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�سندوق خليفة: رفع ن�سبة التوطني اىل 61 %
ومتويالت بـ 758 مليون درهم يف عام 2012

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �صعادة ح�صني جا�صم النوي�س رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق خليفة 
 149 بتمويل  املا�صي  العام  قام خالل  ال�صندوق  اأن  امل�صاريع  لتطوير 
جاء  اأداءه  واأن  دره���م  مليون   53.3 بلغت  اإجمالية  بقيمة  م�صروعا 
اعتمادها م�صبقا بهذا اخل�صو�س. وقال  التي مت  من�صجما مع اخلطة 
االقت�صادية  القطاعات  كافة  على  توزعت  املمولة  امل�صاريع  اإن  النوي�س 
امل�صافة  اأن اجلدوى اال�صتثمارية والقيمة  .. موؤكدا  يف دولة االم��ارات 
لهذه امل�صاريع واإلتزام �صاحب معايري اأ�صا�صية للح�صول على التمويل 
منذ  ارتفع  ال�صندوق  مولها  التي  امل�صاريع  عدد  بان  واو�صح  املطلوب. 
بقيمة  460 م�صروعا  اإىل   2007 العام  اإط��الق خدماته يف منت�صف 
اإجمالية تبلغ نحو 758 مليون درهم توزعت على كافة امارات الدولة 
.. م�صريا اىل ان امل�صاريع امل�صتفيدة من خدمات �صندوق خليفة منت�صرة 
يف كافة امارات ال�����دول�����ة.                                                      )التفا�صيل 

�س2(

مبادرة عالج قلوب الأطفال وامل�سنني تبداأ املرحلة 
الثالثة للك�سف املبكر عن الأمرا�ض القلبية بعجمان 

•• عجمان-وام:

بداأت مبادرة عالج قلوب االأطفال وامل�صنني براجمها التطوعية للك�صف 
اإم��ارة عجمان  املبكر عن االأم��را���س القلبية ل��دى االأط��ف��ال يف مدار�س 
بال�صراكة مع االحتاد الن�صائي العام وجمعية اأم املومنني وجمل�س االباء 
واملعلمني باالمارة وبالتن�صيق مع منطقة عجمان التعليمية وباإ�صراف 
الربنامج  اإط��ار  يف  احلملة  وتاتي  للقلب.  العاملية  االإماراتية  املجموعة 
الوطني للوقاية من االأمرا�س القلبية "وقاية" والتي تهدف يف الدرجة 
والوقائية لالأطفال ورفع  ال�صحية  الرعاية  اف�صل  االأوىل اىل تقدمي 
املبكر الكت�صاف  الك�صف  الفاعلة يف  للم�صاركة  اال�صر  الوعي بني  درجة 
احلاالت املر�صية القلبية يف مراحل مبكرة وعالجها يف الوقت املنا�صب 

بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صات ال�صحية . 

منا�صرو حزب النه�صة يتظاهرون دعما  لل�صرعية  )ا ف ب( 

اجلبايل يتم�سك بحكومة تكنوقراط ويلوح باال�ستقالة

مظاهرة حلماية ال�سرعية والغنو�سي يحذر من انق�سام املجتمع التون�سي
اإعالمي يتهم الداخلية والنه�سة بالتورط يف اغتيال بلعيد

الفجر........    05:35            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:55   
املغرب.....   06:14  
الع�صاء......   07:44

احلكومة التون�صية املوؤقتة حمادي 
بقراره  مت�ّصكه  اأك���د  ق��د  اجل��ب��ايل 
غري  ت��ك��ن��وق��راط  حكومة  ت�صكيل 
متحزبة قائال يف هذا اخل�صو�س: 
اأنا مقتنع بهذا اخليار وهو اأف�صل 
يف  ال��و���ص��ع  اىل  بالن�صبة  احل��ل��ول 
م�صلحتها  ي���خ���دم  ف���ه���و  ت���ون�������س 

ويجنبها مزيدا من التوتر.

ال�صدد  ه����ذا  يف  اجل���ب���ايل  وق�����ال 
اأح��زاب بداأت متلي  لالأ�صف هناك 
�صروطها وكاأنها تبحث عن تعالت 
الإف�صال هذه املبادرة واأدعوها اإىل 
ع���دم ع��رق��ل��ة احل��ك��وم��ة اجلديدة 
احلزبية  النظرة  من  تتجرد  واأن 

ال�صيقة، على حد تعبريه. 
وت����اأت����ي ه����ذه ال��ت�����ص��ري��ح��ات بعد 

لو�صائل  ت�������ص���ري���ح  يف  واأ������ص�����اف 
االإعالم اأم�س االأول :اأّن احلكومة 
اجل���دي���دة ���ص��ت��ك��ون حم���اي���دة عن 
االأحزاب و�صتعمل جهدها من اأجل 
والو�صول  الثورة  اأه��داف  حتقيق 
اإىل اال�صتحقاق االنتخابي ب�صرعة 
داعيا االأحزاب ال�صيا�صية اإىل دعم 

هذه احلكومة. 

•• تون�س-الفجر:

حزب  اأن�����ص��ار  م��ن  االآالف  تظاهر 
بورقيبة  احلبيب  ب�صارع  النه�صة 
للدفاع  ت��ون�����س  ال��ع��ا���ص��م��ة  و���ص��ط 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  ���ص��رع��ي��ة  ع���ن 
ف��ي��م��ا ج���دد رئي�س  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة، 
ال��وزراء حمادي جبايل باقرتاحه 
حزبية  كفاءات  يحكومة  بت�صكيل 
التي  االزم���ة  ملواجهة  تكنوقراط 
�صكري  امل��ع��ار���س  اغ��ت��ي��ال  خلفها 

بلعيدرغم معار�صة حزبه ذلك. 
ول�����وح اجل���ب���ايل ب��اال���ص��ت��ق��ال��ة ان 
حكومة  ت�صكيل  يف  جهوده  ف�صلت 
وطنية  ك��ف��اءات  ت�صم  تكنوفراط 

غري حزبية.
نقلته  ت�صريح  يف  اجل��ب��ايل  وق���ال 
وكالة االنباء احلكومية التون�صية 
حيازة  او  ال��ق��ب��ول  ع����دم  ح����ال  يف 
رئي�س  اىل  �صاتوجه  ف��اين  الثقة، 
اجل��م��ه��وري��ة الط��ل��ب ال��ب��ح��ث عن 
حكومة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل  اآخ������ر  م���ر����ص���ح 
جديدة تفوز بثقة املجل�س الوطني 
املتظاهرون  وه��ت��ف  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي. 
التون�صية  للثورة  موؤيدة  ب�صعارات 
االإ�صالمية  وال��ه��وي��ة  وال�����ص��رع��ي��ة 
لتون�س، وانطقلت و�صط تعزيزات 

اأمنية مكثفة.

واأمنية  اإع��الم��ي��ة  وع���زت م�����ص��ادر 
حتدثت عن الت�صديد االأمني الأن 
املوقع  نف�س  يف  ج���رت  ال��ت��ظ��اه��رة 
مظاهرات  ف��ي��ه��ا  خ���رج���ت  ال���ت���ي 
للمعار�صة االأيام القليلة املا�صية، 
م�صاد  جتمع  م��ن  خم��اوف  و�صط 
للمعار�صة قد ي�صفر عن ا�صتباكات 

بني الطرفني.
وق���ال امل��ت��ظ��اه��ر ب��وزي��د ن��ح��ن هنا 
التظاهر  ع��رب  ال�صرعية  لتثبيت 
تدخل  ب��ع��دم  ول��ل��م��ن��اداة  ال�صلمي 
عن  التون�صية  ال�صوؤون  يف  فرن�صا 

طريق االأحزاب الي�صارية.
ات���ه���م زع���ي���م حركة  م����ن ج���ان���ب���ه 
اأطلق  ما  الغنو�صي  را�صد  النه�صة 
على  بالعمل  امل�صادة  الثورة  عليه 
ت��ق�����ص��ي��م امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ون�����ص��ي اإىل 

جبهتني متناحرتني.
باغتيال  االإ�صالمي  الزعيم  ون��دد 
ب��ل��ع��ي��د، م�صريا  ���ص��ك��ري  امل��ع��ار���س 
قائمة  يف  االأول  يكن  مل  اأن���ه  اإىل 
�صيخان  �صبقه  فقد  االغ��ت��ي��االت، 
من جماعة التبليغ والدعوة ورمز 

اآخر من احلركة الد�صتورية.
اأّن موؤ�صرات عديدة  وبالرغم من 
يك�صب  ال  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ت�صري 
حزبه  ويخ�صر  املعار�صة  م�صاندة 
رئي�س  ف��ان  احلاكمة،   والرتويكا 

النه�صة  رف�����س ح��رك��ة  م���ن  ي���وم 
اغتيال  ع�����ص��ي��ة  اجل���ب���ايل  اق�����رتاح 
بلعيد،  �صكري  امل��ع��ار���س  ال��ق��ي��ادي 
مت�صكها  احل���رك���ة  اأع���ل���ن���ت  ح��ي��ث 
باالئتالف الذي يقود تون�س منذ 

اأكرث من عام.
وكان رئي�س حركة النه�صة را�صد 
الغنو�صي دعا االأربعاء اإىل ت�صكيل 
حكومة وحدة وطنية تخرج البالد 

من املرحلة االنتقالية ب�صالم.
اأم�س  اأثار م�صاء  ويف تطور جديد 
املكتب  ع�صو  ال��ه��اين  زي���اد  االأول 
الوطنية  ل��ل��ن��ق��اب��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
�صّجة  ال��ت��ون�����ص��ي��ني  لل�صحفيني 
بتوجيهه  ن�صمة  قناة  على  كبرية 
يف  م�صوؤولني  اإىل  االت��ه��ام  اأ�صابع 
وحركة  التون�صية  الداخلية  وزارة 
اغتيال  وراء  ب��ال��وق��وف  النه�صة 

ال�صيا�صي املعار�س �صكري بلعيد.
وقد فّجر الهاين معلومات مفادها 
اغتيال  على  املبا�صر  امل�����ص��وؤول  اأّن 
الزواري  حم��رز  هو  بلعيد  �صكري 
املخت�صة  للم�صالح  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
وهو ُمعنّي من قبل حركة النه�صة 
وحتديدا من طرف القيادي فيها 
اللوز بح�صب م�صدر امني  حبيب 

ات�صل به اأثناء جنازة بلعيد.
)تفا�صيل اخرى �س11(

وزير الداخلية اليمني يعاين االأ�صلحة امل�صبوطة يف ميناء عدن )ا ف ب(

وا�سنطن تتحدث عن مبادرة دبلوما�سية حلل االأزمة ال�سورية

اجلي�ض احلر يتقدم باجتاه مطار منغ الع�سكري
م�سر حتاكم 26 متهمًا بالإرهاب وال�سعي لقلب نظام احُلكم 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأ�صلحة وبال�صعي  26 متهماً بتنفيذ عمليات اإرهابية يف البالد وبحيازة  اأحال النائب العام امل�صري، ام�س ال�صبت، 
26 متهماً  ر النائب العام امل�صر امل�صت�صار طلعت عبد اهلل، اإحالة  لقلب نظام احُلكم، على املحاكمة اجلنائية. وقرَّ
باإحياء تنظيم اإرهابي حمظور وبتنفيذ عمليات اإرهابية �صد م�صريني واأجانب ومبحاولة قلب نظام احُلكم فيما 
اأمر  فاإن  العامة،  النيابة  اأ�صدرته  لبيان  ووفقاً  اجلنايات.  حمكمة  على  ن�صر،  مدينة  خلية  با�صم  اإعالمياً  ُيعرف 
ن اإحالة 26 متهماً )بينهم 9 هاربني ومتهم تون�صي اجلن�صية( اإىل حمكمة اأمن الدولة  االإحالة اإىل املحاكمة ت�صمَّ
العليا، لبدء حماكمتهم عن جرائم اإعادة اإحياء تنظيم اإرهابي حمظور، وتلقى متويالت من اخلارج، وحيازة اأ�صلحة 

•• �صنعاء-وكاالت:

اإن  اليمنية  الداخلية  وزارة  قالت 
ال�صلطات االأمنية توا�صل التحقيق 
واحد  جيهان  ال�صفينة  طاقم  م��ع 
ال���ت���ي ���ص��ب��ط��ت وعلى  االإي����ران����ي����ة 
متنها اأطنان من االأ�صلحة املتطورة 
طائرات  اإ����ص���ق���اط  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 

ع�صكرية ومدنية.
اليمني  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر  وق������ال 
ال��ل��واء حم��م��د ق��ح��ط��ان، ام�����س اإن 
�صبطها  مت  التي  االأ�صلحة  �صفينة 
اليمنية،  االإقليمية  املياه  يف  اأخرياً 
اإي��ران، ودعا  حتّركت من ميناء يف 
يف  م�صوؤوليتها  حتّمل  اإىل  طهران 
هذا ال�صاأن، الفتاً اىل وجود تعاون 
اأمني بني بالده واأمريكا مبا يخدم 

اأمن املنطقة وا�صتقرارها.
واأو�صح العقيد حممد القاعدي يف 
موؤمتر �صحفي مالب�صات القب�س 
مب�صاعدة  ال�����ص��ف��ي��ن��ة  ه�����ذه  ع���ل���ى 
القوات الدولية، وقال اإن ال�صفينة 
48 طنا  نحو  ك��ان��ت حت��ت��وي على 

من االأ�صلحة واملتفجرات.
وق������ال ال���ق���اع���دي اإن������ه ت���ب���ني بعد 
اأنها حتتوي على  ال�صفينة  تفتي�س 
48 طنا من االأ�صلحة واملتفجرات، 
اأن القوات االأمنية التزال  واأ�صاف 

حتقق مع طاقم ال�صفينة.
ال�صحنة  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث  واأ����ص���ار 

اح���ت���وت ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك���ب���رية من 
االأ�صلحة واملواد املتفجرة واالأجهزة 
واملناظري الليلية املختلفة البع�س 
منها �صناعة اإيرانية وهي �صواريخ 
اإىل  باالإ�صافة   ،122 اإم  كاتيو�صا 
�صواريخ اأر���س جو �صرتيال 1 و2 
الطائرات،  لتتبع  ب��احل��رارة  تعمل 
وقذائف "اآر بي جي 7" باالإ�صافة 
لتحديد  امل����دف����ع����ي����ة  ن����ظ����م  اإىل 
االأهداف الربية والبحرية، وكمية 
اأكرث  كميتها  بلغت  املتفجرات  من 
2.5 ط��ن غ��ري م��ع��روف بلد  م��ن 

ت�صنيعها.
اأي�صا  ت�صمنت  ال�صحنة  اأن  وت��اب��ع 
االنفجار  �صديدة  ف��ور  ال�صي  م��ادة 

وال���ت���ي ت��خ��ل��ط م���ع م�����واد اأخ����رى 
ل�������ص���ن���اع���ة ال���ق���ن���اب���ل واالأح�����زم�����ة 
ال��ن��ا���ص��ف��ة وال���ع���ب���وات امل��ت��ف��ج��رة، و 
ت�صتخدم  وه���ي  ال�����ص��ورب��ت��ول  م���ادة 
وعبوات  القنابل  �صناعة  يف  اأي�صا 
من  عدد  اإىل  باالإ�صافة  التفجري، 
لتفجري  بعد  ع��ن  التحكم  اأج��ه��زة 
ال�����ع�����ب�����وات، وك���م���ي���ة ك����ب����رية من 

الطلقات النارية.
جمل�س  ا�صتجاب  فيما  ه��ذا  ي��اأت��ي 
اليمن  ل���ط���ل���ب  ال��������دويل  االأم��������ن 
ب�صاأن  ال���ت���ح���ق���ي���ق  يف  امل�������ص���اع���دة 
ال�صفينة التي ي�صتبه باأن م�صدرها 
العقوبات يف  وب���داأت جلنة  اإي���ران، 

االأمم املتحدة التحقيق يف االأمر.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأن���ه متكن م��ن اقتحام  ال�����ص��وري احل��ر ام�����س  اأع��ل��ن اجلي�س 
الع�صكري  منغ  مطار  حميط  يف  للنظام  تابعتني  �صريتني 
النظام  ق����وات  ب��ني  ا���ص��ت��ب��اك��ات  ان��دل��ع��ت  ب��ري��ف ح��ل��ب بينما 
دم�صق،  يف  العبا�صيني  حم��ط��ة  حم��ي��ط  يف  احل���ر  واجل��ي�����س 

واملعروفة با�صم كراجات العبا�صيني.
وقالت ال�صبكة ال�صورية حلقوق االإن�صان اإن 25 �صخ�صا على 
الهيئة  قالت  بينما  قتلوا معظمهم يف حلب وحم�س  االأق��ل 
العامة للثورة اإن اأجهزة االأمن �صنت حملة اعتقاالت يف حي 

امليدان بالعا�صمة دم�صق.
ويف العا�صمة اأي�صا، �صنت طائرات النظام غارات جوية على 
اأحياء الع�صايل واملادنية وجمعيات ال�صبينة. كما ق�صف جي�س 

النظام حيي جوبر والقابون باملدفعية.
يف ال�صياق ذاته قال نا�صطون �صوريون اإن ا�صتباكات بني قوات 

النظام واجلي�س احلر اندلعت يف حميط حمطة العبا�صيني 
�صهدت  كما  العبا�صيني.  كراجات  با�صم  واملعروفة  دم�صق،  يف 
اأح���ي���اء ال��ق��دم وال��ت�����ص��ام��ن واحل��ج��ر االأ����ص���ود وال��ق��اب��ون يف 
فيه  ق��ت��ل  دام  ي���وم  عق��ب  ا�ص�������تباكات،  ع��������دة  ال��ع��ا���ص��م��ة 
وحلب  ودرعا  وريفه���ا  دم�ص���ق  يف  معظمه����م  �ص���خ�صا   116

وحم�س.
الطريان  م��ن  العنيف  الق�صف  بتجدد  ���ص��ام  �صبكة  واأف����ادت 
احلربي على عدة مناطق يف الغوطة ال�صرقية بريف دم�صق، 
دم�صق  امليدان يف  اقتحمت حي  النظامية  القوات  اإن  وقالت 
باحلي  وا�صعة  ده��م  حمالت  و�صنت  �صخمة  اأمنية  بح�صود 
و�صط انت�صار اأمني كثيف، كما اأفادت باأن جي�س النظام ق�صف 

باملدفعية الثقيلة والدبابات حي جوبر بدم�صق.
وا�صنطن وع��د وزي��ر اخلارجية االم��ريك��ي ج��ون كريي  ويف 
لكن  ���ص��وري��ا  ال��ن��زاع يف  وق���ف  مل��ح��اول��ة  دبلوما�صية  مب��ب��ادرة 
وهي  املعار�صني  ت�صليح  ت�صتبعد  ت��زال  ال  املتحدة  ال��والي��ات 

ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ث��ري يف 2012 ان��ق�����ص��ام��ا ع��ل��ى اعلى 
امل�صتويات يف وا�صنطن.

