ام بلدية مدينة ابوظبي
�إن االح��ت��ف��ال ب���أ���س��ب��وع الت�شجري
هو وقفة تقدير للجهود العظيمة
والنجاح الكبري الذي حققتها دولة
االم��ارات يف جم��االت ن�شر الرقعة
اخل�����ض��راء واحل���دائ���ق واملنتزهات
ال�ترف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي ح���ول���ت مدننا
�إىل جنائن خ�ضراء � ،ساهمت يف
حتقيق جناحات النه�ضة الزراعية
والبيئية بكل تفا�صيلها و عناوينها
ال��ت��ي ج���اءت نتاجا طيبا للأفكار
الرائدة والعطاءات الفيا�ضة من
قيادتنا احلكيمة.
وق��ال امل��زروع��ي يف كلمة مبنا�سبة
ان��ط�لاق اح��ت��ف��االت بلدية مدينة
�أب����وظ����ب����ي ب�����أ�����س����ب����وع الت�شجري
ال��ث��ال��ث و ال��ث�لاث�ين ال����ذي ب���د�أت
ف���ع���ال���ي���ات���ه ال�����ي�����وم يف احلديقة
الر�سمية بكورني�ش ابوظبي  ،ان
م��ا يثلج ال�����ص��دور وي��ف��رح القلوب
�أن ن��ه�����ض��ت��ن��ا ال���زراع���ي���ة يف تطور
م�ستمر وحت��ظ��ى ب��رع��اي��ة خا�صة
من قيادتنا الر�شيدة الأم��ر الذي
ي�شكل �ضمانة �أكيدة على ا�ستمرار

امل�شروع الزراعي  ،لذلك �سن�شهد
مع كل احتفال ب�أ�سبوع الت�شجري
يف كل �سنة �إجن��ازات جديدة �سواء
على �صعيد احلدائق �أو املتنزهات
ال�ضخمة او من املنجزات الزراعية
ال����ت����ي ن���ف���خ���ر ب���ه���ا ون���ع���م���ل على
ا�ستمرارها وتنميتها.
وقال �أن اعتماد �شعار ( معا فلنزرع
الإم���������ارات ) ل���ه���ذا الأ����س���ب���وع هو
تعبري �شامل ع��ن ت�ل�ازم م�سارات

التطور العمراين جنبا �إىل جنب
م���ع ان��ت�����ش��ار ال�����زراع�����ات وخا�صة
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة م���ن زه�����ور و�أ�شجار
و���ش��ج�يرات وت�����ش��ك��ي�لات هند�سية
رائعة نراها منت�شرة يف كل انحاء
مدننا وميادينها العامرة  ..وهو
ال�شعار الذي حر�صت بلدية مدينة
اب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��ك��ري�����س��ه وتر�سيخ
م���ف���اه���ي���م���ه م�����ن خ���ل���ال حتقيق
م��ع��دالت مرتفعة م��ن االجن���ازات

الزراعية و تو�سيع م�ساحة الرقعة
اخل�����ض��راء وال��زراع��ات التجميلية
واالرت�����ف�����اع امل���ل���ح���وظ واملتنامي
ب�أعداد الأ�شجار املثمرة والأ�شجار
الغابية والأ�شتال وال��زه��ور الأمر
ال��ذي �أعطانا املزيد من الإ�صرار
م�����ن �أج��������ل حت���ق���ي���ق امل�����زي�����د من
االجنازات الزراعية الناجحة.
وال���ق���ى ال�����ش��اع��ر م���اج���د املنهايل
ق�������ص���ي���دة �أ������ش�����اد ف��ي��ه��ا بالتطور

احل�����ض��اري وال��ع��م��راين والزراعي
ال������ذي ت�������ش���ه���ده ال�����دول�����ة بف�ضل
الأيادي الكرمية للقيادة احلكيمة،
ث�����م ق����دم����ت ط����ال����ب����ات م�ؤ�س�سة
التنمية اال�سرية م�سرحية بعنوان
ال�����ش��ج��رة دع�ي�ن م��ن خ�لال��ه��ا �إىل
�أهمية االل��ت��زام بال�سلوك ال�سليم
للحفاظ على امل�ساحات اخل�ضراء
يف احلدائق واملتنزهات العامة.
بعدئذ تفقد امل��زروع��ي واحل�ضور
من امل�سئولني وال�ضيوف املعر�ض
املقام على هام�ش االحتفال الذي
ت�شارك فيه ع��دة ج��ه��ات حكومية
وخا�صة منها ال�شرطة املجتمعية
والدفاع امل��دين وجامعة االمارات
وجمموعة عمل االمارات وجمعية
مر�شدات االم��ارات وم�ؤ�س�سة زايد
العليا للرعاية االن�سانية وذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وع���دد من
ال�����ش��رك��ات املتخ�ص�صة يف املجال
الزراعي .
وق��ام امل��زروع��ي واحل�����ض��ور بجولة
داخ��ل احلديقة  ،ثم قاموا بغر�س
�شجرة نخيل �إي��ذان��ا ببدء �أ�سبوع
ج����دي����د م�����ن ال���ت�������ش���ج�ي�ر يف ظل
امل�����س�يرة اخل�����ض��راء  ،فيما �شارك
ع��دد من طلبة وطالبات املدار�س

ال���ذي ح�����ض��روا االح��ت��ف��االت بعدد
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ت��ع�بر عن
املنا�سبة .
ويذكر �أن �أ�سبوع الت�شجري مبادرة
تهدف �إىل توعية املجتمع ب�أهمية
الت�شجري وت�أكيد م�شاركة خمتلف
الفئات العمرية يف احل��ف��اظ على
ال��زراع��ة وت�أ�صيل القيم الزراعية
و�أه��م��ي��ت��ه��ا يف ن��ف��و���س ال��ن�����شء مبا
يف ذل������ك ال�����ط��ل��اب وال���ط���ال���ب���ات
وتوعية اجلمهور عموما بالدور
ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه ب���ل���دي���ات الدولة
يف ه��ذا امل��ج��ال �إ���ض��اف��ة �إىل توفري
امل��ت��ن��ف�����س��ات واحل���دائ���ق والأماكن
الرتفيهية للمواطنني واملقيمني
و�إنتاج الأ�شجار والنباتات الأخرى
بامل�شاتل املختلفة وجتميل املدن

عن طريق زراعة الأ�شجار و�إقامة
الأحزمة اخل�ضراء.
وحت��ر���ص ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أبوظبي
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع وحت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف
جم����ال �إن�������ش���اء وت���وف�ي�ر احلدائق
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة اجل����اذب����ة لل�سياحة
واال���س��ت��ث��م��ارات وجت��م��ي��ل الأحياء
ال�سكنية والطرق واجل�سور.
كما ت��ق��وم بلدية مدينة �أبوظبي
ب��������دور ح����ي����وي و ك���ب�ي�ر لتوفري
امل��ت��ن��ف�����س��ات الطبيعية واحلدائق
وجتميل ���ش��وارع املدينة وحتر�ص
على �إيجاد بدائل متعددة وخيارات
ك����ث��ي�رة �أم��������ام ال�������س���ك���ان الرت����ي����اد
احل��دائ��ق وامل��ت��ن��زه��ات الرتفيهية
وف��ق��ا لأرف���ع امل��ع��اي�ير العاملية من
حيث البيئة ال�صحية واخلدمات

الع�صرية وتعمل على تطوير هذه
الإم��ك��ان��ات واالرت���ق���اء باخلدمات
ب�شكل م�ستمر من خ�لال العديد
من امل�شاريع احليوية يف هذا املجال
وتنطلق لتحقيق ذل��ك من خالل
�أه������داف حم�����ددة ووا����ض���ح���ة وهي
�إعداد اخلطط الكفيلة للم�ساهمة
يف و�ضع مدينة �أبو ظبي يف م�صاف
املدن املتقدمة لت�صبح من �أف�ضل
خ��م�����س��ة ع���وا����ص���م ع���ل���ى م�ستوى
ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث ت��وف�ير خدمات
عالية اجلودة وحتقيق التوازن ما
بني امل�سطحات اخل�ضراء والبنية
التحتية بحيث تتما�شى مع عن�صر
ال��ك��ث��اف��ة ال�سكانية وذل���ك لزيادة
م��ع��دل امل�����س��اح��ة اخل�����ض��راء للفرد
الواحد.

اللواء حممد املري ي�شيد بفعاليات الرتبية الأمنية يف تعزيز الهوية الوطنية حمكمة اال�ستئناف بدبي تلزم مدر�سة خا�صة
بتعوي�ض ويل �أمر طالب لتدين م�ستواه التعليمي

•• دبي-وام:

�أك���د ���س��ع��ادة ال���ل���واء حم��م��د �سعيد
امل��ري نائب مدير الإدارة العامة
خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع يف ���ش��رط��ة دبي
ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ه ال��ع��ل��ي��ا للرتبية
الأمنية..اهتمام قيادة �شرطة دبي
ب��رع��اي��ة ط�ل�اب امل���درا����س يف �إطار
ت��رب��وي م��ن خ�لال م��ا تنظمه من
فعاليات تربوية توعوية ريا�ضية.
و�أ����ش���اد ب����إب���راز ال��ه��وي��ة الوطنية
م��ن خ�ل�ال ال��ف��ع��ال��ي��ات الريا�ضية
تر�سيخا لثقافة الوطن واالنتماء
وحبا للإمارات..متمنيا �أن حتقق
الأه��داف يف �إط��ار العمل امل�شرتك
الذي تن�شده �شرطة دبي من خالل
فعالياتها الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي تقيمها
�سنويا .كما �أ�شاد خالل م�شاركته
يف الفعاليات التوعوية والريا�ضية
ل��ل�ترب��ي��ة الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي نظمتها
���ش��رط��ة دب����ي يف م���در����س���ة الظهر
للتعليم الأ�سا�سي يف منطقة حتا..
مب�شاركة م��دار���س ال��دول��ة ب�شكل
فاعل يف فعاليات الرتبية الأمنية
مم���ا ي��ث�ري اجل���وان���ب الإبداعية
ل���دى ط�لاب��ه��ا..م���ؤك��دا توجيهات
معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم

قائد عام �شرطة دبي ب�ش�أن ت�سخري
اجلهود والإمكانات لرعاية الأبناء
وت��ط��وي��ع ال��ري��ا���ض��ة يف �إط�����ار من
ال�������ش���م���ول���ي���ة ل���ت���ح���ق���ي���ق �أه��������داف
جم��ت��م��ع��ي��ة .ووج�����ه ال����ل����واء امل���ري
بال�شكر لربنامج ال�شيخ حممد بن
را�شد للريا�ضة واللياقة البدنية
على دوره يف ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من
ال�ب�رام���ج ال��ت��وع��وي��ة والريا�ضية
ب���ال���ت���ع���اون م���ع م����دار�����س ال���دول���ة
امل�شاركة يف الفعاليات الأمنية ..
م�شيدا مب�ستوى الإقبال وامل�شاركة

التي �ضمت  450/طالبا وطالبة
من خمتلف مدار�س دبي و�إمارات
ال����دول����ة .م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د املقدم
خبري دك��ت��ور �إب��راه��ي��م ال��دب��ل دير
�إدارة التدريب ال���دويل يف �شرطة
دب������ي امل���ن�������س���ق ال�����ع�����ام لفعاليات
الرتبية الأمنية �أهمية الفعاليات
مل���ا حت��ت��وي��ه م���ن م��ف��اه��ي��م عديدة
ت�صب يف م�صلحة ب��ن��اء �شخ�صية
الأب��ن��اء  ..م���ؤك��دا جناحها يف �أطر
ف���اع���ل���ة حت���ق���ق م���ك���ا����س���ب عديدة
ت�����ض��اف �إىل ال��ن��ج��اح��ات الأخ����رى

ال��ت��ي حتققت يف ب��رام��ج الرتبيه
الأمنية التي �أقيمت �سابقا خا�صة
فيما يت�صل ب�صقل املواهب وبناء
العن�صر الريا�ضي يف �إطار الرتبية
وال�سلوك احل�سن .و�أكد �أن �شرطة
دبي ال ت�ألوا جهدا يف رعاية املجتمع
يف �إطار دورها الريا�ضي وال�شمويل
 ..داعيا �إىل الأخذ مبعيار النجاح
الريا�ضي للحفاظ على املجتمع
يف �أط�������ر م����ن ال���ع���م���ل ال�����واح�����د .
ح�ضر ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ق��دم اخلبري
ال��دك��ت��ور �إب���راه���ي���م ال���دب���ل مدير

�إدارة التدريب ال���دويل يف �شرطة
دبي املن�سق العام لفعاليات الرتبية
الأم��ن��ي��ة وال���رائ���د ع��ي�����س��ى حممد
املطوع رئي�س اللجنة الريا�ضية يف
فعاليات الرتبية الأمنية والرائد
فهد �أحمد الزرعوين رئي�س ق�سم
تنفيذ ال�برام��ج يف �إدارة التدريب
ال�����دويل وج���م���ال ال���رداع���ي ع�ضو
اللجنه املنظمة لفعاليات الرتبية
الأمنية وفاطمة بوحجري امل�س�ؤولة
يف برنامج ال�شيخ حممد بن را�شد
للريا�ضة واللياقة البدنية وفاطمة
على غريب مديرة مدر�سة الظهر
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ�����س����ا�����س����ي ومدر�سي
الرتبيه البدنية وتربويون و�أولياء
�أم��ور الطلبة .ت�ضمنت الفعاليات
الرتبيه الأمنية فقرات و�أنا�شيد
وطنية و�أل��ع��اب ريا�ضية و�أن�شطة
وم�سابقات وجوانب توعوية �شارك
ف��ي��ه��ا ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات م���درا����س
الظهر للتعليم الأ�سا�سي وخديجة
بنت خويلد و�سميه بنت اخلياط
وعمار بن يا�سر ورو�ضة الياقوت
ورو���ض��ة النور�س ومركز ال�شيخة
ميثة ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة
وم�����س��ت�����ش��ف��ى ح��ت��ا وج��م��ع��ي��ة بيت
اخلري.

•• دبي-وام:

ق�����ض��ت حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف يف دب���ي ب���إل��غ��اء احلكم
ال�صادر من املحكمة االبتدائية برف�ض دع��وى ويل
�أمر طالب املرفوعة منه �ضد مدر�سة خا�صة واحلكم
جمددا ب�إلزام املدر�سة ب�أن تدفع �إىل ويل �أمر الطالب
مبلغ � 77ألفا و 500دره��م وه��و ما ميثل الر�سوم
ال��درا���س��ي��ة امل��دف��وع��ة �إىل امل��در���س��ة وال��ت��ع��وي�����ض من
ال�ضرر الأدبي.
و�أفاد املحامي العام عبداهلل حممد كليب رئي�س النيابة
املدنية ب�أن ويل �أمر الطالب �أقام دعوى مدنية �ضد
املدر�سة التي كان يدر�س فيها ابنه القا�صر مطالبا
�إياها بالر�سوم الدرا�سية عن مرحلتي ال�صفني الأول
وال��ث��اين والتعوي�ض ع��ن الأ����ض���رار امل��ادي��ة والأدبية
وذل��ك لعدم ب��ذل املدر�سة العناية الالزمة يف تعليم
ابنه وع�لاج ال�ضعف الدرا�سي ال��ذي كان يعاين منه
ورفع �إبنه من ال�صف الأول �إىل ال�صف الثاين بالرغم
من تدين م�ستواه التعليمي.
وت��دخ��ل��ت ال��ن��ي��اب��ة امل��دن��ي��ة �أم����ام املحكمة االبتدائية
وع��ر���ض��ت م���ذك���رة ب��ر�أي��ه��ا ط��ل��ب��ت ف��ي��ه��ا ن���دب خبري
ت���رب���وي ل��ف��ح�����ص ال���دع���وى و�إب�������داء ال������ر�أي يف �ش�أن

الق�صور املن�سوب �إىل املدر�سة اخلا�صة �إال �أن املحكمة
االبتدائية رف�ضت الدعوى لعدم الثبوت فا�ست�أنف
ويل �أم���ر ال��ط��ال��ب احل��ك��م �أم���ام حمكمة اال�ستئناف
والتي �أحالت اال�ستئناف �إىل النيابة العامة لإبداء
ال��ر�أي فتم�سكت النيابة العامة بر�أيها بندب اخلبري
امل�����ش��ار �إل��ي��ه ث��م ح��ك��م��ت حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف بندب
خبري تربوي ..و�أودع اخلبري تقريره الذي �أورد فيه
الق�صور الذي وقعت فيه املدر�سة ب�ش�أن عالج تدين
امل�ستوى التعليمي للطفل يف مرحلة ال�صف الأول
ون��ق��ل��ه �إىل ال�����ص��ف ال��ث��اين ب��ال��رغ��م م��ن �أن م�ستواه
التعليمي ال ي�ؤهله.
و�أحالت حمكمة اال�ستئناف مرة �أخرى الدعوى �إىل
النيابة العامة لإب���داء ال���ر�أي وال��ت��ي ق��دم��ت مذكرة
بر�أيها دعت فيها الأخذ بتقرير اخلبري ب�ش�أن الق�صور
ال���ذي وق��ع��ت فيه امل��در���س��ة اخل��ا���ص��ة واحل��ك��م ب�إلزام
امل��در���س��ة �أن ت��دف��ع �إىل ويل �أم���ر الطالب التعوي�ض
املنا�سب ال���ذي ت��ق��دره املحكمة ع��ن اال���ض��رار املادية
والأدبية ف�أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها ب�إلزام
املدر�سة اخلا�صة بدفع ر�سوم املرحلتني ال�صف الأول
والثاين مبلغ � 37ألفا و  500درهم وتعوي�ض �أدبي
للطفل مببلغ � 40ألف درهم.

�إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة دبي ت�شارك يف �أيام ال�شارقة الرتاثية
•• دبي -وام:

ت�����ش��ارك الإدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة
امل�������خ�������درات يف �����ش����رط����ة دب�������ي يف
فعاليات ال��دورة العا�شرة من �أيام
ال�شارقة الرتاثية التي تقام حاليا
حت��ت ���ش��ع��ار ع��ق��د م��ن ال��ت�راث يف
�ساحة الرتاث يف منطقة ال�شارقة
ال����ق����دمي����ة يف ق���ل���ب ال�������ش���ارق���ة.
وت�شارك الإدارة بجناح ي��وزع من
خالله فريق عمل ق�سم التوعية

ب�أ�ضرار املخدرات  ..الربو�شورات
والكتيبات والن�شرات والإ�صدارات
�إ�ضافة �إىل عر�ض لنماذج من املواد
امل���خ���درة ل��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وزوار
ال�ساحة الرتاثية يف الآثار ال�ضارة
ل���ل���م���خ���درات م����ع ع���ر����ض جلهاز
ال�������ص���دي���ق الإل�����ك��ت��روين وال�����ذي
يحاكي وب�صورة �إلكرتونية الآثار
امل�ترت��ب��ة ع��ل��ى ت��ع��اط��ي املخدرات
م���ع ت���ق���دمي امل�������ش���ورة القانونية
والإج���ت���م���اع���ي���ة ح�����ول التعاطي

والرتويج والإجتار و�أثره ال�سلبي
ع��ل��ى الأ�����س����رة وامل��ج��ت��م��ع وم���دى
تفعيل امل����ادة  43/م��ن القانون
االحت����������ادي مل���ك���اف���ح���ة امل����خ����درات
وامل���ؤث��رات العقلية يف حماية من
ي�سلم نف�سه طواعية للإدارة طلبا
للم�ساعدة .وت�ؤكد املادة  43/على
عدم تعر�ض املتعاطي للعقوبة يف
ح��ال تقدمه من تلقاء نف�سه �إىل
اجل��ه��ات املخت�صة ط��ال��ب��ا العالج
وي��ق��دم ف��ري��ق ع��م��ل الإدارة نبذة

عن الرقم املجاين للإدارة العامة
ملكافحة املخدرات الذي يتلقى كل
امل��ك��امل��ات وال��ب�لاغ��ات واملعلومات
ب�������ش���ك���ل ������س�����ري .و�أك���������د النقيب
ج��م��ع��ه ب��ل�ال ال�������س���وي���دي رئي�س
ق�سم التوعية ب���أ���ض��رار املخدرات
ب��ف��ي دارة ال��ت��وع��ي��ة وال���وق���اي���ة يف
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات
�أهمية التواجد يف كل الفعاليات
وامل��ن��ا���س��ب��ات ح��ت��ى ت�صل الر�سالة
التوعوية لأك�ب�ر �شريحة ممكنة

م��ن املجتمع ولتعم ال��ف��ائ��دة على
اجل���م���ي���ع خ���ا����ص���ة ف���ئ���ة ال�شباب
ال��ذي��ن ت��رت��ك��ز عليهم ال���دول���ة يف
بناء حا�ضرها وم�ستقبلها وت�ضع
خ��ط��ط��ه��ا وب���راجم���ه���ا ب���ن���اء على
الن�ضج الفكري والعقلي لديهم
 .و�أ�ضاف �أن الإدارة ت�سعى لو�ضع
�سد �أم��ام كل من ت�سول له نف�سه
ه���دم ك��ي��ان �شبابنا با�ستدراجهم
نحو �إدم���ان امل��خ��درات وتعاطيهم
للمواد التي ت�ضر بعقولهم.
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�أخبـار الإمـارات
م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املنظمات الدولية
ي�ؤكد عمق ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع تركمان�ستان

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة الدكتور �سعيد حممد ال�شام�سي م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املنظمات الدولية يف مكتبه يف ديوان عام
الوزارة ام�س�..سعادة �أوراز مراد قربان �سفري جمهورية تركمان�ستان .جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض و تبادل وجهات النظر
حول الأمور ذات ال�صلة يف جمال تبادل الرت�شيحات يف املنظمات الدولية .و�أكد الدكتور ال�شام�سي متيز العالقات الإماراتية
الرتكمانية بف�ضل حر�ص قيادتي البلدين على تطوير وتنمية ع�لاق��ات التعاون مب��ا يلبي ويحقق م�صالح ال�شعبني
ال�صديقني..م�شريا �إىل االتفاقيات التي وقعها اجلانبان م�ؤخرا �أثناء زيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل �إىل تركمان�ستان والتي عك�ست روح ال�شراكة بني اجلانبني .كما �أكد الدكتور ال�شام�سي ل�سفري
تركمان�ستان �أنه �سيلقى كل الدعم وامل�ساندة من وزارة اخلارجية وجميع اجلهات الدولة من �أجل ت�سهيل مهامه لالرتقاء
بعالقات بلده مع دولة الإمارات �إىل م�ستويات �أف�ضل و�آفاق �أرحب مبا ي�سهم يف توطيدها وتنميتها يف خمتلف املجاالت.
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ت�أجيل حماكمة املتهمني باالنتماء �إىل تنظيم �سري غري م�شروع اىل  11مار�س
•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدرت وزارة العدل البيان ال�صحفي التايل:
عقدت دائرة �أمن الدولة باملحكمة االحتادية العليا �صباح
ام�س االثنني امل��واف��ق  4مار�س  2013جل�ستها الأوىل
للنظر بق�ضية املتهمني باالنتماء �إىل تنظيم �سري غري
م�شروع ال��ذي ك�شفت التحقيقات عنه وال��ذي يهدف اىل
مناه�ضة الأ�س�س التي تقوم عليها الدولة بغية اال�ستيالء
على احلكم واالت�صال بجهات وجمموعات �أجنبية لتنفيذ

هذا املخطط  .وقد بلغ عدد املتهمني املحالني اىل املحاكمة
 94متهما بينهم  13متهمة منهم  10متهمني فارين
خارج الدولة تتم حماكمتهم غيابيا .وقد اقت�صرت هذه
اجلل�سة على اجلوانب االجرائية حيث مت اثبات ح�ضور
املتهمني وك��ذل��ك اث��ب��ات توكيلهم ملحامني للدفاع عنهم
والذين كانوا يح�ضرون جل�سة املحاكمة .وتولت النيابة
العامة ت�لاوة االتهامات املوجهة للمتهمني وطلبت من
املحكمة ان���زال ال��ع��ق��وب��ات امل��ق��ررة ق��ان��ون��ا على املتهمني.
وبعد انتهاء هذه اجلل�سة االجرائية قررت املحكمة ت�أجيل

النظر يف ال��دع��وى �إىل جل�سة قادمة ح��ددت بتاريخ 11
مار�س اجلاري وذلك ال�ستمرار املرافعة وللنظر فى طلبات
وك�لاء املتهمني املقدمة فى جل�سة ام�س .وح�ضر وقائع
هذه اجلل�سة ذوو املتهمني وممثلو جمعية حقوق االن�سان
وج��م��ع��ي��ة االم������ارات ل��ل��م��ح��ام�ين وال��ق��ان��ون��ي�ين وجمعية
ال�صحفيني واحتاد الكتاب واالدباء وجمعية االجتماعيني
وك��ذل��ك مندوبو ال�صحافة املحلية .وق��د كفلت املحكمة
للمتهمني كافة ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور
والقانون وفقا لأعلى معايري املحاكمة العادلة والنزيهة.

وفد كوري جنوبي يطلع على جتربة �أبوظبي يف جمايل التطوير احل�ضري وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
•• �أبوظبي-وام:

ق������ام وف������د ك��������وري ج���ن���وب���ي �ضم
م�����س���ؤول�ين ورج���ال �أع��م��ال بزيارة
ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات احلكومية يف
�إم���ارة �أبوظبي ام�س لبحث �أوجه
التعاون وتبادل اخل�برات يف �إطار
ال���ع�ل�اق���ات ال���ق���وي���ة ال���ت���ي تربط
حكومتي �أبوظبي وكوريا اجلنوبية
على خمتلف ال�صعد.
���ض��م ال���وف���د ال����ذي ت���ر�أ����س���ه بارك
وون ������س�����ون ع�����م�����دة العا�صمة
ال��ك��وري��ة اجلنوبية ���س��ي���ؤول عددا
م��ن امل�����س���ؤول�ين ورج����ال الأعمال
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ك��وون ت��اه كيون
�سفري جمهورية كوريا اجلنوبية
لدى الدولة و�صن �شنغا م�ست�شار
ال���ع�ل�اق���ات ال���دول���ي���ة يف ال�سفارة
الكورية يف �أبوظبي.
ف��ق��د زار ال��وف��د ال���ك���وري جمل�س
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط العمراين
و م����رك����ز �أب�����وظ�����ب�����ي للأنظمة
الإل��ك�ترون��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات وبحث
جماالت التعاون امل�شرتك وتبادل
اخل���ب���رات وامل�����ع�����ارف يف قطاعي
التطوير احل�ضري وتطوير قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

وب���ح���ث ال���وف���د مب��ج�����س �أبوظبي
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين م���ع فالح
الأح����ب����اب����ي م���دي���ر ع�����ام املجل�س
���س��ب��ل ت��ع��زي��ز امل���رت���ك���زات القوية
ال��ت��ي تتمتع بها ك��ل م��ن �أبوظبي
و�سي�ؤول واال�ستفادة منها واغتنام
ال���ف���ر����ص امل���ت���اح���ة م����ع الأخ�������ذ يف
االع��ت��ب��ار ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه
عملية التطوير احل�ضري و�آلية
التعامل معها بهدف �إر���س��اء مدن
وجمتمعات تلبي متطلبات القرن
احل������ادي وال��ع�����ش��ري��ن ع��ل��ى �أكمل
وجه.
و�أك���د الأح��ب��اب��ي �أن ر�ؤي���ة حكومة
�أب��وظ��ب��ي ال��ر���ش��ي��دة يف التخطيط
للم�ستقبل وا�ست�شراف التحديات
املحتملة ي�سهم يف اال�ستفادة من
ال���ف���ر����ص امل���ت���اح���ة وال���ت���ع���ام���ل مع
ال��ت��ح��دي��ات امل�ستقبلية والتغلب
عليها من خ�لال خطط التطوير
الإ����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ت�����ض��ع يف
االع����ت����ب����ار ال�����وف�����اء باملتطلبات
االق����ت���������ص����ادي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة
وال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة حا�ضرا
وم�ستقبال.
و���ش��دد على �أهمية ه��ذه اللقاءات
واالج������ت������م������اع������ات ال������ت������ي تلقي

ال�����ض��وء ع��ل��ى �أوا�����ص����ر العالقات
ال��ق��وي��ة وال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر والبناء
ب��ي�ن �أب���وظ���ب���ي وك����وري����ا وحر�ص
احل���ك���وم���ت�ي�ن ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ه���ذه
العالقات يف جميع املجاالت خا�صة
يف التطوير احل�ضري من خالل
ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة واال����س���ت���ف���ادة من
التجارب واخل�برات يف هذا املجال
و�أه��م��ي��ة العمل على حتقيق ر�ؤى
اجل��ان��ب�ين يف جم��ال تطوير مدن
وجم��ت��م��ع��ات م�����س��ت��دام��ة متكاملة
للأجيال القادمة.
وع�بر ب���ارك وون ���س��وون حمافظ
م���دي���ن���ة �����س����ي�����ؤول ع�����ن �سعادته
ل��ل��ق��اء مم��ث��ل��ي جم��ل�����س �أبوظبي
للتخطيط العمراين ..م���ؤك��دا ان
مثل هذه اللقاءات تتيح للجانبني
ت��ب��ادل ال���ر�ؤى وال��ت��ج��ارب املتعلقة
بالتخطيط احل�����ض��ري والتعرف
عن كثب عما مت حتقيقه.
و�أبدى �إعجابه مبفهوم املجتمعات
احل�ضرية امل�ستدامة التي يعمل
جم���ل�������س �أب����وظ����ب����ي للتخطيط
ال��ع��م��راين ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا بهدف
�إر����س���اء م�ستقبل واع����د للأجيال
القادمة تكون اال�ستدامة املرتكز
الأ�سا�سي لها.

و�إط��ل��ع الوفد ال��ك��وري على بع�ض
امل�����ش��اري��ع امل�����س��ت��دام��ة ال��ت��ي تقوم
�إم��ارة �أبوظبي بتطويرها وكذلك
مناق�شة وا�ستعرا�ض ما مت حتقيقه
يف �أع���ق���اب م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م التي
وقعها جمل�س �أبوظبي للتخطيط
العمراين مع وزارة �ش�ؤون الأرا�ضي
والنقل والبحرية يف كوريا يف �شهر
يونيو العام املا�ضي.
ومت خالل االجتماع �أي�ضا مناق�شة
ق�ضايا اال�ستدامة و�أهمية و�ضع
اخلطط والربامج الكفيلة بتعزيز
م��ف��اه��ي��م اال����س���ت���دام���ة يف ك���ل من
�أب���وظ���ب���ي و����س���ي����ؤول وال���ب���ح���ث يف
خطط و�أطر عمل �إقامة جمتمعات
م�ستدامة يف كلتا املدينتني.
وت���ع���رف ال���وف���د ال���زائ���ر ع��ل��ى دور
ع���م���ل���ي���ة ال���ت���خ���ط���ي���ط احل�ضري
و�أه��م��ي��ت��ه��ا يف دع���م عملية التنوع
االق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي تتطلع حكومة
�أبوظبي �إىل حتقيقها وفقا لر�ؤية
�أبوظبي االقت�صادية  2030من
خ��ل�ال ت��ع��زي��ز اق��ت�����ص��اد �أبوظبي
والتخطيط للوفاء باالحتياجات
امل�ستقبلية .و�أ����ش���اد ���س��ع��ادة كوون
ت���اه ك��ي��ون ال�����س��ف�ير ال���ك���وري لدى
ال���دول���ة ب���ر�ؤي���ة �أب��وظ��ب��ي 2030

..م����ؤك���دا ان��ه��ا و�ضعت الأ�سا�سات
لإر���س��اء خطط عمرانية �ست�شكل
معيارا على �صعيد املنطقة خا�صة
و�أن �أط�������ر ع���م���ل ه������ذه اخلطط
ت���أخ��ذ يف االع��ت��ب��ار ال��ت��ن��وع الثقايف
واالجتماعي واالقت�صادي والبيئي
ل�ل�إم��ارة و�أه��م��ي��ة احل��ف��اظ عليها
و�إثرائها.
ول���ف���ت �إىل �أن ال���ت���ع���اون م���ا بني
�أبوظبي والعا�صمة �سي�ؤول يعود
مب��ن��اف��ع ع���دي���دة ع��ل��ى اجلانبني
خ�����ا������ص�����ة يف ظ�������ل ال����ت����ح����دي����ات
وال���ظ���روف امل��ت�����ش��اب��ه��ة ال��ت��ي متيز
جتربة املدينتني.
و�أب�������دى ال���وف���د ال����زائ����ر اهتماما
ك��ب�يرا ب�برن��ام��ج �إ���س��ت��دام��ة الذي
�أط��ل��ق��ه وي��دي��ره جمل�س �أبوظبي
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين وكذلك
ن��ظ��ام ال��ت��ق��ي��ي��م ب���درج���ات الل�ؤل�ؤ
ال��ذي يعد �أح��د املحاور الرئي�سية
ل����ه ح���ي���ث ت���ع���رف ع����ن ك���ث���ب على
جت��رب��ة �أب��وظ��ب��ي يف ه���ذا اجلانب
واالجن����ازات التي حققتها يف هذا
املجال.
وخ���ل��ال زي����ارت����ه مل���رك���ز �أبوظبي
للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات
ال��ت��ق��ى ال��وف��د ال�����ض��ي��ف م��ع را�شد

الح��ج املن�صوري مدير ع��ام املركز
ال����ذي ا���س��ت��ع��ر���ض �أه������داف املركز
الرئي�سية ور�ؤي��ت��ه ال��ت��ي تتمحور
ح��ول حتويل الإم���ارة �إىل حكومة
عالية الأداء توفر خدمات رفيعة
امل�����س��ت��وى ل��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات العمل
والأف�����راد ���س��واء �سكان الإم����ارة �أو
زائ��ري��ه��ا .وق���ال م��دي��ر ع���ام مركز
�أب��وظ��ب��ي ل�ل�أن��ظ��م��ة الإلكرتونية
واملعلومات جنحت كوريا اجلنوبية
يف تر�سيخ مكانتها ك��دول��ة رائدة
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل يف جمال
ت��ط��وي��ر واع���ت���م���اد التكنولوجيا
وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة  ..وي�سهم
تعاوننا امل�شرتك يف نقل اخلربات
وال�����ت�����ج�����ارب مب�����ا ي����ع����زز م�سرية
حتول الإم���ارات �إىل جمتمع قائم
على املعرفة  ..ويعد التعاون بني
الإم��ارات وكوريا منوذجا للتعاون
ال������دويل يف �إط������ار م���ن ال�شراكة
االقت�صادية وال�صناعية والتقنية
والعلمية والثقافية .
م��ن جانبه ق��ال عمدة ���س��ي���ؤول ان
الإم�����ارة �أ���ص��ب��ح��ت م��رك��زا لتبادل
املعرفة والتعاون يف جمال احلكومة
الإلكرتونية ..م�شيدا بدور املركز
وج��ه��وده يف جم��ال توفري الراحة

للمواطنني واملقيمني م��ن خالل
ت�سهيل اخلدمات املقدمة من قبل
احلكومة عن طريق تخفي�ض زمن
وق���ت امل��ع��اجل��ة وت��وف�ير اخلدمات
من خ�لال ع��دة قنوات مثل بوابة
�أب���وظ���ب���ي الإل���ك�ت�رون���ي���ة ومركز
االت�����ص��ال .و�أب����دى ع��م��دة �سي�ؤول
�إع��ج��اب��ه بتجربة م��رك��ز االت�صال
احلكومي  800555كونها جتمع
ع����ددا ك��ب�يرا م��ن اخل���دم���ات التي
تقدمها اجل��ه��ات احلكومية حتت
مظلة واح���دة الأم���ر ال���ذي ي�سهل
على اجلمهور اال�ستفادة من هذه
اخلدمات على ال�شكل الأمثل ومبا
يخدم احتياجاتهم ومتطلباتهم.
و�شكر ع��م��دة ���س��ي���ؤول امل��رك��ز على
ت���ع���اون���ه خ��ل�ال اج���ت���م���اع املنظمة
العاملية للحكومات الإلكرتونية
التابعة للمدن واحلكومات املحلية
يف مدينة بر�شلونة الإ�سبانية �آمال
�أن يكون هناك املزيد من التعاون
ب�ي�ن اجل���ان���ب�ي�ن خ��ل�ال االجتماع
امل��ق��ب��ل للمنظمة يف ال�����ص�ين كما
ق���دم دع���وة للمركز للم�شاركة يف
ال��ت��دري��ب ال����ذي ت��ق��دم��ه �سي�ؤول
بخ�صو�ص �أف�ضل املمار�سات املتبعة
يف احلكومة الإلكرتونية.

مركز حيوانات �شبه اجلزيرة العربية بال�شارقة يعر�ض لأول مرة الطهر العربي
•• ال�شارقة-وام:

�أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة واملحميات
الطبيعية يف ال�شارقة جناحها يف
�إكثار الطهر العربي ك�إجناز جديد
ي�����ض��اف �إىل �سل�سلة جن��اح��ات��ه��ا يف
جم���ال ح��م��اي��ة و�إك���ث���ار احليوانات
الربية املهددة باالنقرا�ض.
ا�ستغرقت عملية االكثار عدة �سنوات
م��ن اجل��ه��ود امل�ضنية ال��ت��ي بذلها
اخلرباء والباحثون يف مركز االكثار
وعملوا وفق برامج علمية مدرو�سة
ومتكاملة .وقالت �سعادة هنا �سيف
ال�������س���وي���دي رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة البيئة
وامل��ح��م��ي��ات الطبيعية يف ال�شارقة
ان عملية ع��ر���ض ال��ط��ه��ر العربي

يف م��رك��ز ح��ي��وان��ات �شبه اجلزيرة
العربية يف متنزه ال�صحراء التابع
للهيئة للمرة االوىل على م�ستوى
املنطقة تعترب �إ�ضافة مميزة القت
�إ�شادة العلماء واخلرباء واملخت�صني
م���ن خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل الذين
���ش��ارك��وا يف ور���ش��ة ال��ع��م��ل الدولية
ال����راب����ع����ة ع�������ش���رة ل���ل���ح���ف���اظ على
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي يف �شبه اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي نظمتها ال��ه��ي��ئ��ة يف
فرباير املا�ضي .و�أكدت �أهمية تلك
االجن���ازات يف ت�سليط ال�ضوء على
جهود �إم��ارة ال�شارقة وم�ساهماتها
يف جم�����ال احل����ف����اظ ع���ل���ى التنوع
احل��ي��وي و���ص��ون احل��ي��اة الفطرية
يف �شبه اجلزيرة العربية ..م�ؤكدة

�أن ه���ذا الإجن������از ي�����س��ت��م��د اهميته
كون حيوان الطهر من احليوانات
ال�بري��ة امل��ه��ددة باالنقرا�ض بحيث
يقدرعدده عامليا ب�أقل من 2500
ح����ي����وان وال ت��ت�����ض��م��ن اال�صناف
ال��ب��ال��غ��ة اك��ث�ر م���ن  250حيوان
بالغ مع انخفا�ض م�ستمر يف عدد
البالغني .ويعترب الطهر العربي
ح��ي��وان��ا ذا ح��واف��ر �شبيهة باملاعز
ويتميز بحجمة املتو�سط ويوجد
اخ��ت�لاف كبري ب�ين ال��ذك��ر والأنثى
وي��ت��م��ت��ع ك��ل�ا اجل��ن�����س�ين بقرنني
م�سطحني لكن قرون الذكر تتميز
ب�أنها �أكرث قوة ومتيل اىل االنحناء
ب�شكل م��ل��ح��وظ اك�ب�ر م��ن االن���اث.
ك��م��ا مي��ت��ل��ك ذك����ر ال��ط��ه��ر العربي

�شركة كايبارا املتحدة للألبان (�شركة م�ساهمة عامة)
الإعالن عن فتح باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة
يت�شرف جمل�س الإدارة ب�إعالم ال�سادة امل�ساهمني عن فتح باب الرت�شيح
لع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة وذلك خالل الفرتة من يوم االربعاء املوافق
 2013/3/6اىل يوم اخلمي�س املوافق  ، 2013/4/4ولكل �شخ�ص توافرت
فيه �شروط الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن ير�شح نف�سه لع�ضوية
املجل�س مبوجب طلب يتقدم ب��ه �إىل �إدارة ال�شركة يف مقرها الرئي�سي
الكائن يف منطقة القوز � ،شارع امليدان � ،إمارة دبي  ،وعلى �أن يرفق بالطلب
نبذه تعريفية عن مقدمه و�صفه الع�ضوية التي يرغب يف تر�شيح نف�سه
على �أ�سا�سها (ع�ضو تنفيذي  -ع�ضو غري تنفيذي  -ع�ضو م�ستقل).
�شروط عامة:
� -1سيظل باب الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة مفتوحا ملدة ال تقل عن
�شهر من تاريخ الإعالن وذلك وفقا ملتطلبات املادة ( )12من القرار الوزاري
رقم ( )518ل�سنة  2009م ب�ش�أن �ضوابط احلوكمة ومعايري االن�ضباط
امل�ؤ�س�سي.
 -2ي�شرتط فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن تنطبق عليه
ال�����ش��روط ال����واردة يف ال��ق��ان��ون الإحت����ادي رق��م ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن
ال�شركات التجارية والقوانني املعدلة له والقرار الوزاري رقم ( )518ل�سنة
 2009م ب�ش�أن �ضوابط احلوكمة ومعايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة.
� -3ستقوم ال�شركة بن�شر �أ�سماء املر�شحني وبياناتهم اخلا�صة بالرت�شيح
يف لوحة الإعالنات املوجودة باملقر الرئي�سي لل�شركة وعلى موقع ال�شركة
ب�شبكة امل��ع��ل��وم��ات ال��دول��ي��ة ( )www.unikaifoods.comبتاريخ
� 2013/4/6سيتم موافاة هيئة الأوراق املالية وال�سلع وال�سوق بقائمة
�أ�سماء املر�شحني بعد غلق باب الرت�شيح.

Tuesday 5

���ش��ع��را حم���م���را م���ائ�ل�ا اىل البني
باال�ضافة اىل خط داكن ميتد على
طول الظهر ويالحظ عند الذكور
وج��ود لبدة طويلة ج��دا متتد على
كامل عنقها وت�ستمر بالنمو بتقدم
احل���ي���وان ب��ال�����س��ن يف ح�ي�ن متتلك
ال��ذك��ور ال��ط��اع��ن��ة يف ال�����س��ن لبدات
م��ث�يرة لالعجاب وتتميز حوافره
ب����وج����ود ن���ع���ل م���ط���اط مي��ك��ن��ه من
اجل�����ري وال��ت�����س��ل��ق وم����ن ال���ت���وازن
على املنحدرات ال�صخرية العالية
وح���ت���ى وق�����ت ق���ري���ب ك�����ان ي�صنف
�ضمن جن�س طهر الهيمااليا ولكن
االدل����ة اجل��ي��ن��ي��ة اك���دت �أن���ه ينتمي
اىل جن�س الطهر العربي  .ويعي�ش
ال��ط��ه��ر ال���ع���رب���ي ب�����ش��ك��ل ان���ف���رادي

او يف جم��م��وع��ات ع��ائ��ل��ي��ة �صغرية
تتكون من اثنني او ثالثة حيوانات
ويتميز ذك���ر ال��ط��ه��ر ال��ع��رب��ي ب�أنه
اقليمي ويحدد مناطقه من خالل
ع��م��ل خ��د���ش يف ال�ترب��ة باحلوافر
االمامية والقرون ويتحمل الطهر
فرتات طويله دون �شراب قد متتد
يف ال�صيف اىل يومني او ثالثة ايام
اذا توفرت النباتات اجليدة.
وي�����س��ت��وط��ن ال��ط��ه��ر ال��ع��رب��ي جبال
احلجر �شمال �سلطنة عمان و�شمال
�شرق االم���ارات ويف�ضل املنحدرات
ال�شمالية امل��واج��ه��ة ل�سطح البحر
ي�صل اىل ارتفاع  1800مرت فوق
���س��ط��ح ال��ب��ح��ر يف ظ���ل وج����ود مياه
دائ���م���ة وم���رع���ى وي��ن��ت�����ش��ر يف جبال

بحث �سعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم رئي�س جمل�س �أمناء كلية �آل مكتوم للدرا�سات العليا خالل لقائه �أم�س
االول معايل حمزة يو�سف وزير التعاون ال��دويل والتنمية اال�سكتلندي..
�سبل تعزيز التعاون الثقايف واالقت�صادي بني الإمارات وا�سكتنلندا .و�أعرب
ال��وزي��ر اال�سكتلندى خ�لال ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد يف مقر الكلية يف مدينة
دندي..عن �سعادته مب�شاركة طالبات من جامعات دولة الإمارات العربية
املتحدة يف برنامج التعددية الثقافية والقيادة الذي تنظمه كلية �آل مكتوم
يف ا�سكتلندا .ووج��ه ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم نائب حاكم دب��ي وزي��ر املالية على رعايته ال���دورات التدريبية
�ضمن برنامج التعددية الثقافية التي بلغ عددها  15دورة منذ �إنطالقة
الربنامج لت�أثريها الإيجابي على اقت�صاد ا�سكتلندا �إ�ضافة �إىل التعريف
بها .و�أع��رب معايل حمزة يو�سف عن رغبته يف زي��ادة التعاون الثقايف بني
دولة الإمارات وبالده ف�ضال عن التعاون االقت�صادي .وجانبه اقرتح �سعادة
مريزا ال�صايغ عقد لقاء للطالبات وممثلي وم�س�ؤويل اجلامعات الإماراتية
املتواجدين مبنا�سبة تخريج الطالبات الالتى �أنهني الدورة التدريبية الـ
� 15ضمن برنامج التعددية الثقافية..منوها ب�أن الطالبات مت اختيارهن
من قبل جامعاتهن لتفوقهن الدرا�سي والعلمي للم�شاركة يف هذه الدورة

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

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

م�ست�شفى توام
م�ست�شفى اجليمى

7677444
7635888

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

3371111
2714444
2710000
2221211
3444010
2193000

م�ست�شفى القا�سمى
م�ست�شفى الكويتى

5386444
5242111

دبى

ال�شارقة

عجمان

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

7656888

م�ست�شفى ام القوين
را�س اخليمة

2223666
م�ست�شفى �صقر
م�ست�شفى �سيف بن غبا�ش 2223555
2242999

امل�ست�شفيات اخلا�صة
�أبوظبى

احل��ج��ر وي��وج��د اك�ب�ر ع���دد م��ن��ه يف
وادي ���س�يري��ن ويف ج��ب��ل ق��ه��وان يف
�سلطنة عمان ويف االم����ارات ميكن
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى اع����داد حم����دودة منه
موجودة يف وادي الوريعة بالفجرية
وجبل حفيت بالعني.
ويتغذى الطهر العربي وهو حيوان
متنقل ع��ل��ى الع�شب وال�شجريات
واوراق ال�شجر والفاكهة ويتكاثر

الطهر ب��والدة االن��اث طهرا واحدا
يف اوائ����ل ال��رب��ي��ع ب��ع��د  170يوما
م��ن احل��م��ل ويعترب �إ���ض��اف��ة مهمة
ملجموعة ح��ي��وان��ات �شبه اجلزيرة
ال���ع���رب���ي���ة امل�����ه�����ددة ب���االن���ق���را����ض
امل����ع����رو�����ض����ة يف م����رك����ز ح���ي���وان���ات
���ش��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وي�ساهم
ب��ا���س��ت��ق��ط��اب �أع�������داد �إ���ض��اف��ي��ة من
الزوار.

التي ا�ستمرت �شهرا .و�أكد اهتمام دولة الإمارات بزيادة التعاون الثقافى مع
ا�سكتلندا ووجه الدعوة للوزير حمزة يو�سف لزيارة الإمارات يف �ضيافة هيئة
�آل مكتوم اخلريية..لبحث زيادة التعاون االقت�صادي والتجاري والتعليمي
بني الإمارات وا�سكتلندا .و�أ�شار ال�صايغ �إىل م�شاركة � 12شركة ا�سكتلندية
يف فعاليات معر�ض جلف فود الذي �إ�ست�ضافته دبي الأ�سبوع املا�ضي وهو ما
ميثل زيادة عدد ال�شركات اال�سكتلندية التي ت�شارك يف املعار�ض التي تقام
يف الإم��ارات خا�صة دبي..منوها بوجود جامعة هاري وات الأ�سكتلندية يف
دب��ي .و�أك��د اهتمام �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم يف الكلية من
خالل التو�سعة اجلارية فيها ال�ستقطاب �أعداد �أكرب من طالب الدرا�سات
العليا بها ما يعنى توظيف عدد �أكرب من املدر�سني واملوظفني وي�سهم يف
دفع العجلة الإقت�صادية يف مدينة دندي .و�أو�ضح رئي�س جمل�س �أمناء كلية
�آل مكتوم �أن م�شروع تو�سعة الكلية يهدف لأن تكون مركزا بحثيا للدرا�سات
العربية والإ�سالمية �إ�ضافة �إىل مكتبة تخدم الباحثني .و�أ���ش��ار �إىل �أن
معايل �أليك�س �سلموند الوزير الأول يف ا�سكتلندا التقى الطالبات امل�شاركات
يف ال��دورة التدريبية عقب حفل التخرج..منوها برعاية �شادويل العائدة
ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ل�سباقات اخليل يف ا�سكتلندا حيث
�ستقوم برعاية ثالثة �أ�شواط من ال�سباق الذي يقام خالل �شهر �سبتمرب
القادم وقيمتها مائة �ألف جنيه ا�سرتلينى مقابل رعاية �شوط واحد ل�سباق
خيل يف العام املا�ضي.

•• دبا احل�صن-وام:

م������أدب�����ة غ�������ذاء ل���ع���م���ال البلدية
وع���م���ال امل��ج��ل�����س اب��راه��ي��م �سعيد
بغداد رئي�س جمل�س �أول��ي��اء �أمور
الطلبة والطالبات يف دبا احل�صن
و�أع�����ض��اء املجل�س الدكتور حممد
احمد املطوع وحممد را�شد ر�شود
وط��ال��ب ع��ب��داهلل ب��ن �صفر مدير
بلدية دب��ا احل�صن و�سيف ح�سن
�سليمان مدير اخلدمات امل�ساندة

الطوارئ على

الفجرية

جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات بدبا احل�صن يكرم موظفي اخلدمات الأ�سا�سية العامة
ك��رم جمل�س �أول��ي��اء �أم���ور الطلبة
وال��ط��ال��ب��ات ب��دب��ا احل�����ص��ن فئات
م���وظ���ف���ي اخل����دم����ات الأ�سا�سية
ال���ع���ام���ة ب��امل��ج��ل�����س وب���ل���دي���ة دب���ا
احل�����������ص�����ن م�������ن م�������س���ت���خ���دم�ي�ن
وم���زارع�ي�ن وع��م��ال ن��ظ��اف��ة وذلك
خالل احلفل الذي اقامه يف مبنى
ج��راج بلدية دب��ا احل�صن تقديرا
لإ�سهاماتهم وجهودهم يف م�سرية
ال��ت��ن��م��ي��ة وال���رخ���اء وج��ه��وده��م يف
�إجناز �أعمالهم خلدمة مدينة دبا
احل�صن.
وي�����أت����ي ت��ن��ظ��ي��م احل���ف���ل تفاعال
وت��وا���ص��ل م���ع م���ب���ادرة ���ش��ك��را لكم
ال���ت���ي اط���ل���ق���ه���ا ����ص���اح���ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي.
ح�����ض��ر ال��ت��ك��رمي ال����ذي �أق��ي��م بعد

خطوط �ساخنة لأرقام

م�ست�شفى الفجرية

مريزا ال�صايغ ووزير التعاون الدويل اال�سكتلندي يبحثان تعزيز التعاون الثقايف واالقت�صادي
•• دندي -وام:

03

وحممد ح�سن �سليمان وعلي �سعيد
القحطاين �أع�ضاء املجل�س البلدي
وموظفو بلدية مدينة دبا احل�صن
وجم���م���وع���ة م���ن ط��ل��ب��ة امل���دار����س
ب���ه���دف غ���ر����س ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة يف
نفو�سهم واح�ترام كافة املهن وما
يقدم من خدمات ا�سا�سية كهدف
تربوي.
و�أك��د ابراهيم �سعيد بغداد رئي�س

جم��ل�����س �أول�����ي�����اء �أم��������ور الطلبة
وال��ط��ال��ب��ات ب��دب��ا احل�صن �أهمية
ال����ت����ك����رمي ك����ون����ه ي���ت���م���ا����ش���ى مع
�سيا�سات القيادة الر�شيدة ور�ؤيتها
ال��ث��اق��ب��ة يف احل���ر����ص ع��ل��ى ن�شر
وتر�سيخ قيم ال��رح��م��ة والتكاتف
الإن�ساين دومن��ا النظر للمنا�صب
�أو امل���رات���ب ال��وظ��ي��ف��ي��ة ..م�شيدا
باجلهود التي يقدمها العمال يف
مدينة دبا احل�صن والتي تقت�ضي
ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر لكل م��ن ي�ؤدي
دوره باخال�ص وت��ف��ان وي�سهم يف
النهو�ض باملجتمع .ولفت الدكتور
حممد احمد املطوع ع�ضو املجل�س
�إىل قيمة االحتفاء بالعمال وتقدير
ج��ه��ده��م ب��ت��ك��رمي��ه��م واالح�سان
�إليهم تقديرا من املجتمع وتعبريا
ع��ن ال��ق��ي��م اال���س�لام��ي��ة الأ�صيلة
وامل���ب���ادئ واحل�����ض��ارة ال��ت��ي تدعو
دائما للإح�سان للجميع و�شكر من
يقدم اخلدمات للآخرين.
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حاكم عجمان ي�ستقبل وزير البيئة
•• عجمان -وام:

04

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم عجمان �أن القيادة الر�شيدة للدولة
تويل قطاع البيئة واملياه اهتماما كبريا ..وقال �سموه ان
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل ي�سخر كافة الإمكانات املادية واملعنوية
من �أج��ل راح��ة املواطن ورف��ع م�ستوى اخلدمات املقدمة
له .جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
مبكتبه بالديوان االم�يري بعجمان �صباح ام�س بح�ضو

حميد النعيمي  :الإرث احل�ضاري ملك لكل بني الإن�سان وللجميع حق النهل من هذا املوروث

•• عجمان ـ الفجر

�أك��������د ����ص���اح���ب ال�������س���م���و ال�شيخ
حميد ب��ن را���ش��د النعيمي ع�ضو
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ح���اك���م �إم������ارة
عجمان �أن ثقافة العلم والتعلم
ثقافة تراكمية  ،وع��م��ل م�ستمر
ومتوا�صل  ،وه��ي قبل ذل��ك عمل
على ن�شر ال��وع��ي ب�أهمية العلم ،
ولي�س كل علم  ،بل العلم النافع
املقرتن بالأخالق واملحافظة على
الثوابت والقيم م�شريا �سموه �إىل
�أن ه���ذه الأج���ي���ال املتعاقبة التي
ت�صعد م��ن�����ص��ات ال��ت��ت��وي��ج يف يوم
العلم وغ�ي�ره  ،ب�سبب م��ا حققت
من تفوق وابتكار و�إب���داع مل تكن
لت�صعد املن�صة لو مل تعمل بجد
واجتهاد ومل ي�أخذ بيدها �آخرون
���س��ب��ق��وه��ا يف ه����ذا امل���ج���ال  ،ممن
ت���ك���ون���ت ل���دي���ه���م ع���ق���ي���دة خا�صة
وث���ق���اف���ة ُت��ع��ل��ي م���ن ����ش����أن العلم
وت�����س��ع��ى ال���ي���ه وحت���ف���ز الأج����ي����ال
ال�شابة الرتياد ه��ذا امليدان الذي
ُي َع ُد من �أنبل و�أف�ضل امليادين.
و�أ�����ش����اد ���س��م��وه مب���ا ت��ول��ي��ه دول���ة
االم������������ارات م�����ن رع�����اي�����ة خا�صة
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ،واه���ت���م���ام ب���رف���ع �ش�أن
العلماء  ،يف ظل القيادة الر�شيدة
ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س الدولة
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
حفظه اهلل  ،و�أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل
و�إخوانهما حكام االمارات.
و�أثنى �سموه على جهود جمعية �أم
امل�ؤمنني برئا�سة ال�شيخة فاطمة

ال�شيخ را���ش��د ب��ن حميد النعيمي رئي�س دائ���رة البلدية
والتخطيط مل��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���ش��د اح��م��د ب��ن فهد وزير
البيئة وامل��ي��اه بح�ضور �سعادة يحيى ابراهيم الرياي�سة
مدير ع��ام بلدية عجمان .و�أ���ش��اد �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان ب��اجل��ه��ود ال��ت��ى تبذلها وزارة البيئة وامل��ي��اه فى
جم��ال حماية البيئة مم��ا يحافظ على بيئة م�ستدامة
خالية من التلوث  .ودعا �سموه اىل التو�سع فى ا�ستخدام
املياه املعاجلة فى ال��رى م�شيدا فى ه��ذا ال�صدد بجهود
دائرة البلدية والتخطيط التى تبذل ق�صارى جهدها فى
اي�صال املياه املعاجلة اىل كافة مزارع االمارة.

وا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو حاكم عجمان مع معايل الوزير
مراحل تنفيذ م�شروع اعادة وتدوير النفايات الذي �ستنفذه
الوزارة  .و�أبدى �سموه حر�صه على تذليل جميع ال�صعاب
التى قد تواجه امل�شروع الذى ي�أتى �ضمن مبادرات �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة .وا�ستعر�ض �سموه مع معايل الوزير
خطط الوزارة نحو الق�ضاء على �آفة �سو�سة النخيل التى
ت�شكل خطرا كبريا على ا�شجار النخل فى الدولة .و�أو�ضح
معايل الوزير �أن الوزارة تبذل ق�صارى جهدها فى �سبيل
الق�ضاء على �سو�سة النخيل حيث �ستقدم خدمات مكافحة
ال�سو�سة جمانا لكافة املزارع واملنازل يف الدولة.