ويف اول موؤمتر �صحايف له كوزير للخارجية، اكد كريي ان 
اجلميع داخل احلكومة ويف كل مكان يف العامل روعه العنف 

امل�صتمر يف �صوريا.
وا���ص��اف بح�صور ن��ظ��ريه ال��ك��ن��دي ج���ون ب���ريد جن���ري االن 
تقييما للو�صع ، ونفكر ما هي اخلطوات، ان كان ذلك ممكنا، 
اجل  من  اتخاذها  ميكن  التي  خا�س،  ب�صكل  الدبلوما�صية 

خف�س ذاك العنف والتعامل مع ذاك الو�صع.
العنف ونحن  والكثري من  القتل  الكثري من  وا�صاف هناك 
انه  ان ن�صعى اليجاد طريقة للتقدم، م�صيفا  نريد بالطبع 

و�صع غاية يف التعقيد وغاية يف اخلطورة.
موقفه  ع��ن  االبي�س  البيت  داف���ع  ان  بعد  ت�صريحه  وي��ات��ي 
بهذا  خطة  ورف�صه  ال�����ص��وري��ة،  املعار�صة  لت�صليح  امل��ع��ار���س 

املعنى ايدتها وزيرة اخلارجية ال�صابقة هيالري كلينتون.

اليمن يف  م�سبوطة  اإيرانية  ب�سفينة  اأ�سلحة  طن  م�سعل يبحث يف القاهرة خطوات امل�ساحلة الفل�سطينية 48 
الحتالل يزيل خميمني
 �سد ال�ستيطان بال�سفة

•• عوا�صم-وكاالت:

ازال جي�س االحتالل اال�صرائيلي بالقوة �صباح ام�س خميمني جديدين حاول 
نا�صطون فل�صطينيون اقامتهما قرب قرية يطا يف جنوب ال�صفة الغربية، 

تعبريا عن مناه�صتهما لال�صتيطان، كما افاد �صهود فل�صطينيون.
باأعمال عنيفة ملحاربة  القيام  النا�صطون تكتيكا جديدا ال يت�صمن  ويتبع 
اال�صتيطان اال�صرائيلي. ويف هذا االطار، قام ع�صرات منهم ال�صبت بن�صب 
خيم يف منطقتني خمتلفتني، لكن جنودا ا�صرائيليني تدخلوا على الفور، 

كما ا�صافت هذه امل�صادر.
ويف املوقع االول، ازال اجلنود اخليم وفرقوا النا�صطني، لكنهم مل يعتقلوا 
اي���ا م��ن��ه��م. ويف امل��وق��ع ال��ث��اين، ا���ص��ت��خ��دم اجل��ن��ود خ��راط��ي��م امل���اء لتفريق 
النا�صطني. ومت اعتقال �صتة منهم بينهم م�صوران، فيما ا�صيب نا�صطان 

ونقال اىل م�صت�صفى يف اخلليل.
ازالة  اجلي�س  با�صم  متحدثة  اك��دت  بر�س،  فران�س  وكالة  ا�صئلة  على  وردا 

املخيم االول حتى قبل اقامته، م�صرية اىل ان مل حت�صل اعتقاالت.
فل�صطيني  مئة  تفريق  مت  الثاين،  التدخل  خالل  انه  املتحدثة  واو�صحت 
بعد اعالن املوقع منطقة ع�صكرية مغلقة. وا�صافت ان خم�صة فل�صطينيني 

واثنني من النا�صطني اال�صرائيليني قد اعتقلوا.
على �صعيد اخر بحث مدير جهاز اال�صتخبارات العامة امل�صري اللواء راأفت 
�صحاتة، ورئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�س خالد م�صعل، ام�س خطوات 

اإجناز امل�صاحلة الوطنية الفل�صطينية.
وقال م�صدر م�صري رفيع ليونايتد بر�س اإنرتنا�صونال، اإن اجلانبني ناق�صا 
تذليل العقبات التي حتول دون اإجناز الق�صايا وامللفات التي يت�صمنها اتفاق 
امل�صاحلة الفل�صطينية املوّقع يف القاهرة، وهي ت�صكيل حكومة فل�صطينية 
الفل�صطينية،  التحرير  ومنظمة  املجتمعية،  امل�صاحلة  وحتقيق  ج��دي��دة، 

واإجراء االنتخابات، واالأمن.
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الهوية تدعو اجلهات احلكومية والتعليم العايل حل�سور قمة اأبوظبي العاملية  
لقطاع  احلديثة  التحتية  بالبنى  املحيطة  والتحديات  البيانات  جمع 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت باالإ�صافة اإىل تطورات حتديد الهوية 
واالأمن  التنقل  مبجاالت  يتعلق  فيما  ال�صيما  املجتمعات  على  واأث��ره��ا 
مب�صتقبل  املتعلقة  املوا�صيع  من  العديد  مناق�صة  عن  ف�صال  والتتبع 
تكنولوجيا بطاقات الهوية الرقمية وتقنية ترددات الراديو والقيا�صات 

احليوية.
وياأتي دعم هيئة االإمارات للهوية لهذه القمة يف اإطار جهودها الهادفة 
الهوية  ثقافة  وتعزيز  الدولة  املعرفة يف  امل�صاهمة يف دعم جمتمع  اإىل 
الرقمية والتعريف مب�صاريع ومبادرات الهيئة ودورها امل�صتقبلي يف دعم 
احلكومة االإلكرتونية اإىل جانب حر�صها على تبادل اخلربات واالطالع 
ومبا  املتقدمة  الهوية  اأنظمة  جمال  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  على 

يخدم اخلطة اال�صرتاتيجية للهيئة 2013-2010.

الهوية   ب��ط��اق��ة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ت�صهم  مبتكرة  اإل��ك��رتون��ي��ة  وتطبيقات 
ت�صهيل وتب�صيط اخلدمات  ا�صتخداماتها وفعاليتها يف  وزي��ادة  الذكية  

يف القطاعني احلكومي واخلا�س بالدولة.
على  العام  ه��ذا  ال�صاد�صة  دورت��ه��ا  يف  للهوية  اأبوظبي  قمة  وت�صتعر�س 
والبحوث  للدرا�صات  االإم���ارات  مركز  ي�صت�صيفها  والتي  يومني  م��دى 
اأكرث  االأوروب��ي  االحت��اد  وبدعم من مفو�صية  باأبوظبي  اال�صرتاتيجية 
من 50 ورقة عمل متخ�ص�صة حملية وعاملية مب�صاركة نخبة من �صناع 
باأنظمة  املرتبطة  املجاالت  من  العديد  يف  العامل  م�صتوى  على  القرار 
الهوية املتقدمة اإىل جانب ممثلي جهات حكومية وخرباء وعاملني يف 

�صناعة بطاقات الهوية  الذكية  واأنظمة التعريف بالهويات الرقمية.
كما ي�صهد احلدث الذي يتوقع اأن ي�صتقطب اأكرث من 400 متخ�ص�س 
اأبرز  20 �صركة عاملية من  اأك��رث من  العامل م�صاركة  من خمتلف دول 

ال�صركات العاملة يف هذا القطاع يف املعر�س امل�صاحب للقمة وتت�صمن 
ومنتدى  الوطنية  الهوية  منتدى  هي  رئي�صية  منتديات  ثالثة  القمة 

اأمن املوا�صالت ومنتدى تعقب االأ�صول.
وتركز فعاليات احلدث على مناق�صة ق�صايا متعددة من بينها االبتكارات 
احلديثة يف جمال الهوية  الذكية  وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت 
وحتليل االجتاهات العاملية احلديثة يف جمال مراقبة احلدود والهجرة 

الدولية وتدابري مكافحة �صرقة الهوية والتزييف.
وتتيح هيئة االإم��ارات للهوية للعام الثاين على التوايل فر�صة متابعة 
فعاليات القمة للمتابعني واملهتمني با�صتخدام تقنية البث املبا�صر التي 

توفرها عرب املوقع االإلكرتوين للهيئة.
�صركة   تنظمها  ال��ت��ي  الهوية  الأنظمة  العاملية  اأب��وظ��ب��ي  قمة  وتناق�س 
اآليات  مثل  احلديثة  التقنية  الق�صايا  من  ع��ددا  العاملية  ميديا   واي��ز 

•• اأبوظبي-وام:

دع����ت ه��ي��ئ��ة االإم�������ارات ل��ل��ه��وي��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وق���ط���اع البنوك 
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الدولة اإىل انتداب ممثلني عنهم 
التي   2013 املتقدمة  الهوية  الأنظمة  العاملية  اأبوظبي  قمة  حل�صور 
ال�صيخ  �صمو  الفريق  رعاية  حتت  القادم  االإثنني  يوم  فعالياتها  تنطلق 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االإمارات للهوية.
البحث  ط��الب  ت�صجيع  على  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ص�صات  الهيئة  وحثت 
العاملية  االجتاهات  اأح��دث  على  واالط��الع  القمة  يف  للم�صاركة  العلمي 
اإعداد  من  ميكنهم  مبا  املتقدمة  الهوية  باأنظمة  املرتبطة  املجاالت  يف 
االأبحاث العلمية يف جمال الهوية الرقمية وتطوير وت�صميم برجميات 

�سيف بن زايد يطلع على ر�سالة ماج�ستري لباحثة من الإعالم الأمني
•• ابوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  التقى 
ال��وزراء وزير الداخلية يف مكتبه اأخ��ريا امل��الزم هند �صامل املهريي مديرة 
االأمني  الفنية واالإع��الم  ال�صوؤون  اإدارة  الفني يف  والتن�صيق  الدرا�صات  فرع 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  ملكتب  العامة  باالأمانة 
مبنا�صبة ح�صولها على درجة املاج�صتري من جامعة زايد عن بحث بعنوان  
 . املتحدة   العربية  االإم��ارات  دول��ة  االإلكرتونية يف  �صكاوى اجلرائم  مركز 
موا�صلة  على  وحثها  الباحثة  جهود  وثمن  الر�صالة  على  �صموه  واط��ل��ع 
جانبها  من  املتميزة.  االإبداعية  االأفكار  وتقدمي  والتفوق  العلمي  البحث 
�صكرت الباحثة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان على دعم �صموه 
للكوادر الوطنية يف العمل ال�صرطي وحتفيزها للتميز يف املجاالت االأكادميية 
االأول  املركز  والعملية. كما ت�صلم �صموه من املالزم هند املهريي ميدالية 
بطولة  يف  لل�صيدات  ال�صلة  لكرة  يا�س  بني  ن��ادي  فريق  عليها  ح�صل  التي 
والتي نظمت يف  لل�صيدات  ال�صلة  لكرة  العربية  لالأندية  الثانية  يا�س  بني 
اأبوظبي عام 2012 . ح�صر اللقاء اللواء نا�صر خلريباين النعيمي االأمني 
العام ملكتب �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والعميد علي 

خلفان الظاهري مدير عام �صوؤون القيادة يف �صرطة اأبوظبي. 

�سندوق خليفة: رفع ن�سبة التوطني اىل 61 باملائة ومتويالت بـ 758 مليون درهم يف عام 2012

•• اأبوظبي-وام:

النوي�س  جا�صم  ح�صني  �صعادة  اأعلن 
اإدارة �صندوق خليفة  رئي�س جمل�س 
قام  ال�صندوق  اأن  امل�صاريع  لتطوير 
 149 بتمويل  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل 
اإج���م���ال���ي���ة بلغت   ب��ق��ي��م��ة  م�����ص��روع��ا 
اأداءه  واأن  دره�����م  م��ل��ي��ون    53.3
ج��اء من�صجما م��ع اخل��ط��ة ال��ت��ي مت 
اخل�صو�س.  بهذا  م�صبقا  اعتمادها 
املمولة  امل�صاريع  اإن  النوي�س  وق���ال 
ت�����وزع�����ت ع���ل���ى ك����اف����ة ال���ق���ط���اع���ات 
االق��ت�����ص��ادي��ة يف دول����ة االم������ارات .. 
اال�صتثمارية  اجل�����دوى  اأن  م���وؤك���دا 
امل�صاريع  ل��ه��ذه  امل�����ص��اف��ة  وال��ق��ي��م��ة 
اأ�صا�صية  م��ع��اي��ري  ���ص��اح��ب  واإل���ت���زام 
املطلوب.  ال��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى  للح�صول 
واو�����ص����ح ب����ان ع����دد امل�������ص���اري���ع التي 
اإطالق  ارتفع منذ  ال�صندوق  مولها 
 2007 العام  منت�صف  يف  خدماته 
اإجمالية  بقيمة  م�صروعا   460 اإىل 
دره����م  م���ل���ي���ون   758 ن���ح���و  ت���ب���ل���غ 
 .. الدولة  ام��ارات  توزعت على كافة 
امل�صتفيدة  امل�����ص��اري��ع  ان  اىل  م�صريا 
من خدمات �صندوق خليفة منت�صرة 
ان  الدولة. وا�صاف  ام��ارات  يف كافة 
ال�صندوق وافق منذ تاأ�صي�صه وحتى 
متويل  ع��ل��ى   2012 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة 
 260 و  خ��ط��وة  ع��رب  م�صروعا   73
م�صروعا عرب برنامج بداية و100 
اإ�صافة  م�صروعا عرب برنامج  زيادة 
8 م�صاريع عرب برنامج ت�صنيع  اإىل 
امل�صاريع  برنامج  ع��رب  م�صاريع  و5 
م�صاريع  واأرب���ع���ة  ال�����ص��غ��ر  متناهية 
املوجه  احلا�صلة  برنامج  خالل  من 
البحري  ال�����ص��ي��د  الأ���ص��ح��اب ح��رف��ة 
اأن  اإىل  ال�صندوق  ب��ي��ان��ات  وت�صري   .
ع��ل��ى متويل  واف���ق  ���ص��ن��دوق خليفة 
ال�صناعة  قطاع  يف  م�صروعا   122
مليون   300 بلغت  اإجمالية  بقيمة 
دره���م ك��م��ا م��ن��ح ال�����ص��ن��دوق متويال 
زراعيا  م�����ص��روع��ا  وارب���ع���ني  ل���واح���د 
 41.4 نحو  بلغت  اإجمالية  بقيمة 
م�صاريع   207 و  دره������م  م���ل���ي���ون 
نحو  بلغت  اإجمالية  بقيمة  خدمية 
منح  ك��م��ا  دره����م  م��ل��ي��ون    276.7
2 م��ل��ي��ون درهم  ب��ق��ي��م��ة  مت���وي���الت 
ا�صافة اىل  �صياحية  لثالث م�صاريع 
القطاع  يف  م�����ص��اري��ع   105 مت��وي��ل 
نحو   تبلغ  اجمالية  بقيمة  التجاري 
واأ����ص���ار  دره������م.  م��ل��ي��ون    137.7
خليفة  ���ص��ن��دوق  اأن  اإىل  ال��ن��وي�����س 
نفذ خالل العام املا�صي العديد من 
ت��ع��زي��ز روح  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل���ب���ادرات 
واالبتكار  واالإب�����داع  االأع���م���ال  ري����ادة 
ال�صغرية  امل�������ص���اري���ع  ق���ط���اع  ودع�����م 
القيام  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
وتعزيز  دع����م  يف  احل���ي���وي  ب���دوره���ا 
وقال  اأب��وظ��ب��ي.  يف  التنمية  م�صرية 

باإطالق  قمنا  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  خ���الل 
ب��رن��ام��ج ام��ت��ي��از ب��ال��ت��ع��اون م��ع بنك 
اىل  وال��ذي يهدف  الوطني  اأبوظبي 
للم�صاريع  املبا�صر  التمويل  ت��وف��ري 
ال�صغرية واملتو�صطة اململوكة ب�صكل 
كامل او جزئي من مواطني الدولة 
يف حال توافرت فيها �صروط معينة 
م�صافة  قيمة  ذات  تكون  اأن  اأهمها 
وتت�صمن نقل تكنولوجيا اإىل ال�صوق 
املحلي  . ولفت اىل ان العام 2012 
�صمان  ب���رن���ام���ج  ا����ص���ت���ح���داث  ���ص��ه��د 
القرو�س بالتعاون مع بنك ابوظبي 
ت�صتفيد منه حاليا  التجاري والذي 
كافة امل�صاريع املندرجة حتت برنامج 
اإدارة  رئي�س جمل�س  واأو���ص��ح  زي���ادة. 
امل�صاريع  لتطوير  خليفة  ���ص��ن��دوق 
العام  خ�����الل  ق�����ام  ال�������ص���ن���دوق  ان 
ال�صرف  برنامج  با�صتحداث  املا�صي 
للمواطنني  االئتمان  بطاقات  ع��رب 
ب���رن���ام���ج متويل  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن 
امل�����ص��اري��ع م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����ص��غ��ر وذلك 
لت�صريع عملية ال�صرف من دون اي 
توجيهات  �صكلت  لقد  وق��ال  عوائق. 
ا�صتهدينا  م��ن��ارة  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتنا 
بها لو�صع خطة عمل للعام 2012 
قطاع  تنمية  يف  امل�����ص��اه��م��ة  ت�صمن 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة والتي 
تلعب دورا مهما وحيويا يف ا�صتقرار 
االقت�صاد من جهة وامل�صاهمة يف دعم 
اجلهود احلكومية الرامية اىل رفع 
من  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  م��ع��دالت 
موزعة  جهودنا  فكانت  اخ��رى  جهة 
مل�صاعدة  ال��ع��م��ل  م��وا���ص��ل��ة  ب���ني  م���ا 
رواد االأعمال املواطنني من تاأ�صي�س 
خمتلف  يف  اخل���ا����ص���ة  م�����ص��اري��ع��ه��م 
ال�صندوق  ع��زز  ال��ق��ط��اع��ات يف ح��ني 
ذات  التنموية  ب��راجم��ه  فعالية  م��ن 
ال���ت���ي تهدف  ال��ط��اب��ع االج��ت��م��اع��ي 
ويف  االج��ت��م��اع��ي  ال��رف��اه  تعزيز  اىل 
م��ق��دم��ت��ه��ا ب���رن���ام���ج ���ص��وغ��ة ال���ذي 
حقق جناحات عديدة يف مدة زمنية 
وجيزة  . واأكد النوي�س اأن ال�صندوق 
���ص��ي��وا���ص��ل ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه وطرح 
م���ب���ادرات ج���دي���دة وخ���الق���ة تهدف 
االأعمال  ب��ي��ئ��ة  وت��ع��زي��ز  ت��ه��ي��ئ��ة  اإىل 
واأ�����ص����ح����اب  االأع������م������ال  رواد  اأم��������ام 
واملتو�صطة  ال�������ص���غ���رية  امل�������ص���اري���ع 
ايجابي  ب��دور  القيام  من  ومتكينهم 
اأبوظبي  اإم�������ارة  اق��ت�����ص��اد  دع����م  يف 
الوطني  واالق��ت�����ص��اد  خ��ا���س  ب�صكل 
اأن  اإىل  النوي�س  واأ���ص��ار  ع���ام.  ب�صكل 
ثقافة  تر�صيخ  من  متكن  ال�صندوق 
التدريب والتاأهيل الفني يف اأو�صاط 
العديد  ب���ط���رح  وذل������ك  امل���واط���ن���ني 
املتخ�ص�صة  ال��ت��دري��ب  ب���رام���ج  م���ن 
 182 ال��ت��ي و���ص��ل ع��دده��ا اإىل نحو 
االف   4 منها  ا�صتفاد  تدريبية  دورة 
م��واط��ن وم��واط��ن��ة يف ك��اف��ة امارات 
النوي�س  واأو���ص��ح  ال��دول��ة.  ومناطق 

تلزميها بع�س العقود. وعا النوي�س 
احلوكية  و�صبه  احلكومية  اجل��ه��ات 
وال�����ص��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال���ك���ربى اىل 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  دع��م 
�صندوق  م��ظ��ل��ة  حت����ت  امل���ن�������ص���وي���ة 
او ح�صة من  خليفة ومنحها عقودا 
م�صرتياتها ال�صنوية م�صددا على ان 
�صيزيد  ع��ق��ودا  ال�����ص��رك��ات  تلك  منح 
من خربتها و�صيدعم تطورها الذي 
ي�صب يف م�صلحة االقت�صاد الوطني. 
ال�صندوق  ان  ال���ن���وي�������س  واأو������ص�����ح 
�صعيه  من  املا�صي  العام  خالل  كثف 
االأع�����م�����ال ومتكني  ب���ي���ئ���ة  ل���ت���ع���زي���ز 
التطور والنمو  املمولة من  امل�صاريع 
وزيادة قدرتها التناف�صية حيث ابرم 
7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة 
حكومية  وم���وؤ����ص�������ص���ات  ه��ي��ئ��ات  م���ع 
املن�صوية حتت  امل�صاريع  بهدف منح 
والدخول  ال�����ص��راء  اأف�صلية  مظلته 
االإعفاءات  ت��ق��دمي  اأو  ال��ع��ط��اءات  يف 
عدد  اأن  اىل  الف���ت���ا  وال��ت�����ص��ه��ي��الت 
التي  التعاون  ومذكرات  االتفاقيات 
وقعها ال�صندوق مع خمتلف اجلهات 
اتفاقية   24 اإىل  ارت��ف��ع  احلكومية 
اإىل  جميعها  تهدف  تفاهم  ومذكرة 
رواد  ومت��ك��ني  ال��ع��م��ل  بيئة  حت�صني 
م�صاريعهم  ت��ط��وي��ر  م���ن  االأع����م����ال 
ا�صتمراريتها  و���ص��م��ان  وحت�صينها 
نظم  ال�����ص��ن��دوق  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار   .
م�صاركات لنحو 6 يف معار�س عاملية 
وفرن�صا  وماليزيا  ال�صني  يف  اأقيمت 
التي  املحلية  امل��ع��ار���س  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
الدولة  ام����ارات  خمتلف  يف  اق��ي��م��ت 
موؤكدا ان الهدف من هذه امل�صاركات 

للم�صاريع  الفر�صة  اتاحة  يف  يتمثل 
املن�صوية حتت مظلة ال�صندوق من 
النفاذ اىل اال�صواق العاملية ومتكينها 
من ترويج منتجاتها وخدماتها مبا 
واو�صح   . ومن��وه��ا  تطورها  ي�صمن 
وا�صل  خليفة  �صندوق  اإن  النوي�س 
خالل العام 2012 تنفيذ مبادراته 
ل�صرائح وفئات  املوجهة  االجتماعية 
طابعا  حت���م���ل  حم������ددة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
اإن�����ص��ان��ي��ا اج��ت��م��اع��ي��ا ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
اأب��ع��اده��ا اال���ص��ت��ث��م��اري��ة م�����ص��ريا اإىل 
مبادرة  حققته  ال��ذي  املميز  النجاح 
ال�صندوق  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ���ص��وغ��ة 
للثقافة  اأبوظبي  هيئة  بالتعاون مع 
وال���������رتاث ق���ب���ل ع����ام����ني ك���م���ب���ادرة 
وتنموية  واق��ت�����ص��ادي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
حققت العديد من اأهدافها . واأو�صح 
���ص��ن��دوق خالل  نظم  ال�����ص��ن��دوق  اأن 
تدريبية  دورات  ع��دة  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 
واأع��م��ال اخلياطة  الن�صيج  يف جم��ال 
واملطرزات يف خمتلف اإمارات ومدن 
الدولة مع الرتكيز على مدن مدن 
املنطقة الغربية مثل غياثي وال�صلع 
والروي�س ومدينة زايد وليوا ا�صتفاد 
الفتا  م���واط���ن���ة   300 ن��ح��و  م��ن��ه��ا 
من  مت��ك��ن  خليفة  ���ص��ن��دوق  ان  اىل 
خ��ل��ق احل���اف���ز ل���دى امل���واط���ن���ات من 
ال�����ص��ب��اب ل��الن�����ص��م��ام اىل هذه  ف��ئ��ة 
املبادرة التي اعادت احياء الكثري من 
املنتجات الرتاثية القدمية وحولتها 
ان  وا�����ص����اف  ع�������ص���ري.  م��ن��ت��ج  اىل 
امل�صتفيدات  الن�صاء  مبيعات  اجمايل 
من مبادرة �صوغة بلغ يف نهاية العام 

املا�صي اىل نحو مليون درهم. 

اأن ال�صندوق طرح 5 برامج تدريبية 
واإدارة  االأع����م����ال  ري������ادة  جم����ال  يف 
ك���ال م���ن برنامج  ت�����ص��م��ل  امل�����ص��اري��ع 
انطالقة  وبرنامج  التدريبي  خطوة 
اإدارة  برنامج  جانب  اإىل  التدريبي 
م�صروعي ال�صغري وبرنامج �صندوق 
وبرنامج  االأع����م����ال  الإدارة  خ��ل��ي��ف��ة 
تطوير االأفكار.. م�صريا اىل اأن هذه 
الربامج تهدف اإىل ن�صر ثقافة ريادة 
اإىل �صقل  اإ�صافة  االأعمال من جهة 
امل��ه��ارات واخل����ربات يف جم��ال ادارة 
مهارات  املوظفني  واإك�صاب  امل�صاريع 

ادارية يف خمتلف املجاالت.
من جهة اأخرى ك�صف رئي�س جمل�س 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ص���ن���دوق  اإدارة 
ال�����ص��ن��دوق متكن  امل�����ص��اري��ع ع��ن ان 
 40 خالل العام املا�صي من ترتيب 
املن�صوية  للم�صاريع  جت��اري��ا  ع��ق��دا 
 37 نحو  بلغت  بقيمة  مظلته  حتت 
مليون درهم منوها بجهود اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة و���ص��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة التي 
عرب  خليفة  �صندوق  م�صاريع  تدعم 

انتخاب اأع�ساء الهيئة الإدارية لفرع جمعية الإمارات للمحامني يف اأبوظبي

القب�ض على اآ�سيويني حاول تهريب املخدرات عرب ميناء احلمرية بدبي

مل�صاهمتهم الفاعلة يف تاأ�صي�س الفرع.
اجلديد  االإدارة  جمل�س  ج��ه��ود  ع��ل��ى  احل�����ص��ور  واأث��ن��ى 
واهتمامهم امللمو�س بالرقي مبهنة املحاماة وحر�صهم 

على فتح فرع للجمعية يف عا�صمة الدولة اأبوظبي.
االإدارية  الهيئة  عن  التميمي  اإبراهيم  املحامي  وق��دم 
االإدارة  واأع�صاء جمل�س  لرئي�س  ال�صكر  للفرع  املنتخبة 
على جهودهم احلثيثة وحر�صهم ومثابرتهم املتوا�صلة 
فرع  بانتخابات  والنجاح  بالتوفيق  ال��ي��وم  تكللت  التي 
اجلمعية يف اأبوظبي متعهدا بالعمل مع جمل�س االإدارة 
اجلمعية  اأه���داف  حتقيق  على  املحامني  زم��الئ��ه  وم��ع 
هموم  من  ا�صتطاع  ما  وح��ل  االأع�صاء  تطلعات  وتلبية 

وعقبات تقف يف طريق تطوير مهنة املحاماة.
وال�صداد  التوفيق  لهم  متمنيا  الفائزين  زم��الءه  وهناأ 
تعترب  التي  اجلمعية  على  واملحافظة  االأمانة  حمل  يف 
العربية  االم�����ارات  دول���ة  ب��ه يف  اإجن����ازا وط��ن��ي��ا يفتخر 

املتحدة.
لهموم  ج���ادة  مناق�صات  امللتقى  خ��الل  ج��رت  ق��د  ك��ان��ت 
خ�صو�صا  اأبوظبي  وملحامي  عموما  املحامني  وتطلعات 
املر�صحون قبل بدء االنتخابات برباجمهم  حيث تقدم 
حول  رك���زت  امل�صتقبلية  عملهم  وم�صاريع  االنتخابية 
اال���ص��ت��م��رار يف ت��وط��ني م��ه��ن��ة امل��ح��ام��اة وال��ع��م��ل على 
امل��ح��ام��ني واالإع����الء م��ن زم���الء املهنة وتفعيل  ت��ك��رمي 
الئحة ال�صلوك واأخالق مهنة املحاماة وتقدمي اخلدمة 
للوطن  والوفاء  ال��والء  الفاعلة يف  وامل�صاركة  للمجتمع 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  والدولة 
اأ�صحاب  واإخوانه  الدولة  حفظه اهلل   اآل نهيان رئي�س 

ال�صمو اأع�صاء املجل�س االعلى حكام االإمارات .

•• اأبوظبي-وام:

انتخب اأم�س االول اأع�صاء الهيئة االدارية لفرع جمعية 
االإمارات للمحامني والقانونيني يف اإمارة اأبوظبي و�صط 
م�صاعر االإجناز وال�صرور بتاأ�صي�س اأول فرع للجمعية يف 
التطلع  م��ن  الطويلة  امل�صرية  بعد  اأبوظبي  العا�صمة 

ومطالبة اأع�صاء اجلمعية.
وت��اأت��ي ان��ت��خ��اب��ات اع�����ص��اء الهيئة ال��ت��ي ج��رت يف فندق 
نادي �صباط القوات امل�صلحة مب�صاركة ح�صد كبري من 
وقانونيني  حمامني  م��ن  القانونية  ال�صخ�صيات  اأه��م 
وحقوقيني تنفيذا لقرار جمل�س اإدارة جمعية االإمارات 
للمحامني والقانونيني بافتتاح فرع جديد للجمعية يف 

العا�صمة اأبوظبي.
جمل�س  رئ��ي�����س  ال�صام�صي  �صعيد  زاي���د  امل��ح��ام��ي  واأك����د 
االأهلية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  دور  اأهمية  على  االدارة 
ذات النفع العام للمجتمع االماراتي يف مواكبة م�صرية 
التطور العامة يف الدولة م�صريا اإىل اأن الهيئة االإدارية 
عقد  حيث  من  الفرع  عن  امل�صوؤولة  تعترب  اأبوظبي  يف 
جلان  م��ع  والتن�صيق  وامل��ح��ا���ص��رات  وال���ن���دوات  ال��ل��ق��اء 
االأع�صاء  احتياجات  وتلبية  خططهم  لتنفيذ  تدريبية 

يف فرع اجلمعية.
ثالثة  االنتخابات  يف  ف��از  فقد  االنتخابات  نتائج  وع��ن 
التميمي  ال��رزاق  عبد  اإبراهيم  املحامي  وه��م  حمامني 
للرئي�س  نائبا  ال�صركال  ح�صني  ط��ارق  واملحامي  رئي�صا 

واملحامية فايزة مو�صى �صليمان اأمينة �صر.
ويف ختام فعالية االنتخابات قدم الفائزون واحلا�صرورن 
فائق �صكرهم وتقديرهم لرئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة 

•• دبي- وام:

ت�صدت اجلهات املخت�صة يف االإدارة 
ب�صرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة 
كبرية  كمية  تهريب  ملحاولة  دب��ي 
ع����رب ميناء  امل����خ����درة  امل�������واد  م����ن 
عليها  اأق��دم  ال��دول��ة  اإىل  احلمرية 
يناير   31 يف  اآ���ص��ي��وي��ان  �صخ�صان 
الدولة  يف  م��ق��ي��م  االأول  ال��ف��ائ��ت 
ويعمل  م��ت��زوج  �صنة   40 وع��م��ره 
واالآخر  حكومية  دائ���رة  يف  �صائقا 
46 �صنة ومهنته بحار على اإحدى 

ال�صفن االآ�صيوية.
مهدي  اجلليل  عبد  ال��ل��واء  وق���ال 
االإدارة  م��دي��ر  الع�صماوي  حممد 
ب�صرطة  املخدرات  ملكافحة  العامة 
دبي ان عملية القب�س على املتهمني 
االثنني نفذت بدقة واإحكام ووفقا 
للخطة التي ر�صمها رئي�س الفريق 
املكلف بالعملية وذلك بعد مراجعة 
ب�صاأن  ل����الإدارة  ال����واردة  املعلومات 
على  ت��وؤك��د  ك��ان��ت  اإذ  االأول  امل��ت��ه��م 
املواد  ا�صتالم كمية من  ب�صدد  اأنه 
املخدرة من �صخ�س اآ�صيوي يف اأحد 
الفريق  فتحرك  البحرية  املنافذ 
الذي  امل��ك��ان  اإىل  بالعملية  املكلف 
وقام  االأول  املتهم  اإل��ي��ه  �صيح�صر 
باإلقاء القب�س عليه بعد اعرتا�صه 
وحما�صرته عند بوابة امليناء اأثناء 
وبحوزته  منها  ب��اخل��روج  �صروعه 
اإىل  ل��ه  امل��خ��درة التي جلبها  امل���واد 
يف  ع.م.ر   ال��ث��اين:  املتهم  ال�صيارة 
البواخر  اإح���دى  ك��رت��ون م��ن  علبة 
املكافحة  واأن��ظ��ار رج���ال  ال��را���ص��ي��ة 

تر�صد حتركاته باأدق تفا�صيلها.
ال�صيارة  ت��ف��ت��ي�����س  خ�����الل  وع�����رث 

لفافات  ث��م��اين  جمموعه  م��ا  على 
بال�صتيكية حتتوي على 16 قالبا 
من خمدر احل�صي�س تزن مبجملها 
15كغ وعلى كيلو غرام واحد من 
لعدد  باالإ�صافة  الهريوين  خم��در 
عليها  عرث  املخدرة  االأقرا�س  من 
يرتديها  ال��ت��ي  ال��ك��ن��دورة  جيب  يف 
رجال  ا�صتكمل  ث��م  االأول.  امل��ت��ه��م 
اللن�س  مبداهمة  مهامهم  الفريق 
ال����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه امل��ت��ه��م الثاين 
ال��ق��ب�����س عليه  ب���اإل���ق���اء  وق����ام����وا 
واقتياده اإىل االإدارة العامة ملكافحة 
املتهم  عليه  تعرف  حيث  املخدرات 
الذي  ال�صخ�س  ب��اأن��ه  واأق���ر  االأول 

الباخرة  امل��خ��درات من  ق��ام بجلب 
وو�صعها داخل ال�صيارة.

اجلهات  اإىل  امل�����ذك�����وران  واأح����ي����ل 
ليناال  امل���خ���ت�������ص���ة  ال���ق�������ص���ائ���ي���ة 
ج���زاءي���ه���م���ا ال����ع����ادل����ني ع���ل���ى ما 
اقرتفاه من اإج��رام متعمد الإيذاء 
امل��ج��ت��م��ع مم��ث��ال ب��ج��م��ي��ع اأف������راده 
واأ�صندت  بخا�صة  منهم  وال�صباب 
لالأول تهمة ا�صترياد وحيازة املواد 
بق�صد  العقلية  وامل��وؤث��رات  املخدرة 
بتعاطيها  واال����ص���ت���ب���اه  ال����رتوي����ج 
ول����ل����ث����اين ج���ل���ب امل��������واد امل����خ����درة 
واال�صتباه  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل�����وؤث�����رات 

بتعاطيها.