القيادة الر�شيدة تويل التعليم رعاية خا�صة وترفع �ش�أن العلماء
ثقافة العلم والتعلم ثقافة تراكمية  ،وعمل م�ستمر ومتوا�صل

ب��ن��ت زاي����د ب���ن ���ص��ق��ر �آل ن��ه��ي��ان ،
التي ت��ويل ي��وم العلم والفعاليات
امل�����ص��اح��ب��ة ل���ه اه��ت��م��ام��ا ك���ب�ي�را ،
وي�������س���اع���ده���ا يف ذل������ك ع������دد من
املتطوعات واملوظفات.
ج�����اء ذل�����ك يف ت�����ص��ري��ح �صحايف
�أدىل ب��ه �سموه لو�سائل الإع�ل�ام
مبنا�سبة اح��ت��ف��ال �إم����ارة عجمان
بيوم العلم وم��رور  30عاما على
انطالقة �أوىل فعالياته تزامنا مع
�إط��ل�اق ���س��م��وه جل��ائ��زة را���ش��د بن
حميد للعلوم والثقافة تعبريا عن
الوفاء لوالده املغفور له ب�إذن اهلل
ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي ،
وا���س��ت��م��رارا للنهج ال�سديد الذي
�سار عليه يف رعاية العلماء وتقدير
العلم و�أهله وت�شجيع �أبنائه وبناته
م���ن امل��واط��ن�ين وامل���واط���ن���ات على
اكت�ساب املعارف وحت�صيل العلوم.
وقال �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
يف ت�صريحه  :نحمد اهلل على كل
ح��ال  ،لقد ك��ان والدنا رحمه اهلل
حم��ب��اً للعلم وداع��ي��ا ال��ي��ه  ،وكان
ي���ق���رب ال��ع��ل��م��اء م��ن��ه ويكرمهم
وي��ح�����س��ن �ضيافتهم ووف��ادت��ه��م ،
وك�����ان ي��و���ص��ي��ن��ا ب��ال��ع��ل��م والتعلم
وي��ح��ث��ن��ا ع��ل��ي��ه  ،ب���ل ك����ان يراقب
�سلوكنا بنف�سه ويختار مدر�سينا

و�أ�ساتذتنا ويو�صيهم علينا  ،حيث
مل تخلو تلك الو�صايا من ال�شدة
 ،بينما ك���ان الأم����ر ل��ن��ا ب�ضرورة
احرتام املعلم وتوقريه واال�ستفادة
م��ن��ه  .ون��ح��م��د اهلل ث��ان��ي��ا ؛ الذي
وف���ق���ن���ا ل��ل�����س�ير ع���ل���ى خ���ط���ى من
�سبقونا يف ه��ذا امل�سلك احلميد .
ونحمد اهلل ون�شكره �إىل �أن نلقاه
ال���ذي ه��ي���أ لنا ال�سبل و�أ���ص��ل��ح لنا
�أهل بيتنا و�أوالدنا وذرياتنا  ،ومن
علينا برفقة �صاحلة من العلماء
ال���ذي���ن �أع���ان���ون���ا ع��ل��ى ات���ب���اع نهج
�أ�سالفنا  ،وعملوا معنا على اكرام
وال��دن��ا رحمه اهلل وتخليد ذكراه
يف جائزة را�شد بن حميد للعلوم
والثقافة  ،هذه اجلائزة التي نكرم
فيها املبدعني م��ن العلماء و�أهل
اخل�ير وال�����ش��ع��راء وال��ب��اح��ث�ين كل
عام.
و�أ�ضاف �سموه قائال� :أما احلديث
عما حتقق  ،ف�إننا را�ضون مبا ق�سم
اهلل لنا  ،ولكن طموحنا يبقى �أكرب
بكثري  ،ونعلم علم اليقني �أن لدى
�شبابنا الكثري مما ميكن تقدميه
 ،ون���ح���ن م��ع��ه��م من���ده���م ب��ك��ل ما
ي�ساعدهم على نيل املراتب العليا
 ،ويف ك��اف��ة امل���ج���االت وخ��ا���ص��ة يف
جم��ال العلم والتعليم والثقافة

والإدارة وال��ع��م��ران  ،وغ�ي�ر ذلك
من املجاالت التي تخدم املجتمع
يف دولة االم��ارات العربية املتحدة
 ،حتت القيادة الر�شيدة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان  ،رئي�س الدولة حفظه اهلل
 ،و�أخ���ي���ه ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب
رئ���ي�������س ال����دول����ة رئ���ي�������س جمل�س
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي و�إخوانهما
حكام االمارات.
�أمة اقر�أ
وق���ال ���س��م��وه  :ن��ح��ن �أم���ة حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم � ..أمة ؛ �إقرا
ورب��ك الأك���رم ال��ذي علم بالقلم ،
علم الإن�����س��ان م��امل يعلم . ..و�إذا
كنا تقاع�سنا بع�ض ال�شيء يف بع�ض
ال��ع�����ص��ور ع��ن ن��ي��ل ���ش��رف املراتب
الأوىل يف جماالت العلوم املختلفة
 ،ف�����إن����ا ن�����س��ت�����ش��رف ل���ه���ذه الأم�����ة
النهو�ض وال��ت��ق��دم ب���إت��ب��اع مناهج
العلم احلديثة  ،واالقتبا�س ممن
�سبقونا  .ف��احل�����ض��ارة االن�سانية
لي�ست ح��ك��را ع��ل��ى �أم����ة بعينها .
���ص��ح��ي��ح �أن �أج����دادن����ا ل��ه��م ف�ضل
ال�سبق يف كثري من العلوم  ،ولكن
هذا الإرث احل�ضاري ملك لكل بني

الإن�سان  ،وللجميع حق يف النهل
من ه��ذا امل��وروث احل�ضاري � .أما
فيما يتعلق بحر�صنا على �ضرورة
ت�ل�ازم ال��ع��ل��م م��ع الأخ��ل�اق  ،ف�إن
قيمنا العربية والإ�سالمية حت�ض
ع��ل��ى ذل����ك  ،ب���ل �أن���ه���ا حت��ت��م هذا
ال��ت�لازم وتوجبه  ،حيث ال فائدة
م��ن علم يفتقر للقيم والأخالق
التي حت�صنه من الزلل والوقوع
يف امل��ح��ظ��ور ،ودف���ع الب�شرية اىل
ال��ه�لاك  .ولعل امل�شاهدات تثبت
ه��ذه الأي���ام �صحة ذل��ك  ،فالعامل
املح�صن بقيم وف�ضائل الأخالق
�سي�سعى بعلمه خلدمة الب�شرية
 ،ولي�س اال�ضرار بها  ،وهو رقيب
ع��ل��ى نف�سه وف���ق ه���ذه ال��ق��ي��م ...
ه��ذا ه��و ت��راث��ن��ا ،وه���ذا م��ا نحاول
الت�أكيد عليه يف كل عام من خالل
يوم العلم يف عجمان.
و�أكد �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
�أه��م��ي��ة االح��ت��ف��ال��ي��ة ف��ق��ال  :يوم
ال��ع��ل��م لي�س ن��ه��اي��ة امل��ط��اف  ،يوم
العلم حلقة من �سل�سلة متوا�صلة
وخ��ط��وة يف ط��ري��ق ط��وي��ل ت�ساهم
فيه ف��رق كثرية وجل��ان متعددة ،
يرت�أ�سها حرمنا ال�شيخة فاطمة
ب��ن��ت زاي����د ب���ن ���ص��ق��ر �آل ن��ه��ي��ان ،
التي ت��ويل ي��وم العلم والفعاليات

امل�����ص��اح��ب��ة ل���ه اه��ت��م��ام��ا ك���ب�ي�را ،
وي�ساعدها يف ذلك عدد من بناتنا
و�أخواتنا من املتطوعات واملوظفات
 ،و�أنا �سعيد مبا تقدم هذه الفرق
التي تعمل ط��وال ال��ع��ام م��ن �أجل
ي���وم ال��ع��ل��م وت��ك��رمي امل�ستحقني .
�أم��ا عن تقييم النتائج ؛ ف���إن هذا
دور املخت�صني وامل�ستفيدين من
ذل����ك  ،وع��ل��ي��ك��م يف االع���ل��ام دور
كبري لتقومي ما يقدم يف فعاليات
يوم العلم ويف االحتفال الرئي�سي
 ،فاالحتفال النهائي بيوم العلم
لي�س جل�سة اح��ت��ف��ال��ي��ة ف��ق��ط بل
هو تتويج لهذه اجلهود املتوا�صلة
طوال العام  .و�أنا يف هذا املنا�سبة ،
احملكم �أمانة املتابعة احلثيثة ملثل
هذه الفعاليات وامل�شاركة فيها من
زواي��ا خمتلفة  ،وخا�صة البحثية
والنقدية منها.
و�أ���ض��اف �سموه ق��ائ�لا� :إن ثقافة
ال��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��م ث��ق��اف��ة ت��راك��م��ي��ة ،
وع��م��ل م�ستمر ومتوا�صل  ،وهي
قبل ذل��ك عمل على ن�شر الوعي
ب�أهمية العلم  ،ولي�س كل علم بل
ال��ع��ل��م ال��ن��اف��ع امل��ق�ترن بالأخالق
واملحافظة على ال��ث��واب��ت والقيم
 .وه���ذه الأج���ي���ال امل��ت��ع��اق��ب��ة التي
ت�صعد م��ن�����ص��ات ال��ت��ت��وي��ج يف يوم

العلم وغ�ي�ره  ،ب�سبب م��ا حققت
من تفوق وابتكار و�إب���داع مل تكن
لت�صعد املن�صة لو مل تعمل بجد
واجتهاد ومل ي�أخذ بيدها �آخرون
���س��ب��ق��وه��ا يف ه����ذا امل���ج���ال  ،ممن
ت���ك���ون���ت ل���دي���ه���م ع���ق���ي���دة خا�صة
وث���ق���اف���ة ُت��ع��ل��ي م���ن ����ش����أن العلم
وت�سعى اليه وحتفز الأجيال ال�شابة
الرتياد هذا امليدان الذي ُي َع ُد من
�أن��ب��ل و�أف�����ض��ل امل��ي��ادي��ن  ،يف عامل
برزت فيه بع�ض الظواهر ال�سلبية
التي تلفت الأجيال وت�شغلهم عن
ال��ع��ل��م ال��ن��اف��ع ل��ه��م ولأوط��ان��ه��م ،
وتوجههم اىل م�ضامري وجماالت
ال ت�سمن وال تغني من جوع  .لهذا
 ،ت��ويل القيادة الر�شيدة يف دولة
االمارات العربية املتحدة  ،بقيادة
���ص��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س الدولة
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
حفظه اهلل  ،و�أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل
و�إخوانهما حكام االمارات  ،يولون
التعليم رعاية خا�صة  ،ويرفعون
م��ن ���ش���أن ال��ع��ل��م��اء  ،ول��ي�����س ذلك
بغريب عليهم  ،لأن ذلك كما قلت
من �شيمنا العربية والإ�سالمية.

�أول ف�صل درا�سي عام 1958
واخ���ت���ت���م ���ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
ع���ج���م���ان ت�������ص���ري���ح���ه ح������ول ي���وم
العلم  2013بقوله � :إن رعايتنا
للعلم واملتعلمني مل تبد�أ مع يوم
العلم �أو منذ ثالثني �سنة  ،فمنذ
اخلم�سينات م��ن ال��ق��رن املن�صرم
 ،ورمب����ا ق��ب��ل ذل���ك ؛ ���س��ع��ي��ن��ا �إىل
ت�شجيع ال�شباب املواطنني ملوا�صلة
تعليمهم واب��ت��ع��اث بع�ضهم �إىل
اخل��ارج  ،وك��ان املتاح ب�سيط جدا ،
ولكننا –بف�ضل من اهلل -جنحنا
يف ذل����ك  ،وت���خ���رج ب��ع�����ض ه�����ؤالء
م��ن امل���دار����س وامل��ع��اه��د والكليات
العربية والعاملية و�شغلوا منا�صب
ك��ب�يرة يف ال��دول��ة � .أم���ا يف بداية
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��ظ��ام��ي  ،ف�����إن لذلك
ق�ص�ص ال يت�سع امل��ج��ال ل�سردها
هنا  ،ولكنا ن�شري هنا �أننا بعد �أن
وفقنا يف احل�صول على البعثات
التعليمية م��ن الأق��ط��ار العربية
وعلى ر�أ�سها دولة الكويت � ،شرعنا
يف ت�أ�سي�س املدر�سة الرا�شدية يف
عجمان  ،وكنا م��ع ناظر املدر�سة
اال�ستاذ ابراهيم الربغوثي جنمع
ال��ت�لام��ي��ذ م���ن ح������واري عجمان
وب��ع�����ض��ه��م ك���ان ي��ل��ع��ب ع��ل��ى �سيف
البحر  ،وفتحنا �أول ف�صل درا�سي
يف ال����ع����ام  1958م����ن ح����وايل
ثمانني تلميذا  .ه�ؤالء الطلبة مع
من �سبقوهم  ،هم حملة م�شاعل
العلم يف االمارة والدولة وهم بناة
اللبنات االوىل يف هيكل احل�ضارة
يف عجمان والدولة  ،وهذا ما يثلج
�صدورنا وي�سعدنا  ،ف�سعينا �أنتج
هذه الثمار  ،والف�ضل �أوال و�أخريا
لتوفيق اهلل.
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را�شد النعيمي يكرم الفائزين بجائزة عجمان للزراعة يف ن�سختها الأوىل
•• عجمان ـ حممد بدير

برعاية وح�ضور �سمو ال�شيخ را�شد
ب��ن حميد النعيمي رئ��ي�����س دائرة
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط بعجمان،
نظمت �إدارة ال���زراع���ة واحلدائق
العامة بدائرة البلدية والتخطيط
بعجمان حفل لتكرمي الفائزين
بجائزة عجمان للزراعة يف دورتها
الأوىل �ضمن برناجمها االحتفايل
ب���أ���س��ب��وع الت�شجري  ،33وح�ضر
احل��ف��ل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���ش��د بن
فهد وزي���ر البيئة وامل��ي��اه و�سعادة
يحيى �إب��راه��ي��م �أح��م��د م��دي��ر عام
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
وكبار امل�سئولني يف الإم��ارة ،وذلك
ب���امل���رك���ز ال���ث���ق���ايف ال���ت���اب���ع ل�����وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
يف منطقة اجلرف� ،صباح �أم�س.
وبد�أت الفعاليات بجولة للح�ضور
للإطالع على املنتجات املعرو�ضة
يف امل���ع���ر����ض ال����زراع����ي امل�صاحب

للحفل ال��ذي �أقيم يف قاعة املركز
مب�شاركة  10مزارعني بالإ�ضافة
�إىل مركز عجمان لرعاية املعاقني
الذي �شارك بعر�ض منوذج م�شروع
نخلة الإم������ارات ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل

�أه���م���ي���ة �إع�������ادة ت���دوي���ر النفايات
واملخلفات من املنتجات الزراعية
مثل النخيل و�إع���ادة ا�ستخدامها
مبا يفيد الإن�سان والبيئة.
و �أ������ش�����اد ����س���م���وه خ���ل��ال جولته

يف امل���ع���ر����ض ال����زراع����ي مبنتجات
امل�شاتل وامل����زارع املعرو�ضة وثمن
اجلهود املبذولة منهم يف ترجمة
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال���دائ���رة يف زيادة
امل�����س��اح��ات امل����زروع����ة ويف تنظيم

م����ب����ادرات زراع���ي���ة �إن��ت��اج��ي��ة مثل
م���ب���ادرة �إن���ت���اج���ي م���ن ب��ي��ت��ي التي
�شاركت يف اجلائزة التناف�سية عن
فئة احلدائق املنزلية وكانت �ضمن
معايري جائزة عجمان للزراعة يف
دورتها الأوىل.
وا���س��ت��ه��ل احل���ف���ل ب���ع���زف ال�سالم
ال��وط��ن��ي وت�ل�اوة �آي���ات ع��ط��رة من
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ،ث��م ك��ل��م��ة عريف
احل��ف��ل  ،بعدها ق��ام ال�شيخ را�شد
النعيمي يرافقه معايل الدكتور
را�شد بن فهد وزي��ر البيئة واملياه
و����س���ع���ادة ي��ح��ي��ى �إب���راه���ي���م �أحمد
بتكرمي الفائزين بجائزة عجمان
للزراعة بفئاتها ال�ست  ،ثم و�ضعوا
ح���ج���ر الأ�����س����ا�����س مل�������ش���روع �إن�شاء
حديقة ع��ام��ة با�سم غ��رف��ة جتارة
و����ص���ن���اع���ة ع���ج���م���ان ق�����رب املركز
ال���ث���ق���ايف ب��ع��ج��م��ان وال���ت���ي تخدم
�سكان املنطقة وت�ضم مرافق عامة
و�ساحات ريا�ضية و�أل��ع��اب �أطفال
ومم�������ش���ى ري���ا����ض���ي وم�����ن املتوقع

بلدية ال�شارقة تنظم برناجما
تدريبيا يف جمال التميز امل�ؤ�س�سي
•• ال�شارقة-وام:

وفد من حمافظة �شرطة �إقليم كرد�ستان بجمهورية العراق يزور �شرطة عجمان
•• عجمان ـ الفجر

ا�ستقبل �سعادة العقيد عبيد حميد املطرو�شي مدير معهد
تدريب ال�شرطة  ،والعقيد خالد خلفان بن هندي رئي�س
ق�سم التدريب ب�شرطة عجمان وفد من �شرطة حمافظة
�إقليم كرد�ستان بجمهورية العراق �ضم الوفد الرائد �آ�سو
ح�سن �أحمد  ،والنقيب حممد فايق رو�ستم  ،وامل�لازم �أول
�صالح ال��دي��ن �أح��م��د ق��ادر مدير ال��ع�لاق��ات وممثل مدير
الإق��ام��ة باملحافظة  ،وال�سيد فر�ست �إبراهيم �شايل .قام
خاللها مدير معهد تدريب ال�شرطة ورئي�س ق�سم التدريب
مب��راف��ق��ة ال���وف���د يف ج��ول��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة �إىل م��ع��ه��د تدريب
ال�شرطة اطلعوا خاللها على اخلطط والدورات التدريبية
ملنت�سبي ال�شرطة  ،و�أق�سام و�أفرع املعهد والقاعات التدريبية

 ،وقاعات الإجتماعات  ،واملكتبة وما حتتويه من مراجع يف
خمتلف امل��ج��االت .ثم توجهوا بعدها �إىل �إدارة العمليات
وك��ان يف ا�ستقبالهم النقيب �سعيد علي امل��دح��اين رئي�س
ق�سم العمليات  ،والنقيب حممد عبدالرحمن احلو�سني
مدير فرع العمليات حيث قاما بتقدمي �شرح عن الأنظمة
الإلكرتونية  ،والربامج  ،والأجهزة  ،والتقنيات احلديثة
واخلا�صة مبراقبة حركة ال�سري واملرور بال�شوارع والبنوك
وامل�صارف بالإمارة  ،كما تعرفوا على �آلية العمل يف غرفة
العمليات وكيفية تنظيم وتوزيع العمل وا�ستالم البالغات
ع�بر اخل���ط ال�����س��اخ��ن  999واخل���دم���ات ال��ت��ي يقدمونها
للجمهور .وت���أت��ي ه���ذه ال���زي���ارة ب��ه��دف ت��ب��ادل املعلومات
واخل��ب��رات ب�ين ال�����ش��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة و���ش��رط��ة ع��ج��م��ان يف
خمتلف املجاالت التدريبية واملهنية والتقنية.

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة دورة تدريبية يف التميز امل�ؤ�س�سي وذلك �ضمن
برناجمها التدريبي للعام احل��ايل  2013وانطالقا م��ن حر�صها على
تطوير مواردها الب�شرية و�صوال �إىل �أعلى معايري اجلودة يف الأداء ا�ستمرت
ثالثة �أيام مب�شاركة  30موظفا وموظفة من خمتلف ادارات البلدية.
وقال �سامل اجلروان م�ساعد مدير عام البلدية للدعم امل�ؤ�س�سي �إن الدورة
تهدف �إىل �إط�ل�اع املوظفني على �أح���داث ب��رام��ج وا�سرتاتيجيات التميز
امل�ؤ�س�سي يف �إطار �سعى �إدارة املوارد الب�شرية يف البلدية لدعم وتطوير الكوادر
الوطنية مبا يتوافق مع ر�سالة ور�ؤية البلدية الرامية �إىل تقدمي �أف�ضل
برامج التميز جلميع العاملني .وذكر �أن امل�شاركني يف الدورة اطلعوا على
منهجية مراقبة الأداء املتميز وتعرفوا على مفاهيمه ومعايريه و�أ�ساليب
التقييم املتبعة وف��ق �أح���دث ال�برام��ج العلمية واخل��ط��ط الإ�سرتاتيجية
القائمة على معايري التميز امل�ؤ�س�سي .وتطرقت الدورة �أي�ضا �إىل عدد من
الربامج الإداري���ة والتنظيمية والتطبيقات العملية والنظرية التي من
�ش�أنها �إلقاء املزيد من ال�ضوء على مفهوم التميز والتقييم الذاتي.
و�أكد م�ساعد املدير العام �أن تنظيم هذا النوع من الدورات التدريبية يندرج
يف �إطار اجلهود املتوا�صلة نحو التطوير والتميز والتعليم امل�ستمر يف �سبيل
حتقيق �أهداف البلدية واالرتقاء مب�ستوى خدمات املتعاملني القائمة على
�أ�سا�س التميز يف الأداء .و�أ�شار اىل ان الربنامج التدريبي متيز ب�شموليته
وتقدمي جمموعة من الأف��ك��ار واملعلومات التي ت�ثري م��ه��ارات العاملني
يف كافة الأق�سام والإدارات واالرت��ق��اء باملوارد وال��ك��وادر الب�شرية من �أجل
ت��ق��دمي خ��دم��ات ج��ي��دة وحتقيق �أع��ل��ى ق��در م��ن ر���ض��ا ال��ع��م�لاء على كافة
امل�ستويات ..الفتا �إىل �أن الربنامج متيز مب�شاركة وا�سعة من قبل املوظفني
يف البلدية .ويف نهاية الربنامج ق��ام م�ساعد مدير ع��ام البلدية بتقدمي
ال�شهادات للم�شاركني يف الربنامج.

افتتاحها ر�سميا �ضمن االحتفاالت
ب�أ�سبوع الت�شجري العام املقبل يف
دورته .34
وقد �شملت جائزة عجمان للزراعة
�ستة فئات وهي  ،فئة �أف�ضل جهة
ح��ك��وم��ي��ة وف�����از ب��ه��ا  ،م�ست�شفى
ال�شيخ خليفة بن زاي��د بعجمان ،
ودائرة الأرا�ضي والأمالك ،و �إدارة
الإق���ام���ة و����ش����ؤون الأج����ان����ب ،كما
�شملت ف��ئ��ات اجل��ائ��زة فئة �أف�ضل
امل����زارع واف�����ض��ل امل�ساجد و�أف�ضل

امل����دار�����س وف��ئ��ة �أف�����ض��ل احلدائق
املنزلية وق�سمة اىل فئة احلدائق
الداخلية فئة احلدائق اخلارجية
و فئة احلدائق الإنتاجية و�أخريا
فئة �أف�ضل �أ�صحاب املبادرات.
را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ي��وج��ه بت�أ�سي�س
جمعية للمزارعني يف عجمان
وجه �سمو ال�شيخ را�شد بن حميد
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ�����رة البلدية
وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان بت�أ�سي�س
ج��م��ع��ي��ة ل���ل���م���زارع�ي�ن يف عجمان

تخدمهم وتنقل معاناتهم وت�سهم
يف ت�����س��وي��ق منتجاتهم وتطلعهم
على �آخ���ر امل�ستجدات ال��ت��ي تطر�أ
ع���ل���ى ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي حمليا
و�إقليميا وع��امل��ي��ا ،و�أم����ر ب�ضرورة
ال���ب���دء يف ذل���ك مب�����ش��ارك��ة ودع���وة
ك��اف��ة امل��زارع�ين و�أ���ص��ح��اب املزارع
وامل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة �إل��ي��ه��ا ليتم
�إعالنها ر�سميا كجمعية نفع عام
ت�ساعدهم على مواجهة التحديات
التي تواجههم.

موا�صالت ال�شارقة تنظم رحلة ترفيهية ملوظفاتها
•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت �إدارة االت�����ص��ال امل�ؤ�س�سي
يف م��وا���ص�لات ال�����ش��ارق��ة ،الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي رح��ل��ة ترفيهية �إىل �أحد
املنتجعات يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة،
ا�ستهدفت املوظفات و�أبنائهن.
و�أك���������د ����س���ع���ي���د ع���ب���د اهلل مدير
الإت�����ص��ال امل�ؤ�س�سي يف موا�صالت
ال�شارقة �أن اليوم الرتفيهي يدعم
امل��وظ��ف ب��ع��ي��داً ع��ن �أج����واء العمل
ب��ه��دف زي���ادة ق��درت��ه على العطاء
وم�ساعدته على التغيري للأف�ضل،
�إىل ج����ان����ب �أن�����ه�����ا مت�����د ج�سور
التفاعل والتوا�صل بني العاملني
يف امل�ؤ�س�سة وتنمية روح الفريق،
وهو ما ينعك�س �إيجابياً على بيئة
ال��ع��م��ل ،م�����ش�يراً �إىل �أن الرحالت
ت���ع���د �أح�������د ف����ن����ون ال���ت���ع���ام���ل مع
املوظفني من �إيجاد جو مميز لهم،
خا�صة يف الوظائف التي تتطلب
ت���رك���ي���زاً ����ش���دي���داً �أو �أوق������ات دوام
مت�صلة ،كما �أن ذل��ك يعمل على
توطيد الأوا���ص��ر والتقريب فيما
ب�ين امل��وظ��ف��ات وي��ج��ع��ل العالقات
�أ���س��ري��ة ،وه���و الأم����ر ال���ذي ي�صب
يف م�صلحة امل���ؤ���س�����س��ة يف النهاية
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ج��اح مب�ساعدة
موظفيها ال��ذي��ن ي�����ش��ع��رون �أنهم

جزء منها وبالتايل �سيكونون �أكرث
�إخال�صاً .و�أ�شار �إىل �إدارة النقل بني
املدن وفرت حافلة لنقل املوظفات
م��ن و�إىل املنتجع وذل���ك لت�سهيل
ذهابهن �إىل الرحلة ،م�ضيفا �أن
ال��رح��ل��ة ت�ضمنت ق��ي��ام املوظفات
بالعديد من الأن�شطة الرتفيهية
م��ث��ل رك����وب اخل��ي��ل وال�����س��ب��اح��ة و
رك��وب ال��دراج��ات ،والقيام بجولة
يف امل��ن��ت��ج��ع ل�لا���س��ت��م��ت��اع باملناظر

اجلميلة وال�صحراء اخلالبة ذات
الرمال الذهبية ور�ؤية احليوانات
ال�بري��ة ك��ال��غ��زالن وال��ظ��ب��اء  ،كما
تناولوا وجبتي الإفطار والغداء يف
�أج��واء �أ�سرية تلفها امل��ودة والألفة
،فيما �أعربن عن �إعجابهم ال�شديد
بالرحلة متمنيات تنظيم املزيد
م����ن م���ث���ل ه�����ذه ال����رح��ل�ات التي
�شهدت الكثري من الأج��واء املرحة
والرائعة.
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مدينة دبي للإعالم تبحث التعاون مع ال�صني يف جمال تطوير �صناعة ال�سينما
•• دبي-وام:

بحث ج��م��ال ال�شريف م��دي��ر ع��ام مدينة دب��ي ل�ل�إع�لام ومدينة دبي
لال�ستوديوهات ووفد �إعالمي حكومي من ال�صني�..إمكانات التعاون
يف جمال تطوير �صناعة ال�سينما .و�ضم الوفد ال�صيني كال من ت�شانغ
هونغ �سني م�ست�شار ونائب مدير عام مكتب ال�سينما يف �إدارة الدولة
ال�صينية للإذاعة وال�سينما والتلفزيون وجياو هونغ فن رئي�س ال�شركة
ال�صينية للأفالم وت�شانغ جن م�ست�شار ونائب مدير عام �شعبة �ش�ؤون
�أ�سيا و�إفريقيا و�أم�يرك��ا الالتينية يف �إدارة التعاون ال��دويل يف �إدارة
الدولة ال�صينية للإذاعة وال�سينما والتلفزيون و وانغ تي غانغ مدير
ورئي�س حترير �شبكة تلفزيون ال�صني املركزي  -ال�شرق الأو�سط  .و�أكد

ال�شريف خالل ا�ستقباله الوفد �أن ال�صني تعترب �أحد الأ�سواق العاملية
ال�ضخمة التي متتلك �إمكانات هائلة تتعلق بقطاع الإعالم والرتفيه
فيما تعد مدينة دبي للإعالم ومدينة دبي لال�ستوديوهات منوذجا
يحتذى ب��ه لتطوير وو���ض��ع ال��ق��واع��د الأ�سا�سية واخل��ط��ط الطويلة
الأم��د للنهو�ض بقطاع �صناعة الأف�لام وال�سينما�..إ�ضافة �إىل البنية
التحتية ال��ت��ي تلعب خ��دم��ات ال��دع��م ال��ت��ي توفرها ل�شركات �صناعة
الأفالم العاملية وال�شركات الإعالمية دورا هاما يف ت�أكيد قدرتنا على
لعب دور ريادي وحيوي لتحريك عجلة �صناعة الأفالم يف دبي .و�أ�شار
�إىل �أن��ه �إ�ضافة �إىل رغبتها يف ك�شف عوامل جن��اح جممعات الأعمال
املتخ�ص�صة واملتواجدة يف دبي�..أعربت �إدارة الدولة ال�صينية للإذاعة
وال�سينما وال��ت��ل��ف��زي��ون نيتها �إق��ام��ة ع�لاق��ات ر�سمية م��ع جلنة دبي

للإنتاج التلفزيوين وال�سينمائي بهدف زيادة حجم الأفالم ال�صينية
امل�صورة يف دبي حيث متتلك �إم��ارة دبي �سجال حافال كونها الوجهة
املثالية لعر�ض الأفالم ال�صينية .وخالل عام  2012مت اختيار �إمارة
دبي لت�صوير م�شاهد رئي�سية من فيلم م�سكن يف جبال فو�شون على �أن
يجري ت�صوير بقية امل�شاهد يف كل من ال�صني و طوكيو و ميالنو..
و�إ�ضافة �إىل املناظر اخلالبة التي متتاز بها الإمارة لإنتاج �أفالم عاملية
ذات ت�أثري تعترب اخل��دم��ات التي تقدمها وح��دة تراخي�ص الت�صوير
�أحد �أهم نقاط اجلذب التي ت�سهل على �شركات الإنتاج مهمة �إ�صدار
تراخي�ص لت�صوير افالمها دون �أي تعقيدات تذكر .وال ينح�صر دور
�إم��ارة دبي يف ا�ست�ضافة الأف�لام العاملية بل تلعب دورا هاما يف توفري
خدمات الدعم الفني الالزمة لت�صوير الأفالم ذات امليزانية الكبرية

�إ�ضافة اىل توفر عن�صر الرفاهية من خ�لال حداثة البلد وتقدمه
وعالوة على ذلك مت ت�أمني ن�صف عدد الطاقم الفني لت�صوير الفيلم
الذي تخطت تكلفته ماليني الدوالرات من فئات العاملني املرخ�صني
من قبل مدينة دبي للإعالم ومدينة دبي لال�ستديوهات .بدوره قال
ت�شانغ هونغ �سني� ..إن مدينة دبي للإعالم ومدينة دبي لال�ستديوهات
�أكدتا قدرتهما على لعب دور م�ؤثر وه��ام ا�ستنادا �إىل دور كل منهما
يف تطوير وتنمية قطاع الإع�لام والرتفيه و ف�ضال عن احت�ضانهما
العديد من املواهب نرى �أن هناك �إمكانية التخاذ من هذه املجمعات
املتخ�ص�صة منوذجا يحتذى ب��ه ..م�شريا �إىل �أن هناك عالقة وثيقة
جتمع بني �إمارة دبي وال�صني ونحن نتطلع �إىل توطيد �أوا�صر التعاون
فيما يتعلق بقطاع �صناعة الأفالم .

�شهد ختام جائزة القر�آن الكرمي وكرم الفائزين

05

�سعود بن �صقر :دعم الدولة عزز دورها يف جمال حتفيظ القر�آن
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،م�ساء
�أم�������س الأول ،احل���ف���ل اخلتامي
ل��ل��دورة الثالثة ع�شرة من جائزة
ر�أ������س اخل��ي��م��ة ل���ل���ق���ر�آن الكرمي،
يف م�����س��رح م��رك��ز وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع بر�أ�س
اخليمة (املركز الثقايف) ،بح�ضور
نحو �ألف �شخ�ص.
ح�ضر احلفل اخلتامي ،املخ�ص�ص
للفائزين من الذكور ،ال�شيخ عبد
امللك بن كايد القا�سمي ،امل�ست�شار
اخل��ا���ص ل�����ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
ر�أ����س اخل��ي��م��ة ،وال�شيخ �صقر بن
خالد بن حميد القا�سمي ،رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة
ل��ل��ق��ر�آن ال���ك���رمي وع��ل��وم��ه ،التي
تنظم اجلائزة ،وال�شيخ ارحمه بن
�سعود بن خالد القا�سمي ،املدير
الإداري ل�شركة �أ�سمنت االحتاد يف
ر�أ�س اخليمة ،وال�شيخ �سلطان بن
�صقر بن خالد القا�سمي ،وال�شيخ
عمر بن �صقر بن خالد القا�سمي،
و�سعادة �أحمد ال�شحي ،مدير عام
م���ؤ���س�����س��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة للقر�آن
ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه ،رئ��ي�����س اللجنة
العليا املنظمة للجائزة ،و�أحمد
���س��ب��ي��ع��ان ،الأم��ي��ن ال���ع���ام جلائزة
ر�أ������س اخل��ي��م��ة ل���ل���ق���ر�آن الكرمي،
نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة،
وم��ب��ارك ال�شام�سي ،رئي�س دائرة
ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ،وامل�ست�شار
�أح���م���د اخل���اط���ري ،رئ��ي�����س دائ���رة

حماكم ر�أ����س اخليمة ،وامل�ست�شار
ح�سن حم��ي��م��د ،ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام يف
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ،وامل��ه��ن��د���س �أحمد
احلمادي ،مدير عام دائرة الأ�شغال
واخل��دم��ات العامة ،بجانب ح�شد
م����ن امل�������س����ؤول�ي�ن وال�شخ�صيات
واملخت�صني واملت�سابقني ،امل�شاركني
يف م�����س��اب��ق��ات اجل����ائ����زة و�أول����ي����اء
�أمورهم ،ممن غ�صت بهم القاعة.
وك����ان����ت اجل����ائ����زة �أق����ام����ت حفال
خ��ت��ام��ي��ا خ��ا���ص��ا ب���ال���ف���ائ���زات من
الإن�������اث ،م�����س��اء ال�����س��ب��ت املا�ضي،
للمرة الأوىل يف تاريخ اجلائزة.
و�أع�������رب ���ص��اح��ب ال�����س��م��و حاكم
ر�أ���س اخليمة عن �شكره وتقديره
ل��ل��ج��ه��ود ال���ك���ب�ي�رة ،ال��ت��ي بذلتها
اللجنة العليا املنظمة للجائزة،
واللجان الفرعية املنبثقة عنها،
وك�����اف�����ة ال���ع���ام���ل�ي�ن يف �إط�����اره�����ا
وامل�����س��اه��م�ين يف جن����اح فعاليات
اجل��ائ��زة ه��ذا ال��ع��ام ،وه��و م��ا توج
يف ال��ن��ج��اح ال��ك��ب�ير ،ال���ذي حظيت
به ال��دورة الثالثة ع�شر ،تنظيميا
وجماهرييا و�إعالميا ،وخروجها
يف ن�سخة متميزة ب��ر�ؤي��ة جديدة
وحلة بهية ،تن�سجم مع توجيهات
ق��ي��ادة ال��دول��ة وامل�صالح الوطنية
العليا.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي �أن خدمة
كتاب اهلل� ،سبحانه وتعاىل ،و�سام
ع���ل���ى ����ص���دورن���ا ج��م��ي��ع��ا ،ليبقى
ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي ن�ب�را����س���ا ي�ضي
حياة الأجيال من �أبناء الإمارات،
وي��ن�ير ل��ه��م ال��ط��ري��ق ،الف��ت��ا �إىل
اجل���ه���ود ال���ك���ب�ي�رة ،ال���ت���ي تبذلها

الدولة يف خدمة القر�آن الكرمي،
ورعاية حفظته من �أبناء الدولة
و�سواها من ب�لاد العامل ،وه��و ما
�أدى �إىل نقلة نوعية ملمو�سة يف
حقل حتفيظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي يف
الإم��ارات ،وتطور م�شهود يف عمل
امل���ؤ���س�����س��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة يف الدولة
خ�ل�ال امل��رح��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة ،بجانب
تكرمي �أهل القر�آن وحفظته.
و�ألقى �سعادة �أحمد ال�شحي ،مدير
عام م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن
ال��ك��رمي وعلومه ،يف كلمة �ألقاها
ب��ا���س��م امل���ؤ���س�����س��ة خ��ل�ال احلفل،
ال�����ض��وء ع��ل��ى ال���رع���اي���ة الكرمية
للجائزة من قبل �صاحب ال�سمو
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخل��ي��م��ة ،الأم�����ر ،ال����ذي ���س��اه��م يف
جن�����اح اجل�����ائ�����زة ومت���ي���ز دورت���ه���ا
ال���ث���ال���ث���ة ع�������ش���رة ع���ل���ى خمتلف
ال�صعد.
و�أكد ال�شحي �أن اجلائزة حملت يف
ر�سالتها ه��ذا العام ر�ؤي��ة جديدة،
يف ظ���ل دع����م ���س��خ��ي م���ن القيادة
احلكيمة ،برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،نحو
حت���ق���ي���ق ر�ؤي��������ة ق����ي����ادة ال����دول����ة،
م���ع جت�����س��ي��د ت��وج��ي��ه��ات �صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،التي
ر���س��م��ه��ا مل���ؤ���س�����س��ة ر�أ�������س اخليمة
ل���ل���ق���ر�آن ال����ك����رمي ،الف���ت���ا �إىل �أن
اجلائزة ركزت يف دورتها اجلديدة
ع���ل���ى ت����ن����وع امل�������س���اب���ق���ات وت���ع���دد
ف��روع��ه��ا ،لت�شمل خم��ت��ل��ف فئات
املجتمع ،مع تنوع فعالياتها ،من
املحا�ضرات وال��ن��دوات وامللتقيات،

ذات املوا�ضيع الدينية والوطنية
واالج��ت��م��اع��ي��ة والأدب���ي���ة ،وخطب
اجلمعة وال���دورات املتخ�ص�صة يف
تف�سري القر�آن الكرمي وفن �إدارة
احللقات.
و�أو���ض��ح مدير ع��ام م�ؤ�س�سة ر�أ�س
اخليمة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي وعلومه
�أن اجل���ائ���زة ت�ضمنت ه���ذا العام
امل�سابقة الرئي�سية حلفظ القر�آن
ال���ك���رمي ،ل��ل��ذك��ور والإن��������اث ،من
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ،وامل�سابقة
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ،اخل��ا���ص��ة مبواطنات
ر�أ����س اخليمة ،م��ن الأم��ه��ات فوق
الثالثني ع��ام��ا ،وم�سابقة �أجمل
ت����رت����ي����ل ،ال����ت����ي ت���ن���وع���ت ب��ي��ن 3
فئات ،جميعها للذكور ،هي فئات
�أئ��م��ة امل�����س��اج��د وط��ل�اب املدار�س
و�أب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع ،وم�����س��اب��ق��ة ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،من �أ�صحاب
الإع����اق����ة ال��ب�����ص��ري��ة وال�سمعية
وامل�صابني بالتوحد وغريهم.
ونوه ال�شحي بدور م�ؤ�س�س جائزة
ر�أ������س اخل��ي��م��ة ل���ل���ق���ر�آن الكرمي،
الذي �أر�سى اللبنة الأوىل مل�ؤ�س�سة
ر�أ�������س اخل��ي��م��ة ل���ل���ق���ر�آن الكرمي
وع��ل��وم��ه ،امل��غ��ف��ور ل���ه ،ب�����إذن اهلل،
ت��ع��اىل ،ال�����ش��ي��خ ���ص��ق��ر ب��ن حممد
ال���ق���ا����س���م���ي ،رح����م����ه اهلل ،ال����ذي
غ����ر�����س ه������ذا ال����غ����ر�����س ال����ق����ر�آين
اجل��م��ي��ل ،ب��ه��دف ح��ف��ظ املجتمع
املحلي وتربيته على هدي القر�آن
الكرمي ،معربا عن �شكره وتقديره
لدور مكتب الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ���س�لام��ي��ة والأوق������اف وجمعية
الإم���ارات للتنمية االجتماعية يف
ر�أ����س اخليمة يف تنظيم اجلائزة،

حاكم ر�أ�س اخليمة يتو�سط الفائزين بجائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي
يف �إط���ار �شراكة �إ�سرتاتيجية مع
م���ؤ���س�����س��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة للقر�آن
ال���ك���رمي وع���ل���وم���ه��� ،ش��اك��را �أي�ضا
الرعاة ،من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
املختلفة ،ممن �ساهموا يف النجاح،
الذي ح�صدته اجلائزة.
وك��رم �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخليمة ،يف ختام احلفل ،يرافقه
ال�شيخ �صقر ب��ن خالد ب��ن حميد
ال��ق��ا���س��م��ي ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
م���ؤ���س�����س��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة للقر�آن
ال���ك���رمي وع���ل���وم���ه ،ال��ف��ائ��زي��ن يف
م�سابقات اجل��ائ��زة املختلفة ،من
ال��ذك��ور ،ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م 67
مت�سابقا.
و���س��ب��ق �أن ك���رم���ت اجل����ائ����زة 59
ح���اف���ظ���ة ل���ل���ك���ت���اب ال����ع����زي����ز ،من
امل�����ش��ارك��ات يف م�سابقاتها ،خالل
احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ،ال���ذي خ�ص�ص
للن�ساء ،ال�سبت املا�ضي ،بح�ضور
حرم �صاحب ال�سمو ع�ضو املجل�س
الأع�����ل�����ى ح����اك����م ر�أ���������س اخليمة،
ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد.

وكرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ،راعي اجلائزة،
خ�ل�ال احل��ف��ل ،اجل��ه��ات الداعمة
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ج��ائ��زة يف دورتها
الثالثة ع�شرة ،وهي �شركة �أ�سمنت
اخلليج ،و�شركة �أ�سمنت االحتاد،
وم�ؤ�س�سة �صقر للأعمال اخلريية،
بجانب اجلهات الداعمة الفرعية،
وه����ي م���ؤ���س�����س��ة دب����ي الإ�سالمية
للأعمال الإن�سانية ،التابعة لبنك
دب��ي الإ���س�لام��ي ،ودائ����رة التنمية
االقت�صادية بر�أ�س اخليمة ،و�شركة
اخل���ل���ي���ج ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة
(ج��ل��ف��ار) ،و���ش��رك��ة �أ���س��م��ن��ت ر�أ�س
اخل��ي��م��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اجلهات
الداعمة امل�ساهمة ،و�شملت بلدية
ر�أ�س اخليمة ،و�شركة ر�أ�س اخليمة
ل�صناعة الأ�سمنت الأبي�ض واملواد
الإن�شائية ،وم�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة
ل�ل��أع���م���ال اخل��ي�ري����ة ،واجل���ه���ات
الداعمة املتعاونة ،و�ضمت جمعية
الإم������ارات للتنمية االجتماعية،
وال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل����ل���������ش�����ؤون

الإ�سالمية والأوق����اف ،والرحمة
ل�ل��أع���م���ال اخل�ي�ري���ة ،م���ع تكرمي
خ��ا���ص مل���ؤ���س�����س��ة ���س��ل��ط��ان خليفة
احلبتور اخل�يري��ة ،ال��ت��ي ك��ان لها
تعاون ودعم كبريين مع اجلائزة،
وفقا للجنة العليا املنظمة .وكرم
����س���م���وه ك���ذل���ك جل���ن���ة التحكيم
مل�سابقات ال��ذك��ور ،برئا�سة ال�شيخ
الدكتور �سامل الدوبي ،وع�ضوية
ال�����ش��ي��خ �أح���م���د م��و���س��ى وال�شيخ
�أحمد فال .وكان احلفل بد�أ بعزف
ال�سالم الوطني ،ثم تالوة عطرة
م��ن ك��ت��اب اهلل ،ع��ز وج����ل ،قر�أها
الطالب خالد الوليد الهاجري،
من امل�شاركني يف م�سابقات اجلائزة
يف العام احلايل.
وع��ر���ض خ�ل�ال ف��ع��ال��ي��ات احلفل،
ال�������ذي ق����دم����ه حم���م���د ع���ب���د اهلل
�سبيعان� ،إم���ام وخطيب يف مكتب
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق������اف ب���ر�أ����س اخل��ي��م��ة ،فيلم
ق�صري ،ت��ن��اول فعاليات اجلائزة،
م��دت��ه  6دق��ائ��ق ،وه��و ي�ستعر�ض

الأن�������ش���ط���ة امل���ت���ن���وع���ة للجائزة
وال���ف���ع���ال���ي���ات اجل������دي������دة ،التي
ا�ستحدثت �ضمن ال���دورة الثالثة
ع�����ش��رة ،م��ن بينها ملتقى ال�شعر
ال����ق����ر�آين وامل�����س��اب��ق��ة الن�سائية
وال��ف��روع اخلا�صة ب�أئمة امل�ساجد
وال����ط��ل�اب و�أب����ن����اء امل��ج��ت��م��ع من
ال�����ذك�����ور ،ال����ت����ي �أق���ي���م���ت للمرة
الأوىل ه��ذا العام ،والق��ت تفاعال
كبريا من قبل املجتمع املحلي ،يف
امل�شاركة واملناف�سة واحل�ضور.
و�أ����ش���ارت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا املنظمة
للدورة الثالثة ع�شر من اجلائزة
�إىل ح�������ض���ور ج���م���اه�ي�ري الف���ت
وح��ا���ش��د ل��ف��ع��ال��ي��ات اجل���ائ���زة هذا
ال��ع��ام ،و���ص��ل يف بع�ضها �إىل نحو
�أل�������ف ����ش���خ�������ص ،م����ن اجلن�سني،
مب����وازاة ال��زي��ادة ال��ك��ب�يرة يف عدد
املت�سابقني ،ال���ذي و���ص��ل عددهم
�إىل  434م�����ش��ارك��ا ،م��ن الذكور
والإناث ،وهو ما يفوق �ضعف عدد
امل�����ش��ارك�ين يف ال�����دورات ال�سابقة،
بزيادة بن�سبة .119%

ت�ستهدف طلبة املدار�س

مب�شاركة  12رو�ضة �أطفال

�شرطة ر�أ�س اخليمة حتتفل ب�أوملبياد الطفل ال�صغري ال�شرطة املجتمعية تطلق حملة خماطر ال�سالح الأبي�ض
•• ر�أ�س اخليمة الفجر

�شهد العميد حممد النوبي حممد
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة
�صباح �أم�����س حفل افتتاح �أوملبياد
الطفل ال�صغري لريا�ض الأطفال،
وال���ذي ي��ق��ام للعام اخل��ام�����س على
التوايل حتت رعاية منطقة ر�أ�س
اخليمة التعليمية ،و ت�ست�ضيفه
رو���ض��ة الإخ����اء مب�����ش��ارك��ة العديد
من ريا�ض الأطفال .

ح�����ض��ر احل���ف���ل ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل
خ��م��ي�����س احل�����دي�����دي م����دي����ر ع���ام
ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��رط��ي��ة ،و العميد
غ�����امن �أح����م����د غ�����امن م���دي���ر عام
ال���ع���م���ل���ي���ات امل����رك����زي����ة ،والعقيد
ال��دك��ت��ور حممد احلميدي مدير
�إدارة م��راك��ز ال�شرطة ال�شاملة و
ع��دد م��ن ال�ضباط ،و ممثلي عن
منطقة ر�أ����س اخليمة التعليمية
و ري���ا����ض الأط����ف����ال امل�����ش��ارك��ة يف
االح�����ت�����ف�����ال .وي�����ق�����ام مهرجان

الأوملبياد املدر�سي يف �ألعاب القوى
واجلمباز للعام اخلام�س ويخت�ص
ب��ري��ا���ض الأط���ف���ال ع��ل��ى م�ستوى
الإمارة  ،حيث ت�شارك ( )12رو�ضة
ل�ل�أط��ف��ال ه��ي ( الإخ����اء -النجوم
– ال�شموع -الغدير -امل�ستقبل-
ال����رواب����ي -ال���ع���ب�ي�ر -ال�شمو�س-
ال���ب�������ش���ائ���ر -ال����ع��ل�ا -الينابيع-
ومدر�سة اليمامة للتعليم الأ�سا�س
) .وا�شتمل احلفل على العديد من
الفعاليات مثل ن�شاط ا�ستعرا�ضي

ل��ل��أط����ف����ال م����ن ك���اف���ة الريا�ض
امل�شاركة ،و م�سابقات يف اجل��ري و
اجلمباز  ،وقفز احلواجز وغريها
م���ن الأل����ع����اب ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���س��ب من
الأط�����ف�����ال ،ك���م���ا مت ت����وزي����ع عدد
م��ن ال�ب�رو����ش���ورات و ال�����ورود على
احل�ضور .
ويف ختام االحتفال قام نائب قائد
ع��ام �شرطة ر�أ����س اخليمة بتوزيع
ال��ه��داي��ا و امل��ي��دال��ي��ات و اجلوائز
على الفرق الفائزة و على الأطفال

امل�شاركني يف املهرجان ،مثمناً دور
منطقة ر�أ����س اخليمة التعليمية
يف تعليم الن�شئ واملحافظة عليهم
و ت��وف�ير ك��ل م��ا ه��و مفيد لهم يف
جو من االهتمام و الرعاية التامة
ل��ه��م ،ك��م��ا ت��ق��دم بال�شكر لرو�ضة
الإخ��اء الحت�ضانها ه��ذا املهرجان
ل��ل��ع��ام اخل��ام�����س ع��ل��ى ال���ت���وايل و
�إظ���ه���اره ب�����ص��ورة م�����ش��رف��ة تعك�س
مدى النجاح الذي حتقق من عام
لآخر.

بلدية ر�أ�س اخليمة تغلق كافترييا ب�سبب زيت القلي
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

ق��ررت بلدية ر�أ���س اخليمة �أم�س
اغ�لاق كافرتيا وفر�ضت غرامة
ك��ب�يرة ع��ل��ى ���ص��اح��ب��ه��ا الرتكابه
ال��ع��دي��د م��ن امل��خ��ال��ف��ات ال�ضارة
ب��ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وك�����ش��ف��ت عن
ت�����ش��دي��د الإج�������راءات التفتي�شية
على جميع املن�ش�آت الغذائية ملنع
ت��ك��رار مثل ه��ذه املخالفات التي
لها ت���أث�يره��ا ال�����س��يء على �صحة
امل�ستهلكني .وق����ال م��ب��ارك علي
ال�شام�سي رئي�س دائ���رة البلدية
�إن الدائرة لن تتهاون يف تطبيق

�أق�صى العقوبات لردع املخالفني
خ��ا���ص��ة يف ال�������ش���روط ال�صحية
وال��ق��وان�ين ال��ت��ي ت�ضمن �سالمة
املادة الغذائية حتى و�صولها ليد
امل�ستهلك ،ويف ح��ال التالعب �أو
ال��غ�����ش وال��ت��دل��ي�����س ف����إن البلدية
لديها الآلية الالزم ملكافحة هذا
التالعب حيث ت�صل العقوبة �إىل
الإغ��ل�اق النهائي يف ح��ال تكرار
مثل هذه املخالفات.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال خليفة حممد
امل���ك���ت���وم م���دي���ر �إدارة ال�صحة
ال���ع���ام���ة وال��ب��ي��ئ��ة ب��ال��ب��ل��دي��ة �إن
املفت�شني �ضبطوا عدة خمالفات

ترتكبها اح��دى الكافرتيات من
���ض��م��ن��ه��ا �إع�������ادة ا����س���ت���خ���دام زيت
ال���ق���ل���ي ال����ق����دمي ب���ع���د ت�صفيته
ون��زع تواريخ ال�صالحية لأ�سياخ
الكباب �إىل ج��ان��ب �ضبط فواكه
تالفة ت�ستخدم يف الع�صائر كما
���ض��ب��ط امل��ف��ت�����ش��ون حل���وم مطهية
�سابقا وي��ع��اد ت�سخينها للزبائن
على �أن��ه��ا ط��ازج��ة و�أ���ض��اف :هذه
املخالفات �ضارة بال�صحة العامة
وعلى اجلمهور م�س�ؤولية كبرية
يف مراقبة مثل هذه الكافرتيات
والإب��ل��اغ ع��ن �أي خم��ال��ف��ات يتم
ر����ص���ده���ا الت����خ����اذ ال����ل���ازم كون

املت�أثر دائما بتلك املخالفات هو
امل�ستهلك وال����ذي ال يكت�شف يف
غالب الأمر هذه املخالفات نظراً
لت�أثري ال��ن��ار عليها �أث��ن��اء عملية
الطهي ،الفتاً �إىل �أن الكثري من
ال��ك��اف�تري��ات وامل��ط��اع��م ملتزمة
ب��ال��ق��وان�ين وبع�ضها غ�ير ملتزم
وهمه اال�سا�سي حتقيق املكا�سب
ح��ت��ى ل���و ك����ان ذل����ك ع��ل��ى �صحة
النا�س و�صحة امل�ستهلك.و�أكد �أن
ال��ف�ترة املقبلة �ست�شهد ت�شديد
�إج������راءات التفتي�ش ع��ل��ى جميع
منافذ بيع املواد الغذائية للت�أكيد
م����ن ����س�ل�ام���ة امل��������واد الغذائية

و�����س��ل�ام����ة ت�����اري�����خ �صالحيتها
وك��ذل��ك ع��دم التهاون يف تطبيق
ق��وان�ين الإ���ش�تراط��ات ال�صحية.
وكانت البلدية قد �أغلق اال�سبوع
امل��ا���ض��ي م��ط��ع��م��ا وف��ر���ض��ت علي
���ص��اح��ب��ه غ���رام���ة ك���ب�ي�رة ب�سبب
ع���دم ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى الرتخي�ص
�إىل جانب خمالفات �أخرى �أهمها
عدم وج��ود بطاقات �صحية لدى
العمال �إىل جانب عدم �صالحية
املكان ليكون مطعما ب�سبب �ضيق
امل�ساحة  ،م�شرياً �إىل �أن البلدية
ل���ن ت�����س��م��ح ب�����أي جت�����اوزات تكون
على م�صلحة اجلمهور.