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

بتاريخ :2012/11/27م املودعة حتت رقم : 182613 
با�صم:�صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع    

وعنوان:ابوظبي ، �س.ب:4188 ، هاتف: 6771300-02 ، فاك�س: 02-6722322
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

1- تغيري الفرامل 2- �صيانة تكييف الهواء 3- ا�صالح ميكانيكية / كهربائية 4- �صيانة وت�صليح ال�صيارات 5- تلميع 6- تركيب 
الهواء  الزيت /  زي��وت املحركات / وغري املحركات 9- تركيب و�صيانة م�صفاة  املركبات 8- تغيري  ع��ازل ح��راري 7- ت�صحيم 
10- تركيب و�صيانة خدمات البطاريات 11- تنظيف نظام تربيد املحرك 12- ا�صالح/تغيري االطارات 13- موازنة/حماذاة 

العجالت 14- غ�صيل لل�صيارات 15- تنظيف املركبات.
الواقعة بالفئة :37

 )Autoserv( باللغة العربية باللون االبي�س وبجانبها كلمة )و�صف العالمه:1- عبارة عن كلمتني : كلمة )اوتو�صريف
اجلانب  يف  يوجد   -2 ال��رم��ادي.  باللون  مائلني  عموديني  خطني  الكلمتني  بني  ويف�صل  االبي�س  باللون  االجنليزية  باللغة 
االمين من ال�صعار خطني عموديني مائلني باللون الرمادي . 3- يوجد يف اجلانب االي�صر من ال�صعار خطني عموديني مائلني 
باللون الرمادي . 4- يوجد يف اق�صى اجلانب االمين من ال�صعار اوتو�صريف �صعار ادنوك للتوزيع املعتمد . 5- لون اخللفية 

ازرق . 6- ال�صعار م�صمم على هيئة م�صتطيل مائل .
اال�صرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله بالربيد امل�صجل 
وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

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

بتاريخ :2012/11/27م املودعة حتت رقم : 182615 
با�صم:�صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع    

وعنوان:ابوظبي ، �س.ب:4188 ، هاتف: 6771300-02 ، فاك�س: 02-6722322
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

1- خدمة التاك�صي الغري حمدودة/ نقل وترحيل الركاب.
الواقعة بالفئة :39

كلمة  وبجانبها  االبي�س  باللون  العربية  باللغة  )اوتو�صريف(  كلمة   : كلمتني  عن  عبارة  العالمه:1-  و�صف 
الكلمتني خطني عموديني مائلني باللون  )Autoserv( باللغة االجنليزية باللون االبي�س ويف�صل بني 
. 3- يوجد يف  الرمادي  باللون  ال�صعار خطني عموديني مائلني  الرمادي. 2- يوجد يف اجلانب االمي��ن من 
اق�صى اجلانب االمين  . 4- يوجد يف  الرمادي  باللون  ال�صعار خطني عموديني مائلني  االي�صر من  اجلانب 
ادن��وك للتوزيع املعتمد . 5- لون اخللفية ازرق . 6- ال�صعار م�صمم على هيئة  من ال�صعار اوتو�صريف �صعار 

م�صتطيل مائل .
اال�صرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

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

بتاريخ :2012/11/27م املودعة حتت رقم : 182614 
با�صم:�صركة برتول اأبوظبي الوطنية للتوزيع    

وعنوان:ابوظبي ، �س.ب:4188 ، هاتف: 6771300-02 ، فاك�س: 02-6722322
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

1- مقاهي 2- كفترييات 3- مطاعم 4- مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
الواقعة بالفئة :43

كلمة  وبجانبها  االبي�س  باللون  العربية  باللغة  )اوتو�صريف(  كلمة   : كلمتني  عن  عبارة  العالمه:1-  و�صف 
الكلمتني خطني عموديني مائلني باللون  )Autoserv( باللغة االجنليزية باللون االبي�س ويف�صل بني 
. 3- يوجد يف  الرمادي  باللون  ال�صعار خطني عموديني مائلني  الرمادي. 2- يوجد يف اجلانب االمي��ن من 
اق�صى اجلانب االمين  . 4- يوجد يف  الرمادي  باللون  ال�صعار خطني عموديني مائلني  االي�صر من  اجلانب 
ادن��وك للتوزيع املعتمد . 5- لون اخللفية ازرق . 6- ال�صعار م�صمم على هيئة  من ال�صعار اوتو�صريف �صعار 

م�صتطيل مائل .
اال�صرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

وزارة البيئة واملياه ت�سدر قرارات حظر يف �ساأن ا�سترياد عدد من احليوانات من بع�ض الدول
•• دبي -وام:

اأ�صدر معايل الدكتور را�صد احمد بن فهد وزير البيئة واملياه عددا من 
القرارات الوزارية التي تنظم ا�صترياد احليوانات والطيور للوقاية من 
دخول االأمرا�س الوبائية التي تهدد الرثوة احليوانية اإىل الدولة وذلك 
بناء على التقارير ال�صادرة من املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية والتي 

ت�صري اإىل وجود بوؤر اإ�صابة بعدد من االأمرا�س يف بع�س الدول.
فقد اأ�صدر معاليه قرارا يق�صي باحلظر املوؤقت على ا�صترياد املجرتات 
ال�صغرية وحلومها ومنتجاتها من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
ال�صعبية حلني تغري املوقف الوبائي فيما يخ�س مر�س طاعون املجرتات 

الدولة من خالل  الغذائي يف  االأم��ن  وتعزيز  احليوي  االأم��ن  معدالت 
اأم���را����س وب��ائ��ي��ة اإىل ال���دول���ة ت��ه��دد الرثوة  اأي���ة  ال��وق��اي��ة دون دخ���ول 

احليوانية وخا�صة امل�صرتكة مع االإن�صان.
جدير بالذكر ان مر�س طاعون املجرتات ال�صغرية هو اأحد االأمرا�س 
املجرتات  ي�صيب  االن��ت�����ص��ار  و���ص��ري��ع��ة  ال���ع���دوى  ���ص��دي��دة  ال��ف��ريو���ص��ي��ة 
ن�صبة نفوق عالية  ال�صاأن وي�صبب  املاعز ثم  بالدرجة االوىل  ال�صغرية 
يف احليوانات .. اما مر�س نيوكا�صل فهو مر�س ي�صيب الطيور وهو من 
االأمرا�س امل�صرتكة بني احليوان واالإن�صان وهو مر�س فريو�صي �صريع 
اأو  النفوق  نتيجة الرتفاع  اقت�صادية كبرية  يوؤدي اىل خ�صائر  االنت�صار 
يف  املكثفة  الرتبية  عند  وخطورته  �صراوته  وت��زي��د  االن��ت��اج  انخفا�س 

ال�صغرية فيها.
احلية  الطيور  ا�صترياد  موؤقتا  يحظر  اآخ��را  ق��رارا  فهد  بن  اأ�صدر  كما 
بوؤر  لت�صجيل  بلغاريا نظرا  الدواجن ومنتجاتها من جمهورية  وحلوم 
املعاملة  الطيور  منتجات  القرار  ا�صتثنى  وق��د  فيها  النيوكا�صل  ملر�س 

حراريا حلني تغري املوقف الوبائي فيما يخ�س املر�س.
ب�صاأن احلظر  واملياه قرارا  البيئة  اأ�صدر وزير  اإىل ذلك فقد  باالإ�صافة 
املوؤقت على ا�صترياد االبقار احلية وجلودها غري امل�صنعة و�صائلها املنوي 
اللبنانية حلني تغري املوقف الوبائي فيها  وبوي�صاتها من اجلمهورية 

بعد ت�صجيل بوؤر ملر�س اجللد العقدي فيها.
رفع  فيما يخ�س  ال���وزارة  تنفيذا ال�صرتاتيجية  ال��ق��رارات  ه��ذه  وت��اأت��ي 

املزارع كبرية العدد.
وفيما يخ�س التهاب اجللد العقدي فهو مر�س جلدي فريو�صي معدي 
خطري ي�صيب االأبقار وتت�صبب دورة املر�س الطويلة يف اإهدار مت�صاعد 
وكذلك  اللنب  اإنتاج  وانخفا�س  الهزال  مثل  امل�صابة  احليوانات  حلالة 
العقم واالإجها�س كما ي�صبب تلف اجللود ..وتعترب االأ�صرار االقت�صادية 
الناجمة عنه كبرية على الرثوة احليوانية وذلك ب�صبب فقدان احليوان 
وزنه ب�صورة بالغة وتاأثر جلده هذا بخالف كونه ي�صبح م�صدرا خطريا 
للعدوى قد ي�صيب بها احليوانات احلالبة االأخرى اخلالية من املر�س 
اإذا مل تراع  املائة  85 يف  اإىل  العدوى قد ت�صل  انت�صار  باأن ن�صبة  علما 

الظروف الوقائية الالزمة. 

نهيان بن مبارك يطلع على نتائج موؤمتر اخلليج ال�سابع ل�سوؤون الطلبة
•• ابوظبي-وام:

اط���ل���ع م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
التعليم  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
نتائج  العلمي على  والبحث  العايل 
ل�صوؤون  ال�����ص��اب��ع  اخل��ل��ي��ج  م���وؤمت���ر 
جامعة  ا�صت�صافته  ال���ذي  الطلبة 
واخلمي�س  االأرب����ع����اء  ي��وم��ي  زاي����د 
امل��ا���ص��ي��ني مب�����ص��ارك��ة ن��ح��و 150 
م����ن اإداري����������ي �����ص����وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف 
م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل بدول 
وخرباء  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ا�صتقباله  دوليني. جاء ذلك خالل 
يف ق�صره بالبطني م�صاء اخلمي�س 
املوؤمتر  يف  امل�صاركة  ال��ق��ي��ادات  وف��د 
نهيان  ب��ن  حممد  ال�صيخ  بح�صور 
كورتني  وال����دك����ت����ورة  ن���ه���ي���ان  اآل 
الطلبة  �صوؤون  م�صت�صارة  �صرتايكر 
�صم�صة  وال�����ص��ي��دة  زاي�����د  ب��ج��ام��ع��ة 
الطائي مديرة اإدارة �صوؤون الطلبة 
واخل����ري����ج����ني ب���اجل���ام���ع���ة. وق����ال 
ت�صعى  االم���ارات  اإن  للوفد  معاليه 
مبخرجات  االرتقاء  اإىل  با�صتمرار 

النه�صة  ي����واك����ب  مب����ا  ال���ت���ع���ل���ي���م 
الوقت  نف�س  ويف  العاملية  العلمية 
ب��ن��اء ك����وادر م��ت��واف��ق��ة م��ع حاجات 
�صوق العمل ومتلك مهارات متكنها 
من مواجهة التحديات امل�صتقبلية. 
ال��روؤي��ة يج�صدها  اأن ه��ذه  واأ���ص��اف 
حر�س جامعة زايد وبقية موؤ�ص�صات 
التعليم العايل احلكومي على رفع 

تعاون  ع��رب  الال�صفية  واالأن�صطة 
وتكاتف جميع اأفراد اأ�صرة اجلامعة 
الطلبة كي يكونوا  اإع��داد  �صبيل  يف 
االجتماعية  حياتهم  يف  ن��اج��ح��ني 
مع  ت���ع���ام���الت���ه���م  جم��������االت  يف  و 
عام.  ب�صكل  الدولة  ويف  جمتمعهم 
نهيان الع�صاء  ال�صيخ  واكد معايل 
الوفد ان التعليم املتطور بات هدفا 

م�صتوى اأداء الطلبة ومتكينهم من 
اكت�صاب مهارات م�صتقبلية اأ�صا�صية 
قيادية يف  ب��اأدوار  للقيام  واإعدادهم 
ت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع ال��ط��الب��ي ودعم 
ت��ع��زز م�صريتهم  ال��ت��ي  م��ب��ادرات��ه��م 
االأكادميية طوال �صنوات الدرا�صة. 
واع���ت���رب اأن ه���ذا االأم�����ر مي��ث��ل لب 
ر���ص��ال��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ح��ي��ث اإن 

العمل على حتقيقه  اأ�صا�صيا ينبغي 
با�صتمرار  تكري�صه  على  واحلر�س 
ال�صابة  االأج��ي��ال  تاأهيل  خ��الل  من 
ال����ت����ي ����ص���ت�������ص���ي���ف مب����ه����ارات����ه����ا و 
معلوماتها احلديثة نوعية جديدة 
االإم����ارات.  يف  التنمية  م�صرية  اإىل 
جامعة  ت�صت�صيف  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
االم�����ارات ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة ملوؤمتر 

ت�صاعده  اأن  يجب  الطالب  جتربة 
على الن�صج والنمو واالأخذ مببادئ 
ال�صلوك القومي والقدرة على حتمل 
النزاهة  قيم  وتنمية  امل�����ص��وؤول��ي��ات 
وال�صلوك  اجل��اد  والعمل  وال�صدق 
املثايل والقدرة على حتقيق الهدف. 
وقال ان ذلك يتم من خالل اإيجاد 
تكامل خالق بني العمل االأكادميي 

عقد  الذي  الطلبة  ل�صوؤون  اخلليج 
ه����ذه امل�����رة حت���ت ����ص���ع���ار  ال���ري���ادة 
بروؤية حملية والتفكري بروح عاملية 
وذلك بالتعاون مع اأكرب منظمتني 
ال��ط��ل��ب��ة وهما   ل�������ص���وؤون  ع��امل��ي��ت��ني 
يف  الطلبة  ���ص��وؤون  اإداري�����ي  جمعية 
التعليم العايل نا�صبا وكلية الطلبة 

الرتبويني الدولية  اكبا.

وزارة البيئة واملياه تكرم هيئة كهرباء ومياه دبي
•• دبي-وام:

دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ت�صلمت 
البيئة  وزارة  م��ن  ت��ك��رمي��ي��ا  درع����ا 
واملياه يف دبي وذلك خالل احتفال 
نظم لهذه الغاية تقديرا جلهودها 
يف تخفي�س ب�صمة الكربون يف دبي 
ال�صمو  �صاحب  مبادرة  مع  ات�صاقا 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  اقت�صاد 
الهادفة  اأخ�صر لتنمية م�صتدامة  
يف  امل�صتدامة  التنمية  تعزيز  اإىل 

اإمارة دبي.
وحققت الهيئة نتائج تناف�صية من 
خالل تبنيها  اآلية التنمية النظيفة 
التطويرية  م�صاريعها  جميع  يف 
االأمم  برنامج  مع  بالتعاون  وذلك 
امل���ت���ح���دة االإمن����ائ����ي وم���رك���ز دبي 

املتميز ل�صبط الكربون.
اأحمد  را�صد  الدكتور  معايل  وق��ام 

والتطويرية  التو�صعية  م�صاريعها 
م���ن خ���الل ت��ب��ن��ي م��ع��اي��ري املباين 

اخل�صراء ال�صديقة للبيئة.
وت���ع���م���ل ال���ه���ي���ئ���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
على  والعاملية  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
ن�صبة  لتخفي�س  عمل  اأط��ر  و�صع 
اإن���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون م����ن خالل 
تنفيذ م�صاريع اإ�صرتاتيجية بهدف 
تخفي�س اإ�صتخدام م�صادر الطاقة 
التقليدية واعتماد م�صادر الطاقة 
حتقيق  بهدف  والبديلة  املتجددة 

التنمية امل�صتدامة يف اإمارة دبي.
م�صاركة  تعزيز  اإىل  ال�صعي  واأك���د 
ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س يف 
انبعاثات  م���ع���ادل���ة  ا����ص���ت���ث���م���ارات 
الهيئة  ت��ت�����ص��در  ح��ي��ث  ال���ك���رب���ون 
يف  املنطقة  م�صتوى  ع��ل��ى  ال�صعي 
الطبيعية  امل�����وارد  ح��م��اي��ة  جم���ال 
اأجل  من  الكربون  ب�صمة  وخف�س 
لالأجيال  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  خ��ل��ق 

القادمة.

بن فهد وزير البيئة واملياه بح�صور 
�صعادة �صعيد حممد الطاير ع�صو 
والرئي�س  املنتدب  االإدارة  جمل�س 
الهيئة  بتكرمي  للهيئة  التنفيذي 
�صلمان  وليد  املهند�س  ت�صلم  حيث 
لقطاع  للرئي�س  التنفيذي  النائب 
االإ�صرتاتيجية وتطوير االأعمال يف 
الهيئة درع التكرمي وذلك تقديرا 
التي  واملتوا�صلة  احلثيثة  للجهود 
ب��ه��دف تخفي�س  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
وتر�صيد  ال����ك����رب����ون  ان����ب����ع����اث����ات 
املوارد  على  واحلفاظ  االإ�صتهالك 
ودعم  البيئة  وح��م��اي��ة  الطبيعية 

م�صرية التنمية امل�صتدامة.
الطاير  �صعيد حممد  �صعادة  وقال 
املنتدب  االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
اأن  للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
الهيئة واإنطالقا من روؤيتها لتكون 
م�صتوى  على  م�صتدامة  موؤ�ص�صة 
تهدف  ا�صرتاتيجية  تتبنى  ع��امل��ي 
اإىل احلفاظ على البيئة يف جميع 

النظيفة   التنمية  اآلية  وتتمحور  
تعنى  م�������ص���روع���ات  اإق����ام����ة  ح�����ول 
وي�صدر  االن����ب����ع����اث����ات  ب���خ���ف�������س 
مبوجبها �صهادات موثقة مب�صتوى 
الكربون  اأك�����ص��ي��د  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات 
امل���ع���ادل���ة ل��ل��م�����ص��ت��وي��ات ال���ت���ي يتم 
خف�صها عند اإقامة امل�صروع وتقوم 
الدول ال�صناعية املطالبة بخف�س 
ال�صهادات  ه��ذه  ب�صراء  انبعاثاتها 
للدول  تدفعه  م��ادي  مقابل  نظري 

النامية التى اأقيم بها امل�صروع.
وقال وليد �صلمان النائب التنفيذي 
االإ�صرتاتيجية  ل��ق��ط��اع  للرئي�س 
وت��ط��وي��ر االأع���م���ال يف ال��ه��ي��ئ��ة اأن 
اإمتياز  على  احلا�صلة  م�صاريعنا 
حتقيق  يف  �صت�صاهم  التنمية  اآلية 
الكثري من القيمة امل�صافة للهيئة 
النوعي  ال��ت��ح��ول  واأن  خ�����ص��و���ص��ا 
يتطلب معاجلة  وامل�صتدام  الناجح 
الكربونية  االن���ب���ع���اث���ات  م�����ص��ك��ل��ة 
االأم���������ر ال�������ذي ي��ق��ت�����ص��ي ب������دوره 

من  للحد  حمفزة  �صيا�صات  وج��ود 
انبعاثات الكربون.

وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ب��ا���ص��ت��م��رار على 
و������ص�����ع خ����ط����ط ع����م����ل مل����واج����ه����ة 
تغري  لق�صايا  الراهنة  التحديات 
اال�صرتاتيجيات  وحت���دي���د  امل���ن���اخ 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ال��ت��ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا زي���ادة 
اال�صتفادة من الكربون من خالل 

جانب  اإىل  النظيف  التطوير  اآلية 
اأف�صل املمار�صات يف جمال خف�س 

االإنبعاثات الكربونية.
اأربعة م�صاريع  الهيئة  وقد �صجلت 
النظيفة  التنمية  اآلية  تعتمد على 
اأك�صيد  ث����اين  ان��ب��ع��اث��ات  خل��ف�����س 
ال���ك���رب���ون ه���ي جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�صم�صية  اآل مكتوم للطاقة  را�صد 

توزيع  وم�����ص��روع  ط��ن��ا   12765
املدجمة   ال��ف��ل��ور���ص��ن��ت  م�����ص��اب��ي��ح 
طنا   23686 ال   اف  �����ص����ي 
ال�صم�صية  الطاقة  مزارع  وبرنامج 
تربيد  وم�صروع  طن   680000
للتوربينات  ال������ه������واء  م�����داخ�����ل 
الغازية للمحطة  ال  يف جبل علي 

26800 طن �صنويا. 