•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

�ضمن خطط وا�سرتاتيجيات وزارة الداخلية الرامية
�إىل احلفاظ على �أمن وا�ستقرار املجتمع ،وبتوجيهات
ال��ل��واء ال�شيخ طالب ب��ن �صقر القا�سمي ،قائد عام
���ش��رط��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ����ض���رورة ن�����ش��ر الثقافة
الأم��ن��ي��ة � ،أط��ل��ق��ت �إدارة ال�شرطة املجتمعية بر�أ�س
اخليمة حملة توعوية �شاملة حول خماطر ا�ستخدام
ال�سالح الأبي�ض واملوجهة لطلبة امل��دار���س بالإمارة
وت�ستمر ملدة �شهر.
و�أك���د العقيد ���س��امل العلكيم ال��زع��اب��ي ،م��دي��ر �إدارة
ال�شرطة املجتمعية،على �أهمية احلملة م�شريا اىل
التجهيزات التي �سبقت احلملة قائال  :قبل احلملة
مت عقد اجتماعات تن�سيقية عديدة مع كافة الأفرع
اجلغرافية مبراكز ال�شرطة ال�شاملة بالإمارة ،لو�ضع
خطة ت��وع��وي��ة ح��ول خم��اط��ر ال�����س�لاح الأب��ي�����ض ك ً
ال
ح�سب منطقة اخت�صا�صه ،وذل��ك م��ن خ�لال �إقامة
املحا�ضرات لتوعوية طلبة املدار�س و�أولياء الأمور،
وتوزيع الربو�شورات التوعوية على �سائقي املركبات
وداخل امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية منها واخلا�صة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إع�����داد ف��ي��ل��م ت��وع��وي ي��ب�ين خماطر
ا�ستخدام ال�سالح الأبي�ض ون�شر بع�ض الإر�شادات
والتوجيهات ال�ضرورية والواجب اتباعها للحد من
اال�ستخدام اخلاطىء لها مما يت�سبب بوقوع حاالت
وفاة �أو �إ�صابات بليغة .
و�أو�������ض������ح �إن احل���م���ل���ة ت����ه����دف ب����ال����درج����ة الأوىل
لن�شرالتوعية بني ال�شباب ،وغر�س القيم الإيجابية
يف نفو�سهم ،م�شرياً �إىل ان احلملة ت�أتي �ضمن �أهداف
ال�����وزارة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى االهتمام

ب�����ش��ري��ح��ة ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ة ،وب��ي�ن ب������أن احلملة
رك��زت على تعميق التعاون بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
والثقافية والأمنية .
واعترب مدير �إدارة ال�شرطة املجتمعية ب�شرطة ر�أ�س
اخليمة �أن اال�ستخدام غري امل�شروع لل�سالح الأبي�ض
يعد �سلوكاً غري عقالين غالباً ما يلج�أ �إليه الأ�شخا�ص
غري املتوافقني مع حميطهم اخلارجي ،بحيث يكون
رد فعلهم قوياً وعنيفاً جت��اه �أي موقف ،ال �سيما يف
وجود �سالح �أبي�ض يف حوزة مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
وعزا العقيد الزعابي جنوح بع�ض ال�شباب ال�ستخدام
ال�سالح الأبي�ض ،والتع ّر�ض �إىل زمالئهم� ،إىل �إدمان
الأل��ع��اب الإل��ك�ترون��ي��ة ،وم�شاهدة الأف�ل�ام الأجنبية
ي�شجع كثري منها على ا�ستخدام العنف ،واللجوء
التي ّ
�إىل ال�سلوك غري ال�سوي يف عالقاتهم مع الآخرين.
وذكر �أن �شرطة ر�أ�س اخليمة عمدت منذ �سنوات �إىل
تكثيف الدوريات الأمنية يف املناطق ال�سكنية ومراقبة
التجمعات ال�شبابية غري امل�ألوفة و�ضبط من تكون
بحوزتهم �أ�سلحة بي�ضاء يف م�سعى منها للت�صدي
لهذه الفئات قبل ارتكابها �أي فعل �إجرامي ،وكذلك
ب��ح��ث��ت يف م�سببات ال��ع��ن��ف وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من
انت�شاره عرب الو�سائل التوعوية ومد ج�سور التوا�صل
م��ع الأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع م��ن خ�ل�ال ال�برام��ج الأمنية
والتوعوية املختلفة.
مطالباً الأه���ايل و�أول��ي��اء الأم���ور مبنع �أبنائهم من
حمل هذه الأ�سلحة ،حتى ال تكون نقمة عليهم وعلى
م�ستقبلهم ،و�ضرورة مراقبتهم ومعرفة �أ�صدقائهم،
و�س�ؤالهم عن وجهتهم ،خ�صو�صاً �إذا كان ذلك يف �أوقات
مت�أخرة م��ن الليل ،حفاظاً عليهم م��ن االنحرافات
ال�سلوكية وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماجيك لالزياء
والعطور رخ�صة رقم CN 1428843:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سبيل �سيف البلو�شي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي عبداهلل �سعيد اليحيائي
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/اجلوهرة
البي�ضاء العمال البال�سرت وال�سرياميك
رخ�صة رقم CN 1148808: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)

�إعــــــــــالن

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النزاع للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1229781:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سامل ابوبكر �سامل بن حمفوظ ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن عبداهلل ح�سن جا�سم احلمادي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  40*60اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/النزاع للمقاوالت العامة

�إعــــــــــالن

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

الغاء اعالن �سابق

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

�إعــــــــــالن

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة عتيقة
رخ�صة رقم CN 1023513:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة عتيقة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة �سمري
رخ�صة رقم CN 1031444:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*2.50
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة �سمري

اىل /عتيقة مل�ستح�ضرات التجميل

اىل /كافترييا ال�شاي الطازج

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع م�ستح�ضرات وم�ستلزمات التجميل  -بالتجزئة ()4772008
تعديل ن�شاط/حذف بقالة ()4711003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط/ا�ضافة كافترييا ()5610003
تعديل ن�شاط/حذف بقالة ()4711003
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  10732بتاريخ 2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

ATEEQA GROCERY

SAMEER GROCERY

FRESH TEA CAFETERIA

ATEEQA COSMETICS

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيون نك�ست
رخ�صة رقم CN 1039511:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/نيون نك�ست

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النجوم اخلم�سة للتنجيد
رخ�صة رقم CN 1077006:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/النجوم اخلم�سة للتنجيد

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1065206باال�سم التجاري امل�ساير لل�صيانة
العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح ال�صناعية املالك �سيف مع�ضد ديني الكعبي م
 11ق  164خمزن  6اىل ابوظبي م�صفح امل�صفح ال�صناعية م  40قطعة  59بناية
النخوة الدارة العقارات وال�صيانة العامة
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االثاث امل�ستعمل  -بالتجزئة ()4774001
تعديل ن�شاط/حذف تنجيد االثاث املنزيل ()9524003
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مغ�سلة نيو فابريك ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1171531:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمعه حممد عبيد اخلمريي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زبري حممد كوتي ثوتو�سري
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*2
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/مغ�سلة نيو فابريك ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل رمال ال�صحراء لكوي املالب�س
رخ�صة رقم CN 1034195:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل رمال ال�صحراء لكوي املالب�س

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمبز عبداهلل نور
رخ�صة رقم CN 1016743:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة را�شد �سامل حممد عنيرب الزعابي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �سلطان حممد املرزوقي
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 4*1
تعديل ا�سم جتاري:من/خمبز عبداهلل نور

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماوننت
جت خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم CN 1176204: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

ALNAZAH GENERAL CONTRACTING

اىل/النزاع ل�صيانة اجهزة التكييف

ALNAZAH AIR CONDITIONER MAINTENANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�صناعية اجلديدة حمد
املزروعي اىل ابوظبي م�صفح م  14ق  16م�ستودع رقم  22املالك ورثة حممد هالل
عبيد الظاهري
تعديل ن�شاط/ا�ضافة �صيانة اجهزة التكييف املركزي ()4329902
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

NEW FABRIC LAUNDRY LLC

اىل/مغ�سلة نيو فابريك

NEW FABRIC LAUNDRY

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

DESERT SAND DRESS IRONING SHOP

اىل /م�صبغة رمال ال�صحراء
DESERT SAND LAUNDRY

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع زايد الثاين بناية �سلطان بن حجي
القبي�سي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع حمدان ح �ش  10املالك �سعيد حممد
خلف املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�ضافة غ�سيل املالب�س ()9601002
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)

NEON NEXT

FIVE STAR UPHOLSTERY

اىل /النجوم اخلم�سة لالثاث امل�ستعمل

FIVE STAR USED FURNITURE

اىل /نك�ست نيون

NEXT NEON

�إعــــــــــالن

ABDULLA NOOR BAKERY

اىل/نور ال�شعبية للمالب�س والهدايا
NOOR ALSHAABIYA GARMENTS & GIFTS

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(ابوظبي)
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العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
جنم املن�صورة للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1135785: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/العفراء لتجارة
االدوية البيطرية رخ�صة رقمCN 1318416:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �شرقي �شنوح العامري ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حممد الدحبه احل�سيني العفاري
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/درة ال�شمال للنظافة واملقاوالت
العامة والعقارات رخ�صة رقم CN 1210436:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ذياب عي�سى فرج عي�سى الفالحي ()%50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حميد حممد �سامل هويدن ال�شام�سي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /حميد حممد �سامل هويدن ال�شام�سي من  %100اىل %51
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  40*20اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/درة ال�شمال للنظافة واملقاوالت العامة والعقارات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

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/امل�ستقبل �سوبر
ماركت ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1104489:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمد ثاين حارب جمعه الظاهري ()%51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف معي�ض حمد هادي عامر االحبابي
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى
بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دبي
الوطنية لالن�شاءات  -فرع  -ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1182960: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/م�ؤ�س�سة نور االيام لل�صيانة
والنقليات العامة رخ�صة رقم CN 1134428:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*2اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة نور االيام لل�صيانة والنقليات العامة

�إعــــــــــالن

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة �سعيد حممد �سعيد
للمقاوالت العامة رخ�صة رقم CN 1010610:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*2اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/م�ؤ�س�سة �سعيد حممد �سعيد للمقاوالت العامة
اىل /م�ؤ�س�سة �سعيد حممد �سعيد لل�صيانة العامة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وادي القوع للخياطة واالقم�شة
رخ�صة رقم CN 1167834:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/وادي القوع للخياطة واالقم�شة
WADEY AL QOUA TEXTILES & TAILORING

SAEED MOHAMMED SAEED GEN. CONTRACTING EST

اىل /تنعم لتجارة االدوات املنزلية

تعديل عنوان/من العني العني ال�صناعية بناية علي عمران م�سعود املعمري
اىل العني العني الوقن بناية امينه عبدالرحمن حممد
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

TANNAM HOUSEHOLD TRADING

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االدوات واالواين املنزلية  -بالتجزئة ()4759007
تعديل ن�شاط/ا�ضافة بيع االلعاب ولعب االطفال  -بالتجزئة ()4764001
تعديل ن�شاط/حذف بيع املن�سوجات واالقم�شة  -بالتجزئة ()4751001
تعديل ن�شاط/حذف تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية فئة ثانية ()1410907.2
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

DRAT ALSHAMAL OF CLEANLINESS AND GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE

اىل/درة ال�شمال للنظافة واملقاوالت العامة والعقارات ذ.م.م

DRAT ALSHAMAL OF CLEANLINESS AND GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE LLC

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

NOOR AL AYAM MAINTENANCE & GENERAL TRANSPORTING EST

اىل /م�ؤ�س�سة ج�سيورة للنقليات العامة
GESAORH GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ن�شاط/ا�ضافة جمع ونقل مياه املجاري ()3811002
تعديل ن�شاط/حذف ال�صيانة العامة للمباين ()4329901
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة
غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية(العني)
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�أخبـار الإمـارات
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طالبات ماج�ستري علم النف�س ال�سريري يختتمن برنامج التدريب العملي يف املركز الوطني للت�أهيل
•• �أبوظبي-وام:

اختتم املركز الوطني للت�أهيل يف مقره يف �أبوظبي الربنامج التدريبي
الأول املخ�ص�ص لطالبات ماج�ستري علم النف�س ال�سريري الإكلينيكي
يف كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف جامعة الإم��ارات .و�أكد �سعادة
الدكتور حمد الغافري مدير عام املركز الوطني للت�أهيل خالل حفل
اختتام الربنامج التدريبي ال��ذي �أق��ام��ه امل��رك��ز للطالبات امل��ت��درب��ات..
�أن جن��اح ال�برن��ام��ج وحتقيقه الأه����داف املطلوبة ج��اء نتيجة مل�ستوى
ال��وع��ي مبخاطر امل��خ��درات وم��ر���ض الإدم����ان ب�ين جميع فئات املجتمع
حيث تعترب ه��ذه ال�برام��ج التدريبية ن��واة حقيقية لتخريج مزيد من

الطلبة املواطنني القادرين على العمل يف جمال عالج وت�أهيل مر�ضى
الإدم���ان .و�أ���ش��اد الغافري مب�ستوى التعاون املثمر بني املركز وجامعة
الإم��ارات يف تطوير مناهج تدريبية تتنا�سب مع برامج وخطط العالج
والت�أهيل التي يطبقها املركز وم�ستوى احلما�س الذي �أبدته الطالبات
املتدربات �أث��ن��اء مراحل التدريب املختلفة التي ا�ستمرت � 300ساعة
عمل �إكلينيكية تت�ضمن تطبيق االختبارات النف�سية وا�ستخراج النتائج
وقراءات يف علم النف�س وحما�ضرات علمية ومهنية و�إ�شراف عملي على
الأداء الإكلينيكي �إ�ضافة ملهارات عديدة ت�شمل �أن�شطة وجل�سات عالجية
وور�ش عمل وبرامج عالج مر�ض الإدمان والوقاية منه وغريها .وتقدم
الدكتور الغافري يف ختام احلفل بال�شكر �إىل جميع خ�براء وموظفي

امل��رك��ز ال��ذي��ن �ساهموا ب�شكل ف��ع��ال يف ت��ق��دمي ال��ت��دري��ب ال�ل�ازم و�إلقاء
املحا�ضرات والإ�شراف على الأداء الإكلينيكي و�إىل الطالبات املتدربات
على االه��ت��م��ام واحل��م��ا���س لال�ستفادة م��ن جميع اخل�ب�رات امل��ت��وف��رة يف
املركز واالطالع على النواحي العملية يف جمال علم النف�س الإكلينيكي
والدعم املتوا�صل من جامعة الإمارات لدعم �سبل و�أن�شطة حماربة �آفة
املخدرات وعالج مر�ضى الإدمان .من جانبهن �أ�شادت الطالبات املتدربات
بامل�ستوى العلمي واملهني الذي و�صل �إليه املركز الوطني للت�أهيل ومدى
ا�ستفادتهن من املمار�سات العملية واالطالع املبا�شر على برامج وخطط
وجل�سات العالج والت�أهيل واملحا�ضرات وور���ش العمل التي �ساهمت يف
دعم و�صقل املنظومة الأكادميية لديهن.

اخلارجية تبحث العالقات
الثنائية مع جنوب �أفريقيا

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة عبداهلل �سليمان احلمادي مدير �إدارة ال�ش�ؤون
الأفريقية يف مكتبه يف دي���وان ع��ام ال��وزارة���..س��ع��ادة مارتن
�سالبر مدير �إدارة دول اخلليج يف وزارة اخلارجية يف جنوب
�أفريقيا .ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �أه��م املو�ضوعات ذات
الإهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز التعاون بينهما على خمتلف
الأ���ص��ع��دة وال��ت��ي ت�سهم يف حتقيق امل�صلحة امل�شرتكة لدى
البلدين ال�صديقني .ح�ضر املقابلة �سعادة كيفني �أو�ستويزن
القائم بالأعمال يف �سفارة جنوب �أفريقيا لدى الدولة.

ال�شعفار يفتتح فعاليات االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين
•• ابوظبي – ف�ؤاد علي

يف اط��ار االح��ت��ف��ال باليوم العاملي
للدفاع امل��دين حتت �شعار الدفاع
املدين وحت�ضري اجلمعيات املدنية
للوقاية من الكوارث افتتح الفريق
�سيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة ف���ع���ال���ي���ات االحتفال
وامل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي وذل�����ك �صباح
الأم�س بفندق يا�س يف ابوظبي .
و�أك����د ال��ف��ري��ق �سيف ال�شعفار �أن
ج��ه��از ال���دف���اع امل����دين يف الدولة
ي��ح��ظ��ى ب���إه��ت��م��ام ب���ال���غ م���ن قبل
القيادة العليا بالدولة و تبذل وزارة
الداخلية جهوداً كبرية بتوجيهات
من الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي��ر الداخلية م��ن �أجل
النهو�ض مب�ستوى و�أداء �أجهزة
الدفاع امل��دين ومنت�سبيها ملواكبة
املنجزات احل�ضارية التي ت�شهدها
ال�����دول�����ة يف امل�����ج�����ال ال���ع���م���راين
وال�صناعي والإن�شائي �سعياً منها
لتبقى على جاهزية عالية والقيام
بدورها على �أف�ضل وجه.
وق���ال �إن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للدفاع
امل������دين ب���ال���دول���ة ����ش���ه���دت خالل
الأعوام املا�ضية ،تطوراً كبرياً عرب
ت�أهيل الكوادر الب�شرية واال�ستعانة
ب�أحدث الأجهزة واملعدات م�ضيفاً
�أن منت�سبي الدفاع املدين بالدولة
ي��ب��ذل��ون ج��ه��وداً ك��ب�يرة ومتميزة
يف ���س��ع��ي��ه��م ل���ت���وف�ي�ر ال�سالمة
العامة وحماية الأرواح واملمتلكات
والرثوات الوطنية.
و�أ���ش��ار �إىل �أن �سعي جهاز الدفاع
امل�������دين ل��ت��ف��ع��ي��ل ال�������ش���راك���ة مع
اجل��م��ع��ي��ات امل���دن���ي���ة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املختلفة عرب ع��دة �آليات
منها ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�شكيل الفرق
التطوعية وتدريبها على عمليات
الإنقاذ لتكون رديفاً لفرق الدفاع
املدين مما ي�سهم يف رفع م�ستوى
ال���وع���ي ل����دى اجل���م���ه���ور وي�شكل
ل��دي��ه��م ث��ق��اف��ة ع��ال��ي��ة ت��ت��ي��ح لهم
ال��ت�����ص��رف ع��ن��د وق�����وع ال���ك���وارث
والتعامل معها وبخا�صة اال�ستعداد
الحتمال وقوعها.
ودعا الفريق ال�شعفار �إىل امل�شاركة
ال��ف��اع��ل��ة يف دع����م ج���ه���ود الدفاع
امل����دين يف احل���ف���اظ ع��ل��ى �سالمة
�أبناء الوطن من خالل اال�ستفادة
من برامج الدفاع املدين التوعوية
والإر������ش�����ادي�����ة ل��ت��ج��ن��ب ال����ك����وارث
واملخاطر الناجمة عنها.

اللواء �سيف عبد اهلل ال�شعفار

اللواء را�شد ثاين املطرو�شي

العقيد جا�سم حممد املظرب

ووج�������ه حت���ي���ة ت���ق���دي���ر لعنا�صر
الدفاع املدين على ما يبذلونه من
جهود خمل�صة ومتميزة يف توفري
ال�سالمة العامة ،وحماية الأرواح
واملمتلكات والرثوات الوطنية وما
يتحملونه من م�س�ؤوليات ج�سام
يف مواجهة املخاطر حيث يعملون
يف ظروف �صعبة تتطلب ال�شجاعة
والإق�����دام وال���ق���درة ع��ل��ى التعامل
ب�أق�صى درجات الكفاءة واجلاهزية
لإن��ق��اذ الأرواح وتقليل اخل�سائر
م����ن خ��ل��ال ����س���رع���ة اال�ستجابة
وال�سيطرة على املواقف احلرجة.
وح�������ض���ر احل����ف����ل ال�����ل�����واء نا�صر
خلريباين النعيمي الأم�ين العام
ملكتب �سمو ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة واللواء
الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل
وزارة الداخلية امل�ساعد للموارد
واخل�����دم�����ات امل�������س���ان���دة وال����ل����واء
خ��م��ي�����س ���س��ي��ف ب���ن ���س��وي��ف مدير
ع��ام ال�شرطة اجلنائية االحتادية
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال���ل���واء �أحمد

نا�صر الري�سي مدير عام العمليات
املركزية ب�شرطة �أبوظبي واللواء
را���ش��د ث��اين املطرو�شي ،قائد عام
ال���دف���اع امل����دين ب��الإن��اب��ة وحممد
خلفان الرميثي مدير عام الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
وال��ك��وارث والعميد �صالح العايد
م���دي���ر ال����ع��ل�اق����ات والإع�����ل����ام يف
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع املدين
وال��ع��ق��ي��د ���س��ع��د ال��دو���س��ري مدير
م��ك��ت��ب م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع املدين
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
واملديرون العامون للدفاع املدين
بالدولة والعقيد الدكتور جا�سم
حم��م��د امل����ظ����رب ،رئ��ي�����س اللجنة
العليا املنظمة لالحتفال .
وقال اللواء را�شد املطرو�شي قائد
العام للدفاع املدين بالإنابة نحتفل
اليوم ومعنا دول العامل املختلفة
باليوم العاملي للدفاع املدين حتت
�شعار حت�ضري اجلمعيات املدنية
للوقاية من ال��ك��وارث تعبرياً عن
ت��ق��دي��ر امل��ج��ت��م��ع��ات ل����دور �أجهزة

ال��دف��اع امل���دين يف حماية الأرواح
و����س�ل�ام���ة امل��م��ت��ل��ك��ات وال��ب��ي��ئ��ة يف
خمتلف الظروف.
و�أك�������د �أن ج���ه���از ال����دف����اع امل����دين
منذ ت�شكيله حظي برعاية ودعم
قيادتنا العليا ومتابعة متوا�صلة
من القيادة ال�شرطية مما �أ�سهم يف
حتقيق �أف�ضل املمار�سات.
و�أ�شاد املطرو�شي باجلهود امل�شرتكة
ب�ي�ن ال���دف���اع امل�����دين واجلمعيات
امل��دن��ي��ة ح��ي��ث ت�����س��اه��م يف تعزيز
الثقافة الوقائية يف املجتمع وفتح
�آفاق جديدة للتن�سيق بني الدفاع
امل��دين و�أجهزة �إدارة الكوارث من
جهة وب�ين اجلمعيات املدنية من
ج��ه��ة �أخ�����رى وت�����ش��ك��ل الإجن�����ازات
املتحققة والأه���داف النبيلة التي
ن�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا م��ع��ك��م ج����زءاً
ح��ي��وي��اً م���ن ر�ؤي�����ة ال���دف���اع املدين
جلعل الإم����ارات �أح��د �أف�ضل دول
العامل يف الأمن وال�سالمة.
ب��د�أ بعد الإنتهاء من الإحتفالية
امل���ل���ت���ق���ى ال���ع���ل���م���ي ع���ل���ى هام�ش

االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للدفاع
املدين حيث تر�أ�س املقدم الدكتور
���ص�لاح عبيد ال��غ��ول م��دي��ر مركز
دعم اتخاذ القرار بالقيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي جل�سة العمل التي
مت خاللها عر�ض ومناق�شة �سبع
�أوراق عمل من خمتلف الأجهزة
امل��دن��ي��ة وق���دم ال��ل��واء را���ش��د ثاين
املطرو�شي ورقة العمل الأوىل
حول �إجراءات الدفاع املدين لإدارة
الأزم���ات وال��ك��وارث وه��ى كثرية ال
ت��ع��د و ال حت�صى وه��ن��اك عن�صر
امل��ف��اج���آت ف��ي��م��ا ي��خ�����ص احل����وادث
وه��ى اح��دى التحديات الرئي�سية
ال��ت��ي ت��واج��ه العاملني يف الدفاع
املدين والإنقاذ واجلهات امل�ساندة
.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال����ل����واء املطرو�شي
 5ن���ق���اط رئ��ي�����س��ي��ة ت�����ش��ك��ل عماد
ال�����دف�����اع امل�������دين وه�����ى احلماية
وال����وق����اي����ة والإن�����ق�����اذ والإط����ف����اء
والإخ��ل�اء وق�سمت وف��ق��اً للخطة
الإ����س���ت�ي�رات���ي���ج���ي���ة امل��ن��ب��ث��ق��ة من
ال��������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة م�����ض��ي��ف��اً �أن
ال���ك���وارث ب���دوره���ا ق�سمت �إىل 3
�أج������زاء م���ا ق��ب��ل ال���ك���ارث���ة و�أث���ن���اء
الكارثة وبعد الكارثة وهى ت�ؤخذ
يف الإعتبار للقيادات امليدانية يف
�أعمالهم .
�أم������ا يف جم�����ال ال���ت���وع���ي���ة تعترب
العن�صر الأول يف �أي ع��م��ل �أكان
مدنياً �أم ع�سكرياُ وهى �أحد �أجزاء
ت��ق��ل��ي��ل امل���خ���اط���ر ع���ل���ى امل�ستوى
ال�سكاين و تقليل اجلهد املبذول
يف التعامل مع الكوارث وبالتوعية
ن�����س��ت��ط��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �أرواح
و�سالمة الأفراد وتقليل اخل�سائر
وترون يف البلدان الفقرية يف حالة
ح����دوث ال���ك���وارث جت���د اخل�سائر
ك���ب�ي�رة ج������داً ب��ي��ن��م��ا يف البلدان
امل��ت��ق��دم��ة م��ث��ل ال���والي���ات املتحدة
ثقافة التنب�ؤ قبل حدوث احلوادث
قلل من اخل�سائر الب�شرية واملادية
وه�����ذا ي��ع��ن��ي �أن امل��ج��ت��م��ع يف �أمت
الإ���س��ت��ع��داد للتعامل م��ع الكوارث
الب�شرية والطبيعية .
و�أع���ل���ن ال���ل���واء امل��ط��رو���ش��ي قائد
ال������دف������اع امل��������دين ب�����الإن�����اب�����ة عن
ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية للدفاع املدين
امل�ستقبلي يف ع���ام  2030حيث
ي�شكل ع��دة ف��رق ل��درا���س��ة تطوير
ال����دف����اع امل������دين امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي مبا
يتوافق مع الإ�سترياجتية الدولة
وي��ت��م و���ض��ع ه���ذه ال�����ر�ؤى واليات
التطوير للأجيال التي ت�أتي من

ب��ع��دن��ا ون��در���س الأن م��ع اجلهات
امل�����ص��ن��ع��ة ل�ل��أن���ظ���م���ة والأج����ه����زة
امل�����س��ت��خ��دم��ة ل��دي��ن��ا �أك���ان���ت داخل
الدولة وخارجها .
و�أ�������ض������اف ����س���ت���ك���ون ه����ن����اك ف���رق
تدر�س هذه املحاور ترتكز املحاور
امل�ستقبلية ح��ول �إط��ف��اء ب�لا فرق
�إطفاء وحماية بيتك ومكتبك رهن
�إ�شارتك �أينما تكون داخل الدولة و
خارجها واملباين واملن�ش�آت تبلغ عن
احلوادث وحتمي نف�سها والتنفيذ
ي��ك��ون داخ��ل��ي و�أي�����ض��اً ن��ح��ن معك
ننقذك يف �أحلك و�أح��رج الظروف
دون �أن ن���دخ���ل ب��ي��ت��ك وكذلك
ل���ل���ج���دران  5ح����وا�����س ن�ست�شعر
اخلطر قبل وقوعه وتعاجله .
و�أو���ض��ح ال��ل��واء املطرو�شي �أن��ه مت
ت���وزي���ع خ��ط��ة الإغ����اث����ة والإن���ق���اذ
على م�ستوى ال����وزراء وال����وزارات
يف جمال خطط الدفاع امل��دين يف
الإخ�لاء والإي���واء والإ�سناد لدعم
جهاز الدفاع املدين وهناك مذكرة
ت��ف��اه��م م���ع ال�������وزرات احلكومية
خ��ا���ص��ة وزارة ال�����ص��ح��ة والتعليم
وال�ش�ؤون الإجتماعية م�ضيفاً �أن
�آخ���ر مت��ري��ن جمعت ك��ل اجلهات
وال������وزارات ون��ف��ذت يف �إم����ارة دبي
ح��ي��ث ك��ان��ت �أك��ب�ر ع��م��ل��ي��ة �إخ�ل�اء
و�أ���ش��ادت بها اجل��ه��ة املقيمة لهذا
التمرين وبالتعاون .
وتناولت ورق��ة العمل الثانية دور
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث يف الوقاية من
ال��ك��وارث قدمها الدكتور عبداهلل
حم���م���د ال�������ش���ي���ب���ة رئ���ي�������س وح����دة
ال���ت���دري���ب ال��ت��خ�����ص�����ص��ي بالهيئة
ت����ن����اول دور ال���ه���ي���ئ���ة يف حتديد
امل�����ص��ط��ل��ح��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بالكوارث
ع��ل��ى م��ت�����س��وى ال���دول���ة مو�ضحاً
�أن بريطانيا ا�ستغرقت � 30سنة
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لإعداد قانون ين�شئ هيئة للكوارث
وال���ط���وارئ على م�ستوى الدولة
من اعلى الهرم �إىل ادناه بينما يف
ال��دول��ة الإم���ارات العربية ان�شئت
قانون الهيئة يف غ�ضون �سنتني من
 2007وحتى  2011ومت تدريب
 47م��ت��درب يف ع��ام  2009وزاد
�إىل  241متدرب يف عام 2010
ويف ع���ام  341 2011متدرب
بينما ك��ان  2012ع��دد املدربني
 648متدرب ون�سعى �أن ن�صل �إىل
 1200م��ت��درب م��واط��ن يف عام
 2016وبلغت عدد ال��دورات بد ًء
من عام  2009وحتى نهاية العام
املا�ضي  78دورة .
وا�ستعر�ضت فوزية طار�ش مدير
�إدارة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة ب����وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ورق��ة العمل
الثالثة وتناولت دور وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف �إدارة الكوارث �أما
ورق�����ة ال��ع��م��ل ال���راب���ع���ة فتناولت
ال��دور امل�ساعد للجمعيات املدنية
لل�سلطات ال��ع��ام��ة ق��دم��ه��ا حميد
را�����ش����د ال�����ش��ام�����س��ي م���دي���ر �إدارة
الإغ���اث���ة وال���ط���وارئ ب��ال��وك��ال��ة يف
هيئة ال��ه�لال االح��م��ر الإماراتي
وا������س�����ت�����ع�����ر������ض امل�������ق�������دم حممد
عبداجلليل الأن�صاري رئي�س ق�سم
ف��ري��ق الإم����ارات للبحث والإنقاذ
بالقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
ورق���ة ال��ع��م��ل اخل��ام�����س��ة وتناولت
دور ف����ري����ق الإم�������������ارات للبحث
والإن���ق���اذ الإم����ارات����ي يف مواجهة
الكوارث والأزم��ات وتناولت ورقة
ال��ع��م��ل ال�����س��اد���س��ة دور اجلمعيات
امل��ه��ن��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة يف الأزم���������ات و
ال���ك���وارث ن��ح��و ���ش��راك��ة جمتمعية
مم���ي���زة ق��دم��ه��ا ال���دك���ت���ور �صالح
�سيف �سامل �آل علي ا�ست�شاري طب
الطوارئ والإ�سعاف وال��ك��وارث يف

07

ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�سلحة
وق���دم م�����س��ع��ود ي��و���س��ف احلو�سني
م���ن م���ؤ���س�����س��ة الإم��������ارات لتنمية
ال�شباب برنامج �ساند عر�ضاً حول
ر�ؤية ور�سالة و�إجن��ازات ون�شاطات
برنامج �ساند .
و�أو�صت اللجنة العلمية للملتقى
ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني
�أجهزة الدفاع امل��دين واجلمعيات
امل���دن���ي���ة و ال��ع��م��ل م���ع ال�شركاء
املعنيني لن�شر ثقافة وتطبيقات
ال���ت���ط���وع يف امل��ج��ت��م��ع واالرت����ق����اء
مب�����ه�����ارات امل���ت���ط���وع�ي�ن وتعزيز
ال��ت��وا���ص��ل ب�ين اجلمعيات املدنية
املعنية بالعمل التطوعي يف الدولة
ونظرياتها يف اخلارج للوقوف على
ال��ت��ج��ارب ال���رائ���دة وال�شخ�صيات
امل��ل��ه��م��ة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن ت�سهم يف
تعزيز العمل التطوعي وحتفيز
وت��وج��ي��ه ال�شباب الإم���ارات���ي نحو
امل���زي���د م���ن االن���خ���راط والإقبال
ع��ل��ى ه���ذا امل��ج��ال ودع����وة اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة املخت�صة �إىل تقدمي
املزيد من الدعم امل��ادي واملعنوي
للجمعيات امل��دن��ي��ة الن�شطة مبا
مي��ك��ن��ه��ا م����ن الإ�����س����ه����ام بفاعلية
يف �إع��������داد امل���ت���ط���وع�ي�ن وتطوير
مهاراتهم النظرية والعملية ،من
خ��ل�ال ب���رام���ج ومت����اري����ن عملية
متطورة وفقاً لأف�ضل املمار�سات
واملعايري العاملية يف هذا املجال.
�أو�����ص����ت �أي�������ض���اً ب������أن ي��ت��م تنظيم
زي����������ارات م���ت���ب���ادل���ة ب��ي�ن �أج����ه����زة
الدفاع امل��دين واجلمعيات املدنية
ل��ت��ع��ري��ف��ه��ا ب��خ��دم��ات و�إج�������راءات
الدفاع املدين يف خمتلف الظروف
وتعزيز �سيا�سات و�آل��ي��ات التعاون
والتن�سيق بني اجلانبني وغريها
من التو�صيات الهادفة لالرتقاء
مب�ستويات التطوير �إىل الأف�ضل.

وزير البيئة ي�صدر قرارا بتنظيم مرور وت�صدير �شحنات النفايات اخلطرة عرب حدود الدولة
•• دبي-وام:

�أ�صدر معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير البيئة
وامل��ي��اه ق����رارا ب�����ش���أن تنظيم م���رور وت�����ص��دي��ر �شحنات
ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة ع�ب�ر ح����دود ال����دول����ة .وق����د عرف
القانون االحتادي رقم  24ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية
البيئة وتنميتها  ..النفايات اخل��ط��رة ب�أنها خملفات
الأن�����ش��ط��ة وال��ع��م��ل��ي��ات املختلفة �أو رم��اده��ا املحتفظة
ب��خ��وا���ص امل����واد اخل��ط��رة م��ث��ل..ال��ب��ط��اري��ات والزيوت
امل�ستعملة والنفايات الطبية من خملفات امل�ست�شفيات
وال��ع��ي��ادات ب��ج��ان��ب ن��ف��اي��ات �إن���ت���اج الأح���ب���ار والأ�صباغ
والدهانات والنفايات التي يدخل يف تركيبها الر�صا�ص
�أو ال��ك��ادم��ي��وم �أو ال��زئ��ب��ق �أو ال��ن��ح��ا���س .وي���أت��ي �إ�صدار
القرار متا�شيا مع اتفاقية ب��ازل ب�ش�أن التحكم يف نقل
النفايات اخلطرة والتخل�ص منها عرب احل��دود والتي
تعترب الدولة طرفا فيها منذ عام ..1990فيما تهدف
الإتفاقية �إىل احلد من توليد النفايات اخلطرة وتعزيز
الإدارة ال�سليمة بيئيا لها �أينما كان مكان التخل�ص منها
بجانب احل��د من نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود
وذلك حلماية ال�صحة الب�شرية والبيئة من �أ�ضرارها.
ون�ص القرار على �أن��ه يحظر بغري ت�صريح كتابي من

ال��وزارة مرور �أو ت�صدير الو�سائل البحرية �أو اجلوية
�أوال�بري��ة التي حتمل النفايات اخلطرة وذل��ك بهدف
احلد من الأ�ضرار الناجمة عن عمليات مرور وت�صدير
�شحنات النفايات اخلطرة عرب حدود الدولة .كما ن�ص
على �ضرورة االلتزام ب�أحكام اتفاقية ب��ازل يف ت�صدير
ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة ع�بر احل����دود فيما ت�����س��ري �أحكام
ال��ق��رار على جميع النفايات اخل��ط��رة امل�صنفة �ضمن
اتفاقية بازل وال��واردة يف القرار .وتكمن خماطر هذه
النفايات يف �أنها عالية ال�سمية ع�سرية التحلل و يبقى
ت�أثريها على املدى البعيد مما يعني �أنها تتحلل ببطء
�شديد يف البيئة وه��ي تدخل ال�سال�سل الغذائية من
خالل املياه اجلوفية �أو الرتبة مما يجعلها تنتقل من
نوع اىل �آخر وت�صبح �أكرث تركيزا يف الطبيعة وهي �إذا
�أغرقت يف البحر ت�سببت يف تلوث مياهه ونفوق �أ�سماكه
و�أحيائه ورمبا عادت هذه املواد ال�سامة �إىل الإن�سان مرة
�أخرى من خالل ال�سال�سل الغذائية فت�ؤدي �إىل �إ�صابته
ب�أمرا�ض فتاكة وتلحق به وبالبيئة �آثارا �ضارة قد متتد
لعدة �سنوات .يذكر الذكر �أن القانون االحتادي رقم 24
ل�سنة  1999ب�ش�أن حماية البيئة وتنميتها قد حظر
ا�سترياد جميع �أنواع النفايات اخلطرة �أو التخل�ص منها
ب�أي �شكل يف بيئة الدولة.

ق�سم الإ�صالح الأ�سري مبحاكم دبي يبحث �سبل تعزيز التعاون مع �شركائه اال�سرتاتيجيني
•• دبي-الفجر:

ق��ام ق�سم اال���ص�لاح الأ���س��ري ب�����إدارة الأح����وال ال�شخ�صية
يف حم��اك��م دب����ي ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م��و���س��ع��ة م���ع ك ً
��ل�ا من
�إدارة الرتاخي�ص والرقابة بهيئة تنمية املجتمع ،و�إدارة
التنمية الأ���س��ري��ة ب����وزارة ال�����ش���ؤون االجتماعية وذل���ك يف
�إط��ار تعزيز ال�شراكة وبحث �سبل التعاون يف عملية �آلية
ال��ت��ق��ي��ي��م وامل��ت��اب��ع��ة والإ�����ش����راف ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف
جم��ال اال�ست�شارات الأ���س��ري��ة وا�ستثمارها يف رف��ع فعالية
وكفاءة الأداء الداخلي واملتبعة لدى الهيئة ووزارة ال�ش�ؤون

االجتماعية .وا�ستعر�ض ال��دك��ت��ور عبدالعزيز احلمادي
رئي�س ق�سم اال���ص�لاح الأ���س��ري يف حم��اك��م دب��ي دور ق�سم
الإ����ص�ل�اح الأ����س���ري يف ح��ل اخل�ل�اف���ات الأ���س��ري��ة بالن�صح
واملوعظة والإ�صالح بني املتخا�صمني وتوثيق نقاط التوافق
بينهم مبوجب اتفاقيات موثقة قابلة للتنفيذ الفوري وفق
ق��ان��ون الأح����وال ال�شخ�صية ،وامل�ساهمة املجتمعية بن�شر
الثقافة الأ�سرية ،والتوعية والتحذير من �أخطار و�أ�ضرار
اخل�لاف��ات الأ���س��ري��ة وال��ط�لاق على الأ���س��رة واملجتمع من
خالل كافة الو�سائل التثقيفية والإعالمية املتاحة ،و�إعداد
الدرا�سات والبحوث االجتماعية ذات ال�صلة.

حتت �شعار (تفوق مع جا�سكو)

جا�سكو تنظم حف ًال لتكرم الطالب واملعلمني مبدر�سة الغربية
•• املنطقة الغربية  -الفجر:

كرمت �شركة ابوظبي ل�صناعات
ال����غ����از ج��ا���س��ك��و ح��ب�����ش��ان جميع
ال���ط���ل���ب���ة امل���ت���ف���وق�ي�ن مبدر�سة
ال���غ���رب���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اال�سا�سي
وال���ث���ان���وي مب��دي��ن��ة زاي����د وكافة
املتميزين من الطالب واملعلمني
املتميز يف اط���ار (ب��رن��ام��ج تفوق
مع جا�سكو) حلثهم على التقدم
ال��درا���س��ي خ�لال ال��ع��ام الدرا�سي
احل����ايل وذل����ك يف اح��ت��ف��ال اقيم
ال��ي��وم باملدر�سة بح�ضور مر�شد
ح��ذي��ل��ي امل��ن�����ص��وري رئ��ي�����س ق�سم
ال�������ش����ؤون امل��ج��ت��م��ع��ي��ة – جا�سكو

حب�شان وع��ب��دال��ع��زي��ز املن�صوري
م����ن امل���ك���ت���ب االق���ي���م���ي للتعليم
يف ال��غ��رب��ي��ة وع���ب���داهلل احلمادي
مدير املدر�سة اىل جانب عدد من
امل�س�ؤولني واولياء امور الطالب
 .واك��د مر�شد حذيلي املن�صوري
ان ف��ع��ال��ي��ات ج��ا���س��ك��و م��ا���ض��ي��ة يف
دع��م �شريحة الطالب املتفوقني
والذين اح��رزوا التقدم يف املجال
العلمي م�شريا اىل اهتمام جا�سكو
بتطوير عالقتها وتفعيلها مع
املجتمع من خالل اقامة فعاليات
متعددة ثقافية وريا�ضية و�صحية
وبيئية وال�ترك��ي��ز على للطالب
باعتبار ان اال�ستثمار احلقيقي

هو بناء االن�سان كما انها �سباقة يف
يف دعم املجتمع يف كافة املجاالت.
والقى علي �سامل الهاملي من�سق
ال�������ش����ؤن امل��ج��ت��م��ع ك��ل��م��ة جا�سكو
حب�شان ا�شاد فيها بجهود القيادة
ال��ر���ش��ي��دة يف ب��ن��اء اج���ي���ال ق���ادرة
على حتمل امل�س�ؤولية من خالل
الرتكيز على التعليم وال��ذي له
الف�ضل يف تنمية املجتمع وتقدم
بال�شكر نيابة عن جميع اع�ضاء
�شركة اب��وظ��ب��ي ل�صناعات الغاز
امل�����ح�����دودة ج���ا����س���ك���و اىل مدير
مدر�سة الغربية و ا�سرة املدر�سة
ملا قدموه من تربية وتعليم وعلى
جهودهم يف رفع م�ستوى الطلبة.

ك���م���ا ال����ق����ى ع����ب����داهلل احل����م����ادي
م��دي��رة املدر�سة وج��ه ال�شكر اىل
جا�سكو على تبنيها م�شروع رائد
لدعم التعليم والطالب املتفوق
ك��م��ا ك����ان ل��ه��ا ت��وا���ص��ل دائ����م مع
م���ؤ���س�����س��ات��ن��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وتقدم
ك���ل م���ا ب��و���س��ع��ه��ا ل��دع��م وحتفيز
ط��ل�اب ال��ع��ل��م وال��ب��ح��ث العلمي
واالب��داع املهني يف كافة املجاالت
ع���ل��اوة ع���ل���ى ت���ك���رمي املتفوقني
من الطالب واملعلم املتميز الفتا
اىل ان جا�سكو تعترب ال�شريك
احلقيقي للمدر�سة طوال االعوام
ال�سابقة .وقدم التهنئة للطالب
وامل��ع��ل��م�ين امل��ك��رم�ين م�����ش�يرا اىل

ان ال��ت��ك��رمي وال��ت��ح��ف��ي��ز يغر�س
الطالب روح االنتماء اىل الوطن
وحب املثابرة والتناف�س من اجل
التقدم والرقي ويف ختام احلفل
مت تكرمي الطلبة وتوزيع �شهادات
التقدير واجلوائز على املكرمني
وت����وزي����ع ج����ائ����زة امل���ع���ل���م املتميز
والطالب املتفوق و�شمل التكرمي
111طالب من مرحلة التعليم
اال���س��ا���س��ي وال���ث���ان���وي وع����دد من
املعلمني امل��ت��م��ي��زي��ن .و�ستوا�صل
جا�سكو تكرمي الطلبة املتفوقني
يف ك���ل م���ن م��دي��ن��ة زاي�����د وليوا
واملرفا يف العام الدرا�سي احلايل
خالل االيام القادمة.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2012/840جت جز -م ت -ب� -أظ

مدعي /م�ؤ�س�سة فا�ست لتاجري ال�سيارات ل�صاحبها� /سعيد عمر يو�سف املهريي
اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :م�ؤ�س�سة املجموعة التجارية العامة اجلن�سية:
االمارات مو�ضوع الدعوى :مطالبة مالية بقيمة 9.699درهم املطلوب اعالنه/
م�ؤ�س�سة املجموعة التجارية العامة 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 8.30
�صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة مع�سكر �أل
نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/26

قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3380ت عمل -م ع -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /علي عرفة علي مهدي اجلن�سية  :م�صر املنفذ �ضده  :اليفار
للمقاوالت وال�صيانة العامة فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:
اليفار للمقاوالت وال�صيانة العامة فرع ابوظبي اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر
يف الدعوى رقم  2012/2225عم جز -م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

حماكم دبي
حماكمدبياالبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/399مدين كلي

اىل املدعى عليه -1/عبدالودود احمد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ماجد حامت مط�شر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة
حكمت بتاريخ  2013/2/25احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة  -وقبل
الف�صل يف املو�ضوع -باحالة ال��دع��وى اىل اخلبري املخت�ص �صاحب ال��دور يف
اجل��دول -ما مل ي�سمه االط��راف خالل ا�سبوع من تاريخ �صدور هذا احلكم-
لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدم دونها
من م�ستندات وذلك لتنفيذ املامورية وقدرت امانة قدرها  10.000درهم الزمت
املدعى بايداعها خزينة املحكمة .وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س
املوافق  2013/3/14ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة ch2. D.18
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/920جت كل -م ت-ب�-أظ
املتخ�ص�صة :املقاوالت والنزاعات االن�شائية

مدعي /م�ؤ�س�سة ال�صباح للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية وال�صحية ل�صاحبها ال�سيد /حممد
بطى حممد علي الرميثي اجلن�سية :االمارات مدعى عليه� :شركة ا�ستري االمارات لالعمال
االلكرتوميكانيكية ميثلها ال�سيد جو�سيبي مارينو واخرون اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :مطالبة مالية مببلغ وقدره  20.287.736مليون درهم  +الفائدة القانونية املطلوب
اعالنه/جو�سيبي مارينو عن نف�سه وب�صفته مدير ا�سرت االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية
ذ.م.م اجلن�سية :ايطاليا عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة اخلام�سة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
التجارية مبع�سكر �آل نهيان �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل.
�صدر بتاريخ 2013/2/25

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم  2013/40مد كل  -م ر -ب� -أظ

مدعي /عاي�ض �سعد عاي�ض حزام القحطاين اجلن�سية :االمارات مدعى عليه:
عبدالكرمي حممد عبداهلل اجلن�سية :ال�صومال مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مالية  725.000درهم املطلوب اعالنه/عبدالكرمي حممد عبداهلل اجلن�سية:
ال�صومال عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة دائرة الق�ضاء �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/03
قلم املحكمة املدنية

قلم املحكمة التجارية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/3ت �صلح -م ر -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /امل عبداللطيف قباين اجلن�سية :لبنان املنفذ �ضده :
حممود علي عبد ابوجرا�س اجلن�سية :االردن املطلوب اعالنه :حممود علي
عبد ابوجرا�س اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم وحدد لنظره جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات
التنفيذ اجلربي.
قلم التوفيق وامل�صاحلة

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
ق�سم التنفيذ

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/2233ت جتر -م ر -ت �-أظ)
طالب التنفيذ� /شركة ظفري للتنمية واملقاوالت اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده /حممد ب�شري الدادا اجلن�سية :كندا املطلوب اعالنهما -1:حممد
ب�شري الدادا اجلن�سية :كندا  -2لينا الدادا اجلن�سية :كندا عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/755جتاري-م ت� -س� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/24موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
االوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
ق�سم التنفيذ

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم3627و 2012/3619عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعيان -1/مع�سود ديوان حممد علي ديوان اجلن�سية:بنغالدي�ش -2حكيم
�شيخ حنيف �شيخ اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :حممد ميزان للمقاوالت
وال�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه/حممد ميزان للمقاوالت وال�صيانة العامة اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/20
قلم املحكمة العمالية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2013/54ت عام -م ر -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /ا�سماعيل عمر واويه اجلن�سية� :سوريا املنفذ �ضده  :حممد
علي احلمد ال�سراحني اجلن�سية� :سوريا املطلوب اعالنه :حممد علي احلمد
ال�سراحني اجلن�سية� :سوريا عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/154مد جز-ب �س -ب-
�أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا لنظر طلب
التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي
الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله,
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

العدد  10732بتاريخ2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية 2012/2439

اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية 2012/2439

اىل املحكوم عليه  -1 /ابراهيم علي ابراهيم حب�ش ليكن معلوما لديك بان
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 30
ابريل  2012يف الق�ضية رقم  2011/5501كلي بالزامك بدفع مبلغ وقدره
 3489092درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف ل�صالح املحكوم له :مارتي�س
�سيدين برتي وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل
برقم امل�شار اليه اعاله .لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�سب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذه ح�سب اال�صول.

اىل املحكوم عليه  -1 /كالفياليو كري�ستوفر جوكيم ليكن معلوما لديك بان
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 30
ابريل  2012يف الق�ضية رقم  2011/5501كلي بالزامك بدفع مبلغ وقدره
 3489092درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف ل�صالح املحكوم له :مارتي�س
�سيدين برتي وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل
برقم امل�شار اليه اعاله .لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ اليوم التايل ح�سب ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة
�ستتخذ بحقك االجراءات القانونية لتنفيذه ح�سب اال�صول.

اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ( 2010/1769مدين كلي) بوا�سطة الن�شر

رئي�س ق�سم التنفيذ

ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

حماكم دبي

رئي�س ق�سم التنفيذ

حماكم دبي

ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب حمكمة ع��ج��م��ان االحت��اي��ة االب��ت��دائ��ي��ة اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه /جولد
كري�ست للعقارات �ش م ح اقام املدعى/جو�ستني لويد كنت بوال مريا توملني كنت
جن�سيته :اململكة املتحدة عنوانه :مكتب املجموعة القانونية دب��ي -ب��رج خليفة
مكتب املجموعة القانونية دبي -برج خليفة .الدعوى برقم - 2010/1769مدين
 كلي -عجمان -ومو�ضوعها املطالبة بتعيني حمكم ونعلمكم بورود تقرير للمحكمواملطالبة بالت�صديق عليه .فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11.00املوافق يوم 17
من �شهر مار�س ل�سنة  2013وذلك للنظر يف الق�ضية بو�صفك مدعى عليه .حتريرا
يف 2013/2/24
قلم الكتاب

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكمدبياالبتدائية

حماكمدبياالبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2011/1670جتاري كلي
اىل املحكوم عليه� -1/شركة ترافيل زون لل�سياحة ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2012/11/12يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة متاين -مر�سى دبي م�ؤ�س�سة فردية بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغا وق��دره  133.920.54دره��م (مائة وثالثة وث�لاث��ون الفا وت�سعمائة
وع�شرون درهما واربعة وخم�سون فل�سا) وفائدة تاخريية بواقع � %9سنويا تبد�أ من
تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2011/9/25وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا .

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2012/935عمايل كلي
اىل املحكوم عليه -1/كان ميد الينز (����ش.ذ.م.م) جمهول حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2013/1/16يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /فرا�س ريا�ض حميدان بالزام املدعى عليها بان ت���ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
( 39395دره��م) و  7فل�س (ت�سعة وثالثون الف وثالثمائة وخم�سة وت�سعون درهما
و�سبعة فل�س) والفوائد القانونية عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
يف  2011/4/19عدا مبلغ التعوي�ض عن الف�صل التع�سفي فمن �صريورة احلكم نهائيا
وحتى متام ال�سداد تذكرة عودة ملوطنه على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا مامل
يلتحق بخدمة رب عمل �آخر وباملنا�سب من امل�صروفات وابقت املدعي من ن�صيبه منها
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .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 .

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/643عقاري كلي

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى  2012/559جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/برو باينت�س العاملية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي� /شركة
ت��وب �سوليو�شنز ذ.م.م قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة
حكمت بتاريخ  2013/2/26احلكم التمهيدي التايل :حكمت املحكمة  -وقبل الف�صل
يف املو�ضوع -بندب اخلبري الهند�سي �صاحب الدور ما مل يتفق الطرفان على ت�سميته
خالل ا�سبوع من تاريخه تكون مهمتة مطالعة �سائر اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما
ع�سى ان يقدمه الية اخل�صوم من دونها واالنتقال اىل مقر طريف الدعوى لالطالع
على م��ا لديهما م��ن اوراق ال��دع��وى وم�ستنداتها وح���ددت جل�سة  2013/3/12لنظر
الدعوى يف حالة عدم �سداد االمانة وجل�سة  2013/3/26يف حالة �سدادها وابقت الف�صل
يف امل�صاريف .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12ال�ساعة

ق�سم الق�ضايا التجارية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية -ادارة التنفيذ
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اخطار يف الق�ضية التنفيذية  -رقم  2012/1492تنفيذ عام

اىل املحكوم عليه�/شركة �سبيكرتوم للخدمات البرتولية عنوانه  :بالن�شر
ق��د �صدر �ضدك م��ن حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رق��م 2012/70
ل�صالح/م�ؤ�س�سة الباز العقارية مطالبة مالية ومبا ان املحكوم له قد
تقدم بطلب تنفيذ احلكم �سالف الذكر ودف��ع ر�سوم املحدد لذلك ,لذا
عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�شرة يوما من تاريخ ن�شر هذا
االعالن .كما نخطركم بانه قد مت حتديد جل�سة  2013/3/20حل�ضورك
ب����ادارة التنفيذ ال�ساعة (��� )8.30ص ويف ح��ال��ة تخلفك ع��ن احل�ضور
ف�ستتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� . .صدر بتوقيعي وختم
املحكمة بتاريخ .2013/2/26

القا�ضي /ه�شام الرتيكي

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3018ت عمل -م ع -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /حممد �سابي خان عبدالرزاق خان اجلن�سية :بنغالدي�ش
املنفذ �ضده  :التفاح االحمر لل�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب
اعالنه :التفاح االحمر لل�صيانة العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى
رقم  2012/1713عم جز-م ع -ب� -أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق
 2013/3/17موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
الثانية بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم العمايل

اىل املدعى عليهما� -1/شركة جمموعة فورت�شن لال�ستثمار ذ.م.م � -2شركة
برج العامل هولدينجز ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /الربتو
اميليو �سالومي داه��ب��ورا قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه وعليه نعلنكم بان
املحكمة حكمت بتاريخ  2013/2/24احلكم التمهيدي التايل :با�ستجواب املدعى
وح���ددت جل�سة  2013/4/14لإج��رائ��ة وكلفت امل��دع��ى ب��اع�لان امل��دع��ى عليهما
باحلكم واجلل�سة املحددة بالن�شر -وابقت الف�صل يف امل�صاريف .وح��ددت لها
املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق  2013/4/14ال�ساعة � 9.30صباحا يف القاعة
ch1.A.1
ق�سم الدعاوي العقارية

ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي

� 9.30صباحا يف القاعة ch1.C.15

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/441

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/440

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/439

املنذرة/مى للعقارات (�ش.ذ.م.م) املنذر اليه :اندو �سور اجنادي الوي�س موثوكومار ار
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل :اوال-:ب�ضرورة الوفاء بالقيمة االيجارية امل�ستحقة واملرت�صدة عليها والتي تبلغ
مبلغ وقدره � 7.250سعبة الف ومئتان وخم�سون درهم م�ستحق حتى تاريخ انتهاء عقد االيجار اخلا�ص ب�شقة رقم
( )120من بناية مى وذلك بتاريخ  2012/10/24باال�ضافة اىل ماي�ستجد من القيمة االيجارية وذلك حتى تاريخ
االخالء الفعلي للعني امل�ؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ ن�شر هذا االنذار .ثانيا :اخالء ال�شقة رقم
( )120حمل عقد االيجار والكائنة ببناية مى املقامة على قطعة االر�ض رقم ( )298-232مبنطقة الق�صي�ص -دبي
وت�سليمها للمنذرة خاليا من العيوب وال�شواغل واال�شخا�ص وذلك باحلالة التي كان عليها وقت اال�ستالم وذلك
خالل املدة املحددة بهذا االن��ذار .ثالثا� :سداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز واية �ضرائب ور�سوم
حكومية اخ��رى تكون م�ستحقة على العني حتى تاريخ االخ�لاء الفعلي للعني امل���ؤج��رة .رابعا� :سداد مبلغ وقدره
( )1.000.00الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم ( )11من �شروط عقد االيجار .وذلك
خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار واال�سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية
الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد واالخ�لاء مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

املنذرة/مى للعقارات (�ش.ذ.م.م) املنذر اليه� :شركة نزز للمقاوالت (ذ.م.م)
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل :اوال-:ب�ضرورة الوفاء بالقيمة االيجارية امل�ستحقة واملرت�صدة عليها منذ تاريخ
امتناعها عن ال�سداد احلا�صل بتاريخ  2012/6/17باال�ضافة اىل ماي�ستجد من القيمة االيجارية وذلك حتى تاريخ
االخ�لاء الفعلي للعني امل���ؤج��رة وذل��ك خ�لال ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ ن�شر ه��ذا االن���ذار .ثانيا :اخ�لاء املكتب
رق��م ( )1113حمل عقد االيجار والكائن ب�برج مى املقام على قطعة االر���ض رق��م ( )231-219ب�برج م��ى -ب�شارع
عمان -النهدة ( )1دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�شواغل واال�شخا�ص وذلك باحلالة التي كان عليه
وقت اال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهاذ االنذار .ثالثا� :سداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز واية
�ضرائب ور�سوم حكومية اخرى تكون م�ستحقة على العني حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني امل�ؤجرة .رابعا� :سداد
مبلغ وقدره ( )3.000.00ثالثة الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم ( )13من �شروط
عقد االيجار .وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار واال�سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة
االجراءات القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد واالخالء مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3081ت عمل -م ع -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /حممد رم�ضان طالب ح�سني اجلن�سية :باك�ستان املنفذ �ضده :
ارورا للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه:ارورا للمقاوالت
العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/2048عم جز-م ع -ب-
�أظ وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر طلب
التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -الكائنة
باملحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله,
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم العمايل

املنذرة/مى للعقارات (�ش.ذ.م.م) املنذر اليه� :شركة بوابة الرتاث للو�ساطة التجارية (ذ.م.م)
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل :اوال-:ب�ضرورة الوفاء بالقيمة االيجارية امل�ستحقة واملرت�صدة عليها والتي تبلغ
مبلغ وقدره � 7.668سعبة الف و�ستمائة وثمانية و�ستون درهم م�ستحق حتى تاريخ انتهاء عقد االيجار اخلا�ص مبكتب
رقم ( )404من بناية فريج املرر وذلك بتاريخ  2012/11/14باال�ضافة اىل ماي�ستجد من القيمة االيجارية وذلك
حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني امل�ؤجرة وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ ن�شر هذا االنذار .ثانيا :اخالء
املكتب رقم ( )404حمل عقد االيجار والكائن ببناية فريج املرر املقامة على قطعة االر�ض رقم  )648-117ببناية
فريج املرر -مبنطقة املرر -دبي وت�سليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�شواغل واال�شخا�ص وذلك باحلالة التي كان
عليها وقت اال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا االنذار .ثالثا� :سداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه
وغاز واية �ضرائب ور�سوم حكومية اخرى تكون م�ستحقة على العني حتى تاريخ االخ�لاء الفعلي للعني امل�ؤجرة.
رابعا� :سداد مبلغ وقدره ( )4.000.00اربعة الف درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�شيكات وذلك طبقا للبند رقم ()12
من �شروط عقد االيجار .وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ اعالنكم بهذا االنذار واال�سوف ت�ضطر املنذرة
التخاذ كافة االج��راءات القانونية الالزمة ال�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد واالخ�لاء مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

اعالن اجتماع خربة

الكاتب العدل

اخطار مبوعد اجتماع اخلربة االول
وتكليف باعالن املدعى عليها بالن�شر
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يف الدعوى رقم  2013/1213جتاري كلي

يف الدعوى رقم  2012/2126جتاري كلي حمكمة ابوظبي االبتدائية

ب��اال���ش��ارة اىل ق��رار ال��ن��دب رق��م �/1312إخ 2013/8/بتاريخ  2013/2/26ب�ش�أن
تكليفنا لأداء مامورية اخلربة املطلوبة بالدعوى اع�لاه .املرفوعة من �شيخة
م�صبح �سامل را�شد ال�شام�سي �ضد �شركة اجلبل املميز للمقاوالت العامة .نعلمكم
ببدء اج���راءات اخل�برة ي��وم  2013/3/12ال�ساعة  1.00ا ل��واح��دة ظهرا بادارة
اخلرباء �شارع املرور منطقة الزعفرانة �شارع فرعي رقم  13امام �سوق االمارات
العام ,برجاء التكرم باحل�ضور يف املكان واملوعد املحددان ويف حال عدم ح�ضوركم
�سوف ن�ستمر يف امل�أمورية ح�سب املخول لنا قانونا واعداد ح�سب املتوفر لنا من
معلومات.

املدعى عليها �شركة ا���س اي اي دي ج��روب يرجى ح�ضور اجتماع
اخل�برة بالدعوى رق��م  2012/2126جت��اري كلي حمكمة ابوظبي
املرفوعة م��ن امل��دع��ى /حممد ب��ن �صقر �سعدون الفالحي �ضدكم
وذل��ك بتاريخ ي��وم االح��د املوافق  10مار�س  2013ال�ساعة الواحدة
م�ساء مبقر ادارة خرباء دائرة الق�ضاء بابوظبي الكائنة �شارع املرور
منطقة الزعفرانة.

اخلبري املنتدب يف الدعوى
املهند�س /ع�صام الدين احمد عبدالفتاح

اخلبري الهند�سي /خالد حممد خمي�س

ادارة اخلرباء

الثالثاء  5 -مارس  2013م  -العـدد 10732

عربي ودويل

وزير الأوقاف الفل�سطيني ي�ستنكر االعتداء على املقد�سات

ا�ستمرار �إغالق معرب كرم �أبو �سامل

والتدخل العاجل لرفع اال�ضطهاد امل�ستمر �ضد الآمنني .وعلى
ال�صعيد ذات���ه ت�صدى ح��را���س امل�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك ام�س
ملحاولة مو�شي فيجلني ع�ضو الكني�ست املتطرف والقيادي يف
حزب الليكود اقتحام وتدني�س م�سجد قبة ال�صخرة يف امل�سجد
الأق�����ص��ى امل��ب��ارك .وت�صدى ح��را���س الأق�����ص��ى وامل�صلون وطلبة
العلم يف الأق�صى ملحاولة اقتحامه من قبل فيجلني املعروف
بدعوته لبناء الهيكل املزعوم على ح�ساب الأق�صى و�أجربوه على
اخل��روج خارج حدود امل�سجد .وت�سود �أج��واء التوتر والغ�ضب يف
�أنحاء امل�سجد الأق�صى وتتعاىل التكبريات من امل�صلني فيما ت�أتي
حماولة االقتحام بعد يوم من تدني�س �ضابط �شرطة �إ�سرائيلي
ن�سخة من القر�آن الكرمي وركلها بقدمه يف باحات الأق�صى.

•• غزة-وام:

ا���س��ت��ن��ك��ر حم��م��ود ال��ه��ب��ا���ش وزي����ر الأوق������اف وال�������ش����ؤون الدينية
الفل�سطيني م��ا تعر�ضت ل��ه الن�ساء وال��ف��ت��ي��ات الفل�سطينيات
اللواتي يتعلمن القر�آن الكرمي يف باحات امل�سجد الأق�صى .و�أكد
يف بيان �صحفي �أن ما قام به �أح��د �ضباط جي�ش االحتالل من
�إلقاء للم�صحف ال�شريف واالعتداء على ن�سائنا ما هو �إال حلقة
يف م�سل�سل االعتداءات التي متار�س ب�شكل يومي �ضد مقد�ساتنا
ورم����وزن����ا ال��دي��ن��ي��ة وع��ل��ى ر�أ����س���ه���ا امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى .وطالب
الهبا�ش امل�ؤ�س�سات الدولية �إىل الوقوف بحزم �أم��ام العن�صرية
الإ�سرائيلية والتي متار�س �ضد املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
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•• غزة-ا ف ب:

بقي معرب ك��رم اب��و �سامل وه��و املعرب الوحيد للب�ضائع مع
قطاع غزة ،مغلقا ام�س على الرغم من قرار ا�سرائيل اعاده
فتحه ب�سبب رغبة حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع
غ��زة ب��زي��ادة الر�سوم املفرو�ضة على الب�ضائع ،كما اعلنت
م�صادر فل�سطينية وا�سرائيلية.
وق����ال اجل��ي�����ش اال���س��رائ��ي��ل��ي يف ب��ي��ان ان اك�ث�ر م��ن �سبعني
�شاحنة حمملة بالغذاء والب�ضائع االخ���رى تنتظر حاليا
على اجلانب اال�سرائيلي من معرب كرم ابو �سامل لنظرائهم
الفل�سطينيني .

وا���ض��اف ان ال�����ش��رك��ة الفل�سطينية امل�����س���ؤول��ة ع��ن اجلانب
الفل�سطيني قررت عدم فتح املعرب ب�سبب حماوالت حما�س
ا�ستبدال ال�شركة باخرى من اختيارها .
واتهم البيان حما�س بانها حتاول طرد ال�سلطة الفل�سطينية
واالم�����س��اك ب����ادارة ك��رم اب��و ���س��امل حتى يتمكنوا م��ن جمع
االيرادات على الب�ضائع التي تدخل غزة .
وقال م�صدر فل�سطيني م�س�ؤول يف املعرب طالبا عدم الك�شف
عن ا�سمه لوكالة فران�س بر�س ان حكومة حما�س رف�ضت
دخول مئات ال�شاحنات املحملة بالب�ضائع وامل�ساعدات عرب
معرب ك��رم اب��و �سامل النها تريد فر�ض ر�سوم جديدة على
ال�شركة التي تنقل الب�ضائع .

ميار�سون التعذيب واخلداع النتزاع االعرتافات

الع�صافري� ..أخطر و�سيلة ا�ستجواب للأ�سرى الفل�سطينيني
•• القد�س املحتلة-يو بي �أي:

�أث��ار �إع�لان وزارة �ش�ؤون الأ�سرى
وامل����ح����رري����ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة عن
�أن م��ق��ت��ل الأ����س�ي�ر الفل�سطيني
عرفات جرادات مت على �أيدي من
ُيعرفون بالع�صافري داخل �سجن
جمدو الإ�سرائيلي ،ت�سا�ؤالت عدة
ع��ن طبيعة الع�صافري وعملهم،
وم�����دى االع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��م داخ���ل
ال�سجون الإ�سرائيلية.
وق����������ال م�����دي�����ر م�����رك�����ز �أح����������رار
ل�����درا������س�����ات الأ�������س������رى وح���ق���وق
الإن�سان ف���ؤاد اخلف�ش ،ليونايتد
ب��ر���س ان�ترن��ا���ش��ون��ال � ،إن �أ�سلوب
ال��ع�����ص��اف�ير ق����دمي ج���دي���د ،وهو
ي�ستخدم ال��ق��وة واخل���داع يف �أخذ
امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ي��ع��ت��م��د عليها
�ضباط املخابرات ب�شكل م�س ّلم به
يف التحقيق .
وم�����ص��ط��ل��ح ال���ع�������ص���اف�ي�ر ،يطلق
ع��ل��ى م��ت��ع��اون�ين م���ع املخابرات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،ي��ت��م ح��ج��زه��م مع
الأ���س��رى الفل�سطينيني من �أجل
ان����ت����زاع اع��ت��راف�����ات م��ن��ه��م حول
دورهم يف املقاومة �ضد �إ�سرائيل،
ب���أ���س��ال��ي��ب ت���ت��راوح ب�ي�ن اخل����داع
وممار�سة القوة.
ويرجع اعتماد هذا الأ�سلوب ح�سب
�أ�����س����رى حم���رري���ن فل�سطينيني
�إىل منت�صف �سبعينيات القرن
املا�ضي ،وقد ا�ستطاعت املخابرات
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �إ����س���ق���اط العديد
م���ن ال�����ش��ب��اب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ،من

خ�لال العالقة مع الع�صافري يف
�أقبية ال�سجون .وقال اخلف�ش �إن
املعلومات التي ت�ؤخذ من الأ�سري
ع���ن ط��ري��ق ال��ع�����ص��اف�ير ال تدين
الأ���س�ير ،ولكنها ت�ضعفه عندما
ي���واج���ه ب��ه��ا يف غ����رف التحقيق
واال�ستجواب ،مو�ضحاً �أن ق�ضية
ال���ع�������ص���اف�ي�ر ال مي���ك���ن ف�صلها
ع����ن ال���ع���م���ل ال����ع����ام يف ال�سجون
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،فهي ج��زء تتح ّمل
�إ�سرائيل نتائجه حتى و�إن و�صلت
للقتل كحال الأ�سري جرادات .
ووف���ق���اً ل������وزارة ����ش����ؤون الأ�سرى
الفل�سطينية ،ف�إن الأ�سري عرفات
ج�������رادات ا���س��ت�����ش��ه��د داخ�����ل ق�سم
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ت���اب���ع لل�شاباك
الإ����س���رائ���ي���ل���ي ق�����س��م  11وال����ذي
يطلق عليه الع�صافري يف �سجن
جمدو.
وق��ال تقرير ال���وزارة ال��ذي تلقت
يونايتد بر�س انرتنا�شونال ن�سخة
منه� ،إن عرفات اعتقل يوم -18
 ،2013-2وخ�ضع لتحقيقات
قا�سية يف معتقل اجللمة ،وعانى
م����ن �أ����س���ال���ي���ب ت���ع���ذي���ب وح�شية
و���ض��غ��وط��ات نف�سية بتهمة ر�شق
احلجارة ،وقد مت نقله ال�ستكمال
التحقيق معه ب�سبب عدم اعرتافه
ب��ال��ت��ه��م امل��وج��ه��ة �إل��ي��ه �إىل ق�سم
التحقيق يف �سجن جم��دو غرف
متت ت�صفيته ج�سدياً
العمالء  ،و ّ
بعد يومني من نقله .
وت��ق��ول وزارة الأ����س���رى �أن ق�سم
ال���ع���م�ل�اء ه����و ال��������ذراع الأخ���ط���ر

يف منهجية ا���س��ت��ج��واب الأ�سرى
والتحقيق م��ع��ه��م ،ح��ي��ث ميار�س
ال�������ض���رب وال���ت���ع���ذي���ب واالب����ت����زاز
والتهديد بحق الأ�سرى من دون
رقابة .
وي��ع��ت�بر وف�����اة ج������رادات ع��ل��ى يد
ال��ع�����ص��اف�ير ،احل�����ادث الأول من
نوعه داخل ال�سجون الإ�سرائيلية،
يف وق�����ت �أظ�����ه�����رت ف���ي���ه تقارير
متعلقة بالأ�سرى الفل�سطينيني
�أن  90%من اعرتافات املعتقلني
يف ال�����س��ج��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يتم
ان���ت���زاع���ه���ا ع���ن ط��ري��ق��ه��م ،حيث
ي�����س��ت��درج��ون امل��ع��ت��ق��ل؛ للح�صول
ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات ،ب���ع���د �أن يتم
ال���ت���ح���ق���ي���ق م����ع����ه ،م����ن دون �أي
اع����ت����راف ،ف���ي���و����ض���ع يف زن����زان����ة
ي��ك��ون العميل م��وج��وداً فيها� ،أو
ي���أت��ي �إل��ي��ه��ا الحقـــــاً بــهدف نزع
املعلومات .
وقال الأ�سري ال�سابق يف ال�سجون
الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة ي����ا�����س����ر �أح����م����د
ليونايتد بر�س انرتنا�شونال� ،إن
م�صطلح الع�صافري �أط��ل��ق على
ال��ع��م�لاء لل�شاباك الإ�سرائيلي،
وه���م �أ���ش��خ��ا���ص ي���ب���دون ك�أ�سرى
م���ق���اوم�ي�ن �أو م���ا ���ش��اب��ه وه����م يف
حقيقة الأمر م�ستنطقني يعملون
ب����أوام���ر وت��ع��ل��ي��م��ات ج��ه��از الأم���ن
الإ����س���رائ���ي���ل���ي لأخ������ذ املعلومات
ب���ال�ت�رغ���ي���ب �أو ال�ت�ره���ي���ب من
الأ�سري داخل الغرف.
و�أ����ش���ار �أح���م���د �إىل �أن �إ�سرائيل
تعترب العمالء الذراع الأمين لها،

خ��ا���ص��ة و�أن ك��ث�يرا م��ن الأ�سرى
ال يعرتف حتت �سياط التعذيب
وغ����رف ال��ت��ح��ق��ي��ق ،و����س���رع���ان ما
ي�سقط �أمام �أ�ساليب الع�صافري .
ول������ف������ت �إىل �أن ال���ع�������ص���اف�ي�ر
ي�������س���ت���خ���دم���ون ع������دة �أ����س���ال���ي���ب،
ي��ط��ورون��ه��ا ب�شكل م�ستمر ،ومن
�أبرزها �إظهار �أنف�سهم بالثوريني
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،و�أن الأ�����س��ي�ر
م�������ش���ب���وه م�����ا ي�������ض���ط���ره ليبوح
ب���أ���س��راره حتى ال ينظر له ب�شكل
م���ري���ب ،ب��اال���ض��اف��ة اىل �أ�سلوب
الن�صح ،و�أ�سلوب التهديد ب�إ�شعار
الأ����س�ي�ر �أن����ه م�����ش��ب��وه وي��ج��ب �أن

ي��خ�����ض��ع ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق مب����ا ي�سمى
القرنة ،مرجحاً �أن جرادات فارق
احلياة بعد تع ّر�ضه لها النوع من
التحقيق.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه ،ط����ال����ب الباحث
مب���ؤ���س�����س��ة ال��ت�����ض��ام��ن املخت�صة
ب�������������ش�������ؤون الأ�����������س����������رى� ،أح�����م�����د
ال��ب��ي��ت��اوي ،بال�ضغط ع��ل��ى �إدارة
م�صلحة ال�����س��ج��ون الإ�سرائيلية
وحم��ق��ق��ي ال�����ش��اب��اك الإ�سرائيلي
ب��غ��ر���ض �إج���ب���اره���م ع��ل��ى توثيق
م���راح���ل ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع الأ�سرى
الفل�سطينيني ب��ال��ف��ي��دي��و� ،أ�سوة
بال�سجناء اجلنائيني ،خا�صة يف

•• الريا�ض-ا ف ب:

اعلن م�س�ؤول امريكي ان وزي��ر اخلارجية جون كريي
التقى ام�س يف الريا�ض الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س ال���ذي و���ص��ل اىل العا�صمة ال�سعودية يف اطار
اول جولة يقوم بها يف عدد من دول العامل بعد توليه
مهامه.
واو�ضح امل�صدر الذي يرافق وزير اخلارجية االمريكي
ان ك�ي�ري ال��ت��ق��ى ع��ب��ا���س ع��ل��ى ال��غ��داء وق���د اك���د كريي
االج��ت��م��اع م��ع ع��ب��ا���س م�����ش�يرا اىل ان رئ��ي�����س ال����وزراء
اال���س��رائ��ي��ل��ي بنيامني نتانياهو على علم باللقاء وال
ت�شمل ج��ول��ة ك�ي�ري يف املنطقة ال��ت��وق��ف يف ا�سرائيل
واالرا�ضي الفل�سطينية.
من جهته ،اعلن �سفري فل�سطني لدى الريا�ض جمال
ال�����ش��وب��ك��ي ان ع��ب��ا���س �سي�ستعر�ض م��ع ك�ي�ري موقف

ظ���ل احل���دي���ث ع���ن ق��ت��ل ج����رادات
حتت التعذيب على يد الع�صافري.
وك��ان��ت ال��ك��ات��ب��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف
���ص��ح��ي��ف��ة ه����آرت�������س ع��م�يرة ه�س،
ذكرت �أن التجارب ال�سابقة �أثبتت
�أن ال��ع�����ص��اف�ير ي�ستعملون �شتّى
ال��ط��رق وال��ت��ه��دي��دات ال�ستخراج
املعلومات من الأ�سرى.
ي�شار �إىل �أن جهاز ال�شاباك مينع
بغطاء من املحكمة الإ�سرائيلية،
الأ�سري الفل�سطيني خالل مكوثه
يف �أق�����س��ام الع�صافري  ،م��ن زيارة
املحامي وال�صليب الأحمر �أو �أي
من امل�ؤ�س�سات احلقوقية.

•• �صنعاء-يو بي �أي:

طالبت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش احلكومة اليمنية بالكف عن تطبيق
عقوبة الإع��دام ،وخا�صة بحق الأح��داث ،ودعت الرئي�س عبد ربه من�صور
هادي اىل وقف �أحكام بالإعدام �صدرت بحق � 3شبان.
ودع���ت املنظمة يف تقرير لها وزع خ�لال م���ؤمت��ر �صحايف ب�صنعاء ام�س
احلكومة اليمنية اىل الكف عن ال�سعي �إىل تطبيق عقوبة الإع���دام على
املخالفني الأحداث .
وقال التقرير ينبغي على الرئي�س عبد ربه من�صور ه��ادي� ،أن ي�أمر فوراً
ب�إلغاء �أحكام الإع��دام ال�صادرة بحق � 3أح��داث ،ا�ستنفدوا جميع مراحل
اال�ستئناف ويواجهون الإعدام رمياً بالر�صا�ص يف �أي حلظة.
و�أ�شارت املنظمة �إىل �أن � 22شخ�صاً على الأق��ل قد ُحكم عليهم بالإعدام
رغم �أنهم كانوا حتت �سن  18عاماً وقت وق��وع اجلرائم التي يُحا�سبون
عليها.
وطالبت (هيومن رايت�س ووت�ش) بتخفيف جميع الأحكام التي تكون فيها
�أدلة �أعمار املدعى عليهم غري حا�سمة �أو هناك خالف حولها ،مبا �أن قانون
العقوبات اليمني والقانون الدويل يحظر �إعدام املخالفني الأحداث.
ول��ف��ت��ت اىل �إن ق���ان���ون العقوبات
ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ظ��ر م��ن��ذ ع���ام ،1994
�إع����دام امل��خ��ال��ف�ين الأح�����داث وين�ص
ع��ل��ى ع��ق��وب��ة ق�����ص��وى بال�سجن 10
����س���ن���وات ل��ل��أف����راد حت���ت  18عاماً
الذين ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها
بالإعدام.
وط��ال��ب��ت ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن بت�أ�سي�س
جلنة مراجعة م�ستقلة منف�صلة عن
تتو�صل
مكتب ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ،ل��ك��ي ّ
�إىل �إجراءات و�أدلة �إجرائية وا�ضحة
لتحديد �أعمار املدّعى عليهم.

االدارة االمريكية اجلديدة ب�شان الق�ضية اال�سرائيلية
الفل�سطينية قبل زيارة الرئي�س باراك اوباما للمنطقة
يف الع�شرين من اذار-مار�س احلايل.
وا�ضاف لالذاعة الفل�سطينية ان عبا�س �سي�ؤكد املطالب
والثوابت الفل�سطينية ومدى التجاوزات اال�سرائيلية
يف القد�س واال�ستيطان وق�ضية املعتقلني امل�ضربني عن
الطعام الذين يعانون دون ان نرى ردة فعل امريكية او
تدخل مب�ستوى اجلرمية اال�سرائيلية .
واكد ال�شوبكي ترتيب اللقاء يف الريا�ض بعد الغاء لقاء
ك��ان م��ق��ررا يف املنطقة ب�سبب ع��دم ت�شكيل احلكومة
اال�سرائيلية اجلديدة .
وق����ال ان ع��ب��ا���س ي��ري��د م���ن ال��ل��ق��اء ان ت��ط��رح االدارة
االمريكية موقفا يدعم حرية ال�شعب الفل�سطيني يف
احلرية واال�ستقالل وينهي االحتالل اال�سرائيلي كما
تدعم االدارة االمريكية حرية ال�شعوب يف املنطقة .

�إقليم كرد�ستان العراق بعد الطالباين
•• كرد�ستان-رويرتز:

تعلق �صورتان باملكاتب احلكومية
على اجل��دران يف �إقليم كرد�ستان
ال�����ع�����راق ل���رئ���ي�������س�ي�ن� :إح���داه���م���ا
لرئي�س الإقليم م�سعود البارزاين
والأخ������������رى مل���ن���اف�������س���ه الرئي�س
العراقي ج�لال الطالباين الذي
حتول �إىل حليف له ويرقد حاليا
يف م�ست�شفى ب�أملانيا بعد �إ�صابته
بجلطة دماغية.
وي��ق��ول �أط��ب��اء الطالباين ()79
ع��ام��ا �إن ���ص��ح��ت��ه ت��ت��ح�����س��ن ،لكن
الكثريين بد�ؤوا يتحدثون بالفعل
ع��ن ال�سيا�سي امل��خ�����ض��رم ب�صيغة
املا�ضي.
وي����ق����ر ح����ت����ى �أ������ش�����د املنتقدين
ل���ل���ط���ال���ب���اين ب������أن�����ه ����ش���خ�������ص ال
مي��ك��ن تعوي�ضه كرئي�س للعراق
وزع���ي���م حل����زب االحت�����اد الوطني
ال��ك��رد���س��ت��اين ال���ذي يحكم ن�صف
م��ن��ط��ق��ة ك��رد���س��ت��ان ال���ت���ي تتمتع
ب��ح��ك��م ���ش��ب��ه م�����س��ت��ق��ل يف �شمال
العراق.
وب��دون �سلطة الطالباين التي ال
خالف عليها ،ويف ظل عدم وجود
ت�����س��ل�����س��ل وا����ض���ح ل��ل��خ�لاف��ة ،ف����إن
ال�شكوك حتيط مب�ستقبل احلزب
م���ع ت��ن��اف�����س �أك��ث��ر م���ن ���س��ت��ة من
الورثة املحتملني له على النفوذ.
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عوا�صم
لندن
�أخلت ال�شرطة االيرلندية مئات الأ�شخا�ص من منازلهم يف �إطار
عملية �أمنية بعد العثور على قذائف هاون يف مقاطعة لندنديري.
وقالت �شبكة �سكاي نيوز ام�س �إن ال�شرطة االيرلندية عرثت على
ما ال يقل عن ث�لاث قذائف ه��اون يف �شاحنة �صغرية �أُزي��ل �سقفها
ا���س��ت��ع��داداً ل�شن ه��ج��وم ،واعتقلت ثالثة �أ�شخا�ص بينهم اث��ن��ان يف
ال�سابعة والثالثني واخلام�سة والثالثني من العمر .و�أ�ضافت �أن
ال�شرطة ا�ستدعت خ�براء ن��زع املتفجرات بعد العثور على قذائف
ال��ه��اون وق��ام��ت ب���إخ�لاء نحو  100م��ن��زل م��ن �سكانها يف منطقة
لرتكيني مبقاطعة لندنديري و�أ�شارت �سكاي نيوز �إىل �أن ال�شرطة
متكنت من �إحباط حماولة جديدة ل�شن هجوم من قبل اجلمهوريني
املن�شقني ،و�أطلقت عملية �أمنية �ضخمة بعد العثور على قذائف
الهاون .ون�سبت �إىل متحدث با�سم �شرطة ايرلندا ال�شمالية قوله �إن
الأخرية تتعامل حالياً مع حادث �أمني يف منطقة لرتكيني يف �أعقاب
العثور على مواد م�شبوهة داخل �شاحنة.

كريي يلتقي الرئي�س الفل�سطيني يف الريا�ض

هيومن ووت�ش تطالب اليمن
بوقف عقوبة الإعدام

March

Tuesday 5

وميثل هذا الغمو�ض م�صدر قلق
ل��ل��ب��ارزاين وح��زب��ه الدميقراطي
الكرد�ستاين الذي يحكم الن�صف
الآخ����ر م��ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ك��ردي��ة ،يف
وقت ي�شهد فيه التوازن الطائفي
اله�ش يف العراق حالة من التوتر
ب�سبب الأزمة ال�سورية وفق وكالة
رويرتز.
وق����ال م�����ص��در ق��ري��ب م���ن �صناع
��ردي�ْي� �إن
��زب�ْي� ال��ك نْ
ال��ق��رار يف احل نْ
�أن�����ص��ار ال��ب��ارزاين ي�شعرون بقلق

ح��ق��ي��ق��ي م���ن غ���ي���اب الطالباين،
وخ�صو�صا يف حال اتخذ خليفة له
غري معروف نهجا خمتلفا فيما
يتعلق بالعالقات الثنائية مما قد
يقو�ض حالة اال�ستقرار والو�ضع
القائم .
و�أدى التعاون بني االحتاد الوطني
ال��ك��رد���س��ت��اين �إىل حت���ول الإقليم
م��ن منطقة جبلية منعزلة �إىل
م��ن��ط��ق��ة م����زده����رة ت���خ�ت�رق فيها
�شركات النفط الدولية املتناف�سة

على ا�ستغالل الأرا�ضي وم�شاريع
البناء �أفق العا�صمة �أربيل.
و���س��اه��م ال��ت��ف��اه��م ب�ي�ن احلكومة
الإقليمية املنق�سمة ب�ين االحتاد
ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���س��ت��اين واحل����زب
ال���دمي���ق���راط���ي ال���ك���رد����س���ت���اين يف
االزده�������ار ال�����س��ري��ع ال����ذي �شهده
الإقليم ،واعتاد احلزبان �أن يحكما
�إدارتني منف�صلتني ،وخا�ضا حربا
�أهلية عنيفة �ضد بع�ضهما البع�ض
منت�صف الت�سعينيات.

�أم�سرتدام
قالت متحدثتان با�سم مطار �سخيبهول الدويل يف �أم�سرتدام ام�س
ان طائرتني تواجهان م�شاكل فنية هبطتا ب�سالم يف املطار.
و�أ�ضافت متحدثة با�سم املطار تعر�ضت طائرة تابعة ل�شركة طريان
دل��ت��ا اي��رالي��ن��ز وال��ت��ي �أق��ل��ع��ت م��ن �سخيبهول مل�شاكل فنية وعادت
ب�سالم اىل املطار .وتابعت متحدثة �أخرى �أن الطائرة الثانية تابعة
ل�شركة الطريان الهولندية وواجهت �أي�ضا م�شاكل فنية و�أن كال من
الطائرتني عادت اىل بوابتها .و�أكد متحدث با�سم �شركة طريان دلتا
ايرالينز ومقرها الواليات املتحدة �أن الرحلة دي.ال  604املتجهة
من �أم�سرتدام اىل مومباي قامت بهبوط ا�ضطراري ب�سالم.
بنغازي
قدمت ليبيا اع��ت��ذارا ر�سميا عن الهجوم ال��ذي تعر�ضت له كني�سة
م�صرية يف ب��ن��غ��ازي ،م���ؤك��دة �أن املجموعة امل�سلحة ال��ت��ي هاجمت
الكني�سة غري م�س�ؤولة و�أن عملها خمالف لتعاليم الدين الإ�سالمي
ول�ل�أع��راف وامل��واث��ي��ق الدولية املعنية بحقوق الإن�����س��ان واحلريات
الأ�سا�سية واح��ت�رام العقائد ال�سماوية .و�أك����دت وزارة اخلارجية
والتعاون ال��دويل الليبية يف بيان �صادر عنها ع��زم ال�سلطات على
التعامل مع هذا احلدث بكل جدية ومهنية م�شرية �إىل �أن احلكومة
�شكلت جلنة �ضمت وزارة الداخلية والأركان وجهاز املخابرات برئا�سة
وزارة العدل للتحقيق يف هذه الواقعة ،وقالت �إن احلكومة اتخذت
الإج���راءات الالزمة لت�أمني الكني�سة والقاطنني بداخلها .وكانت
جمموعة م�س ّلحة اقتحمت اخلمي�س املا�ضي مبنى الكن�سية امل�صرية
مبدينة ب��ن��غ��ازي ،وهجمت على راع��ي الكني�سة الق�س ب��وال �إ�سحق
وم�ساعده ،من دون �أن تعلن عن �أي �أهداف من خالل هذا العمل.
ويف دي�سمرب-كانون الأول املا�ضي وقع انفجار يف مبنى تابع للكني�سة
القبطية يف دفنية على مقربة من مدينة م�صراتة يف غرب البالد،
نْ
م�صريي و�إ�صابة اثنني �آخرين بجروح.
مما �أ�سفر عن مقتل
مو�سكو

م��ا زال ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ال����ذي اح��ت��ف��ل ام�س
بالعام االول من واليته الثالثة يف الكرملني يحظى ب�شعبية لدى
الرو�س بالرغم من ت�شدد ال�سلطة حيال املعار�ضة م��ذاك ،بح�سب
ا�ستطالعات للر�أي .وانتخب العميل ال�سابق للكي جي بي يف  4اذار-
مار�س  2012ب 63,6%من اال�صوات لوالية رئا�سية ثالثة بعد
توليه من�صب رئا�سة الوزراء بني  2008و.2012
لكنه واج���ه يف ال��ع��ام االول ح��رك��ة اح��ت��ج��اج��ات غ�ير م�سبوقة منذ
و�صوله اىل الرئا�سة عام  ،2000وردت ال�سلطات عليها ب�سل�سلة
قوانني اعتربتها املعار�ضة قمعا .كما ا�ستهدف عدد من املعار�ضني
بتحقيقات ق�ضائية قد ت�ؤدي اىل عقوبات �سجن قا�سية.
بالرغم من ذلك يرى  65%من الرو�س ان بوتني اجنز ايجابيات
اكرث من ال�سلبيات منذ و�صوله اىل احلكم بح�سب ا�ستطالع اجراه
معهد ليفادا امل�ستقل يف �شباط-فرباير.

بلحاج يطالب باعتذار
لندن ل�سحب ق�ضيته

•• لندن-ا ف ب:

عر�ض قائد املجل�س الع�سكري ال�سابق يف طرابل�س عبد احلكيم بلحاج
ال��ذي يتهم لندن بالتورط يف اعتقاله وت�سليمه لنظام العقيد الراحل
معمر القذايف ،التخلي عن الدعوى الق�ضائية التي رفعها �ضد ال�سلطات
الربيطانية مقابل ح�صوله على تعوي�ض رمزي واعتذار ،كما افاد ان�صاره.
وبلحاج ،الزعيم ال�سابق للجماعة اال�سالمية الليبية التي كانت تدعو اىل
املقاومة امل�سلحة �ضد نظام القذايف ،اتهم احلكومة الربيطانية ال�سابقة
برئا�سة توين بلري بانها �سمحت الجهزة اال�ستخبارات الربيطانية بتزويد
وكالة اال�ستخبارات املركزية االمريكية �سي�.آي.ايه مبعلومات اتاحت يف
 2004اعتقاله مع زوجته يف مطار بانكوك وت�سليمهما اىل نظام القذايف.
ونقل ال��زوج��ان اىل طرابل�س حيث تعر�ض بلحاج للتعذيب و�سجن ملدة
�ستة اع��وام يف �سجن اب��و �سليم ،قبل ان يفرج عنه يف اذار مار�س 2010
م��ع ا�سالميني �آخ��ري��ن يف اط��ار م��ب��ادرة م�صاحلة ق��ام بها �سيف اال�سالم
جنل الزعيم الراحل واظهرت وثائق عرث عليها بعد االطاحة بالقذايف ان
اال�ستخبارات الربيطانية قدمت معلومات �ساهمت يف اعتقاله.
ورفع بلحاج دعوى يف بريطانيا �ضد كل من احلكومة الربيطانية ووزير
اخلارجية ال�سابق ج��اك �سرتو وم��دي��ر �شعبة مكافحة االره���اب يف جهاز
اال�ستخبارات ال�بري��ط��اين ام �آي  6م��ارك �آل���ن .وق��ال��ت منظمة ريربيف
للدفاع عن حقوق االن�سان التي تدعمه انه ار�سل ر�سالة اىل اجلهات الثالثة
التي يالحقها ق�ضائيا عر�ض فيها ان ي�سقط دعاويه مقابل ح�صوله على
تعوي�ض مادي رمزي قدره جنيه واحد من كل من املدعى عليهم الثالثة
واعتذار واقرار بالذنب.

الثالثاء  5 -مارس  2013م  -العـدد 10732
2013 - Issue No 10732

March

عربي ودويل

Tuesday 5

اجتماع ملن�شقني عن الأ�سد يف الدوحة
•• الدوحة-ا ف ب:

10

اعلن التجمع الوطني احلر للعاملني يف م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة ال�سورية ال��ذي ي�ضم من�شقني ع��ن النظام
وعلى را�سهم رئي�س ال��وزراء ال�سابق ريا�ض حجاب،
ان��ه �سيعقد االجتماع االول لهيئته العامة اجلمعة
يف الدوحة.
ومت اع��ل�ام ال�����ص��ح��اف��ي�ين وامل��را���س��ل�ين يف العا�صمة
القطرية مبوعد اجتماع هيئة التجمع الذي ير�أ�سه
حجاب ،كما مت توزيع بطاقات دع��وة على ع��دد من
ال�شخ�صيات املهتمة بال�شان ال�سوري بح�سب ما افاد

بريطانيا حتث اجلامعات على م�ساعدة الطالب ال�سوريني

مرا�سل وكالة فران�س بر�س يف الدوحة.
وقال حممد العطري املتحدث با�سم حجاب لوكالة
فران�س بر�س عرب الهاتف ان هذا هو االجتماع االول
للهيئة العامة للتجمع الوطني احلر و�ست�شارك فيه
حواىل �سبعني �شخ�صية من �سفراء ووزراء وم�ساعدي
وزراء وق�ضاة وغريهم .
وذك����ر ال��ع��ط��ري ان االج��ت��م��اع ي��ه��دف اىل اخل���روج
بر�ؤية �سيا�سية معينة تقدم اىل االئتالف الوطني،
خ�صو�صا حول امكانية حل �سيا�سي بخطوات معينة
وج��دول زمني و�ضمانات ..مع رف�ض اي دور لب�شار
اال�سد يف اي حل �سيا�سي .

•• لندن-يو بي �أي:

ح ّثت احلكومة الربيطانية ،اجلامعات يف اململكة املتحدة ،على بذل ما بو�سعها مل�ساعدة الطالب ال�سوريني ،نتيجة ال�صعوبات التي يواجهونها
بالتكيف مع انقطاع التمويل جراء الأزمة الدائرة يف بالدهم منذ نحو عامني .وقالت �صحيفة الغارديان ام�س �إن وزير الأعمال ،فين�س كيبل،
وجه ر�سالة م�شرتكة مع وزير �ش�ؤون اجلامعات ،ديفيد ويليت�س� ،إىل اجلامعات الربيطانية
الذي تدير وزارت��ه التعليم العايل يف بريطانياّ ،
تدعوها �إىل م�ساعدة الطالب ال�سوريني من خالل ت�أجيل دفع ر�سومهم الدرا�سية وتوفري �إمكانية ح�صولهم على اعانات مالية .وا�ضافت �أن
الر�سالة �شددت على �ضرورة طم�أنة الطالب ال�سوريني يف بريطانيا ،البالغ عددهم نحو  670طالباً ،ب�أن احلكومة تبذل مع اجلامعات كل ما يف
و�سعهما مل�ساعدتهم وتوعيتهم ب�ش�أن الدعم املتاح لهم ،وتعمل مع الإحتاد الوطني لطلبة بريطانيا واملنظمة احلقوقية (�أفاز) لتحديد احتياجات
الأكرث طلباً للم�ساعدة منهم  .وا�شارت ال�صحيفة �إىل �أن وزارتي الأعمال واجلامعات ،وح�سب الر�سالة ،تعمالن مع وزارات اخلارجية والداخلية
واخلزانة (املالية) للنظر يف طرق تقدمي امل�ساعدة للطالب ال�سوريني بو�سائل �أخرى بعد �أن تقطعت بهم �سبل العي�ش.
وقالت �إن هناك نحو  250طالباً �سورياً يدر�سون يف اجلامعات الربيطانية على نفقة احلكومة ال�سورية ،يف حني يعيل بقية الطالب ال�سوريني
�أنف�سهم عن طريق عائالتهم �أو بو�سائل �أخرى.

خمبز �سري لإطعام �أهايل حلب

اجلي�ش احلر يحذر من تفجر الو�ضع بحدود لبنان
•• بريوت-وكاالت:

طالبت القيادة امل�شرتكة للجي�ش
ال���������س����وري احل�����ر الأمم املتحدة
واجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة بعقد جل�سة
ط��ارئ��ة مل��ن��ع ان��ف��ج��ار ال��و���ض��ع على
احلدود ال�سورية اللبنانية ،ودعت
يف بيان لها لإر���س��ال ق��وات عربية
ودول��ي��ة حلفظ �أم���ن احل���دود بني
البلدين.
كما حذرت قيادة اجلي�ش احلر يف
ب��ي��ان ل��ه��ا م��ن خم��اط��ر م��ا �سمتها
احلملة الع�سكرية الوا�سعة التي
ي��ع��د ل��ه��ا ح����زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين يف
منطقة بعلبك-الهرمل واملناطق
احلدودية مع �سوريا.
و�أو�ضحت �أن ه��ذه احلملة تهدف
�إىل اجتياح ع�سكري وا���س��ع ي�صل
م���داه �إىل ح��و���ض العا�صي بريف
ح���م���اة وب��ع�����ض م��ن��اط��ق ال�ساحل
ال�������س���وري .وق���ال���ت ق���ي���ادة اجلي�ش
احل���ر �إن ذل���ك ي��ع��د �إع��ل�ان حرب
مفتوحة من ملي�شيا م�سلحة على
ال�شعب ال�سوري.
وك��ان اجلي�ش ال�سوري احلر اتهم
قبل �أي���ام ح��زب اهلل ب�شن هجمات
يف مناطق ح��دودي��ة �سورية ،وقال
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان يف اجلي�ش
احل��ر �سليم �إدري�����س يف وق��ت �سابق
�إن ح�����زب اهلل ي���ر����س���ل مقاتلني
للقتال مع نظام ب�شار الأ�سد يف كل
من دم�شق وريف دم�شق وحم�ص،
و�أ�ضاف قائال لدينا �إثباتات على
ذلك .
يف املقابل اتهم الأمني العام للحزب
ح�سن ن�صر اهلل يف كلمة ل��ه يوم

الأربعاء املا�ضي املعار�ضة ال�سورية
بالهجوم على ق��رى ح��دودي��ة مع
لبنان وق��ال ال��ذي ح�صل ويح�صل
يف الأيام القليلة املا�ضية �أن هناك
ح��م��ل��ة ع�سكرية وا���س��ع��ة م��ن قبل
مئات امل�سلحني لتهجري �أهل هذه
ال��ق��رى وال�سيطرة عليها وح�سم
و�إنهاء وجودهم .
وان��ت��ق��د ن�����ص��ر اهلل م���ا ع����ده عدم
حت���رك ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة لوقف
ه�����ذا االع�����ت�����داء وه������ذا االجتياح
وه��ذا التغيري الدميوغرايف وهذا
التطهري اجلماعي ال��ذي يح�صل
يف القرى احلدودية .
وك���ان ن�صر اهلل �أع��ل��ن يف �أكتوبر
ت�����ش��ري��ن الأول امل��ا���ض��ي �أن بع�ض
اللبنانيني املقيمني يف تلك املناطق

واملنتمني �إىل ح��زب اهلل يقاتلون
امل���ج���م���وع���ات امل�����س��ل��ح��ة يف �سوريا
مب����ب����ادرة م��ن��ه��م وم����ن دون ق���رار
ح��زب��ي ،وذل��ك بغر�ض ال��دف��اع عن
النف�س .
يف غ�ضون ذلك ،ي�سيطر معار�ضون
ع��ل��ى م��دي��ن��ة ح��ل��ب ال�����س��وري��ة لكن
ال��ق��وات احلكومية م��ازال��ت تقاتل
يف �أجزاء من املدينة.
وال ي���ع���اين ال�����س��ك��ان م���ن القتال
ف��ح�����س��ب وامن������ا ت�������زداد حاجتهم
للغذاء واالو���ض��اع �شديدة ال�سوء
يف ح���ل���ب ع���ل���ى وج�����ه اخل�صو�ص
حيث يواجه املدنيون ا�شتباكات ال
تتوقف وغارات جوية على املناطق
ال���ت���ي ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا املعار�ضة
وي���ق���ول���ون ان اجل�����وع ه���و �أح����دث

م�صادر التهديد حلياتهم هناك.
وه���ن���اك ن��ق�����ص يف ال����وق����ود ال���ذي
حت��ت��اج��ه امل��خ��اب��ز ل��ت��ع��م��ل ويقول
�سكان ان هناك م�شاجرات حتدث
على الدقيق وان مقاتلي املعار�ضة
ي�����ض��ط��رون يف ب��ع�����ض االي������ام اىل
اط��ل��اق اع��ي��رة ن���اري���ة يف الهواء
لوقف العراك.
وم����ازل خم��ب��ز ي��ع��م��ل وي��ن��ت��ج نحو
ال��ف كيلوجرام من اخلبز يوميا.
وموقعه �سري الن املخابز حتولت
ف��ي��م��ا ���س��ب��ق اىل �أه�����داف للق�صف
احلكومي.
وق�����ال �أح�����د ال�����س��ك��ان ط��ل��ب عدم
اظهار وجهه ان اجلي�ش ال�سوري
احل���ر ي�سيطر ع��ل��ى املنطقة منذ
ثمانية ا�شهر.

و�أ���ض��اف �سيطر اجلي�ش ال�سوري
احل������ر ع���ل���ى ه������ذه امل���ن���ط���ق���ة منذ
ثمانية ا�شهر .لكن املخابز ..هذا
املخبز مت ق�صفه.
وقال باجنليزية ركيكة ان اجلي�ش
ال�����س��وري احل��ر ي��دف��ع ام���واال االن
ح���ت���ى ت����وا�����ص����ل امل����خ����اب����ز العمل
ومل�ساعدة ال�سكان على البقاء.
و�أ����ض���اف اجل��ي�����ش احل����ر .اجلي�ش
احلر ي�ساعد على البقاء وال يحمل
ك��ل ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة ال��رئ��ي�����س ب�شار
اال���س��د امل�س�ؤولية ع��ن معاناتهم.
كانت حلب تقليديا مدينة متباينة
ال�����والءات وح��ت��ى يف امل��ن��اط��ق التي
ي�سيطر عليها مقاتلو املعار�ضة
����ض���اق ال���ب���ع�������ض ذرع������ا بالنق�ص
اليومي يف امل�ؤن وينحون بالالئمة
على معار�ضي الرئي�س.
وك����ان����ت ال����دول����ة ت���دع���م الدقيق
وال����وق����ود حت���ت ق���ي���ادة احلكومة
ال�����س��وري��ة ل��ك��ن ال�سلع امل��دع��م��ة ال
ت�����ص��ل اىل امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�سيطر
ع���ل���ي���ه���ا امل����ع����ار�����ض����ة او مناطق
اال�شتباكات.
وت������ق������ول م���ن���ظ���م���ة امل���ح���ت���اج�ي�ن
ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف �شمال
���س��وري��ا ان االزم����ة ق��د تتفاقم اذا
مل ت�ستطع جماعات اغاثة دولية
�أخ����رى ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ب�صورة
متوا�صلة للمنطقة.
وتقدر املنظمة �أنه مل يتبق يف حلب
����س���وى م���ا ب�ي�ن م��ل��ي��ون ومليوين
ن�سمة م��ن �أ���ص��ل ارب��ع��ة ماليني.
و�أ����ض���اف���ت �أن م��ئ��ات االالف رمبا
ي��ك��ون��ون بحاجة اىل امل�����س��اع��دة يف
حلب وحدها وكانت حلب ذات يوم
مركزا حيويا للتجارة وال�صناعة.

الذرية تطلب الدخول ملوقع بارت�شني الإيراين
•• فيينا-ا ف ب:

طلب االم�ي�ن ال��ع��ام ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة الذرية
يوكيا ام��ان��و ام�����س م��ن اي���ران ات��خ��اذ م��ب��ادرة ملمو�سة
تثبت ارادت��ه��ا ال��ت��ع��اون ع�بر ال�سماح للوكالة بدخول
موقع بارت�شني الع�سكري قرب طهران.
وق��ال امانو كما ورد يف ن�ص كلمته ام��ام جمل�س حكام
ال��وك��ال��ة ال��ذري��ة ال���ذي يعقد اجتماعا مغلقا يف فيينا
اطالب اي��ران جمددا بال�سماح بدخول موقع بارت�شني
بال تاخري� ،سواء مت التو�صل اىل اتفاق ح��ول مقاربة
ممنهجة ام ال .
وت�شتبه الوكالة يف ان ايران جتري يف هذا املوقع جتارب
تفجريات تقليدية ميكن تطبيقها يف املجال النووي،
االم���ر ال���ذي تنفيه ط��ه��ران .وات��ه��م��ت ال��وك��ال��ة ايران
ب��اخ��ف��اء اي اث���ر ل��ذل��ك م��ن امل��وق��ع م�ستندة اىل �صور
ماخوذة من اقمار �صناعية.
واكد امانو يف كلمته ان ال�سماح بدخول موقع بارت�شني
خطوة ايجابية �ست�ساعد يف اثبات نية ايران التعاون مع
الوكالة بخ�صو�ص �صلب خماوفها .

هيغ يناق�ش يف مايل العملية ال�سيا�سية
•• لندن-يو بي �أي:

و�صل وليام هيغ ،ام�س� ،إىل م��ايل يف �أول زيارة
من نوعها لوزير خارجية بريطاين �إىل هناك،
بهدف الإط�لاع على �سري العملية ال�سيا�سية يف
ال��ب�لاد عقب احلملة الع�سكرية �ضد اجلماعات
املت�شددة .
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة �إن هيغ
�سيجري حمادثات يف العا�صمة باماكو مع رئي�س
ورئ��ي�����س وزراء م��ايل ووزي���ر ال�����ش���ؤون اخلارجية
وممثلني عن املجتمعات املحلية.
وا�ضافت �أن هيغ �سيلتقي �أي�ضاً قائد قوة التدخل
يف م���ايل ،ون��ائ��ب ق��ائ��د بعثة االحت����اد الأوروب�����ي

ل��ت��دري��ب ال��ق��وات امل�سلحة ،وي��ت��ح��دث �إىل بع�ض
القوات الإفريقية التي جرى نقلها �إىل مايل على
منت طائرت ع�سكرية بريطانية ،ويلتقي بع�ض
�أف��راد البعثة الع�سكرية الربيطانية التي تقدم
الدعم لطائرات النقل.
وق���ال هيغ �إن زي��ارت��ه ت�أكيد على ال��ت��زام اململكة
امل��ت��ح��دة ال��ق��وي بالعمل م��ع ال�شركاء الدوليني
لدعم مايل ودول املنطقة على مكافحة الإرهاب
وا�ستعادة الأمن يف البالد .
وا�ضاف �أن مايل تقف الآن يف قلب جمموعة من
التحديات ال�سيا�سي والأمنية والإمنائية املعقدة
ولديها القدرة على الت�أثري يف املنطقة على نطاق
وا�سع ،ومن الأهمية مبكان �أن نعمل معاً ملواجهة

هذه التحديات  ،م�شدداً على �أن اململكة املتحدة
ت��ق��ف �إىل ج��ان��ب ���ش��ع��ب م���ايل يف �سعيه لت�أمني
ب�لاده ،و�إع���ادة بناء �سبل معي�شته ،وح��ل املظامل
التي طال �أمدها .
وك��ان وزي��ر اخلارجية الربيطاين ،ال��ذي دعمت
بالده العملية الع�سكرية الفرن�سية يف مايل �ضد
اجلماعات امل�سلحة املرتبطة بتنظيم القاعدة ،
ح ّذر من حتول مايل �إىل دولة فا�شلة ،و�شدد على
�أن حل م�شاكلها يجب �أن يكون بقيادة افريقية.
ودعا هيغ الغرب �إىل التعلم من درو�س ال�صومال
ب�����ش���أن �سبل م��وازن��ة دوره الع�سكري باجلانبني
ال�سيا�سي والإن�ساين ،العتقاده بعدم وجود و�صفة
طبية �سيا�سية مثالية.

وا�ضاف اود ان اكون قادرا على التحدث عن تقدم حقيقي
خالل اجتماع املجل�س التايل يف حزيران يونيو.
وح���ت���ى االن ك����ان ال���دخ���ول اىل ب��ارت�����ش�ين م���درج���ا يف
املفاو�ضات حول اتفاق يو�سع امكانات مفت�شي الوكالة
يف الو�صول اىل مواقع ووثائق وا�شخا�ص قادرين على
م�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى حت��دي��د طبيعة ال�برن��ام��ج النووي
االيراين.
يف ت��ق��ري��ر ���ص��در يف ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين ن��وف��م�بر 2011
و�ضعت الوكالة الئحة عنا�صر اعتربت ذات م�صداقية
ت�شري اىل ان اي��ران عملت على �صنع �سالح ن��ووي قبل
 2003ورمبا بعد ذلك ،االمر الذي تنفيه طهران.
وب���د�أ الطرفان حم��ادث��ات لو�ضع خطة جتيز للوكالة
التدقيق يف نقاط ذك��ره��ا التقرير .لكن مل يحرز اي
تقدم يف عدة لقاءات منذ عام ،بحيث يبدو على ما تلمح
اقوال امانو ان الوكالة تعيد النظر يف ا�سرتاتيجيتها.
وق��ال اري��د ان او�ضح ان الوثيقة حول مقاربة منظمة
لي�ست هدفا بحد ذاتها وا�ضاف علينا اال نن�سى الهدف
ال��ذي يق�ضي يحل جميع امل�سائل العالقة بخ�صو�ص
الربنامج النووي االيراين .

�إقالة الناطق با�سم
ال�سلطة الق�ضائية يف العراق

•• بغداد-يو بي �أي:

مت �إعفاء الناطق الر�سمي با�سم ال�سلطة الق�ضائية بالعراق القا�ضي عبد
ال�ستار البريقدار من من�صبه،وتعيني الأمني العام ملجل�س الق�ضاء الأعلى
علي حميد ح�سن الإم���ام مكانه .وج��اء يف بيان لل�سلطة الق�ضائية تقرر
�إع��ف��اء القا�ضي عبد ال�ستار ال��ب�يرق��دار م��ن مهامه كناطق ر�سمي با�سم
جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وحتويله اىل متفرغ للعمل الق�ضائي يف املحاكم
ومل يو�ضح البيان �أ�سباب �إعفاء البريقدار،مكتفيا بالت�شديد على �ضرورة
التعامل ب�شفافية مع و�سائل الإعالم .وكانت ال�سلطة الق�ضائية �أعلنت يف
ال�ساد�س والع�شرين من ال�شهر املا�ضي ت�سلم القا�ضي علي حميد ح�سن
الإمام من�صب الأمني العام ملجل�س الق�ضاء الأعلى.

اتهام �أممي للخرطوم بانتهاك حظر الأ�سلحة بدارفور
•• نيويورك-ا ف ب:

ات���ه���م خ��ب��راء يف االمم املتحدة
يف ت��ق��ري��ر احل��ك��وم��ة ال�سودانية
بانها ت�ستخدم يف دارفور طائرات
ح��رب��ي��ة و���ص��واري��خ ا���ش�ترت��ه��ا من
رو����س���ي���ا وب���ي�ل�ارو����س���ي���ا م����ا ميثل
انتهاكا حلظر اال�سلحة املفرو�ض
على هذا االقليم الواقع يف غرب
البالد.
ول���ف���ت ت��ق��ري��ر جل��ن��ة العقوبات
اىل ا�شتداد حدة النزاع يف اقليم
دارف�������ور وال ���س��ي��م��ا ع�ب�ر غ����ارات
ج��وي��ة ت�شن ع��ل��ى ق���رى ،واقامة
امل��ت��م��ردي��ن م��ع�����س��ك��رات يف جنوب
ال�������س���ودان امل����ج����اور ،وا�ستخدام
التعذيب بحق معار�ضني.
وق��������ال اخل����ب����راء يف تقريرهم
انهم الحظوا ان القوات اجلوية
ال�����س��ودان��ي��ة ت�����س��ت��خ��دم منظومة
جديدة من اال�سلحة هي �صواريخ
جو-ار�ض ا�س. 8
ك��م��ا ر���ص��دوا م��ق��ات�لات �سو-25
ا�شرتتها اخلرطوم من بيالرو�سيا
يف  2008وم���روح���ي���ات قتالية
من ط��راز مي -24ا�شرتتها من
رو�سيا بعد تو�سيع العقوبات يف
.2005
واك��د اخل�براء يف تقريرهم انهم

ي��ح��ق��ق��ون يف ام��ك��ان��ي��ة ان تكون
القوات احلكومية ت�ستخدم �آليات
نقل جند مدرعة ايرانية ال�صنع.
وم���ن���ذ  2004ف���ر����ض جمل�س
االم���������ن ال�����������دويل ح�����ظ�����را على
اال����س���ل���ح���ة امل���ر����س���ل���ة اىل اقليم
دارفور..
وق���د ح�����ص��ر ن��ط��اق ه���ذا احلظر
ب����االق����ل����ي����م دون ب���ق���ي���ة ان����ح����اء

ال�������س���ودان .ويف ال���ع���ام ال���ت���ايل مت
ت�شديد هذا احلظر.
واك�����������دت جل����ن����ة ال����ع����ق����وب����ات يف
ت��ق��ري��ره��ا ان اخل���رط���وم انتهكت
ال�����ق�����رار  1591ال���������ص����ادر عن
جمل�س االم���ن ب��ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف
دارف�����ور ع��ت��ادا ع�سكريا ا�شرتته
ب���ع���د  2005وب�����ش��ن��ه��ا غ�����ارات
جوية وطلعات ترهيبية يف اجواء

دارفور وال �سيما يف جبال مرة يف
�شمال االقليم .واك��د التقرير ان
هذه الغارات يعقبها و�صول جنود
يرتدون البزة الكاكية اىل القرى
حيث يرتكبون انتهاكات للقوانني
االن�سانية الدولية .
و����ش���دد اخل��ب��راء يف ت��ق��ري��ر على
وج����وب ان ي��ع��م��د جم��ل�����س االمن
اىل ال��زام ال��دول التي تبيع عتادا

ع�سكريا اىل اخل��رط��وم بتزويد
ه������ذا ال���ع���ت���اد ب اج����ه����زة تعقب
الكرتونية للتحقق م��ن ان هذه
اال�سلحة وال��ذخ��ائ��ر ال ت�ستخدم
يف االقليم الغارق يف حرب اهلية
منذ .2003
وا����ض���اف اخل��ب��راء ان��ه��م ر�صدوا
ح����االت ت��ع��ذي��ب وا����س���اءة معاملة
بحق معار�ضني ارتكبتها اجهزة
اال�ستخبارات واالمن ال�سودانية،
م�ؤكدين ان هذه االجهزة توا�صل
العمل ب��دون حما�سبة يف دارفور
حيث تقول بتوقيفات واعتقاالت
اعتباطية.
واح�������ص���ى ال���ت���ق���ري���ر  15حالة
ت���ع���ذي���ب مل��ع��ت��ق��ل�ين ب��ي��ن اي���ل���ول
�سبتمرب وكانون االول دي�سمرب،
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ح��ال��ت��ان يف ن��ي��اىل يف
ج����ن����وب دارف���������ور ح���ي���ث تعر�ض
معتقالن لل�ضرب ال�شديد و�سكب
اال�سيد على اذرعهما .
باملقابل اكد التقرير ان املتمردين
يف دارفور باتوا ميتلكون راجمات
���ص��وراي��خ ع��ي��ار  107م��ل��م ،وان
ح��رك��ة ال��ع��دل وامل�������س���اواة ،احدى
احل���رك���ات امل���ت���م���ردة يف االقليم،
ل��دي��ه��ا ق��اع��دة ع�سكرية يف دولة
ج���ن���وب ال���������س����ودان ت�����ض��م 800
مقاتل.

حداد يف كرات�شي على �ضحايا التفجري
•• كرات�شي-ا ف ب:

عم احلداد ام�س كرات�شي العا�صمة االقت�صادية لباك�ستان
غ��داة اح��د االع��ت��داءات االك�ثر دموية يف تاريخها الذي
اودى ب��ح��ي��اة ��� 45ش��خ�����ص��ا ،يف اخ���ر ف�����ص��ول الهجمات
ال��ت��ي تثري قلقا ك��ب�يرا يف ال��ب�لاد قبل ب�ضعة ا�شهر من
االنتخابات .واغلقت املدار�س واملتاجر واملكاتب واال�سواق
ابوابها فيما كانت حركة ال�سري خفيفة جدا يف ال�صباح
ب��ع��دم��ا اع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة امل��ح��ل��ي��ة االث���ن�ي�ن ي����وم ح����داد،
والطائفة ال�شيعية احلداد لثالثة ايام يف ذكرى ال�ضحايا
ووقع االنفجار م�ساء ام�س الأول عند مدخل حي عبا�س

تاون ذي الغالبية ال�شيعية فيما كان امل�ؤمنون يخرجون
م��ن ال�����ص�لاة وق��ت��ل � 45شخ�صا فيما ا�صيب اك�ثر من
 150بجروح .واعلنت اجلمعيات املحلية للنقل والتجارة
لوكالة فران�س بر�س عن يوم حداد االثنني .وقال رئي�س
جمعية النقل يف كرات�شي ار�شاد بوخاري لن يكون هناك
و�سائل نقل ع��ام والبور�صة فتحت ابوابها ر�سميا لكن
الن�شاط فيها �ضعيف كما قال و�سيط حملي .والن�شاط
االق��ت�����ص��ادي يف كرات�شي يعترب ام���را حيويا لالقت�صاد
العام يف البالد وي�ساهم ب 42باملئة من اجمايل الناجت
الداخلي يف ال��ب�لاد واك�ثر م��ن  70باملئة م��ن ال�ضريبة
على الدخل و 62باملئة من ال�ضريبة على املبيعات.
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قنديل :م�صر لن جتوع �أو تفل�س
•• القاهرة-يو بي �أي:

�أعلن رئي�س ال���وزراء امل�صري ه�شام قنديل ان
ب�لاده لن جت��وع ول��ن تفل�س �أب��دا وق��ال قنديل
يف ح��وار مع �صحيفة الأه���رام ن�شرته ام�س ان
م�صر لن جت��وع �أبدا ،ول��ن تفل�س ،ول��ن حتدث
بها م�صادمات  .م�ضيفا �أن �أمن م�صر و�شعبها
خط �أحمر ال نقبل امل�سا�س به �أو امل�ساومة عليه
وحذر قنديل من �أن االعت�صامات والإ�ضرابات
التي ت�شهدها م�صر منذ ف�ترة �أ�صبحت عبئا
على كاهل االقت�صاد القومي والإنتاج .

وق������ال ان ح��ك��وم��ت��ه ح��ري�����ص��ة ع���ل���ى ت�شجيع
اال���س��ت��ث��م��ار ،و�أن���ه���ا جن��ح��ت يف ت��ق��دمي حلول
مل�شكالت ا�ستثمارات ت�صل �إىل  60مليار جنيه،
الأمر الذي وفر� 150ألف فر�صة عمل .
و�أ���ش��ار �إىل �أن التو�صل �إىل اتفاق مع �صندوق
النقد الدويل �سيقدم ر�سالة للمجتمع الدويل
ب�����أن الإط�����ار االق��ت�����ص��ادي مل�����ص��ر م�����س��ت��ق��ر ،و�أن
ال�سيا�سات املتبعة ت�ضمن عودة تدفقات ر�ؤو�س
الأموال �إىل م�صر ،وزيادة فر�ص الت�شغيل ،ويف
الوقت نف�سه انخفا�ض تكلفة التمويل احلكومي
وتكلفة االقرتا�ض �أمام القطاع اخلا�ص .
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هجوم �إلكرتوين على مواقع �إخبارية يف الت�شيك

وو����ص���ف ال�ب�رن���ام���ج امل����ط����روح ل��ل��ت��ف��او���ض مع
���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ب����أن���ه م�����ص��ري ب��ال��ك��ام��ل وان
ال�������ص���ن���دوق ي��ت��ف��ه��م مت���ام���ا ط��ب��ي��ع��ة املرحلة
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها م�صر .
وقال ان م�صر حتتاج �إىل  22مليار دوالر ل�سد
الفجوة التمويلية يف العام املايل اجلديد وحذر
م��ن ان الأو����ض���اع االق��ت�����ص��ادي��ة ت�تراج��ع وقال
ان الإع�ل�ام ال ي��رى �إال ال�سلبيات ويتكلم عن
الأزم��ات وال يذكر الأعمال الإيجابية و�أ�ضاف
ان ال��واق��ع م��ل��ئ ب��امل�����ش��ك�لات ..وم��ع��رك��ت��ن��ا �ضد
الفقر واملر�ض واجلهل .

•• براج-رويرتز:

هاجم مت�سللون ع��ددا من املواقع االخبارية االلكرتونية يف جمهورية الت�شيك ام�س مما �أدى اىل
ابطاء او تعطيل �صفحاتها الرئي�سية يف �أحدث �سل�سلة من الهجمات االلكرتونية على مواقع اخبارية
يف �أنحاء العامل.
وق��ال امل��دي��رون التنفيذيون لثالثة من �أك�ثر امل��واق��ع االخبارية انت�شارا يف جمهورية الت�شيك ان
مواقعهم تعطلت .ومل تتوفر على الفور معلومات عن من امل�س�ؤول عن ذلك .و�أغرق املت�سللون املواقع
بطلبات رقمية فاقت قدرة �أنظمتها وهو تكتيك معروف للهجوم على اخلدمة .وقالت جلنة حماية
ال�صحفيني ال�شهر املا�ضي ان الهجمات التي ت�ستهدف و�سائل االعالم يف ت�صاعد وانه يتم ا�ستئجار
املت�سللني من قبل جهات تريد فر�ض رقابة على االخبار لي�ستهدفوا مرا�سلني ومواقع اخبارية
الكرتونية .وقالت وول �سرتيت جورنال ونيويورك تاميز ان الهجمات االلكرتونية التي ا�ستهدفتهما
يف يناير كانون الثاين انطلقت من ال�صني.