جامعة اأبوظبي تطرح برامج اأكادميية وم�ساريع بحثية جديدة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين الوطني لالإح�ساء ي�سدر العدد الثاين من جملة الزاوية الإح�سائية 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأ�صدر املركز الوطني لالإح�صاء العدد الثاين من جملته 
االإلكرتونية الف�صلية الزاوية االإح�صائية ، وقد ت�صمن 
اإجن���ازات  تعك�س  وم��وا���ص��ي��ع متنوعة  م�����ص��ارك��ات  ال��ع��دد 
دولة  يف  االإح�صائي  العمل  جم��ال  يف  وفعالياته  املركز 
االإمارات العربية املتحدة. حيث جاءت افتتاحية العدد 
حتت عنوان : االإمارات واحد واأربعون عاما.. من التميز 
والتقدم والتي تطرقت اإىل دور املركز الوطني لالإح�صاء 
االإح�صائي  ال��ن��ظ��ام  ب��ن��اء  عملية  اإىل  امل��زي��د  اإ���ص��اف��ة  يف 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  باعتبار 
والتنمية  ال��ب��ن��اء  لعملية  امل��م��ي��زة  م��ن االجن����ازات  ذل��ك 
واالأن�صطة  امل�����ص��وح  م��ن  للعديد  وت��ن��ف��ي��ذه  ال���دول���ة،  يف 
االإح�صائية  البيانات  قواعد  لبناء  الالزمة  االإح�صائية 
واإىل  االقت�صادية،  للمن�صاآت  وبخا�صة  املعاينة  واأط���ر 
موؤ�ص�صة  اإىل  الو�صول  اإىل  الهادفة  امل�صتقبلية  خططه 
اإح�����ص��ائ��ي��ة ع�����ص��ري��ة ق����ادرة ع��ل��ى اال���ص��ت��ج��اب��ة الفعالة 

الحتياجات متخذي القرار ورا�صمي 

ال�صيا�صات واجلمهور ب�صفة عامة.
ال��ث��اين م��ن املجلة وال���ذي ج��اء موزعا  ال��ع��دد  كما �صم 
على عدد من االأبواب الثابتة التي مت اعتمادها، العديد 
ذات  الق�صايا  خمتلف  متثل  وال��ت��ي  امل��رك��ز  اأخ��ب��ار  م��ن 
العالقة بالعمل والنظام االإح�صائي يف الدولة واأبرزها: 
حول   االإق��ل��ي��م��ي  االإح�����ص��ائ��ي  للملتقى  امل��رك��ز  تنظيم 
تنظيمه  وال��ذي مت  امل���راأة   العنف �صد  موؤ�صرات  قيا�س 
جمل�س  ل��دول  العامة  االم��ان��ة  مع  والتن�صيق  بالتعاون 
الغالف  مو�صوع  اإىل  اإ�صافة  العربية،  اخلليج  التعاون 
للتقرير  امل��رك��ز  اإط����الق  ح���ول  تخ�صي�صه  مت  وال����ذي 
الثالث لالأهداف االإمنائية لالألفية على م�صتوى دولة 
، كما ت�صمنت   2012 لعام  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
امل��ج��ل��ة ل��ق��اء ال���ع���دد احل�����ص��ري م���ع ال���دك���ت���ورة جميلة 
خاجني- م�صت�صارة درا�صات وبحوث يف موؤ�ص�صة التنمية 
االأ�صرية يف اأبوظبي- ، وا�صت�صافة املركز لرئي�س ووفد 
من  عدد  جانب  اإىل  اجلنوبي،  الكوري  االإح�صاء  جهاز 
امل���ق���االت وامل��وا���ص��ي��ع االإح�����ص��ائ��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي تهم 

الباحثني واملتخ�ص�صني يف املجال االإح�صائي.
وت���اأت���ي ه����ذه امل����ب����ادرة، وال���ت���ي ي�����ص��رف ع��ل��ى اإع���داده���ا 
االت�صال  اإدارة  يف  االإعالمية  ال�صوؤون  ق�صم  واإ�صدارها 
احل���ك���وم���ي ب���امل���رك���ز، ا���ص��ت��ج��اب��ًة مل��ت��ط��ل��ب��ات حتقيق 
�صمنها  ومن  للمركز،  اال�صرتاتيجية  االأه��داف 
الوعي  وتعزيز  االح�صائية  ال��ق��درات  بناء 
واملعرفة االح�صائية مبا يخدم عملية 

التخطيط والتنمية يف الدولة.
كما تاأمل اأ�صرة جملة  الزاوية 
االإح�����ص��ائ��ي��ة  م��ن كافة 
اجل���ه���ات واالأف������راد 
امل�������ه�������ت�������م�������ني 
ب��������ال�����������������ص��������اأن 
االح�������ص���ائ���ي يف 
امل�صاهمة  ال���دول���ة 
ه������ذه  ت������ط������وي������ر  يف 
امل�������ب�������ادرة، م�����ن خ����الل 
الكتابة  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه��م 
الق�صايا  يف  معها  والتفاعل 
فيه  ملا   ، واملنهجية  االح�صائية 
خدمة العمل االإح�صائي وفق متطلبات 

وخ�صو�صية العمل االح�صائي يف الدولة .

•• اأبوظبي-وام: 

تد�صني  اأب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  ت��ع��ت��زم 
العلمية  امل����ب����ادرات  م���ن  جم��م��وع��ة 
البحثية  وامل�����ص��اري��ع  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
الثاين من  خالل الف�صل الدرا�صي 
 2013-  2012 االأكادميي  العام 
وال������ذي ان��ط��ل��ق��ت ال���درا����ص���ة ب���ه يف 
ف��رع��ي اجل��ام��ع��ة ب��اأب��وظ��ب��ي والعني 
مايو   28 ح���ت���ى  وي�����ص��ت��م��ر  ام�������س 
امل��ق��ب��ل ح��ي��ث ت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرات 
اإط���ار ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على  �صمن 
متميزة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري 
ما  خ��الل  م��ن  وطالباتها  لطالبها 
تطرحه من برامج يف البكالوريو�س 
لتتوافق  اإع���داده���ا  مت  وامل��اج�����ص��ت��ري 
مع معايري اأرقى موؤ�ص�صات التعليم 

العايل العاملية.
اإبراهيم  نبيل  ال��ربوف��ي�����ص��ور  وق���ال 
اجلامعة  اأن  اأبوظبي  جامعة  مدير 
حتر�س خالل م�صريتها االأكادميية 
اأولوياتها  مقدمة  يف  ت�صع  اأن  على 
ن��خ��ب��ة م���ن االأه�������داف ال���ت���ي تخدم 
والبحث  التعليم  يف  ا�صرتاتيجيتها 
العلمي وخدمة املجتمع واأن تواكب 
م��ن خ��الل م��ا تطرحه م��ن برامج 
وت��خ�����ص�����ص��ات ع��ل��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة يف 
واملاج�صتري  البكالوريو�س  مرحلتي 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأرق�����ى 
بجودة  ت�صاهم  بحيث  العامل  ح��ول 
تطوير  يف  التعليمية  خم��رج��ات��ه��ا 

ودفع اقت�صاد املعرفة بالدولة.
واأو�صح يف هذا ال�صدد ان اجلامعة 
ال���ع���م���ل حل�������ص���ول���ه���ا على  ب���������داأت 
االع���ت���م���اد االأك����ادمي����ي ال��ع��امل��ي من 
هيئة االعتماد االأكادميي للجامعات 
ال����غ����رب����ي����ة ب������ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
�صعي  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا  االأم��ري��ك��ي��ة 
اجلامعة لهذا االعتماد ياأتي ليوؤكد 
حر�س جامعة اأبوظبي على اأن تلبي 
وم�صاريعها  التعليمية  خمرجاتها 
ال�صيا�صة  اأجندة  متطلبات  البحثية 
وروؤيتها  اأبوظبي  حلكومة  العامة 

بداأت  والعلوم  االآداب  كلية  اأن  اإىل 
اأي�صا العمل على نخبة من املبادرات 
الدرا�صي  الف�صل  االأكادميية خالل 
برنامج  اإط��������الق  وم���ن���ه���ا  ال����ث����اين 
الفنون  اإدارة  االآداب يف  بكالوريو�س 
تنطلق  وال���ذي  وال����رتاث  والثقافة 
الدرا�صة به �صبتمرب املقبل ويهدف 
اإىل اإعداد الطلبة باملهارات الالزمة 
يف جمال الثقافة والفنون والرتاث 
على  وت��ع��ري��ف��ه��م  االأع���م���ال  واإدارة 
خمتلف املمار�صات الثقافية العاملية 
املطلوبة  االإداري�����ة  امل���ه���ارات  و���ص��ت��ى 
و�صمان  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  الإع�������داد 
والفنية  الثقافية  امل�صروعات  جناح 

والرتاثية.
عميد  نظمي  علي  الدكتور  واأو�صح 
كلية الهند�صة وعلوم احلا�صب االآيل 
اأن الكلية توا�صل العمل على درا�صة 
�صوق  ومتغريات  احتياجات  ور�صد 
املخرجات  م���ن  ال���دول���ة  يف  ال��ع��م��ل 
برامج  اأي  ط����رح  ق��ب��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ج����دي����دة وذل������ك ل��ي��م��ث��ل ك����ل منها 
اإ���ص��اف��ة ن��وع��ي��ة مل��ا ت��ط��رح��ه الكلية 
تهدف  متنوعة  درا�صية  برامج  من 
اإىل توفري كوادر وطنية متخ�ص�صة 
امل�����ص��رية ال��ت��ن��م��وي��ة لدولة  خل��دم��ة 
..الفتا  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ا�صتعداداتها  ب���داأت  الكلية  اأن  اإىل 
خ����الل ال���ع���ام االأك�����ادمي�����ي احل���ايل 
االعتماد  على  احل�صول  الج���راءات 
البكالوريو�س  ل��ربن��اجم��ي  امل��ه��ن��ي 
والبكالوريو�س  املدنية  الهند�صة  يف 
اأن  واأ���ص��اف  الداخلي.  الت�صميم  يف 
تطرحها  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  خم��ت��ل��ف 
كلية الهند�صة وعلوم احلا�صب االآيل 
ت�صميمها  مت  اأب���وظ���ب���ي  ب��ج��ام��ع��ة 
واأف�صل  ال��دول��ي��ة  للمعايري  وف��ق��ا 
امل���م���ار����ص���ات ال���ت���ي ت��ط��ب��ق��ه��ا اأرق�����ى 
ب��ح��ي��ث ت�صبح  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
تلك الربامج جاهزة للح�صول على 
العاملي فور تخريج  املهني  االعتماد 
والطالبات  الطالب  من  دفعة  اأول 

امل�صجلني للدرا�صة فيها.

االقت�صادية 2030.
واأكد اأن اجلامعة بداأت اأي�صا العمل 
خالل الف�صل الدرا�صي الثاين على 
ت�صنيف   ���ص��م��ن  م��رك��زه��ا  حت�����ص��ني 
كيوا�س  ����ص���ي���م���ون���د  ك���وك���اري���ل���ل���ي 
اجلامعة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
م���رك���ز متقدم  ع���ل���ى  ح�����ص��ل��ت  ق����د 
جامعة   550 اأف�����ص��ل  ف��ئ��ة  ���ص��م��ن 
 2012 للعام  وذل���ك  ال��ع��امل  ح��ول 
�صمن  من  اختيارها  ومت   2013-
العايل  للتعاليم  موؤ�ص�صة   2500
 700 �صمن  وم��ن  مراجعتها  متت 
وفقا  تقييمها  اخ��ت��ي��ار  مت  ج��ام��ع��ة 
وعلمية  اأك���ادمي���ي���ة  م��ع��اي��ري  ل�����ص��ت��ة 
حول م�صتوى التعليم الذي تقدمه 
اجلامعات امل�صنفة وت�صمل ال�صمعة 
االأكادميية وتقييم جهات التوظيف 
التدري�س  هيئة  واأع�����ص��اء  الطلبة 
يقدمها  ال��ت��ي  العلمية  واالأب���ح���اث 
ون�صبة  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء 
والطلبة  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����ص��اء 

العامليني.
اأن�صي  املح�صن  عبد  الدكتور  ولفت 
والدرا�صات  ال��ب��ح��وث  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
الدرا�صي  ال��ف�����ص��ل  اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي��ا 
اأجندة  يف  ت���ط���ورا  ي�����ص��ه��د  ال���ث���اين 
اأول����وي����ات ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة حيث 
بداأت جامعة اأبوظبي تد�صني نخبة 
من الفعاليات التي ت�صتهدف زيادة 
والطالبات  ال���ط���الب  ب���ني  ال���وع���ي 
ومن  العلمي  البحث  اأه��م��ي��ة  ح��ول 

م�صابقة  اأول   اإط��������الق  ���ص��م��ن��ه��ا 
دولة  يف  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ل��ب��ح��وث 
وذلك  امل��ت��ح��دة   العربية  االإم�����ارات 
بنت  لطيفة  ال�صيخة  رع��اي��ة  حت��ت 
ن��ه��ي��ان حيث  اآل  ب���ن زاي����د  ح���م���دان 
اإىل ت�صليط ال�صوء  امل�صابقة  تهدف 
العلمية  ال��ب��ح��وث  وت�����ص��ج��ي��ع  ع��ل��ى 
موؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
التعليم العايل يف الدولة و�صت�صاهم 
على  وقدرتهم  مهاراتهم  تعزيز  يف 
وتبني  والتحليلي  النقدي  التفكري 
البحثية  ق��درات��ه��م  يف  الطلبة  ثقة 
وحت���ث���ه���م ع���ل���ى ا���ص��ت��ك�����ص��اف اآف�����اق 
ج���دي���دة يف جم����ال درا����ص���ت���ه���م كما 
والطالبات  للطالب  الفر�صة  تتيح 
امل�صاركني لتقدمي بحوثهم العلمية 
مقر  يف  �صتقام  وطنية  م�صابقة  يف 
ابريل   23 ي���وم  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 

املقبل.
واأ�����ص����ار ال���دك���ت���ور ر����ص���وان اجل����راح 
عميد كلية االآداب والعلوم بجامعة 
اأبوظبي اأن الكلية ت�صم نحو 700 
طالب وطالبة ينق�صمون اإىل 500 
و200  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ب���رام���ج  يف 
طالب وطالبة يف مرحلة املاج�صتري 
ال����ت����ي ت�صم  ال���ك���ل���ي���ة  ت����ط����رح  ك���م���ا 
الطبيعية  والعلوم  الرتبية  اأق�صام 
والريا�صيات م�صاقات متعددة تخدم 
البكالوريو�س  ب��رام��ج  خاللها  م��ن 
الكليات  ت��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
..الفتا  اأب��وظ��ب��ي  بجامعة  االأخ���رى 
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بدء تفعيل نظام الدفع اللكرتوين لر�سوم التقييم والمتحانات يف وزارة ال�سحة
املعنية بتكنولوجيا املعلومات عملت على تذليل كافة ال�صعوبات التي قد 
تواجه امل�صتخدم للنظام خا�صة ما يخ�س عملية الدفع االلكرتوين.. 
م�صريا اإىل اأن عملية الدفع تتم عرب كل من بطاقة الدفع االلكرتوين 
على  يتوجب  بحيث  وال��زرق��اء  احلمراء  بنوعيها  االل��ك��رتوين  الدرهم 
من  يتمكن  حتى  بطاقة  بكل  املرفق  امل�صتخدم  دليل  معرفة  املتعامل 
االئتمان  لبطاقات  وبالن�صبة  امل��وق��ع.  ع��رب  جيد  ب�صكل  ا�صتخدامهما 
املا�صرت كارد والفيزا كارد فاإنه يتعني على كل متعامل بهذه البطاقات 
من  ليتمكن  وتفعيلها  لت�صجيلها  منه  ال�����ص��ادره  البنك  م��ع  التن�صيق 
وتراخي�س  بتقييم  اخلا�س  االلكرتوين  الدفع  عملية  يف  ا�صتخدامها 

الكوادر الطبية والفنية للعمل يف القطاع ال�صحي. 