التحالف ميتنع و�شروط التكتل وراء الت�أجيل
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اليوم الإعالن عن ت�شكيل احلكومة التون�سية اجلديدة..؟

تقلي�ص عدد احلقائب الوزارية وحتييد وزارات ال�سيادة
•• الفجر – تون�س  -خا�ص

ب��ت���أج��ي��ل ال���ل���ق���اء امل���زم���ع �إج������راءه
ع�شية �أم�س بني �أطراف االئتالف
احل���ك���وم���ي اجل����دي����د �إىل ال���ي���وم
ال����ث��ل�اث����اء ف����ان����ه ت�����أج����ل بالتايل
الإع��ل��ان ع��ن ال�ترك��ي��ب��ة النهائية
للحكومة التون�سية املرتقبة وتنهار
ك��ل ال��ت��وق��ع��ات وال��ت�����س��ري��ب��ات التي
�أ�شارت و�أكدت على � ّأن الإعالن عن
احلكومة كان �سيتم �أم�س االثنني.
وك������ان رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة املكلف
ع���ل���ي ال���ع���ري�������ض ق����د ق�����ال الأح�����د
�إن امل�������ش���اورات م���ازال���ت متوا�صلة
ل��ت��ح��دي��د ت��رك��ي��ب��ة احل���ك���وم���ة مع
القوى ال�سيا�سية التي ع�ّبررّ ت عن
ا�ستعدادها للم�شاركة يف االئتالف
احل��ك��وم��ي امل��رت��ق��ب ومل يبق �أمام
ع��ل��ي ال��ع��ري�����ض ���س��وى �أرب���ع���ة �أي���ام
لتقدمي ت�شكيلة حكومته �إىل رئي�س
اجلمهورية املن�صف املرزوقي قبل
�أن ت��ن��ت��ه��ي امل����دة ال��ق�����ص��وى (15
ي���وم���ا) امل���ح���ددة ب��ال��ق��ان��ون املنظم
لل�سلط العمومية وي�صبح الرئي�س
امل���ؤق��ت خم��وال لتعيني ال�شخ�صية
ال��ت��ي ي��راه��ا الأق�����در ع��ل��ى ت�شكيل
احلكومة من خارج احلزب الأغلبي
(حركة النه�ضة).
حزب التكتّل وراء الت�أجيل
و�أرج����ع����ت م�������ص���ادر ���س��ب��ب ت�أخري
الإع��ل��ان ع��ن احل��ك��وم��ة اجلديدة
�إىل توا�صل الت�شاور لإعداد برنامج
�سيا�سي واقت�صادي للحكومة ولكن
امل�����س���أل��ة ت��ع��ود ح�����س��ب �آخ���ري���ن �إىل
ع���دم ح�سم ح���زب التكتل بزعامة
م�صطفى بن جعفر رئي�س املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي ملوقفه النهائي

م���ن االن�����ض��م��ام ل��ل��ح��ك��وم��ة ب�سبب
ع���دم االت���ف���اق ع��ل��ى ب��رن��ام��ج عمل
احل��ك��وم��ة واحل���ق���ائ���ب ال����وزاري����ة.
وذك����رت ه���ذه امل�����ص��ادر � ّأن التكتل
طلب ال��ت���أج��ي��ل ك��ي يتوفر الوقت
ال�ست�شارة قياداته.
غ�ير � ّأن م�صادر ّ
مطلعة �أك���دت �أن
خ�لاف��ا ن�شب ب�ين ح��رك��ة النه�ضة
وح��زب التكتل على خلفية ت�ش ّبث
حزب التكتل بوزارة املالية ،يف حني
�أن ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة رف�����ض��ت ذلك
معتربة وزارة املالية �ضمن وزارات
ال�سيادة التي يجب حتييدها.
وق���ال���ت ع�����ض��و امل��ك��ت��ب ال�سيا�سي
حل�������زب ال���ت���ك���ت���ل ال����دمي����ق����راط����ي
�أن ح��زب��ه��ا و����ض���ع جم��م��وع��ة من
ال�������ش���روط ح��ت��ى ي���ك���ون ط���رف���ا يف
حكومة علي العري�ض.
و�أ ّك����������دت اجل���ري���ب���ي �أن م����ن بني
ال�������ش���روط ال���ت���ي ي�����ض��ع��ه��ا التكتل
لالن�ضمام للحكومة حل رابطات
ح��م��اي��ة ال���ث���ورة و �أي�����ض��ا مراجعة
ال��ت�����س��م��ي��ات يف امل���ن���ا����ص���ب العليا
للدولة و �أي�ضا �إر�ساء التوازن على
م�����س��ت��وى ت��رك��ي��ب��ة احل���ك���وم���ة بني
كفاءات حزبية و غري حزبية .
وق���ال���ت اجل��ري��ب��ي ه����ذه �ضمانات
�ضرورية لنجاح احلكومة اجلديدة
و �إذا مل نتفق حولها مع النه�ضة
فلن نكون طرفا يف احلكومة.
ورغ����م ع���دم ح�����س��م ال��ت��ك��ت��ل ملوقفه
�إال �أن امل����ؤ����ش���رات الأول����ي����ة تفيد
ب����أن االئ��ت�لاف احل��ك��وم��ي اجلديد
�سي�ضم كال من حزب امل�ؤمتر من
اج���ل اجل��م��ه��وري��ة وك��ت��ل��ة احلرية
والكرامة وح��زب التكتل من اجل
العمل واحلريات وحركة النه�ضة
وح���رك���ة (وف��������اء) .وه����و م���ا �أك����ده

القيادي يف حركة النه�ضة والوزير
يف حكومة ت�صريف الأعمال �سمري
ديلو الذي �صرح �أن خم�سة �أطراف
معنية بت�شكيل احلكومة اجلديدة
ه����ي ت���روي���ك���ا ال��ن��ه�����ض��ة وامل�����ؤمت����ر
والتكتل بالإ�ضافة �إىل حركة وفاء
وكتلة احلرية والكرامة.
ك��م��ا ���ص��رح دي��ل��و �أن���ه �سيتم تعيني
ك��ف��اءات وطنية على ر�أ����س وزارات
ال�سيادة  .وقال �إن ن�سبة التجديد
يف الرتكيبة احلكومية تعد الأكرب
يف تاريخ حكومات تون�س.

التحالف الدميقراطي ميتنع
وك�����ان ال���ن���ائ���ب وال���ق���ي���ادي بحزب
ال��ت��ح��ال��ف الدميقراطي،حممود
ال��ب��ارودي �أك���د �أم�����س �إن ح��زب��ه لن
ي�شارك يف احلكومة القادمة ولن
ربرا موقفه ب�أن
يكون معنيا بها،م ّ
تون�س حتتاج �إىل ح ّل �أعمق بعيدا
ع���ن احل�����س��اب��ات ال�����ض��ي��ق��ة لبع�ض
الأحزاب.
وق�������ال ال������ب������ارودي �إن التحالف
الدميقراطي قد م ّد يده لإنقاذ ما
ميكن �إنقاذه رغم حمالت الت�شويه
التي يتع ّر�ض لها،لكن مع الأ�سف
وب�سبب تع ّنت حركة النه�ضة و�أي�ضا
ب�سبب الزاوية التي ح�شرت نف�سها
فيها جراء �سيا�ستها اخلاطئة منذ
توليها ال�سلطة ،مل يجد التحالف
احلد الأدنى الذي يطمئنه.
و�أك���د حممود ال��ب��ارودي �أن حزبه
ق������رر ن���ه���ائ���ي���ا ع������دم امل�������ش���ارك���ة يف
احلكومة املرتقبة نتيجة اختالفات
ك��ب�يرة م��ع رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة علي
لعري�ض ال���ذي رف�����ض اال�ستجابة
ل��ل�����ش��روط ال��ت��ي ق��دم��ه��ا التحالف
الدميقراطي .وق��ال ال��ب��ارودي �إن

���ش��روط م�����ش��ارك��ت��ه��م يف احلكومة
كانت تتمثل يف حل رابطات حماية
ال����ث����ورة وحت����دي����د ب���رن���ام���ج عمل
للحكومة املرتقبة ال يتجاوز 31
دي�����س��م�بر � ، 2013إ����ض���اف���ة �إىل
مراجعة بع�ض التعيينات وا�ستبعاد
رم��وز الف�شل يف احلكومة احلالية
عن احلكومة املرتقبة.
وك���ان التحالف ال��دمي��ق��راط��ي قد
قاطع االجتماع الذي عقده رئي�س
احل��ك��وم��ة ع��ل��ي ال��ع��ري�����ض الأح����د
م��ع الأح����زاب املعنية بامل�شاركة يف
احلكومة املقبلة.
م����ن ج��ه��ت��ه ك�����ش��ف �أم���������س حممد
احل��ام��دي املن�سق ال��ع��ام للتحالف
ال���دمي���ق���راط���ي ع���ن �أ����س���ب���اب عدم
م�������ش���ارك���ة ال���ت���ح���ال���ف يف حكومة
ع��ل��ي ال��ع��ري�����ض اجل���دي���دة ،ومنها
ب��ح�����س��ب ر�أي�������ه ،ع����دم ال���و����ض���وح يف
كيفية التعامل مع م�س�ألة العنف
ال�سيا�سي وخا�صة كيفية التعامل
مع روابط حماية الثورة.
وقال احلامدي يف ت�صريح �إذاعي،
� ّإن ال��و���ض��وح ال�����س��ي��ا���س��ي غ��ائ��ب يف
برنامج احلكومة امل��زم��ع تكوينها
من بينها حتديد موعد االنتخابات
القادمة وخارطة طريق �سيا�سية،
الف���ت���ا ال���ن���ظ���ر �إىل ان م����ن �أب�����رز
�شروطهم كانت حتديد م��دة عمل
هذه احلكومة وااللتزام بها.
وع�ّب�رّ احل��ام��دي ع��ن ا�ستيائه من
نق�ص ال��ك��ف��اءات يف قائمة �أ�سماء
�أع�������ض���اء ح��ك��وم��ة ع��ل��ي العري�ض
معتربا ذلك من اب��رز �أ�سباب عدم
م�������ش���ارك���ة ال���ت���ح���ال���ف يف ت�شكيلة
احل��ك��وم��ة وق��ال�:أغ��ل��ب��ي��ة حكومة
العري�ض �أ���س��م��اء �سيا�سية ويغلب
عليها منطق املحا�ص�صة  ،على ح ّد

تعبريه.
ب������دوره ن��ف��ى ح����زب الأم�������ان نيته
امل�شاركة يف احلكومة املقبلة ،وقال
يف ب��ي��ان ل��ه ان���ه ال ي��ج��د نف�سه يف
حكومة تقوم على �أ�سا�س املحا�ص�صة
احلزبية وال حتظى ب�إجماع وطني
وا����س���ع وال ت��ع��ط��ي االن��ط��ب��اع �أنها
حكومة كل التون�سيني ،حتى تكون
ب��ال��ت��ايل ق��د تخل�صت م��ن عوامل
ف�شل احلكومة املتخلية.
و�أ���ض��اف ح��زب الأم��ان يف بيانه �إنه
ال تعنيه املنا�صب بقدر م��ا تعنيه
ال�ب�رام���ج وب���ال��� ّت���ايل ف�����إن ّ احل�سم
يف م�����س���أل��ة دخ���ول���ه احل��ك��وم��ة من
ع����دم����ه ره���ي��ن اق���ت���ن���اع���ه بتوفر
ب���رن���ام���ج ح��ك��وم��ي وا����ض���ح املعامل
ت��ت��ك��ام��ل ف���ي���ه امل���ع���اجل���ات اجل�����ادة
وامل�ستعجلة للم�شاكل االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وذل����ك �إىل جانب
اال�ستحقاقات ال�سيا�سية.
وق����ال ال��ب��ي��ان �إن ح���زب الأم�����ان ال
ي��ع��ت�بر ن��ف�����س��ه م��ع��ن��ي��ا بامل�شاركة
يف احل��ك��وم��ة املقبلة �إال �إذا تبنت
م����ط����ال����ب ال������ق������وى ال�سيا�سية
واملجتمع امل��دين ،و�أهمها التحييد
ال�سيادة ،ومراجعة
الفعلي لوزارات ّ
ك��ل التعيينات ال��ت��ي م�� ّث��ل��ت مثارا
ل�ل�إ���ش��ك��ال .وا ّت���خ���اذ �إج�����راءات حل
راب��ط��ات حماية ال��ث��ورة  ،وحتييد
ال�سيا�سي،
امل�ساجد عن التوظيف ّ
وال��� ّت���خ���ل���ي ع����ن م�������ش���روع قانون
حت�صني ال���ث���ورة ،وال���دع���وة حلوار
وطني ي�ضم ال�شركاء ال�سيا�سيني
واالج�����ت�����م�����اع�����ي��ي��ن وال����ف����اع����ل��ي�ن
االق���ت�������ص���ادي�ي�ن ب�ل�ا ا���س��ت��ث��ن��اء وال
�إق���������ص����اء ،ه����دف����ه و�����ض����ع خ���ارط���ة
طريق وا�ضحة حتدد جدوال زمنيا
لإن���ه���اء ك��ت��اب��ة ال��د���س��ت��ور ،و�إج����راء

على العري�ض رئي�س
احلكومة املكلف

حتالف خما�سي ي�ؤ ّثث تركيبتها

حتوير مرتقب يف وزارة الدفاع

االنتخابات ،و�ضبط معايري تعيني
الهيئات ال ّتعديلية.
و�أ���ش��ارت �آخ��ر الت�سريبات املتعلقة
ب�ت�رك���ي���ب���ة احل����ك����وم����ة اجل����دي����دة
�إىل �إم��ك��ان��ي��ة تغيري وزي���ر الدفاع
احلايل عبد الكرمي الزبيدي الذي
ي��ع��ت�بر ال���وزي���ر ال��وح��ي��د ال����ذي مل
يتم تغيريه منذ الإط��اح��ة بنظام
الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن
علي بعدما �أب���دى ال��زب��ي��دي رغبة
يف تنحيه رغ���م وج���ود وف���اق كبري
حوله .ومن املنتظر �أن يخلفه عبد
احل���ق الأ����س���ود وه���و م��ن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
كما �أن الت�شكيلة الوزارية اجلديدة
�ست�شهد تقل�ص عدد �أع�ضاءها من
وزراء وكتاب دولة �إىل حوايل 40
ع�ضوا.
عقل ّية الغنيمة �سبب الأزمة
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �آخ�����ر ويف تو�صيفه
ل�ل�ازم���ة ال��ق��ائ��م��ة يف ت��ون�����س �أ ّك����د

ح�����س�ين ال��ع��ب��ا���س��ي الأم���ي��ن العام
ل�لاحت��اد ال��ع��ام ال��ت��ون�����س��ي لل�شغل
اك��ب�ر امل��ن��ظ��م��ات اجل��م��اه�يري��ة يف
تون�س و�أعرقهاّ � ،أن عقلية الغنيمة
واملحا�ص�صة التي ا�ستبدت ببع�ض
ال����ق����وى ال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف ال���ف�ت�رة
الأخرية خلقت واقعا جديدا ات�سم
بالتغ ّول املفرط .و�أ�ضاف العبا�سي
يف ن��دوة ح��ول احل���وار االجتماعي
واالن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي ا ّن���ه من
م���ظ���اه���ر ال���ت���غ��� ّول ت��ف�����ش��ي منطق
الإق�������ص���اء واال����س���ت���ب���داد بالــــر�أي
وغ��ي��اب احل����وار وال��ق��ب��ول بالر�أي
املخالف ،وا�ستفحال ظاهرة العنف
الذي بلغ �أق�صاه باغتيال القيادي
ال�سيا�سي واملنا�ضـــــل احلقوقــــي
�شكـري بلعيد .
و�أ����ش���ار �إىل ا ّن���ه وب��ال��رغ��م م��ن � ّأن
الأي����ام الأخ��ي�رة ال��ت��ي ت��ل��ت عملية
االغتيال اجلبانة ،ا ّت��خ��ذت منحى
ج��دي��دا ي��وح��ي ب���الإق���رار بحتمية

التم�شي التوافقي وب�أهمية احلوار
من �أج��ل �إدارة املرحلة االنتقالية
امل��ق��ب��ل��ة ف�����إن ا���س��ت��م��رار ال��ع��ج��ز يف
معاجلة بع�ض املع�ضالت احلارقة
ب����ات ي���ه���دد ب��ن�����س��ف ك���ل حم����اوالت
التهدئة ويرتهن املبادرات الرامية
�إىل عقلنة العالقات وم�أ�س�ستها.
و�أ�����ض����اف الأم���ي��ن ال���ع���ام لالحتاد
العام التون�سي لل�شغل � ّإن االحتاد
������ش�����دّد ب���ا����س���ت���م���رار ع���ل���ى �أهمية
احل��وار بني الفاعلني ال�سيا�سيني
واالجتماعيني ومكونات املجتمع
امل���دين ،وب����� ّأن احل��ل��ول التوافقية،
والإرادة اجل��م��اع��ي��ة ه���ي الأق�����در
على م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وجتاوز
ال�������ص���ع���وب���ات .واب��������رز العبا�سي،
� ّأن احت����اد ال��ع��م��ال ك���ان م���ن �أكرث
احل��ري�����ص�ين ع��ل��ى دع����وة الفرقاء
�إىل ح����وار وط��ن��ي ل��ل��ت��واف��ق حول
اال�ستحقاقات الرئي�سية للمرحلة
االنتقالية.

را�سمو�سن يبد�أ زيارة مفاجئة �إىل كابول

م�س�ؤول �سابق يهاجم �سيا�سة �أوباما ب�أفغان�ستان
•• وا�شنطن-كابول-وكاالت:

بوكو حرام ترف�ض املحادثات مع حكومة نيجرييا
•• �أبوجا-وكاالت:

رف�ض زعيم جماعة بوكو حرام يف نيجرييا �أبو بكر �شيكو يف
ت�سجيل م�صور �إجراء حمادثات �سالم مع احلكومة ون�أى
بنف�سه عن قائد من�سوب للجماعة �أعلن وقف �إطالق النار
با�سمها يف يناير كانون الثاين املا�ضي .وكان قائد من�سوب
جلماعة بوكو حرام ،يدعى �شيخ �أبو حممد بن عبد العزيز
وه��و م��ع��روف ل��دى ق���وات الأم���ن النيجريية ,كما تقول

روي�ترز ،قد �أعلن وقفا لإط�لاق النار نهاية يناير كانون
الثاين املا�ضي وتعليقا على ذل��ك ,ق��ال �شيكو بالت�سجيل
املقت�ضب ال��ذي حت��دث فيه بلغة الهو�سا عبد العزيز مل
يتحدث نيابة عني و�أنا �أن�أى بنف�سي عنه متاما  .و�أ�ضاف
بوكو حرام مل تعر�ض يف �أي وقت وقفا لإطالق النار ونحن
مل ندخل يف حوار مع احلكومة ولن نكون م�ستعدين لذلك
حتى تتحقق ال�شروط التي و�ضعناها  .كما قال �إنه يجب
على قوات الأمن التوقف عن قتل �أع�ضاء اجلماعة .

كوريا ال�شمالية حت�ضر
لتدريبات ع�سكرية وا�سعة

• �سيول-ا ف ب:

اعلنت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية ام�س ان كوريا ال�شمالية حت�ضر
ملناورات ع�سكرية وا�سعة النطاق يف ما يبدو وكانه عر�ض قوة ازاء املناورات
الكورية اجلنوبية االمريكية امل�شرتكة اجلارية حاليا.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����وزارة ك��ي��م م�ين���-س��وك لل�صحافيني ان���ه يجري
التخطيط للمناورات التي �ست�شمل اجلي�ش و�سالحي اجلو والبحرية بعد
التجربة النووية الكورية ال�شمالية التي ج��رت ال�شهر املا�ضي والعملية
الناجحة الطالق �صاروخ بعيد املدى يف كانون االول-دي�سمرب.
وا���ض��اف ن��رى ادل���ة م��ت��زاي��دة على حت�ضريات ال�شمال مل��ن��اورات ع�سكرية
تقليدية تنظم على ن��ط��اق او���س��ع م��ن ال�سابق بعد التجربتني النووية
وال�صاروخية  .وجت��ري اع���داد ك�برى م��ن اجلي�شني االم�يرك��ي والكوري
اجلنوبي حاليا املناورات ال�سنوية امل�شرتكة برا وبحرا وجوا والتي نددت
بها كوريا ال�شمالية على انها تدريبات ا�ستفزازية الجتياح.

ان��ت��ق��د م�����س��ت�����ش��ار ���س��اب��ق ب�����وزارة
اخل���ارج���ي���ة الأم�ي�رك���ي���ة �أ�سلوب
�إدارة ال��رئ��ي�����س ب����اراك �أوب���ام���ا يف
تناول ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية،
م�شريا �إىل ما يعتمل داخلها من
����ص���راع���ات م���دم���رة ع��ل��ى النفوذ
و���س��ج��ال ح���ول ال�����س��ي��ا���س��ات ،وهو
م��ا ُي�� َف�� ِّن��د م��زاع��م البيت الأبي�ض
ب�أن �إدارت��ه للحرب الأفغانية ُتعد
�إجنازاً حيوياً.
ورد هذا الهجوم يف كتاب بعنوان
ب��ل��د مي��ك��ن اال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه من
ت����أل���ي���ف وايل ن�����ص��ر ال�����ذي عمل
خ����ب��ي�را يف ال�������س���ي���ا����س���ات ب�������وزارة
اخل��ارج��ي��ة وم��ن امل��ق��رر �أن ُين�شر
ال�شهر املقبل .والكتاب يت�ألف يف
جزء منه من مذكرات دبلوما�سية
ويف ال��ب��ع�����ض الآخ�����ر م���ن حتليل
�سيا�سي ،وهو عبارة عن ر�صد عام
لل�ش�ؤون اخلارجية يف عهد �إدارة
�أوب����ام����ا .وي�����ص��ف ن�����ص��ر يف كتابه
تعامل البيت الأبي�ض فيما يتعلق

بال�سيا�سة اخلارجية ب�أنه مفرط
يف احل��ذر و�أحيانا يف حِ ٍّ��ل من �أي
ال��ت��زام و�أح��ي��ان��ا �أخ����رى مُ َ�س َّي�س،
وهي مقاربة ي�ؤكد امل�ؤلف �أنها �أدت
�إىل تراجع عام للنفوذ الأمريكي
ب�������اخل�������ارج .وت�����رج�����ح �صحيفة
نيويورك تاميز �أن تحُ ظى ف�صول
ال���ك���ت���اب امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�أفغان�ستان
وباك�ستان باهتمام خ��ا���ص لأنها
تغطي ف�ترة العامني التي متكن
فيهما ن�صر من االطالع عن كثب
على �آليات ر�سم ال�سيا�سة يف �إدارة
�أوب��ام��ا بو�صفه كبري م�ست�شاري
ري����ت���������ش����ارد ه�������ول���ب���روك م���وف���د
الرئي�س الأمريكي اخلا�ص �آنذاك
لأفغان�ستان وباك�ستان.
�صحيح �أن ال�����ص��راع��ات م��ن �أجل
النفوذ توجد يف كل الإدارات يقول
ال���ك���ت���اب ل��ك��ن ت��ل��ك ال���ت���ي حتدث
ب�ي�ن م���ا ي�صفهم ن�����ص��ر يف كتابه
باملعاونني ذوي امليول ال�سيا�سية يف
البيت الأبي�ض ووزارة الداخلية،
ُت��ع��د ذات ط��اب��ع م������ؤ ٍذ خ�صو�صاً
لأنها تركز على القرارات املتعلقة

ب�صراع �أفغاين �أطلق �أوباما عليه
يوماً تعبري حرب ال�ضرورة .
وق����د �أخ������ذت ب��ع�����ض ال�صراعات
ال��داخ��ل��ي��ة يف �إدارة �أوب���ام���ا �شكل
امل����ن����اورات ال��ب�يروق��راط��ي��ة .وقد
�أب��ع��د م��ع��اون��و �أوب���ام���ا ك��م��ا يقول
ن�����ص��ر يف ك��ت��اب��ه ه����ول��ب�روك من
اجتماع بالفيديو عقده الرئي�س
الأم�ي�رك���ي م��ع ن��ظ�يره الأفغاين
ح��ام��د ك�����رزاي ،ك��م��ا �أق�����ص��وه من

رحلة رئا�سية �إىل كابل مما زعزع
م�صداقيته ل��دى الأف��غ��ان .وبعد
وفاة هولربوك عام � ،2010أكد
م�س�ؤولو البيت الأبي�ض بو�ضوح
�أن ج��ون بودي�ستا كبري موظفي
البيت الأب��ي�����ض يف عهد الرئي�س
ال�سابق بيل كلينتون لي�س مقبوال
ل���دي���ه���م ل���ت���ويل م��ن�����ص��ب املوفد
اخل��ا���ص لأف��غ��ان�����س��ت��ان وباك�ستان
ف���ق���د ك����ان����ت وزي��������رة اخل���ارج���ي���ة

ال�سابقة هيالري كلينتون تنظر
�إل���ي���ه ع��ل��ى �أن�����ه ال���رج���ل املنا�سب
للمن�صب .اىل ذل��ك ،و�صل �أمني
عام حلف �شمال الأطل�سي الناتو
� ،أن��در���س ف��وغ را���س��م��و���س��ن ،ام�س
�إىل �أفغان�ستان ،يف زي��ارة مفاجئة
مل ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا م���ن ق���ب���ل ،حيث
�سيجري مباحثات مع م�س�ؤولني
ف��ي��ه��ا ب��ي��ن��ه��م ال��رئ��ي�����س الأفغاين
ح��ام��د ك����رزاي .و�أع��ل��ن احل��ل��ف يف
ب��ي��ان� ،أن را�سمو�سن ي��زور حالياً
�أفغان�ستان ..و�سيعقد لقاءات مع
الرئي�س ك��رزاي و�أع�ضاء �آخرين
من احلكومة الأفغانية ،وممثلني
ع����ن امل��ج��ت��م��ع امل������دين الأف����غ����اين
 .ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �أن���ب���اء باجهوك
الأف��غ��ان��ي��ة ع��ن م�����س���ؤول �أفغاين،
�أن عملية ن��ق��ل ال��ق��ي��ادة الأمنية
اىل ال��ق��وات الأف��غ��ان��ي��ة �ستت�صدّر
جدول �أعمال مباحثات را�سمو�سن
يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ،وك���ذل���ك املهمة
اجل���دي���دة ل��ل��ح��ل��ف والإنتخابات
الرئا�سية التي �ستجري يف العام
.2014

�شرطة بنغالد�ش تنت�شر ملنع العنف
•• دكا-ا ف ب:

ن�شرت قوات كبرية لل�شرطة يف بنغالد�ش ملنع عودة اعمال
العنف ام�س يف ا�ضراب عام اعلنه اال�سالميون احتجاجا
على حكم باالعدام على احد قادتهم .وادت املواجهات التي
تلت احلكم باالعدام على دلوار ح�سني �سيدي نائب زعيم
اجلماعة اال�سالمية ال��ذي يعد من اهم وج��وه املعار�ضة
وادي��ن بارتكاب جرائم ح��رب خ�لال ح��رب اال�ستقالل يف
 ،1971اىل �سقوط  61قتيال منذ اخلمي�س ،ح�سب
�آخر ح�صيلة ن�شرتها ال�سلطات .و�صدر احلكم عن املحكمة
الدولية للجنايات املثرية اجلدل ،الدانته بثماين اتهامات
وخ�صو�صا القتل واالغت�صاب واجبار هندو�س على اعتناق
اال�سالم اثناء احلرب الدامية يف  1971بني بنغالد�ش
وباك�ستان التي كانت دك��ا تتبعها حت��ت م�سمى باك�ستان
ال�شرقية .ومل تتحدث ال�شرطة عن اعمال عنف جديدة

مهمة االثنني لكنها اكدت مقتل رجل يف اقليم �ساتخريا
(ج���ن���وب غ�����رب) ب��ع��د ح�����وادث ج����رت االح�����د ب�ي�ن حر�س
احلدود وان�صار اجلماعة اال�سالمية .واعلن هذا احلزب
عن ا�ضراب عام ليومني يف حترك ي�شل ج��زءا كبريا من
ال��ب�لاد .واغلقت املحالت التجارية وامل��دار���س واالدارات
بينما كان الطريق الرئي�سي الوا�صل بني دكا وثاين مدن
البالد �شيتاغونغ �شبه مقفر االثنني.
ون�����ش��رت ال�����ش��رط��ة ق����وات م�سلحة ك��ب�يرة م���ن ال�شرطة
واجلي�ش يف جميع انحاء البالد وخ�صو�صا يف دك��ا حيث
مت��ت تعبئة ع�����ش��رة �آالف ���ش��رط��ي وع��ن��ا���ص��ر م��ن القوات
اخلا�صة .واغ��ل��ق اال�سالميون طريقا �سريعا ي����ؤدي اىل
منطقة ك��وك�����س ب����ازار ال�����س��ي��اح��ي��ة ح��ي��ث ع��ل��ق م��ئ��ات من
اال�شخا�ص الذين يق�ضون عطال وبينهم اجانب .
ومنعت احلكومة التظاهرات والتجمعات يف ارب��ع مدن
كبرية يف ال�شمال على االقل الحتواء العنف.
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/2313جتاري كلي
اىل املحكوم عليه /نايف بن علي بن حميد اجل�سا�سي العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق
 2013/2/27قد حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف الدعوى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح  /بنك
اخلليج االول بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري
بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعى مبلغ وقدره  46.830.41درهم والفائدة التاخريية على
هذا املبلغ بواقع � %3.5شهريا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2012/11/4ومبا ال يجاوز
ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي ال�صادر باالمر على عري�ضة رقم عري�ضة 2012/4492
ال�صادر يف  2012/11/4يف حدود املبلغ املق�ضي به والزمت املدعى عليه امل�صروفات ومائتي درهم
حماماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات � .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/3/3
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/احم�س انور ال�ش�شتاوي
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1653ت عام -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /حممد خور�شيد علم حميد احلق اجلن�سية :بنغالدي�ش املنفذ
�ضده  :حممد م�صباح الدين �شودري جمال الدين �شودري اجلن�سية :بنغالدي�ش
املطلوب اعالنه:حممد م�صباح الدين �شودري جمال الدين �شودري اجلن�سية:
بنغالدي�ش عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند
التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/163مد كل -م ر -ب -ع ن وحدد لنظره
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/26موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف
باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ل�سداد مبلغ  1110.000درهم  4400 +درهم +
 600درهم  ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
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امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/458عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/285عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/333عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي /ريا�ض باراكات بوتيابورايل حميد تارايل بيديكايل اجلن�سية :الهند
مدعى عليه :بينتا فور�س للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/بينتا فور�س للمقاوالت العامة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/19

مدعي /حممد عمران حممد �صديق اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه:
عديل ا�سف العمال االملنيوم واحلدادة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى:
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/عديل ا�سف العمال االملنيوم واحلدادة
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/12موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثانية بـ حمكمة
ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة
املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/27

مدعي /افرين اكا�سيو كاالنو اجلن�سية :الفلبني مدعى عليه :ال�سريع لتجميل
االرا�ضي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب
اعالنه /ال�سريع لتجميل االرا�ضي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق
 2013/3/12موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة 8.30
�صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/20

قلم املحكمة العمالية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/1348ت عام -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /حممد �شطيط �سعيد الظاهري اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :بيكات حممد عبدالقادر اجلن�سية :الهند املطلوب اعالنه:جوي االباتو
�شاكو اجلن�سية :الهند عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/34مد كل -م ر -ب -ع
ن وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/20موعدا لنظر طلب
التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-العني
الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله,
تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
قلم التنفيذ العام

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/889ت جتر -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /بنك االحتاد الوطني اجلن�سية :االمارات املنفذ �ضده � :سامل
عو�ض �سعيد البادي اجلن�سية :االمارات املطلوب اعالنه� :سامل عو�ض �سعيد
البادي اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/101جت كل -م ر  -ب -ع
ن وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا 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

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/798ت جتر -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /احمد يارك احمد جا�سم البلو�شي اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :عبداهلل عو�ض عبداهلل م�ؤن�س اجلن�سية :فل�سطني املطلوب اعالنه:
قا�سم علي حممد ح�سن نانو�س اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم
 2012/104جت كل -م ر  -ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/28موعدا لنظر طلب التنفيذ .فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة
االوىل بادارة التنفيذ-العني الكائنة باملقر الرئي�سي �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم التجاري

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/4111

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
انذار عديل بالن�شر
رقم 2013/452

املنذر/احمدعلي ح�سن الزرعوين-بوكالة املحامى /ابراهيم حممد القا�سم
املنذر اليها:حمقق للتجارة العامة �ش.ذ.م.م (جمهول حمل االقامة) ليكن
معلوما لك بان املنذر قد تقدم للكاتب العدل بدبي بانذار عديل الخطاركم
ب�سداد املرت�صد عليك م��ن ب��دل اي��ج��ار الفيال رق��م ( )1منطقة الرباحة
املقامة على قطعة االر���ض رقم  98/3مبلغ وق��دره  139000دره��م ي�ستجد
عن الفرتة من  2011/5/15حتى  2012/9/14وذل��ك خالل ( )30يوم من
تاريخ االعالن واال فانه �سي�ضطر التخاذ االجراءات القانونية امام اللجنة
الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات االيجارية.

امل��ن��ذر/ارك بروفينتو�س للو�ساطه العقارية �����ش.ذ.م.م امل��ن��ذر اليها:بنك
اخلليج االول (جمهول حمل االقامة) فان املنذرة تنذركم ب�ضرورة �سداد
العموله الو�ساطه العقارية مت�ضامنني ومت�ضامميم املتفق عليها وذلك
عن العقارين خالل  15يوما من تاريخ تبلغكم بهذا االن��ذار ويف حال عدم
التزامكم بذلك وامتناعكم عن ال�سداد فان املنذرة حتتفظ بحقها باتخاذ
كافة االج��راءات القانونية للمطالبة بحقوقها ومنها اقامة الدعوى ايقاع
احلجز وغريها من االجراءات وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية والعطل وال�ضرر.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعـــــــالن

املرجع 2013/167:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/عدنان
عبداهلل �صالح يو�سف احمد بنى حماد اجلن�سية  :االمارات وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (دي جي للتجارة العامة/ذ.م .م) واملرخ�صة
م��ن دائ���رة البلدية والتخطيط يف عجمان حت��ت رق��م امل��ل��ف ( )56567وامل�سجل لدى
غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /حمدان حممد حمدان �سامل املهري اجلن�سية:
االم��ارات مبوافقة :مري وجاهت علي بن مري �سادت علي اجلن�سية :الهند كو�شا بيلى
جو�سيف �ساجان اجلن�سية :الهند ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان
�سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة بني يا�س
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف الدعوى
رقم  2012/188مدين جزئي -بني يا�س
اىل املحكوم عليه /مريد عبا�س �شودري حممد يو�سف -باك�ستان العنوان بالن�شر
نعلمك ان��ه بتاريخ امل��واف��ق  2013/2/26قد حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /احمد حممد عبداملوجود جوده -م�صري بالتايل:
حكمت املحكمة ومبثابة ح�ضوري :باثبات البيع بني الطرفني حول ال�سيارة مو�ضوع
هذه الدعوى حتت رقم  6-64125من نوع �صني 1 ,3 -موديل  2000والزام املدعى عليه
بنقل ملكيتها وت�سجيلها با�سم املدعى لدى ادارة املرور والرتخي�ص وبتحميل املدعى
عليه امل�صاريف� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/2/28حكما قابال
لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
امل�ست�شار /عبداالله املثنى
قا�ضي حمكمة بني يا�س االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن احلكم يف منازعات ايجارية رقم  2012/310بالن�شر
اىل املدعي عليه :م�ؤ�س�سة القد�س الزراعية/را�شد حممد حممد الرميثي العنوان:
بالن�شر -نعلمك ان��ه بتاريخ امل��واف��ق 2013/1/28م قد حكمت عليك ه��ذه املحكمة يف
ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح� /شركة زم��زم للتجارة/فار�س جرب حكمت
اللجنة غيابيا :باخالء املدعى عليها من العني امل�ؤجرة والزامها بت�سليمها للمدعية
خالية م��ن ال�����ش��واغ��ل واال���ش��خ��ا���ص وب���ان ت����ؤدي اليها االج���رة امل�ستحقة اع��ت��ب��ارا من
 2011/7/1وحتى تاريخ االخالء التام بواقع االجرة ال�شهرية املتفق عليها ومقدارها
()2666دره���م وبتقدمي ب��راءة ذمة عن ا�ستهالك امل��اء والكهرباء وبامل�صاريف واتعاب
املحاماة .يكون احلكم ال�صادر من اللجنة نهائياً اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف
درهم �صدر بتوقيعي وختم القلم بتاريخ .2013/2/28
قلم املنازعات االيجارية

اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ستئناف رقم - 2012 /475جتاري  -م ر� -س -ع ن
امل�ست�أنف  :عبداهلل حرم�ش را�شد حرم�ش املن�صوري وميثله /ال�سيد كمال احمد
العناين اجلن�سية :االمارات امل�ست�أنف عليه:م�ؤ�س�سة دمياط اجلديدة للمقاوالت
العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع اال�ستئناف :الغاء احلكم ال�صادر مببلغ  83000درهم
املطلوب اعالنه/عبدو عبدالقادر ال�صمادي اجلن�سية� :سوريا العنوان :بالن�شر مبا ان
امل�ست�أنف قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/1244جت جز -م ر-ب -ع ن
وحدد لنظره جل�سة يوم االحد املوافق  2013/3/17لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة
� 9.30صباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة -املركز االداري
�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

اعــالن اجتماع خربة

اعــالن اجتماع خربة

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

يف الدعوىر قم  2012/1482جتاري كلي
املدعى :علي ابراهيم حممد احلمادي -املدعى عليه :حبيب حمزة مرادي مت
ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من املدعي علي ابراهيم
حممد احلمادي �ضد حبيب حمزة مرادي وعليه ندعوكم حل�ضور اجتماع
اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح
ادناه وذلك يوم الثالثاء املوافق  2013/3/5يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا
ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ستندات امل�ؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�ضوركم
لالجتماع .دبي -مركز حمر عني بوابة رقم  4الطابق االول مكتب رقم 17B1
هاتف  04-2681400 :فاك�س 04-2681300

اخلبري املنتدب :يو�سف طاهر اخلاجة

يف الدعوىر قم  2012/244مدين كلي عجمان
اىل املدعي عليها �شركة اي وان ارمور (ذ.م.م) رخ�صة رقم  57214عجمان
وميثلها  -1احمد �سامل علي را�شد القيثي ال�شحي� -شريك مواطن  -2بول
كي راون� -شريك ومدير امريكي -حيث ان املدعية� /شركة ايزوترك�س
مانفاكتورينغ (م.م.ح) اقامت عليكم الدعوى املذكورة اعاله ندعوكم لالجتماع
اخلربة معكم يوم االربعاء املوافق  2013/3/6ال�ساعة العا�شرة �صباحا مبقر دار
الق�ضاء بعجمان الدور االول غرفة املحامني وعليكم احل�ضور او من ينوب
عنكم قانونا يف املوعد املحدد ,ويف حال تخلفكم عن احل�ضور �سيتم مبا�شرة
املهمة يف غيابكم على �ضوء امل�ستندات التي توفرت لنا.
اخلبري احل�سابي احمد عطية املزيني
فاك�س  06-7452944 :متحرك0555379827 :

وزارة العدل

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2011/421ا�ستئناف جتاري
اىل امل�ست�أنف �ضدهم  - 1 /ه�لال يو�سف �سامل ه�لال ح��م��ادى اخ ب�صفته م��ن ورثة
حمدة يو�سف �سامل هالل حمادي� -2سامل يو�سف �سامل هالل حمادى اخ -ب�صفته من
ورثة حمدة يو�سف �سامل هالل حمادي  -3جميله يو�سف �سامل هالل حمادى اخت -
ب�صفتها من ورثة حمدة يو�سف �سامل هالل حمادى  -4هنا يو�سف �سامل هالل حمادى
اخ��ت -ب�صفتها من ورث��ة حمدة يو�سف �سامل هالل حمادى جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2010/973جت��اري جزئي بتاريخ  2011/5/23وح��ددت لها جل�سه يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/26ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2E.23وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1001مدين جزئي

اىل املدعى عليه -1/هوجنا ك�سيان دينج جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
� /شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة (���ش.م.ع) وميثله :حممود حجاج عزب
ابوجريد قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ
وق��دره ( 4725دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2013/3/27ال�ساعة � 8:30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور
او م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
ق�سم الق�ضايا املدنية

قلم املحكمة العمالية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

حماكم دبي

ق�سم الطعون

قلم املحكمة العمالية

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

حماكم دبي االبتدائية

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2012/1358جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه /هزارا �سينغ �سوندهي العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/2/25
قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح  /بنك اخلليج االول
بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعى
عليه بان ي�ؤدي مبلغ وقدره  42.619درهم (اثنان واربعون الفا و�ستمائة وت�سعة ع�شر درهم)
والفوائد التاخريية على ر�صيد الدين البالغ قدره  27.717درهم بواقع � %12سنويا من تاريخ
رفع الدعوى يف  2012/10/15وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين والزمته كذلك
بامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات �صدر بتوقيعي
وختم املحكمة بتاريخ املوافق  2013/3/3حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من
اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/علي را�شد احل�ساين
رئي�س الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/935ت جتر -م ر -ت  -ع ن)
طالب التنفيذ /مكتب االمان لتاجري ال�سيارات اجلن�سية :االمارات املنفذ
�ضده  :با�سم حممد ار�شيد ال�شناق اجلن�سية :االردن املطلوب اعالنه :با�سم
حممد ار�شيد ال�شناق اجلن�سية :االردن عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/766جت جز-
م ر -ب -ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/27موعدا 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

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة العني االبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/606جت كل -م ر -ب -ع ن
املتخ�ص�صة :امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية

مدعى /بنك ابوظبي الوطني اجلن�سية :االمارات مدعى عليه :جهاد بن
�سرور بن �سامل النعيمي اجلن�سية� :سلطنة عمان مو�ضوع الدعوى :مطالبة
مببلغ  132.373.77درهم املطلوب اعالنه جهاد بن �سرور بن �سامل النعيمي
اجلن�سية� :سلطنة عمان عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق  2013/3/18موعدا لنظر الدعوى,
لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة
ابوظبي 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 2013/3/3
قلم املحكمة التجارية

حماكم دبي
حمكمةدبياالبتدائية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم ( )2010/434تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ :نعمت غالم ح�سني بياوار عنوانه :امارة دبي -ديرة -منطقة بور �سعيد� -شارع االحتاد-
بناية بزن�س افنيو -الطابق اخلام�س  515املنفذ �ضده :علي ح�سن عبا�س حتاوي واخرون عنوانه :امارة
دبي -العوير� -سوق اخل�ضار والفواكه  -بلوك رقم  -2حمل رقم  61م�ؤ�س�سة علي ح�سن عبا�س حتاوي انه
يف يوم االربعاء املوافق  2013/3/13ال�ساعة  6.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجري
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع ( �شركة االمارات للمزادات على املوقع
االلكرتوين  ) www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون االج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية
جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف العقار:
دبي ديرة املطينة رقم االر�ض  13/20امل�ساحة  1643قدم مربع القيمة  657200درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فوراً.

رئي�س الق�سم

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

تبليغ حكم بالن�شر
العدد  10732بتاريخ2013/3/5

العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

يف الدعوى  :رقم  2010/563جتاري كلي
اىل املحكوم عليه :الرا�شد للعقارات �/شارع ال�شيخ زايد  -مبنى خا�ص مقابل
اليو�سف موتورز نحيطكم علما بانه بتاريخ  2012/2/13قد حكمت عليكم هذه
املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله .ل�صالح حممد ابراهيم ح�سن �شربتلي
بالتايل :حكمت املحكمة بف�سخ عقود البيع امل�ؤرخة  2008/3/27وبالزام ال�شركة
املدعى عليه ان ت�ؤدي للمدعى مبلغ  1.922.223درهم فقط مليون وت�سعمائة
واثنان وع�شرون الفا ومائتان وثالثة وع�شرون درهما والزمتها ان ت���ؤدي له
فائدة قانونية قدرها  %5من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف  2010/3/29وحتى
متام ال�سداد والزمت ال�شركة املدعى عليها امل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل
العالنك بهذا التبليغ .حرر بتاريخ 2013/2/27

اعـــــــالن

قلم كتاب املحكمة

املرجع 2013/152:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
م�صطفى حممود دروي�ش دروي�ش اجلن�سية :م�صر وطلب الت�صديق على حمرر
يت�ضمن  :تنازل يف اال�سم التجاري (مطعم با�ستا  /ذ.م.م ) واملرخ�صة من
دائ��رة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ( )54118وامل�سجل لدى
غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /عبداهلل ابراهيم احمد حممد البلو�شي
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
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خالل م�شاركتها يف معر�ض ر�أ�س اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2013

ات�صاالت تقدم جمموعة من الفر�ص الوظيفية والتدريبية
•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

جت�سيداً ل�سعيها الدائم يف اعطاء ال�شباب
الإماراتي جل الرعاية واالهتمام من حيث
التوظيف والتدريب  ،ت�شارك ات�صاالت
ال��ي��وم يف فعاليات ال���دورة اخلام�سة من
معر�ض ر�أ���س اخليمة للتعليم والتدريب
وال��ت��وظ��ي��ف  ، 2013ال���ذي ي��ق��ام حتت
رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر ال��ق��ا���س��م��ي ع�ضو امل��ج��ل�����س الأعلى

ح��اك��م ر�أ������س اخل��ي��م��ة ،يف خ��ط��وة تهدف
امل�ؤ�س�سة م��ن خاللها ملوا�صلة جهودها
الرامية لتعزيز فر�ص العمل وال�شواغر
الوظيفية املتاحة لديها ،واغتنام الفر�صة
للقاء الباحثني من املواطنني واملهتمني
بالتقدم للعمل لدى امل�ؤ�س�سة وتعريفهم
بالوظائف والتخ�ص�صات التي تقدمها.
وت���أت��ي ه��ذه امل�شاركة تعبرياً ع��ن التزام
ات�صاالت برفد كافة معار�ض التوظيف
بفر�ص عمل تغطي خمتلف القطاعات

الرئي�سية يف قطاع تكنولوجيا االت�صاالت،
ول��ت���أك��ي��د ا���س��ت��م��رار امل���ؤ���س�����س��ة يف تنفيذ
ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بجعل ات�صاالت
م��رك��زاً �إقليمياً رائ���داً يف جم��ال الت�أهيل
والتطوير املهني  ،ال �سيما بناء املهارات
ال��ق��ي��ادي��ة واالرت����ق����اء ب������الإداء الوظيفي
واملهني يف قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
وعلى هام�ش م�شاركة ات�صاالت يف معر�ض
ر�أ�س اخليمة للتعليم والتدريب للتوظيف

� ، 2013أكد يون�س عبدالعزيز النمر
الرئي�س التنفيذي للموارد الب�شرية �أن
ح��ر���ص ات�����ص��االت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز مكانتها
الإقليمية يف ���س��وق العمل ،و�سعيها �إىل
ت��وف�ير ك��ل امل�����س��ت��ل��زم��ات امل��ط��ل��وب��ة لدعم
مبادرات الدولة وبراجمها التي تقام يف
خمتلف مناطق ال��دول��ة ،ي���أت��ي يف �سياق
اهتمام امل�ؤ�س�سة الدائم بالعن�صر املواطن،
وتوفري كافة ال�سبل له ليمتلك مقومات
ال��ري��ادة يف جمتمع العمل ،وامل�شاركة يف

تنفيذ ر�ؤية قادة دولة الإمارات يف نه�ضة
املجتمع الإماراتي التي ت�شهدها الدولة
على كافة القطاعات وامل�ستويات.
كما و�ستقوم ات�صاالت بتجهيز جناحها
ب��ع��دد م��ن �أج��ه��زة احل��ا���س��ب الآيل ،حتى
يت�سنى ل��ل��زوار ت��ق��دمي �سريهم الذاتية
وب��ي��ن��ات��ه��م �إل���ك�ت�رون���ي���اً  ،ب��ح��ي��ث ميكن
للم�ؤ�س�سة مراجعة ه��ذه البيانات ب�شكل
دوري ،بحثاً عن �أ�صحاب الكفاءات التي
تتنا�سب مع حاجة امل�ؤ�س�سة وفقاً للفر�ص

املتاحة لديها.
و�أ����ش���ار ي��ون�����س ال��ن��م��ر ع��ل��ى �أن م���ا مييز
ات�صاالت يف م�س�ألة التوطني عن غريها
من امل�ؤ�س�سات ،هو �إمي��ان �إدارة امل�ؤ�س�سة
بالتوطني ال��ذي ي�شمل كافة امل�ستويات
الوظيفية وامل��ه��ام الإداري����ة والفنية� ،أي
الإميان ب�ضرورة تواجد العن�صر املواطن املنا�صب القيادية فيها حتى و�صلت ن�سبة
يف كافة امل��واق��ع والإدارات على اختالف امل���واط���ن�ي�ن يف امل��ن��ا���ص��ب ال��ق��ي��ادي��ة نحو
تخ�ص�صاتها وم�ستوياتها ،حيث عمدت  ،90%حيث برهنت هذه الكفاءات �أنها
ات�صاالت �إىل ا�ستقطاب الكفاءات لإ�شغال بحجم التحدى وعند ثقة امل�ؤ�س�سة بها.

تقرير م�ؤ�شر الطاقة العاملي يوفر معيار ًا جديد ًا لإدارة الطاقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-الفجر:

�أطلق املنتدى االقت�صادي العاملي ،بالتعاون مع
���ش��رك��ة اال���س��ت�����ش��ارات الإداري������ة ال��ع��امل��ي��ة الرائدة
�أك�سنت�شر  ،تقريراً عاملياً جديداً حول منظومات
الطاقة وقدرة دول العامل على ت�أمني احتياجاتها
م��ن ال��ط��اق��ة وامل��ح��اف��ظ��ة على �أف�����ض��ل املمار�سات
البيئية .وك�شف التقرير عن الدور الكبري الذي
تلعبه الدول ذات الدخل املرتفع يف قيادة م�سرية
التحول �إىل اعتماد منظومات الطاقة احلديثة،
وحاجة هذه الدول �إىل بذل املزيد من اجلهود يف
توفري معايري اال�ستدامة واملحافظة على البيئة.
وي��ق��دم ت��ق��ري��ر امل���ؤ���ش��ر ال��ع��امل��ي لأداء منظومات
ال��ط��اق��ة  2013تقييماً ���ش��ام ً
�لا ل��ن��ق��اط القوة
وال�����ض��ع��ف يف �أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة يف ك���ل دول����ة من
منظور االقت�صاد ،والبيئة و�أم���ن ال��ط��اق��ة ،وهو
م�صمم مل�ساعدة ال��ب��ل��دان ح��ول ال��ع��امل يف �إدارة
وجت���اوز التحديات التي تعرت�ضها خ�لال فرتة
التغيري التي نعي�شها اليوم والتي �ست�شهد طلباً
ك��ب�يراً على ال��ط��اق��ة� ،إذ تتوقع ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة �أن ت�صل قيمة اال�ستثمارات االجمالية يف
م�شاريع الطاقة �إىل �أكرث من  38تريليون دوالر
�أم�يرك��ي ب��ح��ل��ول ال��ع��ام  2035لتلبية الطلب
العاملي املتزايد.
وقد ك�شفت نتائج التقرير عن تفوق ال��دول ذات
ال��دخ��ل املرتفع يف �إدارة التغيري واالجت���اه نحو
�أنظمة الطاقة اجلديدة ،فحلت الرنويج باملرتبة
الأوىل ح�سب امل�ؤ�شر� ،إذ �أ�سهمت �سالمة �سيا�ستها

يف قطاع الطاقة وتعدد مواردها يف توفري طاقة
نظيفة بتكلفة قليلة ن�سبياً وحت��ق��ي��ق مكا�سب
كربى على م�ستوى الدولة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ح ّلت نيوزلندا يف املرتبة ()5
وكولومبيا يف املرتبة (� )6إىل جانب �سبع دول
�أوروبية غري الرنويج يف املراتب الع�شرة الأوىل يف
قائمة امل�ؤ�شر .وال توجد �أي دولة من دول منظمة
الأوبك ّ
(منظمة الدول امل�صدرة للبرتول) �ضمن
امل��رات��ب اخلم�سني الأوىل يف الت�صنيف ،يف حني
ح��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف املرتبة
الـ� .55أم���ا بالن�سبة ل���دول جمموعة بريك�س ،
احتلت الربازيل املرتبة الـ 21متبوع ًة باالحتاد
الرو�سي ( ،)27ومن ثم جنوب �أفريقيا (،)59
والهند ( )62وال�صني ( )74على التوايل.
وعلى الرغم من عدم تبوء الدول العربية ملراكز
متقدمة ع��ل��ى امل���ؤ���ش��ر ،ج���اءت ت��ون�����س يف املرتبة
الأوىل ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة الأع���ل���ى ت�����ص��ن��ي��ف��اً وفق
امل�ؤ�شر ،تليها اجلزائر ،وليبيا ،وم�صر ،و�سلطنة
عُمان ،واململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات
العربية املتحدة.
و�أ�شار عمر بول�س ،املدير التنفيذي لأك�سنت�شر يف
ال�شرق الأو�سط� ،إىل �أن امل�ؤ�شر ي�شكل معياراً عاملياً
يتيح لدول ال�شرق الأو�سط اال�ستفادة منه ب�شكل
كبري وال��ت��ع��رف على �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات العاملية
يف جم��ال �إدارة ال��ط��اق��ة ب�شكل م�����س��ت��دام .و�أ�شاد
ب��ول�����س ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها ال��ع��دي��د م��ن دول
اخلليج التخاذ خطوات �إيجابية طموحة لتلبية
احتياجاتها امل�ستقبلية من الطاقة.

وق��ال بول�س :بالرغم من املراتب املت�أخرة التي
احتلتها ب��ل��دان ال�����ش��رق الأو����س���ط وف���ق ت�صنيف
امل�ؤ�شر� ،إنني �أرى تغيرياً يلوح يف الأفق م�ستقب ً
ال،
حيث ب���د�أت احل��ك��وم��ات وامل���ؤ���س�����س��ات اخل��ا���ص��ة يف
خمتلف �أرجاء املنطقة با�ستثمار �أموال طائلة يف
م�شاريع البنية التحتية للطاقة ،و�إعالن التزامها
اجلدي مبجابهة حتديات موارد الطاقة وخا�ص ًة
يف ما يتعلق بالطاقة املتجددة .
و�أ����ض���اف :ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،م��ن امل��ق��رر افتتاح
حم��ط��ة م�����ص��در ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����س��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة يف
�أبوظبي �شم�س  1بطاقة  100ميغاواط خالل
���ش��ه��ر م��ار���س اجل����اري  ،2013ك��م��ا ي��ت��م �إع����داد
خمططات م�����ش��روع جممع حممد ب��ن را���ش��د �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية يف دبي .وكانت حكومة
اململكة العربية ال�سعودية قد �أعلنت م�ؤخراً عن
عزمها ا�ستثمار  109مليار دوالر يف م�شاريع
لتوليد الطاقة ال�شم�سية بطاقة  41غيغاواط
وطاقة الرياح بطاقة  9غيغاواط بحلول العام
. 2032
وتابع بول�س حديثه قائ ً
ال� :شهدت فعاليات القمة
العاملية لطاقة امل�ستقبل التي �أقيمت يف �أبوظبي
ال�شهر الفائت م�شاركة �أك�ثر من  30م�شروعاً
للطاقة املتجددة بقيمة  8مليارات دوالر ت�سعى
للح�صول على التمويل ،مب��ا يت�ضمن م�شروعاً
للطاقة ال�شم�سية يف الإم��ارات بقيمة � 300ألف
دوالر وبطاقة  250كيلوواط ،و�آخ��ر يف الأردن
بقيمة  280مليون دوالر وبطاقة 130-65
م��ي��غ��اواط وي��ب��دو ال��ن��م��و امل��ت�����س��ارع ال���ذي ت�شهده

منظومات الطاقة يف ال�شرق الأو���س��ط جلياً �إذا
قمنا بجمع هذه امل�شاريع مع ال��دورة التمويلية
مل�شاريع الطاقة النظيفة بقيمة  50مليون دوالر
املعلن عنها م��ن قبل ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة
امل��ت��ج��ددة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن �أب��وظ��ب��ي م��ق��راً لها،
بالتعاون مع �صندوق �أبوظبي للتنمية .
وا���س��ت��ط��رد ب��ول�����س :ي�شكل م��ا ت��ت��خ��ذه حكومات
امل��ن��ط��ق��ة ،امل���ع���روف���ة ب��اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى الوقود
الأحفوري كم�صد ٍر للعائدات ،من خطوات جدية
يف هذا املجال �أمراً م�شجعاً ينم عن �سعيها للحاق
بركب املجتمع العاملي يف جمابهة التحديات التي
يفر�ضها تنامي الطلب على ال��ط��اق��ة .وير�سي
هذا التقرير ،الذي �ساعدت �أك�سنت�شر يف �إعداده،
امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة ال��وا���ض��ح��ة ال��ت��ي ينبغي على
منطقة ال�شرق الأو�سط حتقيقها .
وي�شري تقرير امل���ؤ���ش��ر ال��ع��امل��ي لأداء منظومات
ال��ط��اق��ة � 2013إىل �أن ال��ع��دي��د م���ن البلدان
النامية ال تزال تعاين يف تلبية احتياجات الطاقة
الأ�سا�سية ملواطنيها ،علماً ب�أن  12%من الدول
امل�شمولة توفر الطاقة لن�سبة ال تتجاوز 50%
م��ن �سكانها ف��ق��ط وي���أخ��ذ ال��ت��ق��ري��ر �أي�����ض��اً بعني
االع��ت��ب��ار ال��ق�����ض��اي��ا املتعلقة ب��ال��دع��م احلكومي
ل��ل��وق��ود الأح���ف���وري ،وا���س��ت��ه�لاك امل��ي��اه يف توليد
الطاقة والإدارة الفعالة للموارد وال�ثروات التي
حتتاج جميعها �إىل املعاجلة على امل�ستوى العاملي.
وب���دوره ق��ال �آرث���ر ه��ان��ا ،امل��دي��ر التنفيذي الأول
ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف �أك�سنت�شر  ،وع�����ض��و جمل�س
املنتدى االقت�صادي العاملي لأج��ن��دة منظومات

غرفة عجمان تنظم دورة �إدارة امل�شاريع االحرتافية وا�ستخدام برنامج MS Project
•• عجمان ـ الفجر:

ن���ظ���م ق�����س��م ال����ت����دري����ب وال���ت���ط���وي���ر بغرفة
جت���ارة و�صناعة عجمان دورة ب��ع��ن��وان �إدارة
امل�����ش��اري��ع االح�ت�راف���ي���ة وا���س��ت��خ��دام برنامج
 MS Projectوذلك �ضمن �إطار خطتها
اال�سرتاتيجية التي تهدف �إىل تعزيز وتطوير
ك��وادره��ا الوظيفية .ا�ستهدفت ه��ذه الدورة
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا امل��ه��ن��د���س ���س��ام��ر ل��ول��و الفئتني
ال��ق��ي��ادي��ة والإ���ش��راف��ي��ة م��ن م��وظ��ف��ي الغرفة
يف ق���اع���ة خ��ل��ي��ف��ة امل��وي��ج��ع��ي مب��ب��ن��ى الغرفة
الرئي�سي� .شملت ال��دورة الأ�ساليب العلمية
والعملية املطبقة يف جمال �إدارة امل�شاريع من
حيث التعريف مبفهوم �إدارة امل�شاريع و�أهميتها
وت�أثريها على جناحها ،وحتدث عن الهيكلية

الإدارية ملكتب �إدارة امل�شاريع ودورة حياتها من
البدء بامل�شروع حتى �إقفاله وحتليل النتائج.
ويف نهاية الدورة قام املهند�س �سامر لولو ب�شرح
برنامج  MS Projectوتطبيقه عملياً مع
امل�شاركني ،مما �أدى �إىل تفاعل امل�شاركني معه
وال��ذي �ساهم يف تعزيز مهاراتهم وتر�سيخها
ب�شكل �أكرب.
ويف ختام الدورة اثنى �سعادة �سامل ال�سويدي
مدير عام الغرفة بالوكالة بجهود املنظمني
يف عقد هذه الدورة التي ت�سهم يف حت�سني �أداء
موظفي الغرفة وتطوير مهاراتهم يف �إدارة
امل�شاريع مما ي�ؤدي �إىل �إملام امل�شاركني بهدف
تنمية ق��درات��ه��م ال��ذات��ي��ة ح��ت��ى يتمكنوا من
تنفيذ امل�شاريع اخلا�صة ب�إداراتهم ،ومن ثم مت
توزيع ال�شهادات على املحا�ضر وامل�شاركني.

�أبوظبي-وام:

د�شنت هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ام�س مكتب �أبوظبي
للم�ؤمترات ليكون اجلهة اجلديدة التي �ستتوىل تطوير قطاع
فعاليات الأع��م��ال يف الإم����ارة وحتقيق طموحها ب���أن تكون بني
�أف�ضل  50وجهة عاملية للم�ؤمترات على قائمة اجلمعية الدولية
للم�ؤمترات وامللتقيات خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
و�سيعمل مكتب �أبوظبي للم�ؤمترات حتت مظلة هيئة �أبوظبي
ل��ل�����س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة و���س��ي��ت��وىل م��ه��م��ة دع����م ت��ن��م��ي��ة املعار�ض
وامل�ؤمترات لإم��ارة �أبوظبي عرب تعزيز التوا�صل وتوفري الدعم
ملختلف ال�شركاء العاملني يف هذا القطاع.
و�أك��د �سعادة جا�سم الدرمكي نائب املدير العام لهيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة �أن الهيئة عازمة على تقدمي امل�ساندة والدعم
لكل ال�شركات العاملة يف تنظيم امل���ؤمت��رات وفعاليات احلوافز
واملعار�ض وامل�ؤ�س�سات واملنظمات مبا ميكنها من التقدم لتنظيم
امل����ؤمت���رات وف��ع��ال��ي��ات الأع��م��ال ال��ك�برى وملتقيات واجتماعات
الأعمال يف �أبوظبي والفوز بها.
و�أ�ضاف ان �إطالق املكتب اليوم ي�أتي ليكون م�ؤ�شرا وا�ضحا على
ن�ضج �صناعة تنظيم الفعاليات على امل�ستويني املحلي والإقليمي
بالتوازي مع نظريتها على امل�ستوى العاملي ولهذا تعمل �أبوظبي
على �إع��ادة ترتيب �أول��وي��ات هذه ال�صناعة مبا يتوافق مع ر�ؤية
�أبوظبي .2030
و�أو�ضح �أن ت�أ�سي�س املكتب ي�ؤكد �إدراك الهيئة ملا تتمتع به املعار�ض
وامل�ؤمترات وفعاليات الأعمال من �إمكانيات للإ�سهام يف حتقيق
طموحات الإم��ارة على �صعيد تطوير قطاعها ال�سياحي عموما
وحتقيق �أث��ر اقت�صادي مهم عرب زي��ادة �أع��داد ال�سياح ومعدالت
�إ���ش��غ��ال ال��ف��ن��ادق ورح��ل�ات ال��ط�يران وغ�يره��ا م��ن �أوج����ه �إنفاق
ال�سياح والعار�ضني .و�أ�شار اىل �أن مكتب �أبوظبي للم�ؤمترات هو
�أداة للتمكني تهدف اىل توفري الدعم وامل�ساندة لتنمية وتطوير
ف��ع��ال��ي��ات الأع���م���ال يف خمتلف �أرج����اء الإم�����ارة ب��ك��ف��اءة وفاعلية
و�شفافية وبالتعاون مع جميع ال�شركاء املعنيني م�ؤكدا �أن ر�سالة
املكتب هي قيادة اجلهود لتكون �إمارة �أبوظبي مركزا عامليا رائدا

لتقدمي منظومات الطاقة املتوازنة وامل�ستدامة
بيئياً وال��ت��ي متتاز ب�أمنها وقدرتها على حتفيز
الأداء االق��ت�����ص��ادي ،الأم���ر ال���ذي يتطلب منهم
ات���خ���اذ الإج���������راءات ال�����ض��ام��ن��ة ل��ت��ي�����س�ير عملية
التغيري ب�صورة ت�ضمن الكفاءة يف التكلفة .ويف
هذا ال�سياق ،ي�شكل امل�ؤ�شر �أدا ًة منوذجية ت�ساعد
يف الدفع قدماً بهذه العملية .
و�أك���د بول�س �أن اجل��ه��ود التي بذلتها �أك�سنت�شر
مل�����س��اع��دة امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف �إع���داد
هذا التقرير الرائد تعك�س عمق اخلربة الدولية
اال�ستثنائية التي متتلكها �ضمن قطاع الطاقة،
ال حاف ً
وقال :متتلك �أك�سنت�شر �سج ً
ال بالإجنازات
يف م�ساعدة احلكومات والقطاع اخلا�ص على تنفيذ
خمططات منظومات ال��ط��اق��ة املعتمدة لديها،
فعلى �سبيل امل��ث��ال ،تقدم ال�شركة حالياً الدعم
يف �إدارة التغيري واالت�����ص��ال لل�شركة ال�سعودية
للكهرباء يف اعتمادها للخ�صخ�صة �ضمن �إطار
عملية �إع����ادة الهيكلة امل���ؤ���س�����س��ي��ة ال��ت��ي جتريها
 .واختتم بول�س حديثه قائ ً
ال :مع �إع�لان دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،مثل اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،وال��ك��وي��ت ،و���س��ل��ط��ن��ة عُ���م���ان ،وقطر
والإم���ارات عن �سعيها لإنتاج الطاقة من املوارد
املتجددة وفق جمموعة من الأه��داف الوا�ضحة
والقابلة للتطبيق ،من امل�ؤكد �أن م�ستوى الن�شاط
�ضمن قطاع الطاقة �سيوا�صل من��وه ،ونحن يف
�أك�سنت�شر على �أهبة اال�ستعداد لتقدمي خربتنا يف
هذا املجال للم�ساعدة يف املرحلة االنتقالية التي
ي�شهدها العامل اليوم .

يف ملتقى الع�ضوية ال�سنوي بدبي

موارد للتمويل تعر�ض حزمة من التمويالت
على �أ�صحاب امل�شاريع مبنتدى رواد الأعمال
•• دبي –الفجر:

�أبوظبي لل�سياحة والثقافة تد�شن مكتب �أبوظبي للم�ؤمترات ليقود جهود الإمارة للعاملية
وم��ت��ق��دم��ا ل�صناعة ف��ع��ال��ي��ات الأع���م���ال .وق���ال ان امل��ك��ت��ب يعتزم
اال�ستفادة من جمموعة من اخلربات لتقدمي جمموعة متكاملة
م��ن اخل��دم��ات ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع ت�شمل امل�����س��ان��دة حل��م�لات التقدم
لتنظيم الفعاليات وتنظيم زيارات الوفود وتطوير التن�سيق بني
ال�شركاء املحليني وم�ستوى اخل�ب�رات لديهم وت��ق��دمي امل�شورة
امليدانية يف الوجهة وتن�سيق الدعم احلكومي للقطاع وم�ساندة
خدمات الت�سويق.
و�أو�ضح نائب املدير العام لهيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة �أن
الهيئة و�ضعت على قائمة �أهدافها الفوز بتنظيم �ستة م�ؤمترات
ه��ذا ال��ع��ام وثمانية �أخ���رى ال��ع��ام املقبل ورف��ع ال��رق��م �إىل ع�شرة
م�ؤمترات يف عام  .2015وقال ان ا�سرتاتيجية الهيئة ت�ستهدف
الفر�ص ال�سانحة يف �أ�سواق املنطقة بالتوازي مع تطوير عالقاتها
العاملية .وا�شار ايل ان �إطالق مكتب �أبوظبي للم�ؤمترات ي�أتي يف
وقت منا�سب حيث تتوفر الآن �أ�سعار مناف�سة للغرف الفندقية
وهو ما ميكن �أن ي�شكل عامال حا�سما ل�شركات تنظيم الفعاليات
ال��راغ��ب��ة يف اختيار وج��ه��ة ال�ست�ضافة فعالياتهم الف��ت��ا ايل �أن
�أبوظبي تتمتع بطاقة فندقية ال�ست�ضافة فعاليات ك�برى كما
�أن لدي �أبوظبي مزايا تناف�سية متميزة ت�شمل الأ�سعار املناف�سة
والقيمة امل�ضافة واملنتجات املبتكرة.
و�أو�ضح �أن �أبوظبي ح�صلت يف  2011على املرتبة  234عامليا
يف ت�صنيف اجلمعية ال��دول��ي��ة للم�ؤمترات وامللتقيات بالن�سبة
للفعاليات الكربى الثماين التي ت�ست�ضيفها هذه الوجهة بل �إنها
حققت قفزة نوعية كبرية على الت�صنيف مبا يزيد على ال�ضعف
ال��ع��ام املا�ضي ويتوقع �أن ت��ك��ون �ضمن �أف�ضل  150وج��ه��ة مع
�إعالن نتائج  2012خالل ال�شهور القليلة املقبلة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن �إط�ل�اق املكتب اجل��دي��د ي���أت��ي بعد درا���س��ة مو�سعة
�أجرتها هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة وتو�صلت نتائجها �إىل �أن
 19يف املائة من زوار فعاليات الأعمال الدولية القادمني للإمارة
ي�أتون من خارج الدولة ولي�سوا مقيمني فيها و�أن معدل �إنفاق
ه�ؤالء الزوار يبلغ ع�شرة �آالف درهم يف كل فعالية ومتو�سط �إنفاق
الزائر من داخل الدولة هو  640درهما .وقال �إنه يف  2010بلغ
�إجمايل الأثر االقت�صادي لفعاليات الأعمال يف �أبوظبي  2.4مليار

الطاقة اجلديدة :يتطلب حجم وم�ستوى تعقيد
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة لإدارة
التغيري مبا يتنا�سب مع �إحتياجات كل دولة ب�شكل
م�ستقل .وي�ساعد م�ؤ�شر �أداء منظومات الطاقة
العاملية الدول يف فهم حتديات منظومات الطاقة
لديها وحت��دي��د امل��ج��االت التي يتوجب الرتكيز
عليها ،مع تقدمي الأمثلة النموذجية التي ميكن
االعتماد عليها يف �إدارة هذا التغيري .
وقال روبريتو بوكا ،الرئي�س الأول لإدارة قطاع
ال��ط��اق��ة يف امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي :ميكن
تب�سيط �صناعة القرار �ضمن قطاع الطاقة عرب
حتقيق الفهم امل�شرتك ملا تتطلبه من م�ساومات
ويرتتب على �صناع القرار و�ضع �أهداف وا�ضحة

درهم  .و�أكد نائب مدير عام هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة �أن
هذا القطاع يتميز بالفوائد االقت�صادية االجتماعية املهمة التي
يوفرها مبا يف ذلك تطوير جودة التعليم التي مت�س كل القطاعات
الأخ��رى ونقل املعرفة والتقنية والتعاون البحثي ون�شر الوعي
مبكانة �أبوظبي والفر�ص التي توفرها وترويج الإمارة باعتبارها
رائ���دة يف ع��امل الفكر واملعرفة وحتفيز اال�ستثمارات الأجنبية
يف الإم��ارة .و�أ�ضاف �إن �إط�لاق املكتب ي�أتي �أي�ضا بعد الدرا�سات
التي �أجرتها هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة و�شركة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض والتي �أك��دت �أن الأث��ر االقت�صادي لفعاليات
الأعمال يف �أبوظبي �سينمو مبعدل يقارب  7يف املائة �سنويا حتى
 2020وذلك بناء على �أداء ال�سنوات ال�سابقة .من جهته �أو�ضح
�سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري الع�ضو املنتدب ل�شركة
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض ان النتائج التي تو�صلت اليها هذه
الدرا�سة كانت كلها �إيجابية ولكن بالنظر �إىل ت�أ�سي�س مكتب
�أبوظبي للم�ؤمترات اليوم ف���إن معدالت النمو ه��ذه رمب��ا تكون
�أعلى بكثري وقد ت�صل مبعدل النمو الإجمايل ال�سنوي �إىل ع�شرة
يف املائة على مدى ال�سنوات الع�شر املقبلة .وقال �إن ت�أ�سي�س املكتب
اجلديد جاء متوازيا مع ا�ست�ضافة االم��ارة لعدد من امل�ؤمترات
الكربى خ�لال ال�سنة املا�ضية باال�ضافة اىل فعاليات الأعمال
الكربى والتي مت تنظيمها يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
مثل امل�ؤمتر العاملي لطب العيون وما تاله من حمالت تناف�سية
ناجحة ال�ست�ضافة امل�ؤمترات .و�أو�ضح مبارك النعيمي مدير ادارة
الرتويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة
ان امل�ؤمتر العاملي لطب العيون  2012كان تتويجا لطموحات
�إمارة �أبوظبي على �صعيد امل�ؤمترات العاملية �إذ ال يزال هو امل�ؤمتر
الأكرب الذي ا�ست�ضافته الإمارة حتى الآن حيث زاد عدد احل�ضور
عن  12الف م�شارك  80يف املائة منهم زار �أبوظبي لأول مرة
م�شريا �إيل �أن امل�ؤمتر ق��دم منفعة اقت�صادية مبا�شرة للإمارة
و�أكد �أن العائد الذي حققته الإمارة هو �أكرب بكثري �إذا ما �أ�ضيف
اليه اجل��دوى االقت�صادية غري املبا�شرة مثل الإنفاق يف املتاجر
على اخلدمات و�شراء التذكارات ويف املرافق ال�سياحية واجلوالت
ال�سياحية.
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ت�ست�ضيف ق��ري��ة الأع����م����ال بدبي
م�ساء غد الأرب��ع��اء  ،لقاء �أ�صحاب
امل�������ش���اري���ع ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة
الأع�����ض��اء مب��ن��ت��دى رواد الأعمال
ب��دب��ي  ،وي��ت��وق��ع ح�����ض��ور ك��م كبري
من الأع�ضاء  ،وفق ما مت ت�سجيلهم
حتى يوم �أم�س  ،ح�سبما ذكرت رحاب
ل��وت��اه ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
املنتدى  ،م�شرية �إىل �أن ارتفاع كم
احل�ضور يرجع �إىل ما مت الإعالن
ع��ن��ه ب��ال��دع��وة امل��وج��ه��ة للأع�ضاء
امل��واط��ن�ين م��ن �أ���ص��ح��اب امل�شاريع
 ،م��ن �أن جمموعة ���ش��رك��ات موارد
للتمويل �ستطرح ح��ل��وال متويلية
وف���ق تقييم ك��ل م�����ش��روع  ،وتلبية
حاجات �أ�صحاب امل�شاريع الت�شغيلية
وال�������ض���روري���ة  ،ك��م��ا �سي�ستعر�ض
الدكتور �أحمد تهلك خبري الأعمال
الإم����ارات����ي امل��ت��خ�����ص�����ص يف تنفيذ
امل�شاريع الوطنية  ،التحديات التي
تواجه �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وكيفية التغلب عليها.
و�أ���ش��ارت ل��وت��اه �إىل �أن ه��ذا اللقاء
يعد بالأهمية لأن��ه اللقاء ال�سنوي
ال��������دوري  ،ال������ذي �أع����ت����اد جمل�س

الإدارة تنظيمه حتت م�سمى ملتقى
الع�ضوية ال�سنوي لأع�ضاء املنتدى
بداية كل عام ،للأخذ مبقرتحاتهم
و�آرائ��ه��م ال��ت��ي حتقق طموحاتهم،
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ن���م���ي���ة �أعمالهم
التجارية  ،وا�ستعرا�ض
ال��درا���س��ة ال��ت��ي �أع��دت��ه��ا جمموعة
���ش��رك��ات م������وارد ل��ل��ت��م��وي��ل  ،حول
ك���ي���ف���ي���ة ال���ن���ه���و����ض بامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة  ،م�شرية �إىل
�أن ال��درا���س��ة ت�ضمنت ال��ك��ث�ير من
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يعانيها �أ�صحاب
امل���ؤ���س�����س��ات ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة
 ،خ���ا����ص���ة يف ج�����وان�����ب التمويل
والت�سويق والإدارة  ،وط��رح حزمة
م���ن احل���ل���ول ���س��ت�����س��اه��م يف ظهور

طفرة جديدة من امل�شاريع املتنوعة،
وتنمية امل�شاريع القائمة حاليا.
وفيما يخ�ص الإجراءات احلكومية
م����ن ق���ب���ل ال������������وزارات االحت����ادي����ة
وال���دوائ���ر املحلية  ،ف��ت���ؤك��د لوتاه
�أن ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادات العليا
بالدولة  ،كانت ب��ردا و�سالما على
�أ���ص��ح��اب امل�����ش��اري��ع  ،مل��ا الق���اه كافة
املواطنني من �أع�ضاء املنتدى � ،أو
كافة امل�ؤ�س�سات الراعية والداعمة
لأ�����ص����ح����اب امل�������ش���اري���ع ال�صغرية
واملتو�سطة م��ن ت�سهيالت وتعاون
ك��اف��ة الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة  ،الفتة
�إىل �أن�������ه ���س��ي��ت��م �أي�������ض���ا باللقاء
ا���س��ت��ع��را���ض خ��ط��ة امل��ن��ت��دى للعام
 ، 2013والتي �ستكون من �أهم
�سماتها اخل��روج بفعاليات املنتدى
وم�����ش��ارك��ات �أع�ضائه م��ن معار�ض
وت�سويق وترويج وعقد �صفقات �إىل
ال��ع��امل اخل��ارج��ي  ،وك���ذا فتح باب
النقا�ش لإثراء اللقاء ب�آراء �أ�صحاب
امل�شاريع مواطنني ومواطنات  ،ممن
عقدوا �صفقات جتارية وا�ستثمارية
م�ؤخرا مع م�صانع وجهات يف دول
�أوروب��ي��ة ،ويرغبون يف حتقيق هذه
ال�صفقات واال�ستثمارات على �أر�ض
الواقع.

اتفاقية �شراكة بني �سند وطريان برلني
لتو�سيع عمليات متويل املحركات االحتياطية
•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركتا �سند حللول الطريان التابعة لوحدة مبادلة ل�صناعة الطريان و طريان برلني اتفاقية ب�ش�أن �إ�ضافة
ثالثة حمركات جديدة من نوع �سي �إف �إم � 56إىل اتفاقية بيع وت�أجري جمموعة املحركات االحتياطية احلالية
البالغ عددها  11حمركا .وت�سهم االتفاقية اجلديدة يف زي��ادة وتعزيز كفاءة عمليات ط�يران برلني ثاين �أكرب
طريان �أمل��اين و تقدمي خدمات متكاملة من جانب �شبكة مبادلة العاملية خلدمات ال�صيانة والإ�صالح والعمرة.
وتتيح االتفاقية لطريان برلني ح�صولها على جمموعة حمركات احتياطية متميزة لتلبية االحتياجات الت�شغيلية
لل�شركة من حيث القدرة املحددة للمحركات االحتياطية التي تقدمها �سند و�شبكة مبادلة العاملية خلدمات ال�صيانة
والإ�صالح والعمرة لدعم عمالء �آخرين .وتن�ص االتفاقية التي ت�ستمر � 10أعوام على قيام �شركة �إ�س �آر تكنيك�س
الع�ضو يف �شبكة مبادلة العاملية خلدمات ال�صيانة والإ�صالح والعمرة بتقدمي خدمات �صيانة متكاملة لأكرث من
 300حمرك ل�شركة طريان برلني لأ�سطولها من طائرات �إيربا�ص و بوينغ من �أنواع �سي �إف  7 56بي و �سي �إف
 5 - 56بي و بي دبليو 4168وت�شمل املحركات االحتياطية اجلديدة املقدمة لل�شركة.
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�أخبار ال�ساعة :الإمارات متتلك كل مقومات ا�ست�ضافة �إك�سبو2020
•• �أبوظبي-وام:
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�أكدت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �أن دولة الإمارات متتلك كل مقومات ا�ست�ضافة
�إك�����س��ب��و  2020م��ن بنية حتتية ق��وي��ة وب��ي��ئ��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ث��ري��ة وموقع
جغرايف متميز وذلك يف ظل �إرادة �سيا�سية قوية ال�ست�ضافة املعر�ض تعرب
عن نف�سها بو�ضوح بدعم القيادة الر�شيدة الالحمدود حل�صول الدولة
على ح��ق ا�ست�ضافة ه��ذا احل��دث ال���دويل الكبري وحت��ت ع��ن��وان مقومات
ا�ست�ضافة �إك�سبو � 2020أ�شارت �إىل �أن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
ت�سعى ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو الدويل يف دورته لعام  2020حتت �شعار
توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل واختارت الدولة هذا ال�شعار لوعيها ب�أهمية
التوا�صل بني ال�شعوب يف عاملنا املعا�صر الذي غدا بحاجة �إىل ر�ؤية جديدة
لتحقيق التنمية باالعتماد على مفاهيم التعاون وااللتزام امل�شرتك والعمل

اجلماعي ال��ذي هو الطريق الأم��ث��ل لتحقيق التقدم وت�سعى من خالل
ا�ست�ضافة هذا احلدث املهم لتوفري من�صة توا�صل عاملية ت�ساعد يف ت�أ�سي�س
�شراكات جديدة ت�ضمن االزدهار واال�ستدامة العاملية يف امل�ستقبل .وقالت
الن�شرة التي ي�صدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية
�إن وفدا من املكتب الدويل للمعار�ض امل�س�ؤول عن اختيار الدولة امل�ضيفة
قام بزيارة الدولة م�ؤخرا بهدف االطالع على درجة ا�ستعدادها ال�ست�ضافة
املعر�ض ويف �إطار ا�ستقباله للوفد عرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل عن رغبة القيادة ال�سيا�سية ودعمها التام للملف الإماراتي املناف�س
على ا�ست�ضافة احلدث قائال �إن الدولة قيادة وحكومة احتادية وحكومات
حملية وم�ؤ�س�سات ر�سمية وخا�صة تتفاعل فيما بينها وتن�سق على �أعلى
امل�ستويات ل�ل�إع��داد ال��ت��ام وجتهيز ك��ل م��ا يلزم م��ن �أج��ل ال��ف��وز بالت�أييد

والثقة الدولية باختيار دب��ي م�ضيفة للمعر�ض العاملي  .و�أو�ضحت �أنه
�إذا كان معر�ض �إك�سبو ال��دويل هو املعر�ض الأك�بر والأه��م على امل�ستوى
العاملي وحتقق ا�ست�ضافته عوائد اقت�صادية جمة للبلد امل�ضيف و�صلت
قيمتها الإجمالية كعوائد مبا�شرة وغري مبا�شرة �إىل نحو  4ر 7مليار
دوالر يف حالة �أملانيا لدى ا�ست�ضافتها للمعر�ض يف عام  2000واملتوقع
�أن تت�ضاعف يف حالة دولة الإمارات با�ست�ضافتها املعر�ض يف عام 2020
لت�صل كما ق��دره��ا �سمو ال�شيخ �أح��م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة
الطريان املدين يف دبي رئي�س اللجنة الوطنية العليا ال�ست�ضافة �إك�سبو
ال��دويل � 2020إىل نحو  37.7مليار دوالر منوهة ب�أنه على اجلانب
الآخ���ر ف���إن ا�ست�ضافة دول��ة الإم����ارات لهذا املعر�ض �ستعطيه بعدا �آخر
حيث �ستكون ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي يتم فيها تنظيمه يف منطقتي
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا و جنوب �آ�سيا معا اللتني �أ�صبح لهما دور

اقت�صادي متعاظم على امل�ستوى الدويل يف ال�سنوات الأخرية .وقالت �أخبار
ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي �إن ا�ست�ضافة دول��ة الإم��ارات املعر�ض
�ستك�سبه زخما كبريا نظرا للمكانة االقت�صادية املهمة التي باتت حتتلها
الدولة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي م�شرية �إىل �أنه يف هذا الإطار �أكد
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية �أن دولة الإمارات
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل حققت تطورات تنموية قيا�سية يف �شتى املجاالت ما جعل منها
مركزا رائدا والعبا رئي�سا يف خريطة االقت�صاد العاملي وارتبطت ب�شراكات
ا�سرتاتيجية اقت�صادية وجتارية وتكنولوجية وعلمية مع معظم الدول
الكربى يف قارات العامل و�أنها ا�ست�ضافت خالل ال�سنوات املا�ضية بكفاءة
عالية واقتدار املئات من املعار�ض الدولية الكربى و�أ�صبحت منارة عاملية
يف �صناعة املعار�ض املتخ�ص�صة .

يفتتح اليوم

قرطا�سية فاروق العاملية يف مقدمة امل�شاركني يف معر�ض عامل الورق بدبي
فاروق �أبوبكر :نواكب التطور املحلي والعاملي ون�ستوعب التحوالت
•• � % 65إىل ال�سوق العاملي و % 35لل�سوق املحلي
•• ن�شكر احلكومة على ت�سهيالتها وعلى دعمها املتوا�صل للمنتج املحلي
•• ال�سوق الإماراتي واخلليجي والأفريقي يف املقدمة
•• ت�صل منتوجاتنا �إىل  94بلد ًا حول العامل
•• �أجرى املقابلة-حممود علياء:

تعترب قرطا�سية فاروق العاملية من الرواد
العاملني البارزين يف هذا القطاع� ،سواء
يف جمال الت�صنيع �أو يف �سوق التوزيع ،يف
دولة االمارات العربية املتحدة.
ت�أ�س�ست قرطا�سية فاروق العاملية يف العام
 1980يف دبي بدولة االمارات العربية
املتحدة ،وال ت��زال منذ ت�أ�سي�سها تواكب
التطور ال�شامل يف دولة االم��ارات ،بقدر
ما ت�ستوعب التحوالت العاملية املتقدمة
ب�أطراد يف عامل القرطا�سية تقنيا واداريا
وانتاجيا وت�سويقيا يف �سوق اجلملة� ،أو
يف �سوق التجزئة على حد �سواء ولدى
امل���ؤ���س�����س��ة ح��ال��ي��ا ث�ل�اث���ة م�����ص��ان��ع تبلغ
م�ساحتها االجمالية  180،000قدم
م��رب��ع ،كما �أن م�ساحة خم��ازن ال�شركة
ت��ت��ج��اوز � 20،000أل����ف ق����دم ،موزعة
على دبي وال�شارقة.
وي��ب��ل��غ ع���دد امل��ع��ار���ض ح��ال��ي��ا �أح���د ع�شر
م��ع��ر���ض��ا يف خم��ت��ل��ف ام�������ارات ال���دول���ة،
و�سلطنة ع��م��ان ..انها حقا ق�صة جناح
ب������د�أت خ��ط��وات��ه��ا مب��ح��ل ���ص��غ�ير لبيع
ال���ت���ج���زئ���ة ،ووا����ص���ل���ت ال��ت��و���س��ع خطوة
خطوة ،يف �ضوء برنامج عمل مدرو�س.
اىل �أن غ��دت ال��ي��وم �شركة عاملية ،تقوم
بت�صدير منتجاتها اىل خمتلف بلدان
العامل مبا فيها اوروبا كذلك.

•• فاروق ابوبكر يتحدث اىل حممود علياء
املكتبية وامل��در���س��ي��ة وامل��وردي��ن باجلملة
واال�سا�سيني للقرطا�سية ،ونخطو دائما
اىل االمام ب�إذن اهلل.
•• فاروق ابوبكر

هي ن�سيج جتربتها بدءا من النجاح اىل
التميز اىل االبداع مع ح�سابات االوقات،
واملوا�سم ،و�أملعار�ض املحلية واالقليمية
والعاملية ،م��ع احل��ر���ص على االحتفاظ
ب�أ�سرار النجاح� ،سواء يف االداء الت�سويقي،
�أو يف التطوير ال�صناعي ،ال��ذي يواكب
الع�صر بكل التفا�صيل ،وي���ؤك��د وجوده
�سواء يف املوا�سم االعتيادية� ،أو املنا�سبات
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة� ،أو ال���ظ���روف امل�ستجدة
ب����روح م��ت��ج��ددة .وم�����س���ؤول��ي��ة ح�صيفة
ت�سمي اال���ش��ي��اء ب���أ���س��م��ائ��ه��ا وجت��ع��ل من
امل�������س����ؤول امل��ن��ا���س��ب يف امل���ك���ان املنا�سب،
وكذلك الكادر املالئم يف العمل املالئم،
مما يجعلهم جميعا على ا�ستعداد كامل
ر�ؤية مو�ضوعية �شاملة
ودائ���م الح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق ،ومتطلبات
العاملية
ان ر�ؤي��ة ادارة قرطا�سية ف��اروق
العمل ،وج��ودة املنتج ،بل وتفوقه دائما
وان�شطتها وم�شاركاتها املحلية والعاملية يف املقدمة ،مبختلف املوا�صفات ،و�أف�ضل

•• رامي فاروق

•• علي حممد عبدهلل

امليزات.

املهمة لل�شركة.

دبي مركز عاملي للتقدم
من هذا املدخل الوطيد مل�سرية النجاح
ي����رى ���س��ع��ادة اال����س���ت���اذ ف�����اروق �أب����و بكر
رئي�س جمل�س االدارة لقرطا�سية فاروق
العاملية ،وهي ت�شارك اليوم ويف املقدمة
يف م���ع���ر����ض ع�����امل ال�������ورق �أن لوجود
امل�ؤ�س�سة يف دبي ،التي تعترب مركزا عامليا
�أمنودجيا لالعمال ،ولتجارة الت�صدير،
واال���س��ت�يراد واع�����ادة ال��ت�����ص��دي��ر كذلك.
م��وق��ع��ه��ا ال��را���س��خ ك��ذل��ك ،ح��ي��ث يجري
ت�صدير  % 65م��ن منتجات م�صانع
ال�شركة اىل خمتلف بلدان العامل .بينما
تبلغ ن�سبته املتبقية من االنتاج مبعدل
 % 35يتم ت�سويقه يف ال�سوق املحلي،
فقارة �أفريقيا مثال ،تعترب احد اال�سواق

مميزات ال�سوق املحلية
ون�����وه ����س���ع���ادة اال����س���ت���اذ ف������اروق ابوبكر
باملنا�سبة اىل �أن مميزات ال�سوق املحلية،
واالع���ف���اء م���ن ال�����ض��رائ��ب ،والت�شجيع
احل��ك��وم��ي وخ�����ص��ائ�����ص ال�����س��وق احل���رة،
ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل ال��ه��ام��ة ،ج��ع��ل��ت من
ال���دول���ة م��وق��ع��ا ع��امل��ي��ا م��ت��م��ي��زا وجاذبا،
جل��ه��ات ال��ع��امل االرب����ع ،ومهيئا لفر�ص
ال��ن��ج��اح ،واذك�����اء ل��ل��ط��م��وح��ات الالفتة،
واالب�������داع امل���ت���وا����ص���ل .ح��ي��ث اخلدمات
امل���ت���م���ي���زة ،وال���ت�������س���ه���ي�ل�ات امل����درو�����س����ة،
واحل��واف��ز املتوا�صلة ،ب��دءا من الفندق،
اىل امل���ه���رج���ان���ات ،اىل وج�����ود حمالت
عمالقة تبيع بالتجزئة وغريه ،وهذا ما
جعلنا يف مقدمة امل�صنعني للقرطا�سية

منتجه ،ووعي امل�ستهلك ،ومتييز م�ستوى
اجل��������ودة ،مم����ا ي���وف���ر دع���م���ا متوا�صال
ل�لان��ت��اج امل��ح��ل��ي ،ب��ت��وج��ي��ه��ات احلكومة
الر�شيدة ،وهذا ما �أ�ضاف امكانية تقدمي
ع��رو���ض �أ���س��ع��ار حمفزة مقارنة ب�أ�سعار
اال���ص��ن��اف امل�����س��ت��وردة م��ن اخل���ارج .ونوه
�سعادته باملنا�سبة اىل �أن �أن�شط اال�سواق
للم�ؤ�س�سة حاليا هو ال�سوق اخلليجي،
وال�سوق االفريقي عامة ،وال��ذي ي�شهد
حاليا تطورا �سريعا ،ومنوا الفتا.

توفري احللول
و�أردف ���س��ع��ادة اال���س��ت��اذ ف����اروق ابوبكر
يقول :وحتر�ص االدارة دائما على توفري
احللول ،والتوازن بني الفر�ص والطلب،
كما ونوعا وارتقاءا� ،سواء يف جمال انتاج
وت�سويق قرطا�سية املكاتب ،واملدار�س،
اىل جانب املفكرات االجندات واملغلفات
زيادة مطردة
املتنوعة ،وامللفات املتنوعة كذلك ،ا�ضافة
اىل امل��ن��ت��وج��ات اخل��ا���ص��ة ب��ال��ه��واي��ة مثل و�أو�����ض����ح اال����س���ت���اذ ف������اروق �أب���وب���ك���ر ب����أن
ا�سم قرطا�سية ف��اروق العاملية ،قد غدا
جمع الطوابع والعمالت.
وتابع �سعادته :ومن مميزات هذا القطاع م��ع��روف��ا يف ال�����س��وق واحل��م��دهلل ،وي�ؤكد
�أن����ه ي��ت��م��ت��ع ب��ال��دع��م ال��ك��ام��ل واملوجه ،هذا ما نلم�سه مبعدالت مبيعاتنا ،خالل
والهادف ،وامل��درو���س ،من قبل احلكومة االع����وام امل��ا���ض��ي��ة ،ح��ي��ث ازدادت بن�سبة
لتنويع القطاعات االخرى غري النفطية  20%ونحن االن ب�صدد زي���ادة حجم
اىل جانب النفط ،وهذا ما �ساعدنا على منتوجاتنا ،وتنويعها ،مع احلفاظ على
تطوير منتجاتنا اىل �أرق���ى املوا�صفات م�ستوى اجل��ودة املناف�س واملعهود ،امام
االوروب���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ي��زة .ك��م��ا �أن مثيالتها االوروب���ي���ة ،وه���ذا م��ا تتطلع
ال�شركات املحلية امل�ستهلكة حتر�ص على اليه م�ؤ�س�ستنا من خالل قواعد �ضمان
دعم ال�شركات املحلية املنتجة ،مما يوفر النوعية ،واحلفاظ على ثقة امل�ستهلكني
ال��ت��ن��ا���س��ب ب�ي�ن ات���ق���ان ال��ع��ار���ض وج���ودة الرا�سخة.

فعاليات معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص تبد�أ ب�ضعف �سعته اال�ستيعابية
•• �أبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان،
م�ست�شار الأمن الوطني ونائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي ،يفتح معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص
� 2013أبوابه اليوم مبطار البطني للطريان اخلا�ص
يف الفرتة من � 5إىل  7مار�س ً
عار�ضا �أح��دث املنتجات
واخل��دم��ات يف قطاع الطريان العام على م�ساحة ت�صل
اىل  80,000مرت مربع.
ويُعقد معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص  2013على
م�ساحة ت�ساوي �ضعف امل�ساحة التي ُنظم عليها يف دورته
الأوىل العام املا�ضي ،حيث �سي�شارك يف فعالياته �أكرث من
 160م�ؤ�س�سة خا�صة بقطاع الطريان من جميع �أنحاء
دولة الإمارات العربية املتحدة ومن �أكرث من  70دولة
مبا يف ذلك :كندا والواليات املتحدة الأمريكية ،و�أملانيا
وفرن�سا و�سوي�سرا وجمهورية الت�شيك وبلجيكا واململكة
العربية ال�سعودية والكويت وقطر والبحرين والأردن،
مما ميثل زيادة مبقدار ال�ضعف مقارنة بعدد اجلن�سيات
التي �شاركت العام املا�ضي.
و�سي�شهد املعر�ض هذا العام عر�ض �أكرث من  100طائرة
من �أبرز ال�شركات العاملية الرائدة يف قطاع الطريان مبا
يف ذلك :برومباردير ،ودا�سولت �أفيا�سيون وبوينغ وجلف
�سرتمي و�سين�سا وبايرب �إيركرافت و�ساير�س �إيركرافت
و�إي���رب���ا����ص .ك��م��ا ���س��ي��ت��م��ك��ن زوار امل��ع��ر���ض ا�ستك�شاف
الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة
الدوارة .ويُعد معر�ض �أبوظبي للطريان اخلا�ص الأول
عامل ًّيا نظ ًرا لكونه ي�ضم طائرات من �شتى الأح��ج��ام يف
مكان واح��د ،ب��دءًا من  100كجم مثل طائرتي LSA
�أو  GYROو� اً
���ص���ول �إىل  150ط�� ًن��ا كالإيربا�ص
.300-A310
وينظم املعر�ض ويرعاه �شركة �أبوظبي للمطارات كما

يحظى بدعم العديد من م�ؤ�س�سات �أبوظبي الرئي�سة
واملتمثلة يف �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك)،
والقوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ودائرة
النقل يف �أبوظبي ،وجمموعة الفطيم ،وفالكون خلدمات
الطريان ورويال جت وطريان �أبوظبي ،و�شركة مبادلة
وروت��ان��ا ج��ت واالحت����اد ل��ل��ط�يران وجيتك�س وبريتلينغ
وه��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي لل�سياحة وال��ث��ق��اف��ة وال��ه��ي��ئ��ة العامة
للطريان املدين.
و�صرح يو�سف ح�سن احل��م��ادي ،رئي�س اللجنة املنظمة
مل��ع��ر���ض �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ط�يران اخل��ا���ص ،م��دي��ر ع���ام مطار
البطني ل��ل��ط�يران اخل��ا���ص ق��ائ�ًلااً � :إن �شركة �أبوظبي
للمطارات ميل�ؤها احلما�س ب�ش�أن الإمكانات الق�صوى
التي يتمتع بها معر�ض �أبوظبي للطريان اخل��ا���ص يف
دورت��ه الثانية .ويو�ضح النطاق الوا�سع للحدث املُقام
ه��ذا العام مقارنة بالعام املا�ضي �أن �إم��ارة �أبوظبي هي
الوجهة املثالية لعر�ض �أح��دث و�أع��ظ��م ما تو�صل �إليه و�ست�شرف �شركة �أبوظبي للمطارات على �إ�صدار العديد تعليم الطريان ومراكز التدريب ،ومنها مركز اخلليج
قطاع الطريان .وتتطلع �شركة �أبوظبي للمطارات �إىل م��ن ال��ب��ي��ان��ات وت��وق��ي��ع ال��ع��ق��ود �ضمن فعاليات معر�ض لدرا�سات الطريان و�أكادميية االحت��اد للطريان ومركز
دعم �شركات الطريان الرائدة يف جميع �أنحاء العامل يف �أبوظبي للطريان اخلا�ص لهذا العام� .إ�ضافة �إىل ذلك ،طريان الإم��ارات و�أكادميية الإم��ارات للطريان والكلية
تنمية �أعمالها من خالل طرح هذه املن�صة التي متكنهم �سي�ست�ضيف املعر�ض العديد املنتجات التي ُتعر�ض لأول الأ�سرتالية يف الكويت ،واملركز ال��دويل للتميز� ،إ�ضافة
م��رة ح�صر ًيا يف املنطقة وق��ط��اع ال��ط�يران ،وتت�ضمن� :إىل �أك��ادمي��ي��ة ال��ط�يران امللكية الأردن���ي���ة ،وكلية واالن
من �إقامة حوار م�شرتك مع �شركاء حمتملني.
و�أ���ض��اف احل��م��ادي :حتر�ص �شركة �أبوظبي للمطارات ع��ر���ض ���ش��رك��ة ج��ل��ف ���س�ترمي ط���ائ���رة ج���ي  650التي ال�����س��ع��ودي��ة ،و�أك��ادمي��ي��ة ال��ف��ج�يرة ل��ل��ط�يران و�أكادميية
على �إتاحة فر�صة ن��ادرة �أم��ام املهتمني بقطاع الطريان ُتعر�ض لأول م��رة يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �شوبرالين ب�أ�سرتاليا.
يف املنطقة لال�ستمتاع ب�أف�ضل املنتجات التي يطرحها �أفريقيا ،كما �ستطرح �شركة بومباردير �أحدث طائرة من لقد �أ�صبح تعليم ال�شباب ب�ش�أن قطاع الطريان من �ضمن
هذا القطاع .و�سي�ستمتع اجلمهور و�سكان �إمارة �أبوظبي طراز جلوبال � ،6000إ�ضافة �إىل عر�ض �أ�سطول متنوع �أولويات �شركة �أبوظبي للمطارات ،ولقد ُخ�ص�ص بالفعل
ب��ع��رو���ض ج��وي��ة متنوعة م��ن امل��ق��رر �أن ُت��ق��ام فيما بني من طائرات �إمرباير ايكزكيوتيف جيت بدءًا من طائرات �أح���د �أي����ام امل��ع��ر���ض ل��ل��ط�لاب .ويف ال�����س��اب��ع م��ن مار�س،
اً
و�صول �إىل طائرات لينيج �سيحظى املعر�ض بزيارة �أكرث من  800طالب �إماراتي
فينوم  300ذات املدى الق�صري
ال�ساعة  14:00و ال�ساعة . 16:00
و�ستت�ضمن ال��ع��رو���ض اجل��وي��ة ع��رو� ً��ض��ا خا�صة لفريق  1000الطويلة املدى ،ف�ضلاً عن طائرات بي  2010م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ل��ت��ت��اح �أم��ام��ه��م ف��ر���ص��ة االلتقاء
الفر�سان لال�ستعرا�ضات اجلوية وفريق الإمارات للقفز وهي الطائرة الأحدث للم�صنع الإيطايل تيكنام ،والتي بطالب مدار�س الطريان املوجودين ولتعلم املزيد حول
احل��ر� ،إ�ضافة �إىل الأداء املُذهل للطيار العاملي زولتان تعد من �أن�سب الطائرات ملدار�س تعليم الطريان ملا تتميز �صناعات الطريان واملالحة اجلوية .كما ندعو اجلميع
حل�ضور فعاليات املعر�ض ط��وال �أي��ام��ه الثالثة ب�سعر
فريي�س ،احلائز على خم�س �أرق��ام قيا�سية يف مو�سوعة به من تكاليف ت�شغيل منخف�ضة.
كما �سي�شارك يف املعر�ض هذا العام العديد من مدار�س  100درهم �إماراتي للتذكرة الواحدة.
غيني�س .

و�أ�شار �سعادة اال�ستاذ ف��اروق �أبوبكر اىل
�أن دبي قد ت�أثرت باالزمة املالية العاملية،
يف ال���ع���ام  2008اال �أن���ن���ا واحلمدهلل
منذ بداية العام  ،2010ع��ادت االمور
لتكون �أق���وى مم��ا ك��ان��ت ،وب�شكل �أ�سرع،
مما ح�صل يف �أوروبا وغريها من الدول
الغربية ،ويعود الف�ضل يف هذا النجاح،
اىل االدارة احلكيمة ،والر�ؤية ال�شاملة،
والتفهم املو�ضوعي وال��دق��ي��ق لالمور،
والتحوالت واملتغريات ،التي مت احتوائها
ب�أقتدار وال�شكر هلل ،وت�صل منتوجاتنا
حاليا اىل حوايل  94بلدا حول العامل.
وخل�ص اال�ستاذ فاروق �أبوبكر اىل القول
نحن متفائلون بامل�ستقبل ،و�سنحافظ
على العمل واالنتاج ،واالداء والتوا�صل
وامل�شاركة ،باعلى معايري اجلودة ل�ضمان
ر�ضا العمالء وارتياحهم ،ور�سوخ ثقتهم
واال�ستجابة لطلباتهم ،وتلبية رغباتهم،
من خالل اللقاءات واحل��وارات ،وتعزيز
�شبكة التوزيع لدينا ،وعلى مدار الوقت.
وب�أخت�صار قال :بب�ساطة اذا كان منتجك
جيدا ،وب�سعر معقول ،ف�أنك �ستنجح يف
دب��ي واالم�����ارات ،ول��ك��ل جمتهد ن�صيب،
واهلل ويل التوفيق.

بنك اخلليج الأول ي�سدد �أموال الدعم احلكومي
البالغة قيمتها  4.5مليار درهم لوزارة املالية
•• �أبوظبي-الفجر:

�سدد بنك اخلليج الأول ،امل�ؤ�س�سة
املالية ال��رائ��دة يف دول���ة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة� ،أم�����وال الدعم
احلكومي ل���وزارة املالية والبالغة
قيمتها  4.5مليار دره���م ،وذلك
عقب الأداء امل��ايل املتميز والقوي
ال�����ذي ح��ق��ق��ه ال��ب��ن��ك خ��ل�ال عام
 2012وبناء على النتائج القوية
ال��ت��ي �سجلها يف جم��ال ال�سيولة،
الر�سملة ،ال�شق الأول م��ن ر�أ�س
امل���ال وم��ع��دالت كفاية ر�أ����س املال،
ف���ق���د ق������ام ب���ن���ك اخل���ل���ي���ج الأول
بالرتتيب لعملية ال�سداد هذه يوم
�أم�����س ،وذل���ك ب��ع��د احل�����ص��ول على
املوافقة الالزمة من وزارة املالية
وم�صرف الإمارات العربية املتحدة
املركزي.
وق����ال �أن���دري���ه ال�����ص��اي��غ ،الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الأول:
مكننا امل��وق��ع امل���ايل ال��ق��وي الذي
نتمتع ب��ه يف ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الأول،
من �سداد �أم��وال الدعم احلكومي
ل��������������وزارة امل�����ال�����ي�����ة ق����ب����ل م���وع���د
ا�ستحقاقها بحوايل �أربع �سنوات.
و�أ����ض���اف� :أود �أن �أن��ت��ه��ز الفر�صة

لأت��ق��دم بال�شكر �إىل حكومة دولة
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،وزارة
املالية وم�صرف الإم��ارات العربية
امل���ت���ح���دة امل����رك����زي ع���ل���ى دعمهم
ال�����ص��ل��ب وامل���ت���وا����ص���ل لالقت�صاد
والقطاع امل�صريف الإماراتي خالل
ال�سنوات املا�ضية ،الأمر الذي مكن
ه��ذا القطاع من النمو واالزدهار
ومواجهة التحديات االقت�صادية
ال��ت��ي ���ش��ه��دن��اه��ا .ك��م��ا ك����ان لتلك
ال����ق����رارات امل��ه��م��ة ال��ت��ي اتخذتها
احل��ك��وم��ة  ،دوراً ك��ب�يراً يف متكني
االقت�صاد الإم��ارات��ي من احلفاظ
على م�ستوى النمو يف الوقت الذي
كان االقت�صاد العاملي يواجه �أوقات
�صعبة.
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�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم يف املركز الثاين فى قائمة املائة �شخ�صية الأقوى والأكرث ت�أثري ًا يف العامل العربي
•• ال�شارقة-وام:

حل �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان
الرئي�س الأعلى ملجموعة ط�يران الإم��ارات يف املركز الثاين فى قائمة
املائة �شخ�صية الأق��وى والأك�ثر نفوذا وت�أثريا يف العامل العربي لعام
 2013كما جاء الإماراتي حممد العبار رئي�س �شركة �إعمار العقارية
فى املركز ال�ساد�س فى القائمة .وك�شفت جملة جلف بيزني�س النقاب
عن املائة �شخ�صية الأق���وى والأك�ث�ر نفوذا وت���أث�يرا يف العامل العربي
لعام  2013وال��ت��ي غطت خمتلف القطاعات التمويلية والعقارات
والعلوم والتكنولوجيا والثقافة واملجتمع والتجارة .واحتل الدكتور
عبد اهلل عبد العزيز النجار من االمارات رئي�س امل�ؤ�س�سة العربية للعلوم

والتكنولوجيا املركز ال��راب��ع يف ال�شخ�صيات العربية الأك�ثر نفوذا يف
العلوم والتكنولوجيا ورقم  42يف قائمة العام احلايل مقارنة مبركز
 43يف قائمة  2012لدعمه الأن�شطة البحثية اال�ستثنائية التي
�أجراها علماء من املنطقة العربية عن طريق جذب اال�ستثمارات من
خمتلف �أنحاء العامل ف�ضال عن جعله االقت�صاد والتنمية امل�ستدامة
حم���ورا للبحث العلمي واالب��ت��ك��ار التكنولوجي .واح��ت��ل امل��رك��ز الأول
الأمري الوليد بن طالل بن عبد العزيز �آل �سعود رئي�س �شركة اململكة
القاب�ضة ال�سعودية بدال من حممد البوعزيزي رمز الثورة التون�سية
والذي جاء يف املركز الأول العام املا�ضي وجاء فى املركز الثالث ال�سعودي
خالد الفالح رئي�س �شركة �أرام��ك��و ث��م ال�سعودي على النعيمي وزير
البرتول ال�سعودي فى املركز الرابع وتبعه حممد املادي من ال�سعودية

رئي�س �شركة �سابيك فى املركز اخلام�س.
وجاء امل�صري الأمريكي حممد العريان رئي�س �شركة بيمكو فى املركز
ال�سابع والقطري �أحمد حممد ال�سيد رئي�س قطر القاب�ضة فى املركز
الثامن وكارلو�س غ�صن الربازيلي اجلن�سية اللبناين الأ�صل رئي�س
�شركة رينو ني�سان فى املركز التا�سع ورمي �أ�سعد ال�سعودية النا�شطة يف
حقوق الإن�سان فى املركز العا�شر.
و�أك��دت جلف بيزني�س للعام الثاين على التوايل �أهمية وحيوية قطاع
العلوم والتكنولوجيا مقارنة بغريه من قطاعات التمويل والعقارات
والتجارة واال�ستثمار خا�صة و�أن جمال العلوم والتكنولوجيا يعد من
الأ�س�س اال�سرتاتيجية لأي تنمية يف املجتمعات العربية خا�صة التي
تعاين من ارتفاع معدالت البطالة واحلاجة املا�سة لدفع معدالت النمو

االقت�صادي وخلق فر�ص عمل وزيادة معدالت الأجور يف املنطقة.
وج���اء يف قائمة ال�شخ�صيات العربية الأك�ث�ر ن��ف��وذا يف جم��ال العلوم
والتكنولوجيا �سبع �شخ�صيات هذا العام مقارنة بخم�س �شخ�صيات عام
 2012هم الدكتور ت�شارلز الع�شي لبناين الأ�صل �أمريكي اجلن�سية
متخ�ص�ص يف جمال تكنولوجيا الف�ضاء وال��ذي احتل املركز الأول يف
ترتيب فئة العلوم والتكنولوجيا لعام  2013ورقم  29يف قائمة املائة
ولأول مرة ي�أتي الدكتور مر�سي عرب حرب من م�صر يف املركز الثاين
لقائمة العلماء العرب ورقم  37على قائمة املائة وهو �أبرز اخ�صائيي
ال�سكري والبنكريا�س يف ال�شرق الأو�سط وي�شغل حاليا من�صب رئي�س
االحت��اد ال��دويل ملر�ض ال�سكري مبنطقة �شرق البحر املتو�سط وتبعته
الدكتورة حياة �سندي من ال�سعودية وهي باحثة يف جمال الطب.

لبنى القا�سمي تفتتح �أعمال ملتقى �أبوظبي تركيا لال�ستثمار
•• �أبوظبي-وام:

�أك���دت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي
وزي���رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة �أن تركيا تعد �شريكا
مهما يف �سعي دول���ة الإم����ارات لتحقيق االزده���ار
ال���دائ���م  .وق��ال��ت جت��م��ع دول����ة الإم������ارات وتركيا
عالقات �صداقة متينة نحتفي بها اليوم بالإ�ضافة
�إىل الروابط التجارية واالقت�صادية بني البلدين.
ج��اء ذل��ك يف الكلمة االفتتاحية مل��ع��ايل ال�شيخة
لبنى القا�سمي فى افتتاح ملتقى �أبوظبي تركيا
لال�ستثمار وال����ذي ب���د�أ �أع��م��ال��ه ام�����س ف��ى فندق
جمريا �أبراج االحتاد ب�أبوظبي.
و�أ���ش��ارت معاليها اىل ارت��ف��اع حجم ال��ت��ج��ارة بني
البلدين �إىل  9.1مليار دوالر �أم��ري��ك��ي 33.3
مليار درهم �إماراتي خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل
م��ن ع��ام  2012ب��زي��ادة ن�سبتها  288يف املائة
عن ذات الفرتة من ع��ام  2011حيث بلغ حجم
التجارة �آنذاك  2.3مليار دوالر  8.6مليار درهم
�إماراتي.
ون��وه��ت معاليها بالعمل املتميز ال���ذي ق��ام��ت به
غرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي لتنظيم فعاليات
امللتقى الفتة �إىل ان االقت�صاد الرتكي حقق منوا
بن�سبة  3يف املائة خالل العام املا�ضي وم�ضيه على
الطريق ال�صحيح لتحقيق منو ال يقل عن  4يف
املائة هذا العام و�أ�شارت �إىل �أن هناك حوايل 600
�شركة تركية تعمل يف دولة الإمارات.

وق��ال��ت لذلك يعترب ه��ذا املنتدى من�صة مثالية
ملعرفة كيف ميكننا ا�ستيعاب وت�سريع من��و هذه
ال�شركات ومناق�شة كيفية موا�صلة تعزيز �شراكاتنا
وحتقيق �أهدافنا امل�شرتكة .
و�أ�ضافت خماطبة الوفد الرتكي � :إنه ومنذ ثالث
�سنوات قمنا بت�شجيع رجال الأعمال الإماراتيني
ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف ت��رك��ي��ا م��ن �أج����ل دع���م جهود
اخل�صخ�صة الطموحة يف بلدكم ومنذ ذلك احلني
نعمل على تعزيز حتالفاتنا التجارية من خالل
خمتلف امل�����ش��اري��ع امل�شرتكة و�إج�����راءات اللقاءات
ال���دوري���ة ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ا�ستك�شاف امل��زي��د من
جماالت التعاون مع تطوير القائم منها ونتيجة
وا�شارت �إىل �أن قيمة جتارة املناطق احلرة العاملة
ب��ال��دول��ة م��ع ت��رك��ي��ا ب��ل��غ��ت خ�ل�ال ال��ن�����ص��ف الأول
من ع��ام  2012ما قيمته  2.246مليار درهم
�إماراتي  660.3مليون دوالر حمققة منوا بن�سبة
 82يف املائة مقارنة مع نف�س الفرتة من 2011
والبالغة ما قيمته  1.336مليار درهم �إماراتي
 263.7مليون دوالر .
و�أك����دت معاليها ح��ر���ص دول���ة الإم�����ارات العربية
امل��ت��ح��دة على �أن تبقى ال�شريك ال��ت��ج��اري الأهم
لرتكيا يف ال�شرق الأو���س��ط وقالت �أننا ملتزمون
ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات��ن��ا ال���ت���ج���اري���ة واال�ستثمارية
للمحافظة على هذه املكانة املتميزة .
كما �أك��دت معاليها �أن هناك العديد من املجاالت
التي نحتاج �إىل موا�صلة تركيز جهودنا امل�شرتكة

وزارة البيئة تغلق ثالث ك�سارات
خمالفة يف الفجرية ملدة ثالثة �أ�شهر
•• دبي -وام:

�أغلقت وزارة البيئة واملياه ثالث ك�سارات يف منطقة الطويني وحبحب يف �إمارة
الفجرية مدة ثالثة �أ�شهر ملخالفتهما �أحكام قرار جمل�س ال��وزراء رقم 20
ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم عمل الك�سارات واملحاجر ونقل منتجاتها والقرار
الوزاري رقم  110ل�سنة  2010ب�ش�أن اخلطوط الإر�شادية املنظمة اخلا�صة
بتخطيط وت�شغيل وتنفيذ �أعمال املن�ش�آت العاملة يف جمال الك�سارات واملقالع.
ومت تنفيذ قرار �إغالق الك�سارات و�إيقاف جميع عملياتها الت�شغيلية بالتن�سيق
والتعاون مع وزارة الداخلية وم�ؤ�س�سة الفجرية للموارد الطبيعية .و�صرح
�سعادة �سلطان بن علوان وكيل الوزارة امل�ساعد للتدقيق اخلارجي �أنه مت �ضبط
الك�سارات املخالفة �أثناء قيام خمت�صي قطاع التدقيق اخلارجي يف الوزارة
بزيارة ليلية مفاج�أة وذلك �ضمن برامج الرقابة الدورية التي تتم على �أعمال
الك�سارات واملقالع يف الدولة للت�أكد من دقة تنفيذ اخلطوط الإر�شادية املنظمة
لأعمال هذه ال�صناعات لتعزيز الأمن البيئي ورفع كفاءة تطبيق الت�شريعات
املنظمة لعمل املن�ش�آت العاملة يف جمال الك�سارات واملقالع ونقل منتجاتها.
و�أو�ضح ابن علوان �أنه لوحظ انبعاثات كثيفة للغبار من الك�سارات الرئي�سية
وم��ن ال��ك�����س��ارات الثانوية والأح��زم��ة الناقلة ووح���دات الغربلة ب�سبب عدم
�إجراء �أعمال ال�صيانة الالزمة لأنظمة التحكم بالغبار �إىل جانب عدم التزام
الك�سارات بت�شغيل ر�شا�شات املياه �أثناء عمليات الت�شغيل يف الك�سارة الرئي�سية
م�ؤكدا �أنه لن ي�سمح للك�سارات التي مت �إغالقها مبعاودة عملياتها بعد انق�ضاء
فرتة الإغالق �إال بعد التفتي�ش عليها والت�أكد من ت�صحيح �أو�ضاعها.