ل�صوؤون املمار�صات الطبية والرتاخي�س انه مت اختبار النظام من قبل 
دقة  والتاأكد من  املالية  ال�صحة ووزارة  وزارة  املعنية من قبل  اجلهات 
الدفع حيث مت  عملية  اثناء  اخطاء  اأي  وق��وع  ل�صمان عدم  املعامالت 
ت�صجيلها  بعد  االل��ك��رتوين  ال��دره��م  بطاقة  طريق  ع��ن  ال��دف��ع  تفعيل 
ال�صري  الرقم  املالية وذلك باحل�صول على  وتن�صيطها من قبل وزارة 
اخلا�س بالبطاقة لكل متعامل وكذلك بطاقات االئتمان. واأ�صاف انه 
بهذا االجراء تكون الوزارة قد اأكملت اأمتته جميع االجراءات اخلا�صة 
بتقييم وتراخي�س االطباء والفنيني بجميع الفئات اخلا�صة بكل منهم 
والهيئة  وال�صيادلة  اال�صنان  واأطباء  الب�صريني  االأطباء  ت�صمل  والتي 
وذكر  ال��خ.  الطبية...  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  والفنيني  التمري�صية 

ان نظام التقييم والرتاخي�س اخلا�س بالكوادر الطبية والفنية اأ�صبح 
احل�صول  يف  الراغبة  الفئات  على  يوفر  مبا  والي�صر  بال�صهولة  يتمتع 
املرافق  املهنة داخل الدولة يف اي من  او تراخي�س ملزاولة  على تقييم 
ال�صحية احلكومية اأو اخلا�صة الوقت واجلهد وحتى املال حيث يتمكن 
االلكرتوين  املوقع  الدخول عرب  ال�صحة من  وزارة  نظام  املتعامل مع 
للوزارة و فتح ح�صاب خا�س به وت�صجيل بياناته والتفاعل مع االإدارة 
املعنية بالوزارة مرورا بكافة مراحل الت�صجيل املتعلقة بفح�س وتدقيق 
مواعيد  وحتديد  املقررة  الر�صوم  ودف��ع  وقبولها  وامل�صتندات  االأوراق 
الدكتور  ول��ف��ت  النتائج.  واع���الن  فئة  اأو  تخ�ص�س  لكل  االم��ت��ح��ان��ات 
االأمريي اإىل ان الوزارة وبالتن�صيق مع وزارة املالية من خالل االدارات 

•• دبي-وام:

لتح�صيل  االل��ك��رتوين  الدفع  نظام  تفعيل  ب��دء  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
تخ�ص�صاتهم  باالأطباء مبختلف  اخلا�صة  واالمتحانات  التقييم  ر�صوم 
والفنيني الراغبني يف احل�صول على �صهادات تقييم وتراخي�س مزاولة 
املهنة داخل الدولة. وباإمكان املتعاملني مع ال��وزارة يف جمال التقييم 
والرتاخي�س اال�صتفادة من تطبيق هذه التقنية يف دفع الر�صوم املقررة 
اأنحاء العامل دون احلاجة اىل اللجوء  اأماكن تواجدهم يف جميع  من 
املقررة.  الر�صوم  ل�صداد  ال���وزارة  مقر  يف  املتعاملني  خدمة  مركز  اىل 
امل�صاعد  ال�صحة  وزارة  وكيل  االأم���ريي  ح�صني  اأم��ني  الدكتور  واأو���ص��ح 

حاكم راأ�ض اخليمة ي�ستقبل ف�سيلة ال�سيخ عبيد اجلابري 

رافقهم رئي�س املجل�س البلدي لكلباء وجمل�س التعليم ومدراء فروع الدوائر 

رئي�ض واأع�ساء املجل�ض ال�ست�ساري يزورون الدوائر احلكومية واملدار�ض بوادي احللو

م�ست�سفى الرباحة بدبي ينظم ندوة حول اأهمية حت�سني اجلودة

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  ���ص��ع��ود 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
بق�صر الظيت ام�س ف�صيلة ال�صيخ 
العالمة عبيد اجلابري من اململكة 
العربية ال�صعودية ال�صقيقة �صيف 
راأ�����س  جل���ائ���زة  االوىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة 

اخليمة للقران الكرمي ال�13.
ح�����ص��ر امل��ق��اب��ل��ة ال�����ص��ي��خ ���ص��ق��ر بن 
رئي�س  القا�صمي  حميد  ب��ن  خ��ال��د 
جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة راأ�س اخليمة 
ال��ك��رمي وع��ل��وم��ه و�صعادة  ل��ل��ق��راآن 

وعماد  االن��ب��ي��اء  ورث���ة  فهم  و�صلم 
االأمة وحمبتهم واجاللهم واجب 
لر�صالتهم  ت��ق��دي��را  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 

ال�صامية.
اخليمة  راأ���س  جائزة  �صموه  وثمن 
تنظمها  ال���ت���ي  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���راآن 
للقران  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ص�����ص��ة 
الكرمي ودوره��ا يف ت�صجيع الن�سء 
وال�����ص��ب��اب ع��ل��ى ح��ف��ظ ك��ت��اب اهلل 
الكرمي  ال�����ق�����راآن  اأه������ل  وت����ك����رمي 
 .. اهلل  ك��ت��اب  وتعظيم  واإج��الل��ه��م 
اأن اجلائزة تعد  اإىل  م�صريا �صموه 
اأ�ص�صها  التي  العلم  منارات  اإح��دى 
املغفور له ال�صيخ �صقر بن حممد 

اجلن�صني.
وث����م����ن رئ����ي���������س جم���ل�������س اأم����ن����اء 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ال���ك���رمي ال���دع���م ال���ت���ي حت��ظ��ى به 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ع��ام��ة واجل���ائ���زة خا�صة 
ال�����ص��م��و ال�صيخ  م��ن ق��ب��ل ���ص��اح��ب 
�صعود بن �صقر القا�صمي .. منوها 
بحر�س �صموه على ت�صجيع اأبنائه 
على االإقبال على كتاب اهلل تعاىل 

حفظا وتالوة واإتقانا.
راأ�����س  اأن ج���ائ���زة  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
اخل��ي��م��ة ل���ل���ق���ران ال���ك���رمي ب����داأت 
يف  ب����دورة  االول  ام�����س  فعالياتها 
ال��ت��ف�����ص��ري قدمها  اأ����ص���ول  ق���واع���د 

املوؤ�ص�صة  عام  مدير  ال�صحي  اأحمد 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
االأمني  �صبيعان  واأح��م��د  للجائزة 
العام للجائزة ونائب رئي�س اللجنة 

العليا املنظمة.
راأ�س  حاكم  ال�صمو  �صاحب  ورحب 
ال�����ص��ي��خ عبيد  ب��ف�����ص��ي��ل��ة  اخل��ي��م��ة 
بالدور  �صموه  م�صيدا   .. اجلابري 
ال����ذي ي�����ص��ط��ل��ع ب���ه ع��ل��م��اء االأم���ة 
وتوجيه  ال�صحيح  العلم  ن�صر  يف 
الت�صامح  ل��ق��ي��م  االم������ة  وار������ص�����اد 
بني  ال�صلمي  وال��ت��ع��اي�����س  وامل��ح��ب��ة 
ب�صنة  ب���ذل���ك  م���ق���ت���دي���ن  ال���ب�������ص���ر 
احلبيب امل�صطفى �صلى اهلل عليه 

القا�صمي والتي ا�صهمت خالل 13 
ت�صجيع  يف  اجلائزة  عمر  من  �صنة 
القراآن  حمل  �صرف  لنيل  الت�صابق 

وحفظه بني ابناء الدولة.
واطلع �صموه من ال�صيخ �صقر بن 
خ��ال��د ب���ن ح��م��ي��د ال��ق��ا���ص��م��ي على 
انطلقت  ال��ت��ي  ف��ع��ال��ي��ات اجل���ائ���زة 
حتى  وت�صتمر  االول  اأم�����س  م�صاء 
28 م��ن ف��رباي��ر اجل���اري وت�صمل 
ون��������دوات  ودورات  حم����ا�����ص����رات 
يقدمها عدد من العلماء وامل�صايخ 
اال�صالمية  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ب��ج��ان��ب امل�����ص��اب��ق��ة ال��ق��ران��ي��ة التي 
����ص���ه���دت م�������ص���ارك���ة وا�����ص����ع����ة من 

ب����ن هندي  ق�����ام حم���م���د ج���م���ع���ة 
رئي�س املجل�س اال�صت�صاري الإمارة 
ال�صارقة يرافقه وفد من املجل�س 
ع��دد من  اإىل  ب��زي��ارة  اال�صت�صاري 
وامل��دار���س يف  ال��دوائ��ر احلكومية 

منطقة وادي احللو .
املجل�س  وف���د  ا���ص��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  اال���ص��ت�����ص��اري 
ال�صويجي ع�صو املجل�س التنفيذي 
الإم����ارة ال�����ص��ارق��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�صيف  وعبداهلل  للتعليم  ال�صارقة 
البلدي  املجل�س  رئي�س  اليماحي 
ملدينة كلباء واأحمد الهورة مدير 
املهند�س  وال�����ص��ي��خ  ك��ل��ب��اء  ب��ل��دي��ة 
ب����ن ماجد  ب����ن ع����ب����داهلل  حم���م���د 
يف  امل��ب��اين  ق�صم  رئي�س  القا�صمي 
االإدارة الهند�صية ببلدية ال�صارقة 
ال�صويجي  حم��م��د  واالإع����الم����ي 
م�����دي�����ر ف�������رع دائ�����������رة ال���ث���ق���اف���ة 
ال�صرقية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  واالإع��������الم 
امل���زروع���ي جنل  وي��و���ص��ف خمي�س 
املجل�س  ع�صو  احللو  وادي  وايل 
اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة وعدد 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م�����دراء  م���ن 

ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ل��ت��ط��وي��ر االإم�����ارة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة 
ال�������ص���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ص���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
ال�صارقة  ل��الحت��اد ح��اك��م  االأع��ل��ى 
اجلهات  ك���اف���ة  م���ع  ت��وا���ص��ل��ه  يف 
باخلدمات  لالرتقاء  واملواطنني 

والوقوف على �صري اإجنازها.
اال�صت�صاري  املجل�س  وف���د  ق���ام  و 
وال�صويجي  ال��ي��م��اح��ي  ي��راف��ق��ه 
الدوائر  ب���زي���ارة  امل������دراء  وك���اف���ة 
احللو  وادي  مبنطقة  احلكومية 
وادي  ����ص���رط���ة  ن��ق��ط��ة  و����ص���م���ل���ت 
اأق�صامها  على  اطلوا  حيث  احللو 
وم���ا ت���وؤدي���ه م��ن خ��دم��ات لراحة 
زاروا  ث����م  وامل����واط����ن����ني  ال����وط����ن 
ل�������وادي احللو  ال�����ص��ح��ي  امل����رك����ز 
وجتولوا  ال�صحة  ل��وزارة  والتابع 
وا�صتمعوا  واأق�����ص��ام��ه  ع��ي��ادات��ه  يف 
العالجية  اخل��دم��ات  ع��ن  ل�����ص��رح 
البلدية  زاروا  بعدها  وال��وق��ائ��ي��ة 
البلدي  املجل�س  رئي�س  و���ص��ارك��وا 
العمال  ب���ت���ك���رمي  ك���ل���ب���اء  مل���دي���ن���ة 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف ال��ب��ل��دي��ة وق�����دروا 

بت�صخري  الكبري  �صموه  واه��ت��م��ام 
ك���اف���ة االإم����ك����ان����ات مل��خ��ت��ل��ف تلك 
الدوائر لتقوم بدورها على اأكمل 
اأك��د حممد جمعه بن  وج��ه حيث 
هندي رئي�س املجل�س اال�صت�صاري 
ح���ر����س ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة على 
اخ��ت��الف دوائ���ره���ا ت��رج��م��ة روؤية 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات 
الق�صايا  بكل  لالهتمام  ال�صارقة 
و�صعيها  امل���واط���ن���ني  ت���ه���م  ال���ت���ي 
ي�صبون  ما  كل  لتحقيق  ال���دوؤوب 
ويحقق  ينفعهم  مب��ا  �صموه  اإل��ي��ه 
م�����ص��ل��ح��ت��ه��م. وت���خ���ل���ل ال����زي����ارة 
اأه��ايل وادي احللو لتلك  مرافقة 
فرحتهم  ع���ن  م��ع��رب��ني  اجل���ول���ة 
�صاكرين  �صموه  باهتمام  الغامرة 
الدائمة  ومتابعته  اه��ت��م��ام��ه  ل��ه 
ل��ت��وف��ري ك���اف���ة اأ����ص���ب���اب ال���راح���ة 
والرخاء لهم . بعدها قام املجل�س 
اال����ص���ت�������ص���اري ي���راف���ق���ه روؤ�����ص����اء 
التعليم  البلدي وجمل�س  املجل�س 
وادي  م��دار���س  ب��زي��ارة  واملرافقني 
مدر�صة  ���ص��م��ل��ت  ال���ث���الث  احل���ل���و 
االأ�صا�صي  للتعليم  احل��ل��و  وادي 

امل��دين مبنطقة  املجتمع  وممثلي 
وادي احللو واأهاليها .

ف�����ي�����م�����ا ������ص�����م وف����������د امل����ج����ل���������س 
اجتبي  م�صبح  علي  اال�صت�صاري 
اال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  نائب 
وب��ط��ي ب��ن خ����ادم وحم��م��د ر�صود 
احل�������م�������ودي وي�����و������ص�����ف ب����احل����اج 
النومان وحميد  املرا�صده وطارق 
�صعيد  واأحمد  ال�صام�صي  بوفيري 
للمجل�س  العام  االأم��ني  اجل���روان 
ال�صيوي  واإ�����ص����الم  اال���ص��ت�����ص��اري 

االإعالمي باملجل�س .
وت��اأت��ي ال��زي��ارة يف اإط��ار الزيارات 
املجل�س  ق���ب���ل  م����ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والتن�صيق  بالتعاون  اال�صت�صاري 
للتوا�صل  احلكومية  اجلهات  مع 
واملوؤ�ص�صات  ال����دوائ����ر  ك��اف��ة  م���ع 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة واالحت���ادي���ة 
وزيارتها  االإم��������ارة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
واالط�������الع ع��ل��ى م���ا ت����وؤدي����ه من 
بجانب  ل���ل���م���واط���ن���ني  خ����دم����ات 
كافة  على  مبا�صر  ب�صكل  الوقوف 
ومتابعة  اجل��ه��ات  تلك  متطلبات 
احليوية  وامل�����ص��روع��ات  اخل��ط��ط 

جهدهم واإخال�صهم .
تلى ذلك قيام الوفد بزيارة مقر 
دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة واالإع�����الم بوادي 
لكافة  ف��ي��ل��م��ا  و����ص���اه���دوا  احل���ل���و 
االأعمال وامل�صاريع واملبادرات التي 
مت تنفيذها من قبل فرع الدائرة 
يف املنطقة ال�صرقية وجهودها يف 
والثقافية  االإع��الم��ي��ة  ال��ن��واح��ي 
و����ص���اه���دوا امل��ك��ت��ب��ة وم����ا ب��ه��ا من 
م��راج��ع واأق�����ص��ام وم���ا ت��ن��ف��ذه من 
برامج . وبعد اجلولة يف الدوائر 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة واالحت���ادي���ة 
ب���وادي احل��ل��و وال��ت��ي اأع���رب فيها 
لدعم  تقديرهم  ع��ن  امل�صئولون 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
القا�صمي  حم���م���د  ب����ن  ���ص��ل��ط��ان 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى لالحتاد  ع�����ص��و 
ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة _ ح��ف��ظ��ه اهلل 
الأب���ن���اء  ورع����اي����ت����ه  دع���م���ه  _ يف 
واإن�صائه  احل���ل���و  وادي  م��ن��ط��ق��ة 
�صل�صلة  يف  ال���دوائ���ر  ت��ل��ك  ل��ك��اف��ة 
توؤدي  التي  امل��راف��ق  من  متكاملة 
الأهايل  وم��ق��درة  جليلة  خ��دم��ات 
برعاية  م�����ص��ي��دي��ن  احل��ل��و  وادي 

•• دبي-وام:

دبي  يف  ال���رباح���ة  م�صت�صفى  ن��ظ��م 
اأهمية  ح�����ول  م��ت��خ�����ص�����ص��ة  ن������دوة 
حت�صني اجلودة وتوثيق االجراءات 
م����ع هيئة  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ص���ري���ري���ة 
الندوة  ت��ن��اول��ت  دب����ي.  ال�����ص��ح��ة يف 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ج����ودة  م��ع��اي��ري 
املتعاملني  ر���ص��ا  حت��ق��ي��ق  وك��ي��ف��ي��ة 
وااله�����ت�����م�����ام ب�������ص���الم���ة امل���ر����ص���ى 
املرافق  م���ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وج��م��ه��ور 
ال�صحية واأهم االج��راءات املعتمدة 
املمار�صات  وب����روت����وك����والت  ع��امل��ي��ا 

تعترب  ال����ن����دوة  ان  اإىل  الف���ت���ا   ..
مماثلة  ن��دوات  �صل�صلة  من  واح��دة 
بهدف  الرباحة  م�صت�صفى  ينفذها 
مبهارات  واالإرت��ق��اء  االأداء  تطوير 
والفنية  والطبية  االإداري��ة  الكوادر 
العاملة يف امل�صت�صفى. وقام الدكتور 
اإدارة  ال��ع��ت��ال م��دي��ر  زك���ري���ا زاك����ي 
بقطاع  ال�صحي  واالعتماد  اجل��ودة 
لهيئة  التابعة  امل�صت�صفيات  خدمات 
حما�صرة  بتقدمي  دب��ي  يف  ال�صحة 
ح������ول اأه����م����ي����ة حت�������ص���ني اجل������ودة 
وال����ت����ي ت��خ��ت�����س مب���ع���اي���ري ج����ودة 
املر�صى  ور���ص��ا  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 

اجلودة  اأن  على  بالرتكيز  املختلفة 
ل��ي�����ص��ت م��ت��وق��ف��ة ع��ل��ى ق�����ص��م معني 
لكنها  و  موؤ�ص�صة  اأي��ة  يف  ذات��ه  بحد 
 . فيها  العاملني  جميع  م�صوؤولية 
ومن جانبها اأو�صحت العنود حممد 
ورئي�صة  اجل���ودة  م�صوؤولة  النقبي 
امل�صتمر يف م�صت�صفى  التعليم  ق�صم 
الرباحة اأن تنفيذ هذه الندوة جاء 
لوحدة  التكميلي  الن�صاط  اإط��ار  يف 
اجل�����ودة وال��ت��ط��وي��ر امل�����ص��ت��م��ر من 
اأجل تاأهيل وتوعية من�صقي اجلودة 
مبفاهيم  امل�صت�صفى  يف  وال��ت��دري��ب 

اجلودة االعتماد ال�صحي.

الطبية.  واالأع���������راف  ال�����ص��ري��ري��ة 
اأقيمت قاعة  ح�صر الندوة يف التي 
العوي�س مب�صت�صفى الرباحة اأحمد 
م�صت�صفى  م���دي���ر  اخل�����دمي  ع��ب��ي��د 
الرباحة والدكتورة �صريفة حممد 
لل�صوؤون  امل���دي���ر  ن��ائ��ب��ة  ال���ع���م���ادي 
من�صقي  مب�صاركة  واملالية  االداري��ة 
م�صت�صفى  يف  وال���ت���دري���ب  اجل�����ودة 
ال���رباح���ة. وق����ال اخل����دمي ان هذه 
التعاون  اإط�������ار  يف  ت����اأت����ي  ال����ن����دوة 
ال�صحة وهيئة  وزارة  امل�صرتك بني 
االرتقاء  اأج��ل  م��ن  دب��ي  ال�صحة يف 
ال�صحية  الرعاية  خ��دم��ات  ب��ج��ودة 

وا�صتعر�س  و�صالمتهم.  واالهتمام 
ال��دك��ت��ور ال��ع��ت��ال اأه����م االج�����راءات 
الطبية  واالأع����راف  عامليا  املتعمدة 
وال�������ربوت�������ك�������والت وامل�����م�����ار������ص�����ات 
حت�صني  يف  ودوره���������ا  ال�������ص���ري���ري���ة 
اخلدمات املقدمة للمر�صى. �صارك 
يف الندوة خم�صة واأربعون من روؤ�صاء 
اجلودة  ومن�صقو  الطبي��ة  االأق�صام 
واالأداري���ني  والفنيني  االأط��ب��اء  من 
ال�����رباح�����ة حيث  م����ن م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
يف  اجل��ودة  عن�صر  توظيف  تناولت 
ومهامهم  املختلفة  ال��ك��وادر  اأعمال 
تخ�ص�صاتهم  ح�����ص��ب  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

ال���ع���الم���ة عبيد  ال�����ص��ي��خ  ف�����ص��ي��ل��ة 
اجل���اب���ري مب�����ص��ارك��ة ح�����ص��د كبري 

م��ن اأئ��م��ة امل�����ص��اج��د وط��ل��ب��ة العلم 
واملهتمني  وامل��خ��ت�����ص��ني  ال�����ص��رع��ي 

وت�صتمر  اجلن�صني  م��ن  واالأه����ايل 
ثالثة اأيام.