ع��ل��ي��ه��ا . .ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب ي��ج��ب ت��ع��زي��ز �شراكاتنا
الثنائية م��ع االهتمام باال�ستثمارات يف �أفريقيا
و�آ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى يف ���ض��وء الأو����ض���اع االقت�صادية
امل��ت��غ�يرة و�أع���رب���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ن �أم��ل��ه��ا ب�����أن يتم
التوقيع على اتفاقية التجارة احلرة بني املنطقة
وتركيا قريبا حيث يعد ذلك تطورا يتطلع جمتمع
الأعمال لدينا �إىل حتقيقه.
و�أع���رب���ت م��ع��ايل وزي����رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة عن
تقديرها ل��ل��دع��وة ال��ت��ي وجهها فخامة الرئي�س
الرتكي عبد اهلل غول ل�شركاتنا من �أجل ا�ستك�شاف
ف���ر����ص اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع��ات االقت�صادية
الرئي�سية يف ت��رك��ي��ا ال�سيما ق��ط��اع��ات الت�صنيع
والزراعة وال�سياحة والنقل واخلدمات املالية.
ودعت معايل ال�شيخة لبنى امل�ستثمرين وال�شركات
الرتكية لتو�سيع �أعمالها وا�ستثماراتها يف ربوع
الإم�����ارات وامل�����ش��ارك��ة ال��ب��ن��اءة يف تطوير قطاعات
واع���دة كقطاعات ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال�صناعات
املتطورة والغذاء وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أعربت عن �شكرها وتقديرها للحكومة وجمتمع
الأعمال وال�شعب يف تركيا على دعمهم و�صداقتهم.
وح�ضر �أع��م��ال امللتقى �سعادة ع��ب��داهلل �آل �صالح
وكيل وزارة التجارة اخلارجية و�سعادة املهند�سة
ف��اط��م��ة عبيد اجل��اب��ر رئي�سة الهيئة التنفيذية
ملجل�س �سيدات �أع��م��ال �أبوظبي و�سعادة الدكتور
قا�سم العوم و�سعادة يو�سف علي �أع�ضاء جمل�س
�إدارة الغرفة و�سعادة حممد هالل املهريي مدير

ع��ام الغرفة وممثلون عن �أك�ثر من � 200شركة
تركية و�إماراتية و�شركات عاملة يف �إمارة �أبوظبي.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ���س��ع��ادة خ��ل��ف��ان ���س��ع��ي��د الكعبي
النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي �أهمية ت�أ�سي�س �شراكة اقت�صادية
وا�ستثمارية وا�سرتاتيجية مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الرتكية .وقال �سعادته يف كلمة �ألقاها يف اجلل�سة
االفتتاحية مللتقى �أبوظبي تركيا لال�ستثمار �إننا يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام و�أبوظبي
ب�شكل خا�ص ننظر �إىل تركيا على �أنها �أح��د �أبرز
ال�شركاء التجاريني واالقت�صاديني حيث تربطنا

بها عالقات وطيدة و�صالت وثيقة �شهدت منوا
خ�لال ال�سنوات املا�ضية مع زي��ادة ع��دد ال�شركات
الرتكية العاملة وامل�سجلة يف �إم��ارة �أبوظبي �إىل
� 32شركة وارت��ف��اع قيمة امل��ب��ادالت التجارية بني
دول���ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا ب�صورة
ملحوظة خالل العام املا�ضي م�ؤكدا �أن هذا يربز
ما تتمتع به ال�شركات الرتكية من ق��درات كبرية
وخربات متميزة ويلقي ال�ضوء يف الوقت ذاته على
مدى الثقة املتبادلة بني اجلانبني.
و�أ����ش���ار ال��ك��ع��ب��ي �إىل �أن �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي طرحت
خ�لال ال�سنوات املا�ضية ر�ؤي���ة متكاملة و�شاملة

�أ���ش��اد ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين م��ن الدوائر
والهيئات واملجال�س احلكومية يف �إمارة �أبوظبي
مببادرة دائرة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي
افتتاح مركز �أبوظبي للأعمال م�ؤكدين �أنها
خطوة مهمة لتحقيق �أه���داف ر�ؤي��ة �أبوظبي
االقت�صادية  .2030ج��اء ذل��ك خ�لال جولة
ق��ام به م�س�ؤولو ع��دد من اجلهات احلكومية
يف �أبوظبي يف مركز �أبوظبي للأعمال رافقهم
خ�لال��ه��ا ���س��ع��ادة حم��م��د ع��م��ر ع��ب��د اهلل وكيل
ال����دائ����رة ح��ي��ث ت��ع��رف��وا ع��ل��ى امل���ق���ر اجلديد
للمركز و�أق�سامه املختلفة التي تقدم العديد
من اخلدمات للعمالء �أبرزها ما يقدمه ق�سم
اخلدمات الإلكرتونية من خدمات للإ�سراع
ب��اجن��از ك��ل معامالت الرتاخي�ص التجارية.
وق���ال م��ع��ايل ن��ا���ص��ر �أح��م��د ال�����س��وي��دي رئي�س

لتحقيق ال��ت��ن��وع االق��ت�����ص��ادي ع��ل��ى ك��اف��ة ال�صعد
وامل��ج��االت من خ�لال تفعيل دور القطاع اخلا�ص
يف التنمية االقت�صادية وان��ه من هنا ج��اءت ر�ؤية
�أب��وظ��ب��ي  2030لت�ضع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احلروف
وت�برز احل��اج��ة �إىل �إر���س��اء اقت�صاد ق��وي ومتنوع
وم�ستدام ق��ائ��م على املعرفة ويعمل على توفري
ت��ق��دمي ال��ف��ر���ص امل��ت��م��ي��زة ل�ل�أج��ي��ال امل��ق��ب��ل��ة من
خالل الإرتقاء مبكانة �أبوظبي على كافة ال�صعد
�إقليميا وع��امل��ي��ا .و�أو���ض��ح �أن م��ع��امل ه��ذه الر�ؤية
تت�سم بالو�ضوح مع �إط�لاق العديد من امل�شاريع
وامل��ب��ادرات على خمتلف ال�صعد يف �إم��ارة �أبوظبي
مثل ت�أ�سي�س م�صدر �أول مدينة للطاقة املتجددة
يف ال��ع��امل و�إق��ام��ة م�شاريع بنية حتتية عمالقة
هي الأكرب على �صعيد املنطقة تتيح فر�صا هائلة
ملختلف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية خا�صة يف
جمال امل�شاريع والبنية التحتية.
و�أك��د الكعبي �أن �أبوظبي تتطلع �إىل ما هو �أبعد
م���ن ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة والتجارية
وال�����ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا ل��ه��ا م���ن �أهمية
كبرية ومنافع ع��دي��دة على اجلانبني .وق��ال �إننا
نطمح �إىل م�شاركة �أك�بر للم�ؤ�س�سات وال�شركات
ال�ترك��ي��ة يف ت��ع��زي��ز امل���ه���ارات واخل��ب��رات املحلية
وامل�ساهمة ب�شكل �أكرب يف تطوير قطاعات حيوية
مهمة خا�صة البنية التحتية وال�صناعات الثقيلة
وال��ط��اق��ة وغ�يره��ا م��ن ال��ق��ط��اع��ات ذات الأهمية
احليوية القت�صاد �أبوظبي .

لقاء مفتوح ًا مع �شركاء قطاع املوارد وامليزانية
وزارة املالية تنظم ً
•• �أبوظبي-الفجر:

ان���ط�ل�اق���اً م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب�������ض���رورة االرت����ق����اء بدورها
وعالقاتها على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية،
نظمت وزارة امل��ال��ي��ة ،ممثلة بقطاع امل���وارد وامليزانية،
م�ؤخراً يف دب��ي؛ لقاء مفتوحاً مع املوظفني املخت�صني
يف جم��ال الإي����رادات وال�سيا�سات املالية ل��دى �شركائها
احلكوميني من ال��وزارات واجلهات االحتادية امل�ستقلة
ب��دول��ة الإم�����ارات .وه��دف قطاع امل���وارد وامليزانية من
خالل هذا اللقاء �إىل تعزيز قنوات الت�شاور مع خمتلف
���ش��رك��ائ��ه احل��ك��وم��ي�ين يف �سبيل ت��ط��وي��ر �آل���ي���ات العمل
امل�شرتكة التي ت�ضمن بدورها حتقيق �أف�ضل ا�ستغالل
ملوارد احلكومة االحتادية وتنميتها من خالل ما تعتمده
من ادارة مالية فعالة و�سيا�سات ر�شيدة.
ويف تعليقه على ه��ذا ال��ل��ق��اء� ،أك���د ���س��ع��ادة �سعيد را�شد
اليتيم ،الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون امل��وارد وامليزانية؛ على
ال��ت��زام ال���وزارة املتوا�صل بتوطيد عالقات التعاون مع
خمتلف ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ،وتعزيز فر�ص تبادل
الآراء والأف��ك��ار ب�ين ال��ط��رف�ين ،خا�صة م��ع م��ا ت�شهده
الوزارة من تطوير م�ستمر يف خمتلف جماالت عملها.

وق����ال ���س��ع��ادت��ه :ي�����ض��ع ق��ط��اع امل������وارد وامل��ي��زان��ي��ة على
ر�أ����س �أول��وي��ات��ه مهمة تطوير خمتلف الأنظمة املالية
االلكرتونية ،مبا ميكنه من تقدمي الدعم الذي ي�سهم
ب��دوره يف حتقيق ر�ؤي��ة وزارة املالية يف �أن تكون رائدة
عاملية يف جماالت �إدارة املوارد املالية ،مبا يحقق التنمية
امل�ستدامة واملتوازنة.
وق��د ا�ستهلت �إدارة تن�سيق ال�سيا�سات املالية بالوزارة
ه��ذا اللقاء بتقدمي عر�ض تو�ضيحي ب�ّي نّ �آل��ي��ات عمل
نظام بوابة الإمارات لتقارير �إح�صاءات مالية احلكومة،
والأخ��ط��اء ال�شائعة التي يقع بها م�ستخدموه و�سبل
جتنبها ،ف�ض ً
ال عن ا�ستعرا�ض �آل��ي��ات ت�سليم الوزارات
واجلهات االحتادية امل�ستقلة لبياناتها املالية واملواعيد
املخ�ص�صة ل��ذل��ك ،ك��م��ا ح��ر���ص��ت الإدارة ع��ل��ى توزيع
ا�ستبيان خا�ص لقيا�س مدى ر�ضى �شركاء القطاع حول
ه��ذا النظام االل��ك�تروين ،ول�ل�إط�لاع على اقرتاحاتهم
اخلا�صة بتطويره.
ومن جهتها ،قدمت �إدارة تنمية الإيرادات خالل اللقاء
والرئي�سيني عن ع��ام  2012من حكومات الإم���ارات،
عر�ضاً تو�ضيحياً للأ�س�س واملعايري املتبعة يف وزارة املالية واملعايري واال�ستف�سار عنها ب�شكل م ّو�سع.
يف جماالت فر�ض ر�سوم احلكومة االحتادية �أو تعديلها ،جت���در الإ����ش���ارة �إىل �أن وزارة امل��ال��ي��ة ك��ان��ت ق��د نظمت ح�������ض���ره مم���ث���ل���ون ع����ن ال�������ش���رك���اء اال�سرتاتيجيني
مما �أتاح املجال �أمام �شركاء الوزارة ملناق�شة تلك الأ�س�س م�ؤخراً حف ً
ال خا�صاً لتكرمي �شركاءها الإ�سرتاتيجيني والرئي�سيني من حكومات الإمارات املحلية.

م�س�ؤولون ي�شيدون ب�أهمية مركز �أبوظبي للأعمال يف حتقيق �أهداف ر�ؤية الإمارة االقت�صادية 2030
•• �أبوظبي-وام:

15

الدائرة يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة �إن مركز
�أبوظبي للأعمال يعد �إحدى املبادرات املهمة
التي تبنتها حكومة �إم���ارة �أبوظبي لت�أ�سي�س
بيئة �أعمال مثالية وفق معايري دولية وذلك
�ضمن خطة ا�سرتاتيجية �شاملة ت�ستهدف
ت���ط���وي���ر وت��ن��م��ي��ة ال���ق���ط���اع���ات االقت�صادية
املختلفة .و�أك���د �أن امل��رك��ز يحقق جانبا مهما
م���ن م���رت���ك���زات ر�ؤي�����ة �أب���وظ���ب���ي االقت�صادية
 2030وهو �إيجاد بيئة �أعمال مثالية ت�سهم
يف جعل �إمارة �أبوظبي مركزا مهما يف املنطقة
وذلك من خالل تبني م�شاريع ومبادرات تلبي
تطلعات رجال الأعمال وامل�ستثمرين  .و�أ�شاد
معايل نا�صر ال�سويدي بالدعم والتوجيهات
ال�سديدة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومن
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س التنفيذي
وال��ت��ي ك��ان لها كبري الأث���ر يف حتقيق �إم���ارة
�أبوظبي نقلة نوعية يف توفري البيئة واملناخ
املالئمني للأن�شطة االقت�صادية وال�سري بثبات
نحو تنمية اقت�صادية م�ستدامة وفق حمددات
ر�ؤي��ة �أبوظبي االقت�صادية  .2030و�أك��د �أن
م�س�ؤولية �إيجاد بيئة �أعمال مثالية يف �إمارة
�أبوظبي ال تقع على مركز �أبوظبي للأعمال
وح��ده بل �إن امل�س�ؤولية منوطة بكل اجلهات
احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع اخلا�ص
وال���ذي���ن ي�����س��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه��م ج��م��ي��ع��ا التعاون
لتحقيق الأه���داف امل�شرتكة التي تركز على
م�ساهمة خمتلف القطاعات يف عملية التنمية
 .كما �أكد معايل نا�صر �أحمد ال�سويدي رئي�س
دائ���رة التنمية االقت�صادية �أب��وظ��ب��ي حر�ص
ال��دائ��رة على ترجمة �أه����داف ر�ؤي���ة �أبوظبي
االق��ت�����ص��ادي��ة  2030ال��رام��ي��ة �إىل حتقيق

خطوات متكن �إمارة �أبوظبي من �أن تكون بيئة
�أعمال منفتحة وفاعلة ومندجمة عامليا وذلك
من خالل تبني �أف�ضل املعايري واملوا�صفات مبا
ميكنها من حتقيق �أف�ضل املراكز يف م�ؤ�شرات
التناف�سية االقت�صادية لبيئة الأعمال .وقال
�إن ب��دء ت�شغيل م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي ل�ل�أع��م��ال مع
مطلع العام  2013من �ش�أنه �أن يحقق مراكز
م��ت��ق��دم��ة لإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ���ض��م��ن ت�صنيفات
ال��ب��ن��ك ال������دويل لأف�����ض��ل م����دن ال���ع���امل على
�صعيد �سهولة مم��ار���س��ة �أن�شطة الأع��م��ال يف
ظل �سعيه نحو توفري حزمة من الت�سهيالت
والإج��راءات الفنية والقانونية والإجرائية يف
جم��ال التجارة واال�ستثمار والأع��م��ال ومنها
تطوير النظام الإلكرتوين اخلا�ص ب�إنهاء كل
�إج����راءات ومتطلبات الرتاخي�ص التجارية.
و�أ�شار معايل نا�صر ال�سويدي �إىل �أن اخلطة
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل���ل���دائ���رة 2015-2011

تتجه نحو تو�سيع قاعدة التنوع االقت�صادي
و�إن�شاء قطاعات �أكرث �إنتاجية وتوازنا وزيادة
فعالية البنية الهيكلية للقطاعات التجارية
الأم�����ر ال����ذي ا���س��ت��دع��ى امل���زي���د م���ن التعاون
وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����ش�ترك ب�ين ال���دائ���رة واجلهات
احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية منها مو�ضحا
�أن �إن�شاء املركز ي�صب يف هذا ال�سياق ويحقق
الأهداف امل�ستقبلية التي ر�سمتها اخلطة التي
تتوافق وتطلعات �أ�صحاب الأعمال .من جانبه
�أكد معايل عبد اهلل را�شد العتيبه رئي�س دائرة
النقل�-أبو ظبي �أن مركز �أبوظبي للأعمال
�سي�أخذ م�ستوى اخلدمات الإلكرتونية التي
تقدمها ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي �إىل �آف����اق جديدة
وي��رف��ع ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة ه���ذه اخل��دم��ات التي
توفر الكثري م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د وت��رف��ع من
م�ستوى اخلدمة املقدمة وهو ما ت�سعى �إليه
كل اجلهات احلكومية الأخرى.

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1238تنفيذ جتاري )

اىل املنفذ �ضده� /سعود حممد عبدالعزيز يا�سني عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من حمكمة
ابوظبي االبتدائية حكم رق��م  2011/2281ل�صالح/امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة
اخلارجية .وق�ضى حكم املحكمة بالزام املدعى عيه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 576.115.34
درهم مع الفوائد التاخريية عن ر�صيد ا�صل الدين البالغ  394.985.25درهم وذلك بواقع %11
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2011/11/29وحتى ال�سداد التام مبا ال يجاوز ا�صل
الدين وب�صحة احلجز التحفظي املتخذ باالمر على عري�ضة رقم  2011/3745وذلك يف حدود
املق�ضي به اعاله والزمت املدعى عليه بامل�صاريف ومبلغ  200درهم اتعاب حماماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات  .ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ,ودفع الر�سم
املحدد لذلك ,لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
االع�ل�ان .كما نخطرك بانه حتديد جل�سة  2013/4/10حل�ضورك ب���ادارة التنفيذ ال�ساعة
(� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف حقك االجراءات

القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/11

القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

امارة ابوظبي( دائرة الق�ضاء(
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5

ت فقدانجواز�سفر
ف��ق��د امل��دع��و /ك��ان��ي��ب��اه بت
�سيجان ديرمان -اندوني�سيا
اجلن�سية  -ج����واز �سفرها
رقم (� )350168صادر
م��ن اندوني�سيا م��ن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/7933228

ت فقدانجواز�سفر
ف������ق������د امل��������دع��������و� /سمري
ب���وث���و ف���ي���ت���ي���ل -هندي
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق���������م ()2968878
�صادر من الهند من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
050/7805058

ت فقدانجواز�سفر
فقد املدعو /اديتيا كري�شنا
ارون ك�����وم�����ار -هندي
اجلن�سية  -ج����واز �سفره
رق�������م ()1984787
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
050/5610080

ت فقدانجواز�سفر
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /حممد
ع����ل����ي م����ون����دام����ب����ي��ل�اك����ال
حم��م��د -ه��ن��دي اجلن�سية
 ج�������������واز ������س�����ف�����ره رق�����م( )3500139من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
055/9493230

اعـــــالن تغيري ا�سم
انا ،توكاديا باراث بهيمجيبهاي بن توكاديا بهيمجيبهاي راجميبهاي
 ،احمل ج��واز �سفر هندي رق��م  :جي  2693477ال�صادر من �أبوظبي
بتاريخ  2008/7/27املقيم ب�صفة دائمة يف كارنافاتي بنجالف رقم
 25مقابل �شريوماين بنجالف ،بارودا  ،ال�شارع ال�سريع  ،احمد �آباد ،
جوجرات واملقيم حاليا يف �ص.ب� ، 27547 .أبوظبي ،بهذا اغري ا�سمي
من توكاديا ب��اراث بهيمجيبهاي �إىل باراث بهيمجيبهاي توكاديا
اعتبارا من اليوم

اعالن بالن�شر

لقد تقرر يف الق�ضية رقم ( )2012/3451ايجارات املنظورة
امام جلنة ف�ض املنازعات االيجارية (ابوظبي) اللجنة االوىل
واملرفوعة من املدعى� /سيد حممد املو�سوي وذلك اعالن
املدعى عليه/جنم ال�شم�س للأثاث امل�ستعمل ن�شرا وقد حتدد
لنظر الدعوى جل�سة يوم االربعاء املوافق  2013/3/13يف
ال�ساعة  6.00م�سا ًء يف مقر اللجنة وذلك على نفقة �صاحب
العالقة.

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مفنود
للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1099536:
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/م�ؤ�س�سة
املا�س ال�صفراء للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1101579: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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

مغ

�إعــــــــــالن

مغ
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بنوت
الدار للخياطة الن�سائية  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1137462-1: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/ج�سر ال�صغري
لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 1398516:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي ()%100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�سني
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

�إعــــــــــالن

مغ

�إعــــــــــالن

مغ

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري
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�إعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
تعلن الهيئة الوطنية للموا�صالت (قطاع النقل البحري)
ب��ان � /إ�سناد (�شركة برتول ابوظبي الوطنية  -ادن��وك) قد
تقدموا بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكوره بياناتها بعد وهي
ا�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق

العلم ال�سابق

�إ�سناد 251
�إ�سناد 252

جديد
جديد

جديد
جديد

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

�إعـــالن ت�صـفية �شــركة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجلمال املغربي للخياطة والتطريز
رخ�صة رقم CN 1100267:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن  /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 60*40
تعديل ا�سم جتاري:من/اجلمال املغربي للخياطة والتطريز
اىل /اجلمال املغربي للخياطة
AL JAMAL ALMAGRABI TAILORING

تعديل ن�شاط/ا�ضافة تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية فئة ثانية ()1410907.2
تعديل ن�شاط/حذف تطريز املالب�س اجلاهزة ()1410902
تعديل ن�شاط/حذف تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية (العباءات الن�سائية) ()1410906
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

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

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

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5مار�س  2013العدد 10732
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حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء )
املحكمة التجارية

حماكماال�ستئناف
العدد  10732بتاريخ 2013/3/5
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2013/52ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /كلية كمربيدج الدولية جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�����س��ت���أن��ف  /ت�����ش�يري ل��ل��دع��اي��ة واالع��ل��ان ���ش ذ.م.م وميثله:
علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر
بالدعوى رقم  2012/644جتاري كلي بتاريخ  2013/1/16وحددت لها
جل�سه يوم االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا .
ق�سم الطعون

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :
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اعالن احلكم يف الق�ضية رقم  2011/968جتاري كلي
اىل املحكوم عليهم�-1 /شركة املنارة العالية للعقارات واملقاوالت العامة  )2عبدالرحمن
ا�سماعيل حممد عبدالعال � )3شركة زهرة ال�شرق الدارة العقارات وال�صيانة العامة
العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق  2013/2/27قد حكمت عليك هذه احلكمة
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة بالرقم اع�لاه ل�صالح � /سعيد احمد �سعيد عبداهلل الزعابي
بالتايل :حكمت املحكمة :بالزام املدعى عليهم بالت�ضامن بان ي���ؤدوا للمدعي مبلغ
( 402.679دره��م ) ومبلغ ( 52.400دره���م) اثنني وخم�سني الفا واربعمائة درهم
والزمت املدعى عليهم بالت�سليم وامل�صاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ امل��واف��ق  2013/3/3حكما قابال لال�ستئناف
خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.
القا�ضي/حممد حممود حممد ال�سيد
رئي�س الدائرة التجارية الكلية الرابعة

بتاريخ 2011/07/05:
املودعة حتت رقم 159551 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :وال-مارت �ستورز� ،إنك.
وعنوانه � 702 :إ�س دبليو � 8سرتيت  ،بنتون فيل � ،أركن�سا�س  ، 72716-0520الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
املالب�س  ،لبا�س القدم � ،أغطية الر�أ�س.
الواقعة بالفئة 25 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن احلرف والرقم  G21باللغة االجنليزية.
اال�شرتاطات
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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خالد يو�سف يتوج بلقب البطولة الثالثة جلولف املواطنني
فاز العب املنتخب الوطني خالد يو�سف بلقب بطولة املواطنني
الثالثة للجولف للرجال والنا�شئني مبجموع  71نقطة والتي
�أقيمت على مالعب نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف.
وت�صدر �أ�سعد ال��رحم��ي م�سابقة  6حفر على م�ستوى الرجال
بر�صيد  37نقطة للفئة بي فيما حل يف املركز الأول يف الفئة
�إيه حممد دروي�ش مبجموع  32نقطة .وفاز باملركز الأول على
م�ستوى النا�شئني عبد اهلل القبي�سي مبجموع  43نقطة وحل
ث��ان��ي��ا �سعيد ال��ب��ل��و���ش��ي مب��ج��م��وع  39نقطة بينما ف���از النا�شئ
عمر ال�شحي بال�ضربة الأط���ول يف امللعب بـ احلفر  10و�صالح
الأم��ي�ري بال�ضربة الأط����ول ب��ـ احل��ف��ر  . 3وح�����ص��ل ح�سن علي
امل��رزوق��ي مبجموع  39نقطة على املركز الأول يف فئة الرجال
وح��ل ثانيا �صالح الأم�ي�ري مبجموع  38نقطة وج��اء يف املركز

الثالث خالد ال�شام�سي بنف�س الر�صيد وح��ل رابعا �أك��رم �سكيك
مبجموع  37نقطة .و�أك��د را�شد اجل��روان ع�ضو جمل�س الإدارة
يف احت��اد الإم���ارات للجولف حر�ص االحت��اد على تنفيذ خططه
ال�سنوية والتي ت�ستهدف جميع الفئات العمرية وفق توجيهات
رئي�س االحتاد معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي و�إخوانه
�أع�ضاء جمل�س الإدارة�..إ���ض��اف��ة �إىل حر�ص االحت��اد على �إطالق
املبادرات الهادفة والتي ت�سهم يف ن�شر اللعبة وتر�سيخ الوعي بني
طبقات املجتمع مبمار�سة هذه الريا�ضة والتي بد�أناها يف �إطالق
امل�����ش��روع ال��وط��ن��ي للنا�شئني وت�لاه��ا امل�����ش��روع ال��وط��ن��ي للجن�س
اللطيف ال��ذي ي�ستهدف بنات الإم��ارات  .و�أ�شاد بنجاح البطولة
وحتقيق �أهدافها مثمنا م�شاركة الالعبني املواطنني مبختلف
فئاتهم العمرية ومواقعهم يف اللعبة  ..منوها ب�أن البطولة ت�أتي

�ضمن خطة االحتاد امل�ستوحاة من ا�سرتاتيجيته الطموحة والتي
ت�ضمنت ه��ذا ال��ع��ام خم�س ب��ط��والت ل��ل��رج��ال ومثلها للنا�شئني
والبنات لت�سهم يف ت�صنيفهم املحلي واخلارجي �إ�ضافة لالرتقاء
مب�ستوياتهم الفنية .وك���رم خ��ال��د ال�شام�سي ورا���ش��د اجل���روان
ودروي�����ش القبي�سي �أع�ضاء جمل�س الإدارة الفائزين الأوائ���ل يف
جميع م�سابقات البطولة بالدروع والك�ؤو�س التذكارية ومت تقدمي
درع االحتاد لنادي العني للفرو�سية وال�سباق والرماية واجلولف
م�ست�ضيف فعاليات البطولة� .شارك يف البطولة حوايل  50العبا
من الفئتني مب�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مب�شاركتهم الفاعلة
يف هذه البطولة والتي خ�ص�صت للمواطنني �ضمن ا�سرتاتيجية
احت���اد اللعبة ال�سنوية ويف مقدمتهم خ��ال��د م��ب��ارك ال�شام�سي
ودروي�ش القبي�سي وحممد امل�شرخ وحممد دروي�ش.

املهرة ريت�شلور لل�شيخ خليفة بن زايد تفوز يف حفل ال�سباق الثالث ع�شر لنادي ابوظبي للفرو�سية

حققت املهرة ريت�شلور ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وب�إ�شراف ارن�ست
اورتيل وبقيادة تاج او�شي فوزا بارعا يف حفل ال�سباق الثالث
ع�شر ل��ن��ادي ابوظبي للفرو�سية ال���ذي �أق��ي��م ي��وم ال�سبت
على امل�ضمار الع�شبي للنادي وخ�ص�ص للخيول العربية
الأ�صيلة واملهجنة الأ�صيلة .كما جنح اجلواد كنعان ل�سمو
ال�شيخ ه��زاع ب��ن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأم���ن الوطني
يف حتقيق فوز فوق العادة يف ال�شوط الثالث وفاز اجلواد
الف��ح بلقب اجل��ول��ة الثالثة ع�شرة ل�سباق ك���أ���س مزرعة
الوثبة �ستد وك��ذل��ك احل��ال بالن�سبة للجواد ثائر بفوزه
بلقب ال�����ش��وط االف��ت��ت��اح��ي  ..و�أع����اد اجل���واد اب��ن بطوطة
ل��را���ش��د م��ه��ران البلو�شي ت��وازن��ه يف ال�����ش��وط ال��ث��اين وفاز
بلقب ال�شوط اخلتامي للخيول املهجنة اجل��واد كان وين
ل�سمو ال�شيخ احمد بن را�شد �آل مكتوم .و�شارك يف ال�سباق
الذي اقيم على مدى �ستة �أ�شواط  94خيال تناف�سوا على
جوائز مالية �إجماليها � 350أل��ف دره��م .ومتيز ال�سباق
الرئي�سي وهو �سباق اجلزيرة ح�سب عمر ونتائج امل�شارك
املخ�ص�ص للخيول العربية الأ�صيلة الذي �أقيم يف ال�شوط
الرابع و�شارك فيه  16خيال مل�سافة  1600مرت بالإثارة
والت�شويق حتى الأمتار الأخ�يرة التي جنحت فيها املهرة
ريت�شلور ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
ب���إ���ش��راف ارن�����س��ت اورت��ي��ل وب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س ت���اج او���ش��ي يف
خطف اللقب من الفر�س �شجرة الدر الريف ل�سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة وبا�شراف ماجد اجلهوري وبقيادة الفار�س
ب��ول ه��اري بنتلي ب��ف��ارق را���س لتحقق امل��رك��ز الأول بزمن
 1:43:66دقيقة وح��ل��ت ثالثة ال��ف��ر���س جانيت مونلو

ملزرعة عذبة وب�إ�شراف جيليان دوفيلد وبقيادة تيد دوركان
التي ت�سيدت ال�صدارة من البداية حتى �آخ��ر  20مرتا .
وعقب ختام ال�سباق ت�سلم ال�شيخ خليفة ب��ن �سلطان بن
خليفة �آل نهيان اجلائزة من عدنان �سلطان النعيمي مدير
ع��ام ن��ادي �أبوظبي للفرو�سية .وك��ان اجل��واد كنعان ل�سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد ال نهيان با�شراف جابر بيطار وبقيادة
دارا ادنهو عند ح�سن ظن مر�شحيه بفوزه باملركز الأول
يف �سباق العجبان ح�سب عمر ونتائج امل�شارك واملخ�ص�ص
للخيول العربية الأ�صيلة تكاف�ؤ ت�صنيف  55 -00والذي
�أقيم يف ال�شوط الثالث مل�سافة  1600مرت و�شارك فيه
16خيال وب��ل��غ �إج��م��ايل ج��وائ��زه امل��ال��ي��ة � 55أل���ف درهم.
وج���اء ف��وز كنعان م��ن ال�صفوف اخللفية بعد �أن تخطى
مناف�سيه الواحد تلو الآخ��ر وبجدارة حمققا زمنا وقدره
 1:43:66دقيقة وب��ف��ارق ر�أ����س ع��ن مو�سر لإ�سطبالت
ال��ي��ع��ق��وب ب���إ���ش��راف اي��ري��ك ليمارتنيل وب��ق��ي��ادة جريالد
افران�ش الذي حل ثانيا.
وجاء يف املركز الثالث تريزور دو فاو�ست لعبداهلل مبارك
ب��ن حبوه وب���إ���ش��راف �إب��راه��ي��م احل�ضرمي وبقيادة ادريان
نيكولز .وعقب ال�سباق قام عدنان �سلطان النعيمي بت�سليم
جائزة الفوز �إىل مطر احلمادي م�شرف خيول �سمو ال�شيخ
هزاع بن زايد �آل نهيان.
ومت��ك��ن اجل���واد ث��ائ��ر ل�سعيد حا�ضر امل��زروع��ي وب�إ�شراف
�سمري ح��واء وبقيادة كارلو�س �سان�شيز من الفوز باملركز
الأول يف �سباق �شاطئ الراحة للمبتدئات للخيول العربية
بدون ت�صنيف الذي �أقيم يف ال�شوط االول مل�سافة 1600
مرت و���ش��ارك فيه  16خيال وبلغ �إج��م��ايل ج��وائ��زه املالية
� 35أل���ف دره���م .وت��ف��وق اجل���واد البطل ب��ف��ارق ر�أ����س عن

�صوغان ملحمد عبيد اخليال وب�إ�شراف خوليو بريومنجو
ليحتل املركز الثاين  ..وجاء يف املركز الثالث اجلواد جايل
ريت�ش ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة وب�إ�شراف ارن�ستاورتيل وبقيادة تاج او�شي.
وعقب ختام ال�سباق ق��ام عدنان �سلطان النعيمي بت�سليم
جائزة الفوز اىل امل��ال��ك .وم��رة �أخ��رى حظي �سباق ك�أ�س
الوثبة �ستد مل�لاك الإ�سطبالت اخلا�صة باملفاج�آت حني
قلب اجلواد الفح خلالد خليفة النابودة وب�إ�شراف جيليان
دوفيلد وبقيادة �سام هت�شكوت التوقعات يف �سباق اجلولة
الثالثة ع�شرة لك�أ�س مزرعة الوثبة �ستد ملالك الإ�سطبالت
اخل��ا���ص��ة ال���ذي �أق��ي��م يف ال�����ش��وط اخل��ام�����س مب�شاركة 14
خيال مل�سافة  1000مرت وبلغ �إجمايل جوائزه املالية 50
�ألف درهم وذلك بعد جناحه يف مفاج�أة اخليول املر�شحة
وخطفه الفوز املركز الأول يف ال�سباق بزمن 1:00:88
دقيقة وب��ف��ارق ط��ول عن اجل��واد امفري دو الف��ا لعلي بن
���س��رور الظاهري وب���إ���ش��راف �إب��راه��ي��م احل�ضرمي وبقيادة
روي�ستون فرن�ش الذي حل ثانيا  ..وحل ثالثا املر�شح الأول
اجل��واد قب�س نور ملاجد احمد العوي�س وب�إ�شراف �إبراهيم
احل�ضرمي وبقيادة هاري بنتلي .وعقب ختام ال�سباق قام
ال�شيخ خليفة ب��ن �سلطان ب��ن خليفة �آل نهيان وعدنان
�سلطان النعيمي م��دي��ر ن���ادي اب��وظ��ب��ي للفرو�سية والرا
�صوايا مديرة مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل
نهيان العاملي للخيول العربية رئي�سة ال�سباقات الن�سائية
باالحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية و�سيف �سلطان
ال��ع��واين رئ��ي�����س جمل�س �إدارة ���ش��رك��ات ال��ع��واين وحممد
احلربي ممثل جمعية الإم��ارات للخيول العربية الأ�صيلة
و�ستيفن ب��وي ممثل �شركة ابوظبي لال�ستثمار بتقدمي

ج��ائ��زة ال��ف��وز �إىل خ��ال��د ال��رح��وم��ي م��دي��ر �سباقات خالد
خليفة ال��ن��اب��ودة .وك���ان جن��م ال�����ش��وط ال��ث��اين اجل���واد ابن
بطوطة مونلو لرا�شد حممد مهران البلو�شي وب�إ�شراف
ايريكلي مارتنيل وبقيادة الفار�س جريالد �أفران�ش بعد
جناحه يف خطف ال��ف��وز باملركز الأول يف �سباق الطويلة
للخيول العربية الأ�صيلة ح�سب عمر ونتائج امل�شارك تكاف�ؤ
ت�صنيف  75-00الذي �أقيم مل�سافة  2200مرت و�شارك
فيه  16خيال وبلغ �إجمايل جوائزه املالية � 70ألف درهم.
وج��اء ف��وز اب��ن بطوطة مونلو بزمن  2:27:87دقيقة
وب��ف��ارق ط���ول ع��ن اجل����واد �سيمبار دي ل���وب لعلي حداد
وب�إ�شراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة وين �سميث الذي حل
ثانيا وجاء ثالثا اجلواد فورجيل �سيزاين ل�صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة وب�إ�شراف ارن�ستاورتيل وبقيادة تاج او�شي.
وك���ان م�سك اخل��ت��ام ف���وز اجل����واد ك���ان وي���ن ل�سمو ال�شيخ
احمد بن را�شد �آل مكتوم با�شراف دروبا �سلفرتنام وبقيادة
الفار�س جيم�س دوي��ل باملركز الأول يف �سباق مدينة زايد
للتكاف�ؤ للخيول املهجنة الأ�صيلة ت�صنيف 100 -85
ال��ذي �أقيم يف ال�شوط ال�ساد�س والأخ�ير ال��ذي �شارك فيه
 16خيال مل�سافة  1600مرت وبلغ �إجمايل جوائزه املالية
� 80أل��ف دره���م ..وت�لاه يف امل��رك��ز ال��ث��اين اجل���واد م�سافر
ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير املالية وب�إ�شراف م�صبح املهريي وبقيادة الفار�س تيد
دورك��ان ..فيما جاء ثالثا ان�سفري ل�سلطان علي وب�إ�شراف
�إ�سماعيل حممد وبقيادة انتوكيو مورجيا وقطع البطل
امل�سافة يف زم��ن وق���دره  1:32:97دق��ي��ق��ة .عقب ختام
ال�شوط قام عدنان �سلطان النعيمي بتقدمي جائزة الفوز
�إىل املدرب دروبا �سلفرتنام نيابة عن املالك.
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و�أك���د �سامل الكتبي مدير �سباقات �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة �أن الأ�سلوب الذي فازت به املهرة ريت�شلور يف ال�شوط
الرابع باالندفاع اىل املقدمة من ال�صفوف اخللفية كان
مم��ي��زا ول��ك��ن فار�سها ت���أخ��ر بع�ض ال�شئي �إىل ال�صفوف
اخللفية حيث كان يجب ان تكون يف املقدمة.
وق��ال ان ريت�شلور �أك���دت جاهزيتها ال��ي��وم عك�س اخليول
الأخ���رى التي كنا ن���أم��ل �أن حتقق نتائج جيدة ولكن كل
�سباق له ظروفه الفنية و�سيتم درا�سة كل �سباق على حدة
ومعرفة �أ�سباب الإخفاق ولكن لكل جواد كبوة.
و�أك��دت الرا �صوايا مديرة مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�صيلة رئي�سة
���س��ب��اق��ات االحت����اد الن�سائي يف االحت����اد ال����دويل ل�سباقات
اخل��ي��ول العربية الأ�صيلة ان اال���س��ت��ع��دادات بلغت ذروتها
الن��ط�لاق ت��وزي��ع ج��وائ��ز او���س��ك��ار ���س��م��و ال�شيخة فاطمة
بنت م��ب��ارك  -داريل اوارد  -ال���ذي �سيقام بالتزامن مع
اجلولة الثانية من �سباق كا�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان وبطولة العامل ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
مب�ضمار هيو�ستون ب��ارك يف تك�سا�س ب�أمريكا .وقالت ان
ج��وائ��ز او���س��ك��ار �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م��ب��ارك �سوف
يقام بفندق جي ماريوت يف هيو�سنت يف تك�سا�س مبنا�سبة
مرور  26عاما على االحتفال بجوائز داريل اوراد .و�أكد
عدنان �سلطان النعيمي مدير عام نادي ابوظبي للفرو�سية
ان مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد للخيول العربية
كان له دور ايجابي يف زيادة اهتمام املالك باخليل العربي
مما �ساعد ذلك على زيادة امل�شاركة من مالك الإ�سطبالت
اخلا�صة يف �سباقات ك�أ�س الوثبة والتي �أفرزت العديد من
اخليول املحلية.

حتت رعاية نهيان بن زايد �آل نهيان حفل تكرمي منتخب املعاقني اليوم
حتت رعاية �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س �أب��وظ��ب��ي الريا�ضي،
يقام يف ال�ساعة ال�سابعة م��ن م�ساء ال��ي��وم بفندق
ق�صر الإم���ارات بالعا�صمة �أبوظبي ،حفل تكرمي
منتخب الإمارات للمعاقني امل�شارك بدورة الألعاب
ال�شبه �أوملبية والتي �أقيمت بالعا�صمة الربيطانية
لندن يف الفرتة � 8-23إىل  2012-9-9والتي
�إ���س��ت��ط��اع م��ن خاللها ع��ب��داهلل �سلطان العرياين
ب���إن��ت��زاع امليدالية الذهبية يف مناف�سات الرماية
وال���ب���ط���ل حم���م���د احل�����م�����ادي ب�����إن����ت����زاع الف�ضية
وال�ب�رون���زي���ة يف م��ن��اف�����س��ات �أل���ع���اب ال����ق����وى .ومت
توجيه الدعوة �إىل عدد من امل�س�ؤولني يف الدولة
وال�شخ�صيات الريا�ضية العامة ،ور�ؤ�ساء املجال�س
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب���ال���دول���ة،وم�������س����ؤويل ال��ه��ي��ئ��ة العامة
لل�شباب والريا�ضة ،واللجنة الأومل��ب��ي��ة الوطنية.
ووجه حممد حممد فا�ضل الهاملي رئي�س جمل�س
�إدارة �إحت���اد امل��ع��اق�ين ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،و�إىل �أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،و�إىل الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة،
على دع��م �سموهم الدائم وال�لاحم��دود للريا�ضة
وال���ري���ا����ض���ي�ي�ن ،وح����ر�����ص ���س��م��وه��م ع���ل���ى تكرمي
�أبنائنا املعاقني و�أكد �أن فر�سان الإرادة ي�ستحقون
ال��ت��ك��رمي ،كونهم ر���س��م��وا الب�سمة على وج���وه كل
�إماراتي يف هذا املحفل الأوملبي ورفعوا علم الدولة
يف �سماء لندن  .و�أك��د الهاملي �أن �إحت��اد املعاقني
اجل��دي��د ل��ن ي���أل��و ج��ه��دا يف ت��وف�ير ك��اف��ة عوامل
النجاح لهذه ال�شريحة وال�سعى باجتهاد ملوا�صلة
املزيد من الإجنازات بعد �أن تبو�أت ريا�ضة املعاقني
مكانة مرموقة يف اخلريطة العاملية م�شرياً �إىل �أن
املرحلة القادمة �ست�شهد م�شاركات عاملية و�إقليمية
ملختلف الإعاقات لتحقيق النجاح املن�شود .وقال
ان حر�ص قيادتنا الر�شيدة على �إ�ستقبال منتخبنا
ال��وط��ن��ي مب��ث��اب��ة و���س��ام ع��ل��ى ���ص��در ك��ل م��ع��اق مما
ي���ؤك��د الإه��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة وحر�ص
قيادتنا الر�شيدة على تواجد منتخبات الدولة يف

كافة املحافل ال��دول��ي��ة .واختتم الهاملي حديثه
بقوله :ان فر�سان االرادة على قدر امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم دائما من �أجل حتقيق اجناز جديدة
لريا�ضة املعاقني بالدولة كما عودونا دائما وال�سري
على درب االجن���ازات ل�ترك ب�صمة ج��دي��دة خالل
م�شاركاتهم اخلارجية املقبلة.
ابن خادم �إجن��ازات فر�سان الإرادة ت�ستحق
الإ�شادة
وج��ه ط���ارق �سلطان ب��ن خ���ادم ن��ائ��ب رئي�س �إحتاد
امل��ع��اق�ين ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الإماراتية
بال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س �إدارة جمل�س �أبوظبي
ال��ري��ا���ض��ي ع��ل��ى رع��اي��ت��ه حل��ف��ل ت��ك��رمي منتخبنا
الوطني و�أ���ش��ار بن خ��ادم �إىل �أن الإهتمام الكبري
ال���ذي تلقاه ري��ا���ض��ة امل��ع��اق�ين ب��ال��دول��ة �سيكون له
انعكا�ساته االيجابية على �صعيد امل�شاركات املحلية
واخلارجية من �أج��ل موا�صلة الإجن���ازات وح�صد
املزيد من البطوالت.
و�أ�ضاف بن خادم �أن ريا�ضة املعاقني العاملية ت�شهد
مناف�سة قوية و�صعبة مما يتطلب من �أبناء الوطن
جهدا م�ضاعفا خ�لال ال��ف�ترة املقبلة للمحافظة
على االجنازات التي ظلت حتققها هذه ال�شريحة.
و�أكد �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد مزيداً من االهتمام
بكافة املنتخبات الوطنية امل�شاركة يف البطوالت
العربية والقارية والعاملية وثقتنا كبرية يف �أبطالنا
املعاقني الذين على قدر امل�س�ؤولية والتحدي.
بالرقاد �إجن���ازات فر�سان الإرادة حتملنا
م�سئولية �أكرب
�أو���ض��ح ث��اين جمعة ب��ال��رق��اد ن��ائ��ب رئي�س الإحتاد
�أن �إجن��ازات فر�سان الإرادة �أ�صبحت اليوم مفخرة
لكل �إم��ارات��ي حيث ر�أي��ن��ا متابعة ق��ي��ادة وحكومة
و�شعب الإم���ارات للبطولة مما �أك��د �أن ه��ذه الفئة
�أ�ضحت اليوم متتاز بطابع خا�ص بعد الإجنازات
التي �أ�صبح يحققونها يف خمتلف املحافل والتي
ت��ع��د مب��ث��اب��ة ال���داف���ع ال��ق��وي ع��ل��ى ت�صميم جميع
الالعبني لتحقيق املزيد من الإجنازات .و�أ�شار �أن
النتائج والإجن���ازات التي حققها �أبطالنا املعاقني
خالل الفرتة ال�سابقة ثمرة دعم قيادتنا الر�شيدة

و�أن �إحت����اد امل��ع��اق�ين ي�سعى �سعيا حثيثا لتوفري
امل��ن��اخ امل�لائ��م جلميع املنتخبات لل�سري على درب
االجن��ازات ورفع علم الدولة عاليا خفاقا يف كافة
املحافل الدولية.
الع�صيمي  :دعم قيادتنا الر�شيدة وال�شركاء
�سر �إجنازاتنا
�أك���د م��اج��د ع��ب��داهلل الع�صيمي �أم�ي�ن ال�سر العام
ب�إحتاد املعاقني �أن قيادتنا الر�شيده دائما حتر�ص
ع��ل��ى ت��ك��رمي �أب��ن��ائ��ن��ا امل��ع��اق�ين م��وج��ه��ا ال�شكر �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل ،و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه
اهلل ،و�إىل �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
ح��ك��ام الإم������ارات ،و�إىل ال��ف��ري��ق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وحر�ص �سموهم
على تكرمي املتميزين دائماً ،و�أ�شار �إىل �أن مكارم
ك�سر حاجز العزلة والتغلب على الإعاقة بالو�صول را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبى �إىل مقر منتخبنا قبل
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ لفر�سان الإرادة خري دليل الالعبني و�أكد �أن التكرمي و�سام على �صدره .
�إىل من�صات التتويج وح�صد االجن��ازات التي تعد انطالق احلدث ب � 24ساعة ت�ؤكد مدى االهتمام
على ذلك ،وجاءت لت�ؤكد �أنهم يحر�صون دائماً على العرياين لن ان�س كلمات رئي�س الدولة
االهتمام ب�أبناء الوطن من �أ�صحاب الإجنازات ،من وجه عبداهلل �سلطان العرياين احلائز على ذهبية م��ف��خ��رة لريا�ضيي ال���دول���ة .وق����ال� :أع���د �صاحب الكبري الذي يحظى به فر�سان الإرادة من قيادتنا
�أجل ال�سعي نحو التميز ،وحتقيق الإجنازات ،ورفع الرماية يف دورة الألعاب �شبه االوملبية بلندن ال�شكر ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة مب�ضاعفة اجل��ه��د خالل الر�شيدة والتي نعاهدها على بذل املزيد من اجلهد
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان الفرتة املقبلة من �أجل عدم التفريط يف املكت�سبات خالل الفرتة املقبلة للو�صول �إىل من�صات التتويج
علم الدولة خفاقاً دائماً.
و�أك��د �أن��ه من حق كل متميز �أن يتم تكرميه ،و�أن رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ التي حتققت خالل الفرتة املا�ضية حتى نرى علم جمددا يف كافة املحافل القارية والدولية.
فر�سان الإرادة ي�ستحقون التكرمي بعد التمثيل حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة الدولة يرفرف عاليا خفاقا يف كافة املحافل وخا�صة وقال �إن والده قال له قبل خو�ض حتدي لندن ال
امل�شرف يف دورة الألعاب ال�شبه �أوملبية و�أن م�سرية رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبى رعاة و�إخوانهما �أن املعاقني عودونا دائما على ر�سم �صورة طيبة عن تفكر فيما حولك و�إمن��ا فكر يف رف��ع علم الدولة
عاليا خفاقا يف هذا املحفل االوملبي املهم من �أجل
الإجن������ازات الزال����ت م�ستمرة و�أن����ه الزال الكثري حكام الإم���ارات والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد فر�سان الإرادة يف املحافل القارية والدولية.
ر���س��م ���ص��ورة طيبة ع��ن امل��ع��اق الإم���ارات���ي .وتابع:
يف جعبة املعاقني ليقدموه م��ن خ�لال امل�شاركات بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
البد من توجيه كلمات ال�شكر �إىل احت��اد املعاقني
ال��ق��ادم��ة خ��امت��ا ح��دي��ث��ه ب��ت��وج��ي��ه ال�����ش��ك��ر �إىل كل الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة على دع��ه��م الالحمدود القايد :م�س�ؤولية جديدة لفر�سان الإرادة
امل���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ق��دم��ت ال��دع��م ل��رع��اي��ة منتخبنا ل��ري��ا���ض��ة امل��ع��اق�ين ب��ال��دول��ة مبينا �أن االجن����ازات �أك����د بطلنا االومل���ب���ي حم��م��د ال��ق��اي��د احل��ائ��ز على برئا�سة حممد حممد فا�ضل الهاملي ومتابعة
الوطني والتي متثلت يف �إت�صاالت و�إعمار كراعي التي حققها فر�سان الإرادة ثمرة اهتمام قيادتنا ميداليتني الف�ضية والربونزية �أن اهتمام قيادتنا ثاين جمعة نائب رئي�س االحتاد وماجد الع�صيمي
ال��ر���ش��ي��دة منذ و���ص��ول البعثة �إىل ل��ن��دن خلو�ض �أمني عام االحتاد ومدير وفدنا يف االوملبياد والذين
بالتيني وبنك �أبوظبي الوطني و�شركة �آر القاب�ضة الر�شيدة بهذه ال�شريحة الفاعلة يف املجتمع.
وم��ب��ادل��ة ك��راع��ي ذه��ب��ي و���ش��رك��ة ب�ت�رول �أبوظبي وقال :لن ان�س تهنئة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حتدي دورة الألعاب �شبه االوملبية وزي��ارة �صاحب كان لوقفتهم الكبرية معي خالل الفرتة املا�ضية
الوطنية �أدنوك وم�ؤ�س�سة الأوقاف و�شئون الق�صر بعد ف���وزي بذهبية ال��رم��اي��ة يف ل��ن��دن وال��ت��ي تعد ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي مفعول ال�سحر يف نف�سي م��ن �أج��ل تقدمي ك��ل ما
ب��دب��ي و���ش��رك��ة رم��اي��ة ال��دول��ي��ة ودائ�����رة ال�سياحة و���س��ام��ا ع��ل��ى ���ص��در ك��ل م��ع��اق لتحقيق امل��زي��د من ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم ال�شارقة �إىل البعثة عندي لأحقق هذا االجناز الكبري .وقال� :إن فوزي
وال��ت�����س��وي��ق ال��ت��ج��اري ب��دب��ي ك��راع��ي ف�ضي وهيئة الأل���ق���اب م�����ش�يرا �إىل �أن ت��ك��رمي��ي م��ع الفائزين وحر�ص �سموه على ا�ستقبال فر�سان الإرادة بعد بثنائية دورة الألعاب �شبه االوملبية م�س�ؤولية جديدة
كهرباء ومياه دبي كراعي برونزي والناقل الر�سمي بجائزة رئي�س الدولة التقديرية ميثل تقديرا من العودة من لندن وا�ستقبال الفريق �أول �سمو ال�شيخ لي�س على ال�صعيد ال�شخ�صي و�إمن��ا لكل منت�سب
طريان الإمارات و�شركة بي بي البرتولية الراعي قيادتنا الر�شيدة لكل فار�س �إرادة و�أكرب و�سام علي حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �إىل ريا�ضة املعاقني ب��ال��دول��ة م��ن �أج��ل املحافظة
الر�سمي كما توجه بخال�ص �شكره وتقديره �إىل ���ص��دري .و�أ���ض��اف �أن كلمات �سموه جت��اه املعاقني القائد الأعلى للقوات امل�سلحة للبعثة بعد عودتها على املكت�سبات التي حتققت خالل الفرتة املا�ضية
�أن���دي���ة امل��ع��اق�ين ال��ت��ي ب��ات��ت ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى �إع����داد ظلت متثل �أك�ب�ر داف���ع لفر�سان الإرادة م��ن �أجل من لندن وزيارة �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن �آخرها دورة الألعاب �شبه االوملبية بلندن.
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بعد م�شاركة جمتمعية متميزة

جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى يكرم الفائزين يف �سباق الطريق الثالث
�شهدت مدينة ال��ذي��د م�ساء ي��وم اجلمعة املا�ضي �إنطالق
�سباق الطريق الثالث ملجل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات
باملنطقة الو�سطى مب�شاركة �أك�ث�ر من120ريا�ضي من
خمتلف االعمار ال�سنية وعدد من املعاقني مبدينة ال�شارقة
ل��ل��خ��دم��ات الإن�����س��ان��ي��ة ف���رع ال��ذي��د يف م�شهد ري��ا���ض��ي عزز
ملختلف القيم الريا�ضة النبيلة.
ورفع املجل�س �شعاره خالل ال�سباق ( الأ�سرة الريا�ضية �أ�سرة
منتجة ) وذلك ترجمة ملا يود حتقيقه من �أه��داف عليا يف
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متكني املجتمع من ممار�سة الريا�ضة خا�صة و�أن ال�سباق
�سيحقق التكاف�ؤ لكافة الأعمار.
�شهد انطالق ال�سباق ال��ذي امتد  3كيلو مرت را�شد عبد
اهلل املحيان رئي�س جمل�س �أولياء �أم��ور الطلبة والطالبات
باملنطقة الو�سطى والدكتور علي الطنيجي نائب رئي�س
املجل�س و العقيد علي �سيف الندا�س قائد �شرطة املنطقة
الو�سطى و خليفة عبداهلل بن هويدن رئي�س جمل�س �إدارة
نادي الذيد و�سعيد بالليث الطنيجي مدير املجل�س وعدد

كبري من املواطنني وجمهور غفري من القاطنني يف املنطقة
انطلق ال�سباق من �أم��ام نادي الذيد الثقايف الريا�ضي بعد
�أن مت تق�سيم امل�شاركني اىل م�ستويات من ع�شرة �أعوام �إىل
خم�سة ع�شر ع��ام��ا وامل�ستوى ال��ث��اين م��ن �ستة ع�شر عاما
�إىل ع�شرين �أم��ا امل�ستوى الثالث ف�سيخ�ص�ص لعام واحد
وع�شرون حتى الأربعني وامل�ستوى الرابع ما فوق الأربعني
ليتم تكرمي الأوائل يف كل م�ستوى .وعند خط النهاية فاز
بامل�سابقة كال من خالد �سعيد علي و حمد را�شد ه�لال و

مطر �سامل حممد يف الفئة العمرية من � 10إىل  15ويف
الفئة العمرية من � 16إىل ع�شرين كال من حمد خليفة
�سعيد وعبدالرحمن كرمي خليف واحمد عبدالبا�سط حمد
ويف فئة ال�شباب من  40-21احمد ال�سيد حممد ويو�سف
عي�ساوي و�سيف عبداهلل حممد ويف فئة الكبار من  41فما
اكرث ف�ضل علي حممد و �سيف حممد حمد وفكري عطية.
ويف نهاية ال�سباق قام املحيان وحممد �سلطان بن هويدن
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة الذيد بت�سليم الع�شرة الأوائل

من كل م�ستوى امليداليات واجلوائز املالية  .وعرب حممد
�سلطان بن هويدن بعد التكرمي عن �سعادته بهذه امل�شاركة
الالفتة من قبل القاطنني يف مدينة الذيد وم��ا جاورها
وحر�صهم على ممار�سة الريا�ضة و�أك���د �أن ال�سباق حقق
العديد من االهداف العليا يف متكني اجلميع من ممار�سة
الريا�ضة و�شكر جمل�س �أول��ي��اء �أم���ور الطلبة والطالبات
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى ع��ل��ى ج��ه��ده��م ال��ك��ب�ير يف االهتمام
بالريا�ضة املجتمية .

رئي�س ديوان حاكم عجمان ي�شهد مباراة كرة الهدف للمكفوفني

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد
النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان �شهد
معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي
رئي�س ديوان �صاحب ال�سمو حاكم عجمان مباراة
كرة الهدف للمكفوفني بني فريقي نادي عجمان
لذوي االعاقة ونادي الروز للمعاقني من اقليم
ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق ال����ذى ي����زور ال���دول���ة حاليا
وانتهت بفوز الفريق العراقي .11-13
ح�ضر املباراة التي �أقيمت م�ساء �أم�س االول على
ملعب مركز �شباب عجمان يف منطقة م�شريف
التابع للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة �سعادة
�أحمد �إبراهيم الغمال�سي رئي�س جمل�س �إدارة
ن���ادى ع��ج��م��ان ل���ذوي االع��اق��ة و���س��ع��ادة عبداهلل

���س��امل ال�شام�سي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س الإدارة
وال��دك��ت��ور م����روان ع��ب��دامل��ج��ي��د �إب��راه��ي��م املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���ن���ادي اىل ج���ان���ب ال�����س��ي��د ن���ورى
الربزجنى رئي�س نادي الروز للمعاقني واع�ضاء
جمل�س ادارة النادي والعبيه وجمهور غفري من
حمبي ريا�ضات املعاقني.
و�أ�شاد الغمال�سي بامل�ستوى الذي ظهر عليه فريق
نادى عجمان للمعاقني رغم حداثة ان�شائه التي
ال تتجاوز ثمانية �أ�شهر فيما يعترب ن��ادى روز
للمعاقني �أح��د �أق��دم االندية يف املنطقة ويتمتع
العبوه باخلربة اجليدة.
وقال ان نادي عجمان لذوي االعاقة مت ت�أ�سي�سه يف
 2012مببادرة من �سمو ال�شيخ عمار بن حميد

النعيمي ويل عهد عجمان ليتم �إ�شهار النادي
ر�سميا من قبل الهيئة العامة لرعاية ال�شباب
والريا�ضة يف �أبريل من العام املا�ضي م�شريا اىل
ان النادى يعترب �صرحا ريا�ضيا تربويا ي�ساهم يف
دمج املعاقني باملجتمع وذلك من خالل �أن�شطته
ال��ري��ا���ض��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ولكافة
االعاقات �سواء كانت حركية او ذهنية او ب�صرية
او �سمعية وغريها من االعاقات.
و�أث��ن��ى ع��ب��داهلل ���س��امل ال�شام�سي ب����الأداء اجليد
لالعبي ف��ري��ق ن���ادي عجمان متمنيا ان يحقق
الفريق اجن��ازات اف�ضل من خالل م�شاركاته يف
البطوالت املحلية او العاملية.
ي��ذك��ر ان ك���رة ال���ه���دف ل��ل��م��ك��ف��وف�ين ع���ب���ارة عن

لعبة كروية للمكفوفني و�ضعاف الب�صر تتكون
م��ب��ارات��ه��ا م��ن ف��ري��ق�ين ي�����ض��م ك��ل ف��ري��ق ثالثة
العبني وله احلق يف ثالثة ا�ستبداالت.
ت�����ؤدى م��ب��اراة ك���رة ال��ه��دف ع��ل��ى �أر���ض��ي��ة �صالة
ري��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى �أن ت��ك��ون ال��ك��رة ك���رة ج��ر���س و�أن
يكون ملعبها م�ستطيال وينق�سم من منت�صفه
�إىل �شقني بخط الو�سط ..ويتم �إحراز الأهداف
يف ه���ذه اللعبة ع��ن��د �إي�����ص��ال ال��ك��رة �إىل منتهى
امللعب يف �أي من اجلهتني ولهذا ف���إن مهمة كل
فريق من الفريقني تتمثل يف �صد الكرة ومنعها
م��ن ال��و���ص��ول للمرمى اخل��ا���ص بنف�س الفريق
وت�سديد ال��رك�لات �صوب مرمى الفريق الآخر
من �أجل �إحراز الأهداف.

القا�سمي :الفريق ميلك كافة امل�ؤهالت لت�أهيل �أبوظبي للقب العاملي

ال�شيخ خالد ي�ؤكد ب�أن فريق �أبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات قادر على حتقيق الإجنازات حتى مع عدم م�شاركة لووب
توجه بطولة العامل للراليات ملحطتها القادمة يف املك�سيك

�أك���د ال�شيخ خ��ال��د القا�سمي �أن ف��ري��ق �أبوظبي
�سرتوين توتال العاملي للراليات م�ستعد للم�ضي
قدما حتى ب��دون م�شاركة بطل الراليات العاملي
�سيب�ستيان ل�����ووب ،ومي��ك��ن��ه م��وا���ص��ل��ة الطريق
وحت��ق��ي��ق ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل��ل��رال��ي��ات هذا
املو�سم.
وللمرة الأوىل منذ عام  ،2006لن ي�شارك لووب
وم�ساعده املالح دانيل �إيلينا يف جولة من جوالت
بطولة العامل للراليات ،والتي تتوجه �إىل مدينة
غ��وان��اخ��وات��و املك�سيكية ل��ع��ق��د اجل��ول��ة الثالثة
لل�سل�سلة م�ساء يوم اخلمي�س القادم.
ومي��ث��ل ف��ري��ق ���س�تروي��ن �أب��وظ��ب��ي ت��وت��ال العاملي

ل���ل���رال���ي���ات ،ال���ف���ري���ق امل��ت�����ص��در ل��ف��ئ��ة ال���ف���رق يف
البطولة ،كل من الفنلنديني ميكو هريفينان و
جريمو ليتنني ،واللذان يناف�سان يف اجلوالت 13
للبطولة ،والإ�سبانيان داين �سوردو وكارلو�س ديل
باريو ،اللذان يناف�سان بدال من لوب و�إلينا للمرة
الأوىل .ويف الوقت ال��ذي يواجه فيه الطاقمان
اخ��ت��ب��ارات قا�سيا ل��ق��درات��ه��م� ،إال �أن القا�سمي،
وال���ذي ل��ن يناف�س يف جولة املك�سيك ،واث��ق من
ق���درة ف��ري��ق��ي �أب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي�ين ل��ل��رال��ي��ات من
امل�ضي قدما يف التحدي العاملي للراليات وحتقيق
نتائج متقدمة.
وق����ال ال��ق��ا���س��م��ي :مت��ك��ن �سيب�ستيان م��ن الفوز

بلقب بطولة العامل للراليات ت�سع مرات متتالية
ومتكن من حتقيق تقدم كبري لفريق �سرتوين.
لكن على ال��رغ��م م��ن ع��دم م�شاركته يف اجلولة
ال��ق��ادم��ة ،يبقى الفريق ق���ادرا على امل�ضي قدما
وحت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج ن��ظ��را ل��ل��خ�برة ال��ك��ب�يرة التي
ميتلكها ميكو و داين .
وي�شارك القا�سمي وم�ساعده امل�لاح الربيطاين
�سكوت مارتن يف ت�سع جوالت من بطولة العامل
للراليات هذا العام مع الفريق الذي ت�شكل عرب
احتاد فريقي �أبوظبي لل�سباقات و�سرتوين ،حيث
�ستكون امل�شاركة ال��ق��ادم��ة لهما يف بطولة رايل
الربتغال ال�شهر القادم.

و�سي�شارك بدال منهما يف رايل املك�سيك ال�سائق
الأ���س�ترايل كري�س �أتكين�سون وامل�لاح البلجيكي
�ستيفان ب��ري��ف��وت ،وال��ل��ذان اختارهما القا�سمي
لقيادة �سيارة �أب��وظ��ب��ي �سرتوين ت��وت��ال العاملية
للراليات.
وع�ب�ر �أت��ك��ي��ن�����س��ون ،و���ص��ي��ف رايل املك�سيك للعام
 ،2008عن م��دى امتنانه ملنحه ه��ذه الفر�صة
قائال� :إنها فر�صة رائعة بالن�سبة يل ذلك لأنني
مل �أ�ضع �أي خطط للم�شاركة يف بطولة العامل
للراليات هذا املو�سم� .آمل �أن �أمتكن من حتقيق
نتيجة بني اخلم�سة الأوائل� .ستكون هذه نتيجة
جيدة .

وبعد اعتزال ل��ووب امل�شاركة التناف�سية الكاملة
يف البطوالت ،يتطلع هريفينان ال�ساعي لتعزيز
مركزه بعد �أن حل رابعا يف �سباق مونتي كارلو
وتعر�ضه حل��ادث يف ال��ي��وم الأول ل��رايل ال�سويد
ق���دم���ا خل���و����ض ال���ت���ح���دي ال����ق����ادم يف املك�سيك،
وموا�صلة ال�صدارة لفريقه.
وقال :بالن�سبة يل ،هنا يبد�أ املو�سم بحق .لدينا
الآن ف���ك���رة ج���ي���دة ح����ول م�����س��ت��وى ال�سائققني
امل��ن��اف�����س�ين� .أع��ت��ق��د �أن��ن��ا ���س��ن��ح��ارب ون��ب��ذل جهدا
كبريا يف ك��ل مرحلة ولأن نقدم �أداء خاليا من
الأخطاء حتى نتمكن من الفوز بالراليات .
و�أ������ض�����اف :يف ال���ع���ام امل���ا����ض���ي ،ك��ن��ت ق��ري��ب��ا من

�سيب�ستيان لفرتة طويلة من هذا الرايل انا واثق
من قدرتي على تقدمي �أداء جيد يف هذا الرايل
و�أن����ا �أح���ب امل��ن��اف�����س��ة ه��ن��ا .وظ��ي��ف��ت��ي ه��ي حتقيق
�أف�ضل نتيجة وم�ساعدة �سرتوين للفوز جميع
م��ن يدعمني ي��رغ��ب ب��ذل��ك �أي�����ض��ا .ل���ذي �شعور
ايجابي جتاه هذا ال�سباق و�أتطلع بفارغ ال�صرب
لتقدمي �أف�ضل اداء .
وت��دور مراحل رايل املك�سيك يف كل من مناطق
ليون ،غواناخواتو و�سيالو ،والالتي تعلن �سطح
ال��ب��ح��ر ب��ح��وايل  2600م�ت�ر .ويختتم الرايل
ف��ع��ال��ي��ات��ه ي����وم الأح�����د  9م���ار����س ب��ع��د ق��ط��ع ما
جمموعه  14,017كم من املراحل اخلا�صة.

حافظ على ال�صدارة يف الدوري

جمعية املحرتفني تربم اتفاق ًا ملدة ثالث �سنوات

العني يعرب اجلزيرة بلم�سة جيان من عالمة اجلزاء

مونديال الزوارق ال�سريعة (�إك�س كات) ينتقل �إىل ال�صني

•• العني -الفجر :

تغلب فريق العني على ح�ساب �ضيفه اجلزيرة
بهدف دون رد ،يف امل��ب��اراة التي �شهدها ملعب
طحنون ب��ن حممد ب��ال��ق��ط��ارة م�ساء �أول من
�أم�����س �ضمن اجل��ول��ة الـ 18م��ن بطولة دوري
ات�صاالت للمحرتفني.
وكان ال�شوط الأول قد انتهى بالتعادل ال�سلبي
بدون �أه��داف ،حتى �أحرز جيان �أ�سامواه هدف
الفوز لفريقه يف ال�شوط الثاين من ركلة جزاء
. 81
و جنح العني يف �إعادة الفارق بينه واجلزيرة �إىل
ت�سع نقاط من جديد بعد �أن رفع ر�صيده �إىل
 43نقطة ،يف حني تدحرج اجلزيرة �إىل املركز
الثالث بر�صيد  34نقطة.
ج���اءت ان��ط�لاق��ة امل��واج��ه��ة �سريعة م��ن جانب
الفريقني ،غري �أن العني بدا الأف�ضل ميدانياً،
م���ن خ�ل�ال ���س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة املناورات
بو�سط امل��ي��دان ،وك��اد جيان �أ���س��ام��واه �أن يحرز
ه��دف ال�سبق لأ���ص��ح��اب الأر�����ض عندما تلقى
عر�ضية رائعة من كيمبو جريي�س ،ليواجه من
خاللها علي خ�صيف احلار�س اجلزراوي ولكن
احل��ك��م امل�ساعد الأول �صالح امل���رزوق���ي� ،أ�شار
برايته �إىل تواجد جيان يف موقع الت�سلل ،الأمر
الذي �أثار حفيظة العيناوية . 5
وج�����اء رد اجل����زراوي����ة ���س��ري��ع��اً ع��ل��ى حماولة
العني الهجومية ،وذلك عندما ا�ستغل مهاجم
ال��ع��ن��ك��ب��وت ري���ك���اردو �أول���ي���ف�ي�را خ��ط���أ دفاعياً،
لينفرد على �إث��ره بحار�س مرمى العني داوود
�سليمان غ�ير �أن ال��ك��رة ط��ال��ت م��ن �أوليفريا،

لينجح دف���اع البنف�سج يف �إب��ع��اد اخل��ط��ورة عن
مرماه . 7
وب��دا �إي��ق��اع اللعب يت�صاعد م��ع م��رور الزمن،
و�أظ��ه��ر ال��ف��ري��ق��ان رغبتها ال��ك��ب�يرة يف خطف
ه��دف ال�سبق ،قبل ان��ت��ه��اء ال�����ش��وط الأول من
عمر امل��واج��ه��ة ،و�أط��ل��ق �سبيت خاطر ت�سديدة
قوية م��ن م�سافة بعيدة ت�صدى لها بفدائية
هالل �سعيد ،الذي منع الكرة من الو�صول �إىل
منطقة عمليات فريقه . 18
وت�ألق علي خ�صيف حار�س مرمى اجلزيرة يف
الت�صدي لت�سديدة �أر�ضية زاحفة مر�سلة بقدم
جيان �أ�سامواه من على ح��دود منطقة اجلزاء
نحو الزاوية ال�صعبة ،غري �أن خ�صيف حولها
�إىل ركنية يف الوقت املنا�سب ،منقذاً �شباكه من
هدف �أول يف املباراة . 27

و���ش��ه��دت ال��دق��ي��ق��ة  40جملة تكتيكية رائعة
ت���أل��ف��ت م��ن ث�لاث مل�سات �سريعة م��ا ب�ين عمر
عبدالرحمن و�أليك�س برو�سكي وج��ي��ان ،على
ال���ت���وايل ،وك���اد الأخ��ي�ر �أن ي��وق��ع م��ن خاللها
على ه��دف الأ�سبقية ال��ع��ي��ن��اوي��ة ،ل��وال براعة
علي خ�صيف احلار�س اجل��زراوي ..ليعلن حكم
ال�ساحة حممد عبداهلل عن نهاية �شوط اللعب
الأول بالتعادل ال�سلبي بدون �أهداف.
وب��دا اجلزيرة ال�شوط الثاين بهجمة منظمة
على مرمى العني بد�أها دجل��ادو ببينية رائعة
لأول��ي��ف�يرا ال���ذي �أر���س��ل عر�ضية �أر���ض��ي��ة ذكية
لدياكيه املتواجد �أم���ام مرمى العني غ�ير �أنه
�أر�سل ت�سديدة بعيدة ،حتولت �إىل �ضربة مرمى
. 49
و�أر�سل الفرن�سي كيمبو جريي�س ت�سديدة من

على و�ضع طائر م��رت �أع��ل��ى العار�ضة �ضربة
مرمى . 53
وه��ي���أ عمور ك��رة رائ��ع��ة لأ���س��ام��واه جيان داخل
م��ن��ط��ق��ة ع��م��ل��ي��ات ال�����ض��ي��وف ،ق��اب��ل��ه��ا الأخ��ي�ر
بت�سديدة مبا�شرة راق�صت ال�شباك من اخلارج
 . 55وجنح داوود �سليمان حار�س مرمى العني
يف الت�صدي لت�سديدة ر�أ�سية ذكية مر�سلة من
�أوليفريا . 57
و�أر�سل عمر عبدالرحمن ت�سديدة خادعة من
رك��ل��ة ح��رة ثابتة على ح���دود منطقة اجلزاء،
الم�ست ال��ق��ائ��م و���ش��ب��اك ال��ف��ري��ق ال�ضيف من
اخلارج . 65
و�أر���س��ل ه�لال �سعيد بينية �ساحرة لأ�سامواه
ج��ي��ان ان��ف��رد مب��وج��ب��ه��ا الأخ��ي�ر غ�ير �أن دفاع
اجل��زي��رة جن��ح يف ت�شتيت ال��ك��رة �إىل ركنية مل
ي�ستثمرها العني . 74
واحت�سب حكم ال�ساحة حممد ع��ب��داهلل ركلة
جزاء �صحيحة للعني �إثر تعمد مدافع العنكبوت
جمعة عبداهلل عرقلة حممد عبدالرحمن داخل
املنطقة  ،نفذها �أ�سامواه جيان بهدوء يف املرمى
حمرزاً هدف الفوز للعني . 81
و�سعى العني �إىل تعزيز ف��وزه بالهدف الثاين
غري �أن �صافرة حكم ال�ساحة �أعلنت عن نهاية
امل��واج��ه��ة ب��ف��وز ال��ع�ين ع��ل��ى ال�����ض��ي��وف بهدف
نظيف.
واحت�سب حكم ال�ساحة حممد ع��ب��داهلل ركلة
جزاء �صحيحة للعني �إثر تعمد مدافع العنكبوت
جمعة عبداهلل عرقلة حممد عبدالرحمن داخل
املنطقة  ،نفذها �أ�سامواه جيان بهدوء يف املرمى
حمرزاً هدف الفوز للعني . 81

الكتبي� :أوىل اخلطوات نحو االنت�شار العاملي وت�أكيد جناحاتنا
تنتقل بطولة العامل للزوارق ال�سريعة اك�س كات والتي
ت�����ش��رف ع��ل��ي تنظيمها جمعية امل��ح�ترف�ين الدولية
للزوارق ال�سريعة دبليو بي بي �إيه حتت مظلة االحتاد
الدويل للزوارق ال�سريعة يو �أي �أم وللمرة الأوىل �إىل
جمهورية ال�صني والتي �سوف ت�ست�ضيف جوالت بطولة
العامل ملدة ثالث �سنوات بداية من العام احلايل.
وت���ع���د اخل���ط���وة جن���اح���ا ك���ب�ي�را جل��م��ع��ي��ة املحرتفني
الدولية للزوارق ال�سريعة اك�س كات التي وقعت اتفاقا
جديدا مع املروج املحلي للبطولة يف ال�صني لو �شال هو
والذي �سيقوم بدوره للرتويج للحدث الكبري واختيار
املدن التي �سوف ت�ست�ضيف احلدث العاملي الكبري.
وب��د�أت جمعية املحرتفني الدولية يف حلتها اجلديدة
برئا�سة �سعادة �سيف بن مرخان الكتبي يف قطف ثمار
العمل والعالقات الوا�سعة بالتوقيع مع عدد من املدن
يف خم��ت��ل��ف ق����ارات ال��ع��امل ل��ل�تروي��ج ل��ل��ح��دث وال���ذي
بات هدفا لع�شاق هذه الريا�ضة العريقة وذل��ك لقلة
التكاليف االقت�صادية مقارنة بباقي الفئات يف �سباقات
الزوارق ال�سريعة.
وجرت مرا�سم التوقيع علي االتفاق اجلديد يف �إمارة
موناكو والتي �شهدت م�ؤخرا التجمع الأكرب للأ�سرة
الريا�ضات البحرية يف احلفل ال�سنوي لتكرمي �أبطال
امل��و���س��م ال��ري��ا���ض��ي ال��ع��امل��ي وذل���ك مبقر ن���ادي موناكو
لليخوت حيث قام الدكتور خالد حممد الزاهد نائب
رئي�س جمعية املحرتفني الدولية ل��ل��زوارق ال�سريعة
دبليو ب��ي ب��ي �إي���ه نيابة ع��ن �سعادة �سيف ب��ن مرخان
الكتبي رئي�س اجلمعية بالتوقيع علي عقد ال�شراكة

فيما مثل اجلانب ال�صيني لو �شال هو امل��روج املحلي
للحدث يف بالد التنني.
وق��ال �سعادة �سيف بن مرخان الكتبي رئي�س جمعية
املحرتفني الدولية دبليو بي بي ايه �أن التوقيع علي
االتفاق اجلديد يربهن عن جدية جمعية املحرتفني
ال��دول��ي��ة ل���ل���زوارق ال�سريعة ك��م��روج ح�����ص��ري حلدث
بطولة ال��ع��امل ل��ل��زوارق ال�سريعة اك�����س ك��ات م�شريا
�إىل �أن جمل�س �إدارة اجلمعية ما�ض يف الوفاء بالعهود
وتطوير احلدث وال�صعود به �إىل �آفاق �أرحب.
ونوه �إىل �أن اجلمعية ت�سعي بكل قوة للخروج باحلدث
جلميع قارات العامل والتعريف به لبطولة قوية جتمع
النخبة من �أبطال العامل خا�صة بعد النجاح الكبري
ال����ذي حت��ق��ق م����ؤخ���را ب��ع��د �إق���ام���ة اجل��ول��ت�ين الأوىل
وال��ث��ان��ي��ة يف اب��وظ��ب��ي ودب���ي م�����ش�يرا �إىل �أن ال�سمعة
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي اكت�سبتها ال��ب��ط��ول��ة م��ه��دت للتجاوب
الكبري واملوافقات الفورية التي ح�صلنا عليها.
وحققت بطولة ال��ع��امل ل��ل��زوارق ال�سريعة اك�س كات
والتي تعترب �إماراتية الن�ش�أة واملولد جناحا كبريا فاق
الت�صورات الأم��ر ال��ذي جعلها حمل اهتمام الأبطال
العامليني والفرق الكبرية حيث جتمع �أبطال ريا�ضة
ال���زوارق ال�سريعة من خمتلف الفئات خا�صة �أبطال
الفئة الأويل والفورموال  1ومن خمتلف قارات العامل
حيث ميثل معظمهم ب��ل��دان مثل :ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية وبريطانيا وايطاليا و�سوي�سرا وال�سويد
والرنويج وفرن�سا وموناكو والكويت وقطر �إ�ضافة �إىل
�أبطال الدولة وجنومها يف الإمارات.
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تزكيـــة الكويتــي دعيـــج العتيبــــي رئيــــ�س ًا لالتـحــــاد العــربــــي للرمايــــــــة
ف����از ال��ك��وي��ت��ي��ان امل��ه��ن��د���س دع���ي���ج العتيبي
مب��ن�����ص��ب رئ��ي�����س االحت�����اد ال��ع��رب��ي للرماية
وعبيد الع�صيمي مبن�صب �أمني عام االحتاد
للمرة الثانية..بالتزكية يف انتخابات جمل�س
الإدارة اجل��دي��د ل�لاحت��اد ل��ل�����س��ن��وات الأرب���ع
املقبلة  2017-2013وذكرت وكالة الأنباء
الكويتية كونا �أن اجلمعية العمومية لالحتاد
العربي للرماية زكت خالل االجتماع الذي
عقد �أم�س االول يف العا�صمة الكويت..رئي�س

االحتاد امل�صري للرماية العقيد حازم ح�سني
�أحمد ملن�صب النائب الأول لرئي�س االحتاد
بينما ح�صل ال��دك��ت��ور عبدالعظيم احلايف
الرئي�س امل��ن��ت��دب للجامعة امللكية املغربية
ل��ل��رم��اي��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى م��ن�����ص��ب النائب
الثاين للرئي�س .وح�صل على ع�ضوية االحتاد
كل من العقيد ريا�ض بن داود الر�شيد �أمني
عام االحتاد ال�سعودي للرماية و�أحمد نا�صر
ال��ري�����س��ي �شعبان رئ��ي�����س االحت����اد االماراتي

وزاهد نوري رئي�س االحتاد العراقي للرماية
وعبداهلل احلمادي �أمني ال�سر العام لالحتاد
القطري للرماية والعميد غ�سان ف�ؤاد �أمني
عام االحتاد الأردين للرماية والدكتور �سيف
ال��دي��ن م�يرغ��ن��ي ع�ضو االحت����اد ال�سوداين.
ح�ضر اج��ت��م��اع اجلمعية العمومية ال�شيخ
�سلمان �صباح ال�سامل احلمود ال�صباح رئي�س
االحت��ادي��ن الآ�سيوي والكويتي وعبدالعزيز
�سعود بن علي العبدالعزيز �أم�ين عام احتاد

ال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة الوطنية العربية  .وقال
ال�شيخ �سلمان ال�صباح يف ت�صريح لكونا �إن
االحت����اد ال��ع��رب��ي للعبة �شهد نه�ضة خالل
املرحلة املا�ضية من خالل اخلطط وامللتقيات
امل�ستمرة ملنت�سبي اللعبة ال��ع��رب ���س��واء من
خ��ل�ال ال���ب���ط���والت ال��ري��ا���ض��ي��ة �أو ال�����دورات
التدريبية والفنية واملع�سكرات التدريبية يف
�أج��واء ريا�ضية �سادتها روح الألفة والتعاون
وامل���ح���ب���ة وال��ت�راب����ط ال���ع���رب���ي .م���ن جانبه

ا���س��ت��ع��ر���ض امل��ه��ن��د���س دع��ي��ج ال��ع��ت��ي��ب��ي خالل
الإجتماع خطة عمل االحت��اد العربي خالل
امل��رح��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة وم��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز العالقات
وال��ت��وا���ص��ل ب�ين االحت�����ادات ال��ع��رب��ي��ة لتعمل
كجبهة واحدة لتطور الرماية العربية �إ�ضافة
�إىل تكثيف دعم وتنظيم امل�سابقات والبطوالت
العربية ال�شاملة والنوعية وتنظيم الدورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة وامل�����ؤمت����رات املتخ�ص�صة ودعم
الرماة النا�شئني .يذكر �أن اجتماع اجلمعية

العمومية لالحتاد العربي يقام على هام�ش
البطولة العربية لأ�سلحة اخلرطو�ش لفئتي
الرجال وال�سيدات والتي تتزامن مع بطولة
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح الدولية
ال�سنوية الكربى الثانية للرماية التي تقام
مناف�ساتها حاليا يف جممع ميادين ال�شيخ
�صباح الأحمد الأوملبي للرماية مب�شاركة 45
دولة ميثلها  600رام ورامية و � 200إداري
وت�ستمر مناف�ساتها ثمانية �أيام.

�أكد �أن القيادة احلكيمة تكرم الإبداع وتقدر �أبناءها الذين يرفعون ا�سم الإمارات عالي ًا

19

هزاع بن زايد يكرم اجلهاز الفني والإداري وفريق منتخبنا الوطني بطل خليجي 21
�أك���د �سمو ال�شيخ ه���زاع ب��ن زاي���د ال نهيان م�ست�شار
الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي الرئي�س الفخري الحتاد الإمارات لكرة القدم
�أن القيادة احلكيمة تكرم الإبداع وتقدر �أبناءها الذين
ي�سعون �إىل حتقيق الإجنازات وبلوغ البطوالت ونيلها
ب��ه��دف رف���ع ا���س��م الإم�����ارات ع��ال��ي��ا يف جميع املحافل
الإقليمية والعاملية.
جاء ذلك خالل توزيع �سموه مكارم �أ�صحاب ال�سمو
ال�����ش��ي��وخ ع��ل��ى الع��ب��ي املنتخب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة القدم
واجل��ه��از الفني والإداري �أب��ط��ال خليجي  21التي
�أقيمت يف مملكة البحرين ال�شقيقة خالل الفرتة من
 5اىل  18يناير املا�ضي.
وق���ال ���س��م��وه �إن ال��ق��ي��ادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رع��اه اهلل و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات
والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ي��ول��ون �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��رع��اي��ة وال��دع��م الكبريين يف
امل�ستويات كافة لأنهم �أ�سا�س البناء والتطور جم�سدين
بذلك نهج املغفور له ب�إذن اهلل الراحل الكبري ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان.
و�أ����ض���اف ���س��م��و ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري الحت����اد ال��ك��رة �إن
الإجن����از ال���ذي حققه منتخبنا ال��وط��ن��ي يف خليجي
 21جاء نتيجة الر�ؤية الوا�ضحة والأهداف املحددة
وال�سعي ال���د�ؤوب لتحقيقها وفقا لأف�ضل املمار�سات
املنجزة بتكاتف اجلهود وامل�ضي قدما جلني البطولة
وحتقيق التطور وح�صد الأل��ق��اب يف جميع املحافل
الكروية.
و�أ�شاد �سموه بالتالحم الوطني الكبري الذي �أظهرته

جماهري الإمارات املخل�صة التي �آزرت املنتخب الوطني
 ..وثمن جهد الإعالميني الذي �أ�سهم �إ�سهاما فاعال
مع جماهري الإمارات يف الو�صول �إىل من�صة التتويج
وحولت البطولة �إىل عر�س وطني �سيبقى حا�ضرا يف
الذاكرة وجعلت يوم الثامن ع�شر من يناير 2013
يوما ال ين�سى.
ودع��ا �سموه هذا اجليل املوهوب �إىل موا�صلة العمل
م��ن �أج���ل حتقيق امل��زي��د م��ن التقدم و الإجن����ازات يف
املناف�سات املقبلة ومتنى لهم التوفيق يف الت�صفيات
امل���ؤه��ل��ة �إىل نهائيات �آ�سيا  2015وت�صفيات ك�أ�س
العامل .2018
و�أ���ش��اد �سمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د �آل نهيان باجلهاز
الفني والإداري ال��ذي يقوده امل��درب الوطني مهدي
علي ..ووج���ه �إىل تهيئة ك��ل و�سائل ال��دع��م م��ن �أجل
موا�صلة النجاح والإجناز.
كما �أ���ش��اد �سموه بعمل جمل�س �إدارت����ي احت���اد الكرة
ال�سابق واحل��ايل لأنهما �أوج��دا البيئة املنا�سبة لعمل
املنتخبات واالهتمام بالفئات العمرية التي تعد رافدا
�أ�سا�سيا وجوهريا ملنتخباتنا الوطنية ..مثمنا �سموه
دعم الأندية لربامج املنتخبات املختلفة.
وكان حفل توزيع مكرمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومكرمة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه
اهلل و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات ومكارم
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ على �أبطال خليجي  21قد
�أق��ي��م ظ��ه��ر ام�����س يف ن���ادي ���ض��ب��اط ال��ق��وات امل�سلحة
ب�أبوظبي بح�ضور ح�شد م��ن املهتمني والريا�ضيني
والإعالميني .وبد�أ احلفل بو�صول �سمو ال�شيخ هزاع
بن زايد �آل نهيان حيث عزف ال�سالم الوطني ثم �ألقى
�سعادة يو�سف يعقوب ال�سركال رئي�س احتاد الإمارات

لكرة القدم كلمة �أ�شاد فيها مبكارم القيادة احلكيمة
م���ؤك��دا �أن امل�شاركة يف العر�س اخلليجي ال��ك��روي يف
البحرين كان قد انطلق من ر�سم هدف حمدد يتجلى
يف امل�شاركة الإيجابية تلك التي تبقى را�سخة يف ذاكرة
النا�س وتخلد يف �سجالت التاريخ الكروي.
وقال �إميانا منا مبواهب �أبنائنا وحر�صهم على حتقيق
املزيد من الإجن��ازات مع الأخذ بعني االعتبار الدعم
الكبري الذي �أولته قيادتنا احلكيمة للريا�ضة ب�صورة
عامة وكرة القدم ب�صورة خا�صة ومنذ املرحلة الأوىل

يف خليجي  21حتولت املباريات التي خا�ضها منتخبنا
الوطني �إىل حالة من التالحم الوطني حيث عربت
جماهرينا الغفرية التي تواجدت يف مملكة البحرين
ال�شقيقة عن والئها لقيادتها الر�شيدة فرفعت علم
الإمارات عاليا خفاقا ورفعت �صور قادتنا الكرام .
بعدها كرم �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ..معايل
عبدالرحمن حممد العوي�س وزير الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع و���س��ع��ادة حممد �سلطان ال�سويدي
�سفري الدولة لدى مملكة البحرين ..ثم كرم �سموه

اجلهاز الفني والإداري للمنتخب ثم الالعبني .ويف
ختام احلفل قدمت جمموعة بريد الإمارات القاب�ضة
هدية ت��ذك��اري��ة ل��راع��ي احلفل مكونة م��ن جمموعة
ط��واب��ع �أ����ص���درت مبنا�سبة ف���وز امل��ن��ت��خ��ب الإماراتي
بخليجي  21كما قدم �سعادة يو�سف ال�سركال ل�سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ميدالية خليجي 21
تثمينا وتقديرا لدعم �سموه امل�ستمر مل�سرية املنتخب
ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ورع��اي��ت��ه ل��ل��م��واه��ب والكوادر
الوطنية الريا�ضية.

ح�ضر حفل التكرمي �سمو ال�شيخ نهيان بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان
�آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية رئي�س جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي وال�شيخ
عبد اهلل بن حممد بن خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة ن��ادي العني ومعايل �صقر غبا�ش وزي��ر العمل
وعدد من �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ور�ؤ�ساء جمال�س
الأندية و�إداراتها ور�ؤ�ساء املجال�س الريا�ضية.

هزاع وخالد بن �سلطان بن زايد ي�شهدان فعاليات اليوم اخلام�س ويتوجان الفائزين يف مهرجان �سلطان بن زايـد الدويل للفرو�سية يف قرية بوذيب
�شهد ال�شيخ الدكتور هزاع بن �سلطان ال
نهيان ،وال�شيخ خالد بن �سلطان بن زايد
�آل نهيان ع�صر ام�س االثنني فعاليات
ال���ي���وم اخل���ام�������س م���ن م���ه���رج���ان �سمو
ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان الدويل
ال�سابع للفرو�سية  ،ال��ذي ينظمه نادي
تراث الإمارات يف قرية بوذيب الدولية
للقدرة مبنطقة اخلتم.
وت����اب����ع ���س��م��وه��م��ا امل��ن��اف�����س��ة ال����دوري����ة
ل�تروي�����ض اخل��ي��ل و�أل���ع���اب الفرو�سية
ل��ل�����ص��غ��ار ،م����ن ع��م��ر دون ��� 13س��ن��ة يف
�صالة �سلطان بن زايد الكربي يف قرية
ب���وذي���ب� ،إن���ط�ل�اق���اً م���ن احل���ر����ص على
ت�شجيع ريا�ضة ركوب اخليل كجزء من
ت���راث الفرو�سية ال��ع��ري��ق والأ���ص��ي��ل يف
االمارات بني خمتلف الأطياف والأعمار
وخا�صة عند النا�شئة .
وح�ضر فعاليات ام�����س ال�شيخ حمدان
بن حممد بن خليفة ال نهيان وال�شيخ
زاي����د ب��ن حم��م��د ب��ن خليفة ال نهيان
اللذين �شاركا يف العرو�ض و�سط ترحيب وت�شجيع
من احلا�ضرين  .كما ح�ضر الفعاليات �سعادة علي
عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي للأن�شطة يف نادي
تراث االم��ارات ،وحممد مهري املزروعي مدير ادارة
قرية بوذيب الدولية للقدرة ،وعدنان عبد احلميد
احلو�سني ،من�سق عام ال�سباقات وعدد من كبار مالك
ومربي اخليول من دول جمل�س التعاون اخلليجية
وجمهور كبري .
وق��د ت��وج �سمو ال�شيخ الدكتور ه��زاع بن �سلطان بن
زاي���د وال�شيخ خ��ال��د ب��ن �سلطان ب��ن زاي���د الفائزين

يف املناف�سات التي متت على مرحلتني حتددتا وفقاً
مل�ستوى املتناف�سني ،حيث ا�شتملت املناف�سة الأوىل على
الفئة التجريبية املحلية ،مب�ستوي �شوط جتريبي
ت�أهيلي تناف�س فيه  8فر�سان وفار�سات ،و�أ�سفرت عن
فوز املت�سابقة كري�ستينا كلني على اجل��واد لوك �آت
مي باملركز الأول ونالت لي�ساندي هريز املركز الثاين
على �صهوة اجلواد فان�سي
�أم��ا املناف�سة الثانية ف�شملت مهارات امل�شي واخلبب
واجل����ري ،وق���د �أح����رزت ال��ف��ار���س��ة ك�يري��ن ا�ستيوارد
املركز الأول على �صهوة اجلواد داو الكامر ،ثم عادت

ال��ف��ار���س��ة نف�سها لتحتل امل��رك��ز ال��ث��اين على �صهوة
اجل����واد احل��ال��ك ك��م��ا ح�صل ع��ل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث بدر
���ص�بري على �صهوة اجل���واد ���س��ال��ي��وت ،وع��ل��ي املركز
الرابع الفار�سة ليتيتايا ا�ستول علي �صهوة اجلواد
ر�س مكتار.
اجل��دي��ر بالذكر �إن ن��ادي ت��راث حر�ص على تنظيم
هذه املناف�سة لت�شجيع ال�صغار وتهيئتهم للإ�شرتاك
يف مناف�سات حملية ودولية .
ويف ختام مناف�سات ام�س �صرح �سعادة علي عبد اهلل
الرميثي املدير التنفيذي لالن�شطة يف نادي الرتاث،

ب���أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن املناف�سات التي ينظمها النادي
ت�أتي يف �إطار حر�ص �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد ال
نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي
تراث االمارات الدائم على ت�شجيع الأطفال ملمار�سة
ري��ا���ض��ة رك���وب اخل��ي��ل و �صقل مواهبهم وتهيئتهم
خل��و���ض املناف�سات املحلية وال��دول��ي��ة ،ح��ف��اظ��ا على
امل��وروث الثقايف يف تربية اخليول العربية الأ�صيلة
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا ،و�إع������داد الفر�سان
والفار�سات القادرين على املناف�سة يف كافة جماالت
الفرو�سية .

ومن جهتهم ،عرب الفائزون عن �سعادتهم مبا حققوه
م��ن ف��وز م�شيدين بتميز ه��ذه البطولة وتنظيمها
ال��دق��ي��ق� ،إ���ض��اف��ة �إيل ج��وائ��زه��ا القيمة ،م��ا ي�ضعها
يف مقدمة ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة ���س��واء على م�ستوى
االع���داد والتنظيم �أو على م�ستوى ت��وزي��ع برنامج
املناف�سات و�شفافية التحكيم وفق القوانني املحلية
والدولية من احت��ادي الفرو�سية وال�سباق واالحتاد
الدويل للفرو�سية.
و�أ�ضافوا“ :نحن فخورون ب�شيوخنا اللذين ي�شجعون
الريا�ضات التي جتذب ال�شباب وحتببهم يف تراثهم،

ونحر�ص جميعاً على �سمعة دولتنا ،ونقدر اجلهود
ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ح��ك��ام��ن��ا� ،أط����ال اهلل �أع��م��اره��م ،لرفع
ا���س��م��ه��ا وع��ل��م��ه��ا يف جميع امليادين” .وو�أك������دوا �إن
مهرجان �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد الدويل ال�سابع
للفرو�سية متيز بالتح�ضريات اجليدة عالية امل�ستوى،
وبالكثري من فنون الفرو�سية من حتد ومناف�سة اىل
جانب املناخ االحتفايل الذي ت�شيعه الأجواء الرتاثية
واحل�ضور ال�شبابي الريا�ضي واجلوائز القيمة،
وتبدا اليوم (الثالثاء) التجهيزات لربنامج املهرجان
بومي اجلمعة وال�سبت املقبلني حيث تنطلق بطولة
ق��ف��ز احل���واج���ز ،وم�����س��اب��ق��ة ال��ت��ق��اط االوت�����اد �ضمن
�شوطني �أحدهما ت�أهيلي والآخر نهائي ،يف ما يت�صدر
املهرجان مناف�سات ك�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان الدويل للقدرة مل�سافة 240كم على ثالث
مراحل  ،وامل�صنف دوليا بثالث جنوم  .وهو خم�ص�ص
للخيول م��ن �أع��م��ار �سبع ���س��ن��وات ف��م��ا ف���وق ،ويبد�أ
املتناف�سون م�شاركتهم باملرحلة االوىل ذات اللون
اال�صفر التي �ستنطلق فجر يوم اخلمي�س املقبل 14
م��ار���س مل�سافة  80ك��م  ،وم��ن ث��م ي�ستكملون بقية
اجلوالت والأ�شواط على مدار يومني �آخرين لإمتام
امل�سافة كاملة .
ك��م��ا يت�ضمن ب��رن��ام��ج امل��ن��اف�����س��ات ���س��ب��اق ك���أ���س �سمو
ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي���د �آل نهيان ال���دويل للقدرة
للخيول ذات امللكية اخلا�صة مل�سافة  120كم  ،و�سباق
القدرة الدويل لل�شباب والنا�شئني مل�سافة  120كم،
امل�صنف دول��ي��ا بنجمتني ،و���س��ب��اق ال��ق��درة الن�سائي
املحلي املفتوح مل�سافة  120كم �ضمن خم�س مراحل،
ويقام ال�سباق لأول مرة بهذه امل�سافة الطويلة ،اىل
جانب جملة من ال�سباقات الت�أهيلية مل�سافات ما بني
 40كم و  80كم .
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لطاملا حتري العلماء من �سبب �أن الن�ساء ميكن �أن يظهرن نف�س قدر الذكاء الكبري الذي يف الرجل ،على الرغم من
�أن �أدمغتهن �أ�صغر حجما بن�سبة  .% 8لكن الدرا�سة اجلديدة التي ا�شرتكت فيها جامعة لو�س �أجنلو�س الأمريكية
وجامعة مدريد الإ�سبانية قد بينت �أن حجم الدماغ بالن�سبة للن�ساء ال يهم لأنهن �أك�ثر كفاءة وه��ذه الدرا�سة
لها ت�ضمينات الفرتا�ضات �أُجريت عن ذكاء ال�شخ�ص .وقد �أجرت الدرا�سة ،التي ُن�شرت يف جملة الذكاء� ،سل�سلة
من اختبارات الذكاء على الرجال والن�ساء .ورغم حقيقة �أن دماغ امل��ر�أة �أ�صغر من الرجل �إال �إنهن كن �أف�ضل يف
اال�ستدالل اال�ستقرائي ويف بع�ض املهارات العددية ،وكن �أف�ضل يف مراقبة ومتابعة املواقف املتغرية ،مع �أن الرجال
كانوا �أف�ضل يف الذكاء املكاين .وخل�ص الباحثون �إىل �أن دماغ املر�أة قادر على �إمتام بل وحتى التفوق يف املهام املعقدة
بطاقة �أقل وبخاليا ع�صبية �أقل .وجاء يف البحث �أنه على هذا امل�ستوى الهيكلي ،الإن��اث قد تظهرن كفاءة �أكرب
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الذكاء وقال تريفور روبينز� ،أ�ستاذ العلوم الع�صبية بجامعة كامربيدج الربيطانية� ،إن نتائج الدرا�سة تبني �أن
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ادعى اختطافه ليتفادى حبيبته
ً
رج�ل�ا ،ادع��ى �أن��ه كان
اعتقلت �شرطة مدينة ن��ي��وي��ورك
�ضحية عملية خطف حتى يتفادى ر�ؤية حبيبته.
وذكرت �صحيفة نيويورك بو�ست� ،أن راهميل بيتواي 36
ع��ام��اً ،اختفى مل��دة �أ�سبوعني وع�ثر عليه ي��وم اخلمي�س
املا�ضي ،عابر �سبيل ر�آه مكبل اليدين والقدمني وفمه
مغلق ب�شريط ال�صق ،بني �سيارتني �إىل جانب الطريق.
وق���ال���ت ال�����ش��رط��ة �إن ب��ي��ت��واي ادع����ى �أن����ه اخ��ت��ط��ف و�أن
اخلاطفني كانوا ينقلونه من مكان �إىل �آخر.
وبعد �أن �شكت ال�شرطة ب�أقواله ،اعرتف �أنه اختلق ق�صة
اخل��ط��ف ،لأن���ه مل ي��ك��ن ي��رغ��ب يف ر�ؤي����ة حبيبته ،و�أراد
اختالق عذر لأنه خاف من مواجهتها.
وقال �شرطي �إن بيتواي �أحمق متاماً .واعتقلت ال�شرطة
بيتواي بتهمة تقدمي بالغ كاذب.

�أقدمت ام��ر�أة �سيبريية على قتل زوجها بعد تهديده قطتها.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة (ن��وف��و���س��ت��ي) ال��رو���س��ي��ة ل�ل�أن��ب��اء ع��ن املحققني
يف جمهورية بورياتريا� ،أن امل��ر�أة البالغة من العمر  56عاماً
ت�شاجرت مع زوجها �أثناء �شربهما الكحول ،عندما حاول الزوج
ترهيب القطة وقتلها مب�شط زراعي.
وما كان من املر�أة التي كانت قد جلبت القطة من مزرعة بعد
وفاة �صاحبها� ،إ ّال �أن �أخذت �سكيناً من على الطاولة ،لتطعن بها
زوجها  3مرات يف �صدره ،دفاعاً عن حياة قطتها.
ً
وت���واج���ه امل�����ر�أة ح��ك��م��اً بال�سجن ي�صل �إىل  15ع��ام��ا يف حال
�إدانتها.

�أ ّم تقتل طفليها
ّ
ب�سم الفئران وحتاول االنتحار

مات الوالدان وعا�ش اجلنني

قامت ال�سلطات الأمنية مبحافظة �سيدي ب��وزي��د التون�س ّية
ب�إلقاء القب�ض على �أ ّم �س ّممت طفليها وحاولت االنتحار وذلك
ب�سبب النزاعات الزوجية بينها وبني زوجها حيث قامت بو�ضع
�س ّم الفئران داخل قطع حلوى قدمتها للطفلني و�سرعان ما
اعرتفت بذلك لزوجها بعد �إدراك خطورة ما فعلت قامت اثر
ذلك بابتالع ال�س ّم �أي�ضا.
وذك���رت �صحف تون�س ّية �أم�����س ان��ه مت نقل الأ ّم وطفليها على
جناح ال�سرعة �إىل امل�ست�شفى �أين �أجرى الأط ّباء لها ولطفليها
غ�سيل �أمعاء وهي الآن يف العناية املركزة يف حني فارق الطفلني
احلياة.
وينتظر �أن يت ّم و�ضع الأ ّم حتت املراقبة النف�سية بعد خروجها
من العناية املر ّكزة �إىل حني ا�ستكمال التحقيقات.

تعر�ض زوج��ان حل��ادث �سري فيما كانا يف طريقهما اىل
�أحد م�ست�شفيات نيويورك كي ت�ضع املر�أة مولودها الأول
� ،أدى اىل موتهما فيما كتب للجنني �أن يب�صر النور
ويحيا.
و�أف��ادت �صحيفة نيويورك بو�ست الأمريكية ان ناخمان
ورايزا غلوبر ،وكالهما يف الـ 21من العمر ،كانا يف �سيارة
�أجرة يف طريقهما �إىل م�ست�شفى بيلفيو يف مانهاتن عندما
�صدمتهما �سيارة من طراز بي �إم دبليو يف بروكلني.
ونقل ال��رج��ل �إىل م�ست�شفى بيث �إ�سرائيل ،فيما نقلت
املر�أة �إىل م�ست�شفى بيلفيو  ،ولكنهما توفيا ،بينما متكن
الأطباء من �إنقاذ اجلنني الذكر ،ويتوقع �أن يبقى على
قيد احل��ي��اة ونقل �سائق �سيارة الأج���رة �إىل امل�ست�شفى،
وتردد ان و�ضعه ال�صحي م�ستقر ،فيما فر �سائق ال�سيارة
الأخ����رى وتبحث ال�شرطة عنه وع��ن �شخ�ص �آخ���ر كان
معه.

احلمل يغري �شكل قدم املر�أة
�أكد باحثون �أمريكيون �أمراً ا�شتبهت به الن�ساء طوي ً
ال ،وهو ان
احلمل يحدث تغيرياً دائماً يف �شكل وحجم قدم املر�أة.
و�أظ���ه���رت درا���س��ة ن�����ش��رت يف جم��ل��ة ال��ط��ب ال��ف��ي��زي��ائ��ي و�إع����ادة
الت�أهيل الأمريكية ،ان حجم ق��دم امل��ر�أة ال يزيد خ�لال فرتة
احلمل فقط بل يتمدد القو�س فيها �أي�ضاً ما يزيد من طولها
وعر�ضها ب�شكل دائم.
وقال الربوفي�سور املتخ�ص�ص يف طب القدم يف جامعة �أوهايو
�سمعت ن�ساء يتحدثن ع��ن ���ش��راء �أح��ذي��ة �أك�بر خ�لال احلمل،
ولكنني مل �أج��د �أي �شيء عن الأم��ر يف كتب الطب واملجالت
الطبية.
و�أ���ض��اف ان��ه بغية درا�سة الأم��ر ب�شكل علمي �أك�بر ،عمدنا �إىل
قيا�س حجم وطول �أق��دام ن�ساء يف بداية احلمل وبعد � 5أ�شهر
من الوالدة وتبني لنا ان تغيريات دائمة تطر�أ عليها بالفعل .
وتبني للباحثني ان �أق���دام ح��وايل � 60إىل  % 70من الن�ساء
امل�شاركات يف الدرا�سة زادت يف الطول والعر�ض بالإ�ضافة �إىل
متدد القو�س فيها وانخفا�ضه.
وذكر الباحثون ان الت�أثري الأكرب يف هذا املجال ي�سجل يف �أول
حمل ،فيما قد ال يحدث احلمل الثاين �أو الثالث �أو الرابع �أية
تغيريات يف تركيبة القدم.

طفلة تنجو بعد حتطم طائرتها
قال م�س�ؤول حملي ان طائرة ركاب �صغرية حتطمت يف
منطقة �سكنية يف منطقة جبال االلب الفرن�سية بعد وقت
ق�صري من اقالعها ام�س مما �أ�سفر عن مقتل �شخ�صني
كانا على متنها وا�صابة طفلة كانت بني الركاب.
وعرث رجال االطفاء على الطفلة و�سط احلطام على قيد
احلياة لكنها م�صابة بك�سور م�ضاعفة ومل ت��رد تقارير
تفيد با�صابة �أي �شخ�ص على االر�ض.
وذك���ر م�����س���ؤول��ون �أن ال��ط��ائ��رة ذات امل��ح��رك�ين م��ن طراز
بي�.أر.ام 1ب���د�أت ت��واج��ه م�شاكل بعد وق��ت ق�صري من
االق�لاع من مطار �صغري يف بلدة �أمنا�س ب�شرق البالد
الواقعة على بعد نحو خم�سة كيلومرتات من جنيف.
وق����ال ب��ي�ير م���والج���ر �أح����د م�����س���ؤويل ال��ب��ل��دة لرويرتز
ارتطمت ب�سطح منزل قبل �أن تتحطم يف الفناء اخللفي
ملنزل جماور.

عر�ض فني رائع خالل حفل افتتاح دورة �ألعاب �أمريكا الو�سطى  2013يف �سان خو�سيه بكو�ستاريكا( .ا ف ب)

مقتل م�سرت ماجيك وزوجته

ريهانا حتت احلرا�سة امل�شددة

قتل مغني الراب الأمريكي م�سرت ماجيك جون�سون وزوجته �شا�ست�ست�س
فيما جنت ابنتهما البالغة من العمر � 12سنة من حادث �سري يف مي�سي�سيبي
الأمريكية .ونقلت �صحيفة ذي نيو �أوليانز تاميز بيكايون الأمريكية عن
م�س�ؤولني قولهم ان م�سرت ماجيك تعر�ض حلادث �سري �أ�سفر عن مقتله
مع زوجته .و�أ���ش��اروا �إىل ان ابنة املغني تويال واي��ز جون�سون البالغة من
العمر � 12سنة هي الوحيدة التي جنت من احلادث.
ي�شار �إىل ان ا�سم املغني احلقيقي هو �أوود جون�سون  ،وهو يبلغ من العمر
� 44سنة وا�شتهر يف ت�سعينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ب���أغ��ان��ي��ه ال��ع��دي��دة ،و�أول
�ألبوماته �صدر يف العام  1998وهو ال�سماء هي احلدود .
و�سارع املعجبون �إىل التعبري عن حزنهم على رحيل م�سرت ماديك عرب
موقع تويرت .

ب���ع���د ���س��ل�����س��ل��ة م�����ن احل���������وادث،
عمدت النجمة ريهانا �إىل تعزيز
حرا�ستها الأم��ن��ي��ة وا�ستخدمت
جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن احلرا�س
ال�شخ�صيني ال��ذي��ن يرافقونها
�أينما ذهبت.
و�أف���اد موقع �إك�س  17الأمريكي
ان ري��ه��ان��ا ا�ستخدمت  5حرا�س
����ش���خ�������ص���ي�ي�ن ج����������دداً �����ش����وه����دوا
برفقتها عند توجهها �إىل �أحد
النوادي الليلية بلو�س �أجنل�س.
و�أ���ش��ار �إىل ان��ه بعد القب�ض على
رج��ل �أراد الت�سلل �إىل منزلها يف
كاليفورنيا ،وقيام �شخ�ص برميها
ب��زج��اج��ة ج��رح��ت رك��ب��ت��ه��ا يف ناد
ل��ي��ل��ي ب��ال��ع��ا���ص��م��ة الربيطانية
ل����ن����دن م����ا ت���ط���ل���ب ذه���اب���ه���ا �إىل
امل�ست�شفى ،وج���دت ري��ه��ان��ا ان ال
مفر من تعزيز حرا�ستها الأمنية
حفاظاً على �سالمتها .ولفت �إىل
انها �أم�ضت وقتاً ممتعاً يف النادي
ال��ل��ي��ل��ي م���ن دون امل��غ��ن��ي كري�س
ب����راون ،واحل���را����س ال�شخ�صيون
الـ 5على مقربة منها.

ت�صدر فيلم االثارة واحلركة اجلديد احلرب مع العمالقة ايرادات ال�سينما
ب�أمريكا ال�شمالية م�سجال  28مليون دوالر ،الفيلم بطولة نيكوال�س هولت
واليانور توملين�سون واخراج برايان �سينجر وتراجع من املركز االول الذي
احتله اال�سبوع املا�ضي اىل املركز الثاين فيلم الل�صة بايرادات بلغت 7ر9
مليون دوالر ويقوم ببطولة الفيلم جا�سون بتمان وميلي�سا مكارثي وجون
ت�شو ويخرجه �سيث جوردون.
واح��ت��ل الفيلم ال��ك��وم��ي��دي اجل��دي��د  21ع��ام��ا ف���أك�ثر للمخرجني جون
لوكا�س و�سكوت م��ور املركز الثاين بت�سعة ماليني دوالر ويقوم ببطولة
الفيلم مايلز تيلر وجا�سنت ت�شون و�سكايالر ا�ستني وح�صل اجلزء الثاين
اجلديد لفيلم طرد االرواح ال�شريرة
على املركز الرابع بت�سجيله ثمانية
ماليني دوالر.
ي�شارك يف بطولة الفيلم ا�شلي بيل
وج���ول���ي���ا ج���ارن���ر ودي���ف���ي���د جين�سن
ويخرجه ادجا�س دونيلي.
وت���راج���ع ف��ي��ل��م ال��وا���ش��ي م���ن املركز
ال����ث����اين ال������ذي اح���ت���ل���ه يف اال�سبوع
املا�ضي اىل املركز اخلام�س بايرادات
قدرها 7ر 7مليون دوالر.
ال��ف��ي��ل��م ب���ط���ول���ة دواي�������ن جون�سون
و����س���وزان ���س��اران��دون وج���ون برنثال
واخراج ريك رومان واو.

احلرب مع العمالقة يت�صدر الإيرادات

لوحة فريدة للفنان العاملي بيكا�سو تعر�ض يف اللوفر �أبوظبي قريبا

كلوم بلجنة حتكيم
(�أمريكا متتلك املوهبة)
ح��ظ��ي��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م برنامج
�أم�يرك��ا متتلك امل��وه��ب��ة بع�ضو
ج����دي����د ه����و ع���ار����ض���ة الأزي��������اء
الأمل��ان��ي��ة ه��اي��دي ك��ل��وم .و�أف����اد
موقع تي �أم زد الأمريكي ان كلوم
وقعت على عقد لت�صبح احلكم
الرابع يف جلنة حتكيم �أمريكا
متتلك املوهبة (America's
 )Got Talentالواقعي .ونقل
عن م�صادر مقربة من �شبكة �إن
بي �سي التي تعر�ض الربنامج
ق��ول��ه��ا ان ال��ع��ار���ض��ة جن��ح��ت يف
�آخ���ر دقيقة م��ن امل��ف��او���ض��ات يف
الفوز باملقعد يف جلنة التحكيم
وتوجهت �إىل نيو �أورليانز حيث
�سيبد�أ الت�سجيل .وتن�ضم كلوم
�إىل كل من هوي ماندل وهاورد
�سترين وميالين بي ،مع العلم
ان ����ش���ارون �أو����س���ب���ورن غ����ادرت
ال��ب�رن����ام����ج يف ن���ه���اي���ة املو�سم
املا�ضي.

�أع��ل��ن ال��ل��وف��ر �أب��وظ��ب��ي ام�����س ع��زم��ه ع��ر���ض ل��وح��ة للفنان
العاملي بابلو بيكا�سو مل ي�سبق عر�ضها �أم���ام اجلمهور من
قبل .و�ستعر�ض لوحة �صورة ام��ر�أة  -التي تعد واح��دة من
�أهم املقتنيات الفنية الدائمة  -يف جمموعة اللوفر �أبوظبي
خالل فعاليات معر�ض ن�ش�أة متحف الذي �سيقام يف الفرتة
بني � 22أبريل و 20يوليو املقبلني .و�ساهم بابلو بيكا�سو -
الذي يعد �أ�شهر فناين العامل يف القرن الع�شرين بال منازع
 �إىل حد كبري يف تغيري الفن احلديث ب�أ�سلوبه الفريد الذيبرع من خالله مبزج الفن التمثيلي وجتربة التقنيات واملواد
م�ستفيدا من كل ما تقع عليه عينيه .وتعد لوحة �صورة امر�أة
من الأع��م��ال الفريدة التي مل ي��رد ذكرها �إال يف كتاب حياة
بيكا�سو � ..سنوات الن�صر  1932 1917للم�ؤرخ الربيطاين
ج��ون ريت�شارد�سون ع��ام  .2007وا�ستخدم بيكا�سو للإبداع
ه��ذه اللوحة نوعا م��ن فنون ال��ك��والج ال�صور املل�صقة حيث
جت�سد ه��ذه اللوحة �شخ�صية اجتماعية معروفة هي نتايل
ب��ايل حفيدة قي�صر رو�سيا �ألك�سندر الثاين وزوج��ة م�صمم
الأزياء لو�سني ليلونغ  ..وكانت نتايل �إحدى عار�ضات الأزياء
ال�شهريات يف زمنها وواحدة ممن ارتبطن ب�صالت وثيقة مع
النخبة يف جمتمع الأزياء الراقي يف باري�س.
ويعتقد �أن بيكا�سو ا�ستخدم �صورا فوتوغرافية لإب��داع هذا
العمل الفني متاما مثلما فعل يف عدد من الأعمال الأخرى
بهدف جت�سيد وجهها البي�ضوي ومالحمها الدقيقة وهيئتها

النحيلة .و�سي�ضم معر�ض ن�ش�أة متحف  -الذي �سيقام يف منارة
ال�سعديات الواقعة يف املنطقة الثقافية يف ال�سعديات  -حوايل
 130عمال فنيا �ستتيح الفر�صة للزوار للتعرف عن قرب على
املفهوم ال�سردي للمتحف ومقتنياته قبيل افتتاحه ر�سميا يف
عام  .2015و�سيعر�ض "اللوفر �أبوظبي"  -الذي جاء تتويجا
التفاق عقد بني حكومتي الإم���ارات وفرن�سا � -أعماال فنية
وخمطوطات وغريها من املوا�ضيع ذات الأهمية التاريخية
والثقافية واالجتماعية ..ومتتلك حكومة �أبوظبي املتحف
وجم��م��وع��ة مقتنياته ال��دائ��م��ة .وي�ضم املتحف معرو�ضات
من خمتلف املجتمعات والثقافات العاملية على امتداد �آالف
ال�سنني مع ت�سليط ال�ضوء على املوا�ضيع العاملية والت�أثريات
امل�شرتكة لإظهار �أوجه القوا�سم امل�شرتكة للتجربة الإن�سانية
التي تتجاوز ح��دود اجلغرافيا وال��ع��رق وال��ت��اري��خ .وكما هو
احلال يف جميع املعار�ض التي ت�ست�ضيفها املنطقة الثقافية
يف ال�����س��ع��دي��ات ا���س��ت��ع��دادا الف��ت��ت��اح امل��ت��اح��ف ال��ع��امل��ي��ة خالل
الأع����وام القليلة ال��ق��ادم��ة ���..س�يراف��ق امل��ع��ر���ض ال��ث��اين الذي
ينظمه اللوفر �أبوظبي برنامج متنوع ي�شتمل على العديد
من اللقاءات احلوارية واجلوالت والور�شات الإبداعية ..كما
�سين�شر كتاب ير�صد ب�شكل تف�صيلي اللوحات واملنحوتات التي
�أ�ضافها املتحف �إىل جمموعة مقتنياته الدائمة .و�سيقام �أول
هذه اللقاءات يف � 22أبريل املقبل يف منارة ال�سعديات بعنوان
اللوفر �أبوظبي .

باري�س يف بالد العجائب
ح ّولت النجمة الأم�يرك��ي��ة ،باري�س هيلتون ،منزلها الفخم يف لو�س �أجنل�س �إىل ق�صر من
الق�ص�ص اخليالية� ،صحب امل�شاركني يف حفل عيد ميالدها �إىل عامل �ألي�س يف بالد العجائب
واحتفلت هيلتون التي بلغت الـ 32من العمر يف � 17شباط-فرباير املا�ضي بعيد ميالدها يوم
م�ستوحى من �شخ�صية �ألي�س يف حكاية �ألي�س
ال�سبت ،حيث ارتدت ز ّياً باللون الأزرق والأبي�ض
ً
يف بالد العجائب وزينت املنزل بال�صور وجم�سمات فطر �ضخم وفرا�شات كبرية وذك��ر موقع
كونتاكت ميوزيك � ،أن هيلتون ا�ستمتعت مع �ضيوفها ب�أكرث من  100زجاجة �شامبانيا وقوالب
حلوى و���ش��ارك مغني ال���راب ،ليل واي��ن ،واملن�سق املو�سيقي تيي�ستو يف �إح��ي��اء احلفل .ون�شرت
هيلتون �صورها على �صفحتها على موقع (تويرت) ،وا�ستخدمت عبارة باري�س يف بالد
العجائب .
يذكر �أن هيلتون كانت ق�ضت عيد ميالدها الفعلي ال�شهر املا�ضي بامل�ست�شفى برفقة
حبيبها الذي تعر�ض لإ�صابة بالقدم خالل ممار�سة التزلج.

ت�شاريل يريد �إنقاذ ليند�ساي
ي��ب��دي امل��م��ث��ل الأم�ي�رك���ي ت�شاريل
����ش�ي�ن رغ����ب����ة يف �إن�����ق�����اذ النجمة
الأم�يرك��ي��ة ليند�ساي ل��وه��ان من
الو�ضع ال�سيء الذي تعي�شه.
وقال �شني ملوقع تي �أم زد الأمريكي
�أنا �أهتم لأمر �شخ�ص ليند�ساي من
الوا�ضح انها حتتاج مل��ن ين�صحها
���س��واء �أرادت ذل��ك �أو ال ،وميكنها
�أن مت�ضي م��ع ك��ل �أ���ص��دق��ائ��ه��ا يف
ال��ن��وادي �أو �أن تلج�أ �إيل لتح�صل
على بع�ض الن�صائح من رجل مر
يف هذا الطريق �أي�ضا .
و�أ�ضاف �إذا ا�ستمعت �إيل �ستفوز �أما
�إذا مل تفعل ذلك فهي من تتحمل
النتائج و�أ�صر �شني على انه لي�س
على عالقة بلوهان ،بل هو يحبها
وي��ح�ترم��ه��ا ومل ي��ل��م�����س��ه��ا يوماً
وي�شار �إىل ان �صداقة تربط بني
�شني ولوهان منذ مثال معاً فيلم
 ،Scary Movie 5وقد �أعطاها
� 100أل���ف دوالر لت�سدد �ضرائب
م�ترت��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا ،وه���ي ت��ط��ل الآن
�ضيفة على م�سل�سله.