بنت  عائ�صة  وم��در���ص��ة  وال��ث��ان��وي 
ع��ث��م��ان وم��در���ص��ة احل�����ص��ني ويف 
�صهدوا  احل���ل���و  وادي  م���در����ص���ة 
الدرا�صية  احل�ص�س  م��ن  ج��ان��ب��اً 
ب��اه��ت��م��ام ���ص��دي��د تفاعل  وت��اب��ع��وا 
ال��ط��ل��ب��ة داخ����ل ال��ف�����ص��ول ومدى 
ا�صتجابتهم للمو�صوعات العلمية 
م���ع طرائق  امل���ق���ررة وجت���اوب���ه���م 
ال�����ص��رح امل��ت��ن��وع��ة امل��ع��ت��م��دة على 
فيما  احلديثة  التدري�س  اأ�صاليب 
اأهمية  ح����ول  احل���دي���ث  ت���ب���ادل���وا 
موؤكدين  ال��ط��الب��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة 
على اأن جميع االأن�صطة ت�صب يف 
الطالب  االأم��ر يف م�صلحة  نهاية 

البدين  ن�����ص��اط��ه  ل���ه  حت��ف��ظ  اإذ 
والذهني، وتنمي مهارات التفكري 
العليا لديه مبا يعود عليه بالنفع 
يف عملية التح�صيل العلمي . ويف 
حيا  عثمان  بنت  عائ�صة  مدر�صة 
احل�����ص��ور اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة من 
املدر�صة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ات  ج��ان��ب 
املدر�صة  اإدارة  حر�س  اإىل  الفتني 
التعليمي  اجل���ان���ب  اإث�������راء  ع��ل��ى 
االأن�صطة  م���ن  ب��ع��دد  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي باتت 
زياراتهم  واخ��ت��ت��م��وا  ب��ه��ا  تتميز 
مدر�صة  يف  بجولتهم  ل��ل��م��دار���س 
االأ�صا�صي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  احل�������ص���ني 

ف�صولها  م����ن  ع������ددا  وت���ف���ق���دوا 
واطماأن  ال��ع��ل��م��ي��ة،  وخم��ت��ربات��ه��ا 
التعليمية وما  العملية  على �صري 
اأفكار  م��ن  امل��در���ص��ة  اإدارة  تتبناه 

تطويرية مبدعة .
اأك��������د حممد  وخ��������الل اجل�����ول�����ة 
املجل�س  رئي�س  هندي  ب��ن  جمعه 
اال���ص��ت�����ص��اري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توثيق 
وتوا�صل  باملدر�صة  البيت  عالقة 
االإدارات  م����ع  االأم���������ور  اأول�����ي�����اء 
املدر�صية واملعلمني من اأجل اإثراء 
يف  وامل�صاركة  التعليمية،  العملية 
تتبنى  التي  والفعاليات  االأن�صطة 

املدار�س تنفيذها.

ويل عهد راأ�ض اخليمة يح�سر حفل زفاف مواطن 

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بدبي توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة كري باي اإير يف اأبوظبي

•• راأ�س اخليمة -وام:

راأ�س  عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو  ح�صر 
اخليمة واملهند�س ال�صيخ �صامل بن �صلطان بن �صقر القا�صمي رئي�س دائرة 
اأم�س  القا�صمي م�صاء  بن �صقر  وال�صيخ �صقر بن حممد  امل��دين  الطريان 
االول احلفل الذي اأقامه ال�صيد �صامل حممد جمعه ال�صحي مبنا�صبة زفاف 

جنله حممد اإىل كرمية ال�صيد علي حممد جمعه ال�صحي يف منطقة وادي 
غليلة براأ�س اخليمة.

واالأهل  واملدعوين  القبائل  واأبناء  امل�صوؤولني  من  عدد  احلفل  ح�صر  كما   
واالأ�صدقاء. 

وق��دم��ت ال��ف��رق��ة احل��رب��ي��ة خ���الل احل��ف��ل االأه���ازي���ج وال��ف��ن��ون االإماراتية 
الرتاثية ابتهاجا بهذه املنا�صبة.

•• دبي-وام:

اإير مذكرة  العاملية للخدمات االإن�صانية و موؤ�ص�صة كري باي  وقعت املدينة 
تفاهم يف اأبوظبي لتفعيل ال�صراكة يف جهود االإغاثة.

و�صيماء  اإي��ر  ب��اي  موؤ�ص�صة كري  رئي�س  بوهزاع  فتحي  كل من  املذكرة  وق��ع 
وذلك  االإن�صانية  للخدمات  العاملية  للمدينة  التنفيذي  املدير  ال��زرع��وين 
والعديد  املتحدة  االأمم  املدينة من منظمات  اأع�صاء  بح�صور ممثلني عن 

من ال�صركات املحلية وال�صركاء يف العمل االإن�صاين.
اال�صتجابة  جم��ال  يف  امل�صرتك  العمل  اأ�ص�س  على  التفاهم  م��ذك��رة  تن�س 
االإغاثة  جمال  يف  امل�صتقبلي  التعاون  اأ�ص�س  وت�صع  االإن�صانية  للم�صاعدات 
اال�صتجابة  وفعالية  ك��ف��اءة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  ل��دع��م 
اجلوية  االإن�صانية  امل�صاعدات  �صحنات  ودع��م  ت�صهيل  خالل  من  االإن�صانية 
اال�صتجابة  يف  العاملني  املدينة  اأع�صاء  مع  والتن�صيق  االت�صال  وحت�صني 
بال�صراكة مع  االإن�صانية واإج��راء دورات تدريبية متعلقة بالعمل االإن�صاين 
2008 من قبل ال�صيد فتحي  اإير عام  املدينة. تاأ�ص�صت موؤ�ص�صة كري باي 
التنفيذي لطريان ماك�صم�س بدعم م�صرتك من  واملدير  الرئي�س  بوهزاع 
قبل اأع�صائها املوؤ�ص�صني �صركة اأبوظبي للمطارات اأداك واالحتاد للطريان 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  و�صركاوؤه كمبادرة من  وه��ادف  اأرامك�س  و 
بهدف تخفي�س التكاليف و زيادة فعالية النقل واخلدمات اللوج�صتية فمن 
خالل هذا النموذج �صتعمل �صركات الطريان و�صركات اخلدمات اللوج�صتية 

على خدمة املوردين لتح�صني حياة املاليني من خالل التربع اإما بتوفري 
الهبوط  امل��ن��اول��ة ور���ص��وم  ال��ت��ن��ازل ع��ن  اأو  التكاليف  ب��اأق��ل  رح���الت ج��وي��ة 

واملواقف اأو خ�صم اأ�صعار الوقود.
اإير تكت�صب زخما ومركزا مرموقا من  اإن موؤ�ص�صة كري باي  وقال بوهزاع 
خالل اأهدافها امل�صرتكة مع �صركائها وميكن ملثل هذه ال�صراكات واملبادرات 
االإن�صانية اأن مت�صي قدما من خالل تعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام 

واخلا�س.
مقر  اأك���رب  ه��ي  دب��ي  يف  االإن�صانية  للخدمات  العاملية  امل��دي��ن��ة  ان  وا���ص��اف 
لوج�صتي للخدمات االإن�صانية يف العامل بوجود 50 منظمة اإن�صانية عاملة 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حرم  برئا�صة  املدينة  مقر  من 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي �صمو االأمرية 
واملنظمات  املتحدة  االأمم  ملنظمات  املدينة  توفر  حيث  احل�صني  بنت  هيا 
االإن�صانية الدولية وال�صركات التجارية مرافق التخزين والدعم اللوج�صتي 

وخدمات اأخرى كالتدريب.
وقالت �صيماء الزرعوين ان هذه االإتفاقية تعك�س هدف رئي�س جمل�س اإدارة 
املدينة العاملية للخدمات االإن�صانية �صمو االأمرية هيا بنت احل�صني واملتمثل 
امل�صاعدات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  جميع  مل�����ص��اع��دة  ال�����ص��راك��ات  تفعيل  يف 
اإىل من هم يف حاجة لها ب�صرعة وكفاءة م�صرية اىل ان  االإن�صانية لت�صل 
وال�صراكة مع موؤ�ص�صة  االإن�صاين  للمجتمع  ا�صتثنائية  املدينة توفر من�صة 

كري باي اإير �صت�صاعد املدينة على تقدمي االأف�صل يف امل�صتقبل.
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جامعة المارات تنظم ندوة حول املحكمة اجلنائية الدولية بني القانون واملمار�سةحاكم عجمان يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان املغفور له ثامر �سعيد �سلمان
•• عجمان-وام:

اأدى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان عقب 
�صالة الظهر اليوم �صالة اجلنازة يف م�صجد ال�صيخ زايد مبنطقة اجلرف 
يف عجمان على جثمان املغفور له ثامر �صعيد �صلمان نائب رئي�س جامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجيا الذي انتقل اإىل جوار ربه يوم اأم�س االول اإثر 
األيم. واأدى ال�صالة اإىل جانب �صموهما .. �صمو ال�صيخ عبداهلل بن  حادث 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية وال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم 
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�صيخ  واالإداري���ة  املالية  لل�صوؤون  عجمان 
رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية بعجمان وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 

ماجد  الدكتور  ال�صيخ  ومعايل  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
بن �صعيد النعيمي رئي�س الديوان االأمريي بعجمان ومعايل الدكتور اأنور 
الفقيد  اأ�صقاء  اإىل جانب  لل�صوؤون اخلارجية  الدولة  وزير  حممد قرقا�س 
وذويه. كما اأدى ال�صالة ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني ومديرو الدوائر املحلية 

واالحتادية واملواطنون واأبناء اجلاليات العربية املقيمة.
و�صيع جثمان الفقيد عقب ال�صالة اإىل مقربة اجلرف حيث ووري الرثى 

.. وح�صر مرا�صم الدفن �صمو ال�صيوخ وذوو الفقيد وامل�صيعون.
وتقدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي و�صمو ال�صيخ عمار 
ا�صقاء  اىل  املوا�صاة  و�صادق  العزاء  بخال�س  وامل�صيعون  النعيمي  حميد  بن 
اأن يتغمده بوا�صع رحمته  .. داعني اهلل  الفقيد وذويه بهذا امل�صاب اجللل 

واأن ي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان.

•• العني -وام:

التا�صع  يف  املتحدة  العربية  االم���ارات  بجامعة  القانون  كلية  تنظم 
ع�صر من فرباير اجلاري ندوة علمية قانونية حتت عنوان املحكمة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ب��ني ال��ق��ان��ون وامل��م��ار���ص��ة واإجن�����ازات وحتديات 

واآفاق.
وتاأتي الندوة مبنا�صبة الذكرى ال�صنوية لتاأ�صي�س املحكمة اجلنائية 
الدولية ويف اإطار تنفيد �صيا�صة اجلامعة باالهتمام بالبحث العلمي 
منظمة  مع  بالتعاون  باجلامعة  القانون  كلية  عمادة  من  ومببادرة 
حتالف مع املحكمة اجلنائية الدولية ومنظمة ت�صاموتا االإ�صت�صارية 

القانونية االأمريكية.

وقال الربوفي�صور جا�صم علي �صامل ال�صام�صي عميد كلية القانون 
الرابطة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  يف 
فيها  �صي�صارك  الندوة  ان  ال��دويل  القانون  ومعاهد  لكليات  العاملية 
الدكتور علي را�صد النعيمي مدير جامعة االم��ارات والذي �صيلقي 
ك��ل��م��ة االف��ت��ت��اح و���ص�����ص��ي��ارك ف��ي��ه��ا ك��ذل��ك ن��خ��ب��ة م���ن اخل�����رباء من 
بع�س  اإىل  اإ�صافة  االأمريكية..  املتحدة  والواليات  االأورب��ي  االإحت��اد 
�صتناق�س  الندوة  ان  القانون  كلية  عميد  واأ���ص��اف  العرب.  اخل��رباء 
ال�صرعية واالخت�صا�س الق�صائي  ثالثة حماور رئي�صة االأول حول 
للمحكمة اجلنائية الدولية والثاين حول املحكمة اجلنائية الدولية 
والوطن العربي واملحور الثالث حول االأثر الرادع للمحكمة اجلنائية 

الدولية على العدالة الدولية . 

مبادرة عالج قلوب الأطفال وامل�سنني تبداأ املرحلة الثالثة للك�سف املبكر عن الأمرا�ض القلبية بعجمان 

طبية عجمان تنظم دورة ملعلمي مدار�س عجمان حول التعامل مع الطالب امل�سابني بال�سكري

حمد ال�سام�سي: لبد من ت�سكيل جلنة بني منطقتي عجمان الطبية والتعليمية للتوعية من الأمرا�ض املزمنة

•• عجمان-وام:

بداأت مبادرة عالج قلوب االأطفال وامل�صنني براجمها التطوعية للك�صف 
اإم���ارة عجمان  املبكر عن االأم��را���س القلبية ل��دى االأط��ف��ال يف م��دار���س 
بال�صراكة مع االحتاد الن�صائي العام وجمعية اأم املومنني وجمل�س االباء 
وباإ�صراف  التعليمية  وبالتن�صيق مع منطقة عجمان  باالمارة  واملعلمني 
الربنامج  اإط��ار  يف  احلملة  وتاتي  للقلب.  العاملية  االإماراتية  املجموعة 
الوطني للوقاية من االأمرا�س القلبية  وقاية  والتي تهدف يف الدرجة 
ورفع  لالأطفال  والوقائية  ال�صحية  الرعاية  اف�صل  تقدمي  اىل  االأوىل 
املبكر الكت�صاف  الك�صف  يف  الفاعلة  للم�صاركة  اال�صر  بني  الوعي  درج��ة 
احلاالت املر�صية القلبية يف مراحل مبكرة وعالجها يف الوقت املنا�صب 
من  ع��دد  يف  احلملة  تنفيذ  وي��اأت��ي   . ال�صحية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق 
لقوافل  واملجتمعية  ال�صحية  امل���ب���ادرات  اىل  ا���ص��اف��ة  عجمان  م��دار���س 
املر�صية يف  احل��االت  لعالج  وعامليا  التطوعية حمليا  الطبية  االم��ارات 
اإقباال كبريا  مراحل مبكرة جتنبا حلدوث امل�صاعفات. ولقي الربنامج 
من اأولياء االمور الذين حر�صوا على اإجراء الفحو�صات املجانية للك�صف 
املبكر عن االمرا�س القلبية اخللقية اأو الغري خلقية والتي ي�صرف عليها 
نخبة من املتخ�ص�صني يف طب وجراحة القلب. وثمنت ال�صيخة عزة بنت 
اإم��ارة عجمان جهود  يف  واملعلمني  االب��اء  رئي�س جمل�س  النعيمي  را�صد 
الكوادر الطبية التطوعية امل�صاركة يف حملة الك�صف املبكر عن االمرا�س 
ملبادرة  الطبي  الفريق  القلبية لدى االطفال. واكدت خالل لقائها مع 

وجراحية  عالجية  برامج  من  تقدمه  ما  خالل  من  ودوليا  والوقائية 
الآالف من مر�صى القلب يف العديد من الدول فقدمت منوذجا مميزا 
للعمل االإن�صاين التطوعي الطبي الذي يحتذى به من قبل املوؤ�ص�صات 
الفريق  اأج��ري  اأخ��رى  جهه  وم��ن  وعامليا.  حمليا  والتطوعية  ال�صحية 
يف  االبتدائية  املرحلة  طلبة  م��ن  للع�صرات  فحو�صات  للحملة  الطبي 
املحطة الثالثة و�صيوا�صل فريق احلملة يف اإجراء الفحو�صات الالزمة 
اإمارة عجمان والتي تركز على الفح�س  للطلبة يف خمتلف املدار�س يف 
االلكلينيكي والفح�س التخ�ص�صي والذي ي�صمل تقيم القلب با�صتخدام 
القلب  نب�س  قيا�س  اىل  اإ�صافة  القلب  وتخطيط  ال�صونار  تكنولوجيا 
وقيا�س  التنف�س  دورات  وع���دد  وال�صغط  ال���دم  يف  االوك�صجني  ون�صبة 
الطول والوزن واجراء فحو�صات اخرى يتم من خاللها معرفة احلالة 
ال�صحية للقلب. وجتدر اال�صارة اىل اأن احلملة ال تقت�صر على الربامج 
الربنامج  خالل  من  توعوية  برامج  ت�صمل  بل  والوقائية  الت�صخي�صية 
حما�صرات  يت�صمن  وال���ذي  توعية   االم��را���س   م��ن  للتوعية  الوطني 
وور�س عمل موجه لالطفال ل�صرح وظائف القلب عن طريق جم�صمات 
وعر�س فيلم وثائقي عن ف�صيلوجيا القلب واأف�صل طرق الوقاية ب�صكل 
املراحل  خمتلف  م��ن  االأط��ف��ال  م��ن  كبري  اإق��ب��ال  يلقي  وال���ذي  مب�صط 
ا�صتكماال ملبادرة عالج قلوب االأطفال وامل�صنني  العلمية. وتاأتي احلملة 
التي قدمت خدماتها العالجية واجلراحية والوقائية املجانية لالالف 
من املر�صى حمليا وعامليا واأجريت ما يزيد على 3000 عملية قلب يف 

خمتلف دول العام.

باإمارة  واملعلمني  االب��اء  جمل�س  حر�س  وامل�صنني  االطفال  قلوب  ع��الج 
يف  االهمية  من  لها  ملا  احلملة  الجن��اح  الدعم  كل  تقدمي  على  عجمان 
زيادة الوعي باأهم االأمرا�س القلبية ا�صافة اىل ما يقدمه من تقنيات 
حديثة ت�صاعد على الك�صف املبكر عن االمرا�س القلبية لدى االطفال 

واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  املجتمعية  ب��ال�����ص��راك��ات  م�صيدة 
وامل�صوؤولية  االجتماعي  التالحم  مفهوم  م��ن  انطالقا  ربحية  وال��غ��ري 
التي حققتها مبادرة  اأنها تتابع عن قرب االجن��ازات  املجتمعية. وقالت 
التوعوية  حمالتها  خ��الل  م��ن  حمليا  وامل�صنني  االط��ف��ال  ق��ل��وب  ع��الج 

•• عجمان ـ حممد بدير 

ال�صكر  ع����ن  ت��ع��ل��م  ����ص���ع���ار   حت����ت 
و�صاعدين  اإفتتح �صعادة حمد ترمي 
الطبية  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر 
ال��ت��ي نظمها  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورة 
م��رك��ز م�����ص��ريف ال�����ص��ح��ي، والتي 
ت�صتهدف معلمي مدار�س عجمان 
م�صاعدة  كيفية  ع��ل��ى  لتعريفهم 
الطالب امل�صابني بال�صكري خالل 
ت��واج��ده��م ب���امل���دار����س، ج���اء ذلك 
واالبحاث  لل�صكري  را�صد  مبركز 
عائ�صة  ب���ح�������ص���ور   ، ب���ع���ج���م���ان 
التغذية  ادارة  م��دي��رة  ال�����ص��ريي 
وال�صحة املدر�صية بوزارة الرتبية 
مركز  مديرة  الرياي�صه  وعائ�صة   ،
والدكتور   ، ال�����ص��ح��ي  م�����ص��ريف 
�صامل بايل مدير ال�صحة املدر�صية 
امل��ه��ريي مدير  ، وع���ب���داهلل ح��م��د 
من  وع��دد  ال�صحي  املدينة  مركز 
امل��م��ر���ص��ني وال��ف��ن��ي��ني وع����دد من 

املعلمني مبدار�س عجمان.
عجمان  م��ن��ط��ق��ة  م����دي����ر  وق�������ال 
يف  الطبية  اخل��دم��ات  اإن  الطبية، 
النماذج  م��ن  اأ���ص��ب��ح��ت  االم������ارات 
الرائدة وال �صيما يف جمال رعاية 
والتطعيمات  والطفولة  االأمومة 
وااله�����ت�����م�����ام ب�������ص���ح���ة االأط�����ف�����ال 
اأن مر�س  ول��ك��ن مب��ا   ، وال�����ص��ب��اب 
فهذا  ظاهرة  اليوم  اأ�صبح  ال�صكر 
يدعو للعمل بجدية لن�صر التوعية 
املجتمع  اأف�������راد  ب���ني  وال��ت��ث��ق��ي��ف 

وال�صحة  ال��ت��غ��ذي��ة  ادارة  م��دي��رة 
ومن  الرتبية  وزارة  اأن  املدر�صية 
بتنفيذ  تقوم  التغذية  ادارة  خالل 
التوعوية  ال����ربام����ج  م���ن  ال���ع���دد 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة امل����دار�����س ، 
توعية  ح��م��الت  بتنفيذ  وق��ي��ام��ه��ا 
ح�������ول ����ص���ح���ة ال����ق����ل����ب وع����الق����ة 
املعدية  ب�����االأم�����را������س  ال�������ص���م���ن���ة 
ال���وزارة  ق��ام��ت  كما   ، ال�صكر  مثل 
ب��ا���ص��ت��ح��داث امل���ل���ف االل���ك���رتوين 
الطلبة  اأع���داد  وح�صر   ، للطالب 
اأم����را�����س مزمنة  ل��دي��ه��م  ال���ذي���ن 
عاملية  م��ع��اي��ري  و����ص���ع  وك���ذل���ك   ،
ومتابعة   ، امل��در���ص��ي��ة  للمقا�صف 
تطبيقها ب�صكل عملي مع املدار�س 
لوائح  وو�صع   ، امل��وردة  وال�صركات 
 ، ال�صريي  واأ�صافت  للمخالفات. 
اأنه مت برنامج النظافة ال�صخ�صية 
واأكدت   ، االأوىل  للحلقة  للطالب 
الرتبية  وزارة  اه����ت����م����ام  ع���ل���ى 
بالتو�صيات التي �صتخرج بها هذه 
ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ع��م��ل على 
مع  والتن�صيق  بالتعاون  تطبيقها 

وزارة ال�صحة.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م���اج���دة زكي 
مبركز  ال�����ص��ك��ري  ع��ي��ادة  م�صئولة 
العلمي  واملن�صق  ال�صحي  م�صريف 
ياأتي  ال��دورة  اأن عقد هذه  للدورة 
م�صتمر  ت���وع���وي  ب��رن��ام��ج  ���ص��م��ن 
ال�صحي،  م�صريف  مركز  به  يقوم 
ويهدف لتعليم العاملني يف احلقل 
م�صاعدة  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

الطالب امل�صابني بال�صكري خالل 
واعطاء   ، ب���امل���دار����س  ت���واج���ده���م 
الطالب  لهوؤالء  الكاملة  الفر�صة 
كافة  على  للح�صول  وال��ط��ال��ب��ات 
بقية  م��ث��ل  التعليمية  اخل���دم���ات 
اأن بع�س  ل��وح��ظ  ، الن  زم��الئ��ه��م 
امل��ع��ل��م��ني وب�����ص��ب��ب ع����دم وع����ي ال 
امل�صابني  ال�����ط�����الب  ي�������ص���رك���ون 
االن�صطة  ب��ع�����س  يف  ب��ال�����ص��ك��ري 
املحافظة  ب���ح���ج���ة  ال���ري���ا����ص���ي���ة 
ت�����ص��ور غري  وه���ذا  ع��ل��ى �صحتهم 

�صحيح.
كما اأك���دت ال��دك��ت��ورة م��اج��دة على 
بني  ال�صحي  ال��وع��ي  ن�صر  اأهمية 
ال��ط��الب وت��وف��ري ال��دع��م النف�صي 
ل��ه��م ���ص��واء م��ن ق��ب��ل امل��ع��ل��م��ني اأو 
الطالب غري امل�صابني حتى  يكون 
الطالب امل�صابني بال�صكري �صواء 

مثل اطالب العاديني.
االوقات  مبراعاة  ماجدة  وطالبت 
ال�صكري  ط��الب  بها  ي�صاب  ال��ت��ي 

بال�صماح  �صحية  م�صاعفات  م��ن 
لهم ب��اخل��روج ل���دورات امل��ي��اه دون 
حالتهم  اح��ت��اج��ت  اذا  اح��راج��ه��م 
ال�صحية ذلك ، مع اأهمية تدريب 
على  الريا�صية  ال��رتب��ي��ة  معلمي 
�صيما  وال  الطالب  مراقبة  كيفية 
اأث��ن��اء ه��ب��وط ال�����ص��ك��ري ، وتوفري 
ال�����ص��ك��ري وحقن  اأج���ه���زة ق��ي��ا���س 
وتدريب  ب��امل��دار���س  اجل��ل��وك��اج��ون 
اعطائها  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ل��م��ني 
ل���ل���ط���الب امل�������ص���اب���ني ب��ال�����ص��ك��ر ، 
وكذلك تدريب م�صريف احلافالت 

املدر�صية على ذلك.
ال���الال من  ال��دك��ت��ور ا�صامه  واأك���د 
قيام  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
بال�صكري  امل�������ص���اب���ني  ال����ط����الب 
، وع�����دم عزل  ال���ب���دين  ل��ل��ن�����ص��اط 
اأث����ن����اء ح�ص�س  ال���ط���الب  ه������وؤالء 
اىل  ال���ري���ا����ص���ة  الن   ، ال���ري���ا����ص���ة 
لتن�صيط  ����ص���رورة  ك��ون��ه��ا  ج��ان��ب 
اجل�����ص��م ف��ه��ي ك��ذل��ك ت��ع��م��ل على 

ل��دى من  النف�صي  ل��ت��وازن  اي��ج��اد 
ميار�صها.

خلف  فاطمة  ق��دم��ت  جانبها  م��ن 
الطبية  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  م����ن 
ابنه  م�������ص���اب  اأم������ر  ويل  جت���رب���ة 
كيفية  م���و����ص���ح���ة   ، ب���ال�������ص���ك���ري 
التعامل من خالل جتربة واقعية 
مع �صرح املعوقات التي قد تواجه 
وخا�صة  ال�صكري  ب�صبب  اال���ص��رة 
ب��امل��راح��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���ي من 
املعلمني  بع�س  تفهم  ع��دم  اأهمها 
لطبيعة الطالب امل�صابني بال�صكر 
، وكذلك عدم توفر اأدوية ال�صكر يف 
اجلرعات  اعطاء  وكيفية  املدار�س 

املنا�صبة للطالب.
وت�صمنت الدورة التدريبية كذلك 
حما�صرة حول كيفية دعم م�صاب 
األ��ق��ت��ه��ا ���ص��ل��وى احل�صن  ال�����ص��ك��ري 
ال�صحة  بق�صم  النف�صية  املعاجلة 
النف�صية مب�صت�صفى ال�صيخ خليفة 

بن زايد.

وال�صيما طلبة املدار�س الذين هم 
اأم��ل ه��ذا الوطن ، وحم��ل اهتمام 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ن  وم��ت��اب��ع��ة 
ب�صحة  ن��ه��ت��م  اأن  ي��ج��ب  ل��ذل��ك   ،

اأجيال الوطن.
ت�������ص���ك���ي���ل جل����ن����ة م�������ص���رتك���ة بني 
م���ن���ط���ق���ت���ي ع����ج����م����ان ال���ط���ب���ي���ة 

والتعليمية
وطالب حمد ترمي مدير منطقة 
جلنة  بت�صكيل  ال��ط��ب��ي��ة  ع��ج��م��ان 
عجمان  منطقتي  ب��ني  م�����ص��رتك��ة 
التعليمية  وع���ج���م���ان  ال���ط���ب���ي���ة 
ال�صحية  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����ص��ر  ه��دف��ه��ا 
باالأمرا�س املزمنة وخا�صة مر�س 
ي�صكل ظاهرة  اأ�صبح  الذي  ال�صكر 

وا�صحة حتى بني االطفال و�صغار 
ال�صن ، على اأن يتم اختيار اع�صاء 
ال��ل��ج��ن��ة م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف احلقل 
ال��ط��ب��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي وك���ذل���ك من 
اأول��ي��اء االأم���ور ، تعمل  يرغب من 
تغطي  وا�صحة  عمل  ب��رام��ج  وف��ق 
، وموؤكدا  املدار�س بعجمان  جميع 
م��ن��ط��ق��ة عجمان  ا���ص��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
اللجنة  ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى دع���م ه���ذه 
اأجهزة  وتوفري  الب�صرية  بالكوادر 
املدار�س  طلبة  لدى  ال�صكر  قيا�س 
�صتقوم  ال��ذي  العمل  اأن  باعتبار   ،
به هذه اللجنة ميثل اأهمية كربى 
يف خ��دم��ة ال��وط��ن واحل��ف��اظ على 

�صحة اأبناءه.

ك��م��ا ���ص��دد ح��م��د ال�����ص��ام�����ص��ي، على 
املقا�صف  م�����ص��اك��ل  ح���ل  �����ص����رورة 
ال�صحي  امل�صدر  لتكون  املدر�صية 
ال�صليم البنائنا ، وتاليف ال�صلبيات 
املقا�صف  م���ن���ه���ا  ت����ع����اين  ال����ت����ي 
امل��در���ص��ي��ة ال��ي��وم ، الن واق���ع هذه 
ب�صورته  م��ر���س  غ���ري  امل��ق��ا���ص��ف 
ط��ال��ب حمد  كما   ، احل���ايل  ودوره 
ترمي ال�صام�صي ب�صرورة االهتمام 
حتتاج  التي  االجتماعية  بالفئات 
اىل رعاية خا�صة وتوفري اخلدمة 

النوعية لهم يف املدار�س.

حمالت وبرامج لتثقيف الطلبة
ال�صريي  ع��ائ�����ص��ة  ق��ال��ت  ب���دوره���ا 

�سرطة اأبوظبي حتقق اأمنية طفل من ذوي الحتياجات اخلا�سة لي�سبح �سابطا  
•• اأبوظبي-وام:

اأمنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ح��ق��ق��ت 
الق�صعوري  اأح��م��د  حمد  الطفل 
اأبوظبي  م���رك���ز  م���ن  ���ص��ن��ة   14
لرعاية وتاأهيل ذوي االحتياجات 
اخل��ا���ص��ة ال��ت��اب��ع مل��وؤ���ص�����ص��ة زايد 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة االإن�����ص��ان��ي��ة باأن 
ي�����ص��ب��ح ���ص��اب��ط��ا مل���دة ي���وم واحد 
وارت�����دى ال���زي ال�����ص��رط��ي برتبة 

وقام  اأب��وظ��ب��ي  ب�����ص��وارع  ميدانية 
ل�صائق  بتحرير خمالفة مرورية 

خمالف. 
وا���ص��ت��ق��ب��ل امل���ق���دم ���ص��ع��ي��د ح�صني 
االإدارة يف  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اخل��اج��ة 
بالزي  وه��و  حمد  الطفل  مكتبه 
ال�����ص��رط��ي وم��و���ص��ح ب��رت��ب��ة نقيب 
رئي�صة  املبارك  حمد  وداد  برفقة 
وحثه  امل��رك��ز  يف  االأن�صطة  �صعبة 
والتميز  درا�صته  يف  التفوق  على 

نقيب وقام باالأعمال التي يوؤديها 
عنا�صر ال�صرطة. 

وج������ال ال���ط���ف���ل ال���ن���ق���ي���ب  حمد 
اأحمد الق�صعوري يف اإدارة االإعالم 
العامة  لالأمانة  التابعة  االأم��ن��ي 
جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  ملكتب 
وتعرف  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء 
االأق�������ص���ام  يف  ال���ع���م���ل  اآل����ي����ة  اإىل 
واالأفرع يف االإدارة وا�صتقل اإحدى 
جولة  يف  امل�����روري�����ة  ال�����دوري�����ات 

لزمالئه  ق��دوة  ليكون  حياته  يف 
وق��دم ل��ه هدية ع��ب��ارة ع��ن جهاز  

اأي باد  ودرعا تذكارية. 
واأعرب الطفل  حمد  عن �صعادته 
بتحقيق اأمنيته فيما قدمت وداد 
املبارك �صكرها للقيادة ال�صرطية 
اأم��ن��ي��ة  ح��م��د  وترجمة  لتحقيق 
دور  م���ث���م���ن���ة  ح���ل���م���ه حل���ق���ي���ق���ة 
اهتمامها  يف  ال�صرطية  ال��ق��ي��ادة 
املبادرات  ب��دع��م  وال��ب��ال��غ  الكبري 

االإن�صانية. وكانت القيادة العامة 
درج��ت على  اأبوظبي قد  ل�صرطة 
االأطفال  بع�س  اأم��ن��ي��ات  حتقيق 

لظروف خا�صة.
خم�صة  اأم���ن���ي���ة  ح���ق���ق���ت  ح���ي���ث   
ليوم  �صباطا  يكونوا  ب��اأن  اأط��ف��ال 
واحد وهم خليفة جديد ال�صحي 
الغافري  �صعيد  ع��ل��ي  وع���ب���داهلل 
عبد  وفي�صل  البدري  وم�صطفى 

اهلل ونايف طارق بدر خمي�س.

امل�ساركون يف ور�سة العمل الدولية يطلعون على امل�ساريع البيئية يف كلباء
ملتابعة تطبيق  الباحثني  امل�صتمر بني  التوا�صل  يف حتقيق 

اال�صرتاتيجيات والتو�صيات املقرتحة.
قد  ال�صارقة  يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  وكانت 
العمل  ور�صة  اليوم اخلتامي جلل�صات  نظمت على هام�س 
اجلزيرة  �صبه  يف  احل��ي��وي  التنوع  على  للحفاظ  الدولية 
ال��ع��رب��ي��ة وب��ح�����ص��ور ���ص��ع��ادة ه��ن��ا ���ص��ي��ف ال�����ص��وي��دي رئي�س 
الهيئة رحلة بيئية �صياحية اىل منطقة احلفية وحممية 
اأ�صجار القرم يف مدينة كلباء الإطالع اع�صاء الوفود على 
وت�صم  ال�صياحي.  كلباء  م�صروع  لتنفيذ  االأوىل  اخلطوة 
حم��م��ي��ة ا���ص��ج��ار ال��ق��رم ا���ص��خ��م غ��اب��ات ا���ص��ج��ار ال��ق��رم يف 
املنطقة باال�صافة اىل عدد من املناطق االأثرية املتواجدة 
�صمن امل�صروع اجلاري اعادة تاأهيلها حيث ابدى االأع�صاء 
ال�صمو  ل�صاحب  و�صكرهم  اعجابهم  الور�صة  يف  امل�صاركني 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
بامل�صاريع  اهتمام  م��ن  يوليه  مب��ا  ال�صارقة  حاكم  االع��ل��ى 
املنهج  اول��وي��ات  �صمن  ت��ن��درج  وال��ت��ي  البيئية  ال�صياحية 
البيئية  املناطق  �صون  يف  ال�صارقة  ملدينة  اال�صرتاتيجي 
وخا�صة املحميات الطبيعية التي تاتي يف مقدمة اولويات 
ال��رح��ل��ة بجولة  امل�����ص��ارك��ون يف  ���ص��م��وه. وح��ظ��ي  اهتمامات 
مم��ت��ع��ة ب��ني اأ���ص��ج��ار ال��ق��رم يف ال�����ص��اح��ل ال�����ص��رق��ي لتميز 
بيئتها اجلبلية وتنوعها احليوي واحتوائها على الكائنات 
احلية النادرة من الطيور املائية مثل البل�صون والرفراف 
املطوق والقاوند االأبي�س املهدد باالنقرا�س وال�صحلية ذات 
االأ�صابع الطويلة وال�صالحف اخل�صراء التي تواجه خطر 
التي  الغيل  حممية  بزيارة  اجلولة  واختتمت  االنقرا�س. 
تتميز بتنوعها احليوي االثري لوجود قلعة الغيل االأثرية 

فيها والتي جتعل من املكان حتفة طبيعية واثرية.

•• ال�صارقة-وام:

الرابعة  الدولية  بالور�صة  امل�صاركة  الوفود  اع�صاء  اأو�صى 
ع�����ص��ر ل�����ص��ون ال��ت��ن��وع احل���ي���وي يف ب��ي��ئ��ات ���ص��ب��ه اجلزيرة 
واال�صرتاتيجيات  العمل  تب�صيط خطط  ب�صرورة  العربية 
باالنقرا�س  املهددة  الطيور  انواع  املتبعة يف جمال حماية 
والعمل  ب�صهولة  تطبيقها  فر�صة  اجلميع  ام��ام  يتيح  مما 
تهديدها  درج��ة  على  بناءا  اول��وي��ات  �صمن  تنفيذها  على 
ينظمها  التي  الور�صة  اأعمال  ختام  يف  ذلك  جاء  باخلطر. 
العربية  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  واإك��ث��ار  حماية  م��رك��ز  �صنويا 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع  ب��االن��ق��را���س  امل���ه���ددة 
الطبيعية يف ال�صارقة. وتو�صعت الور�صة هذا العام يف عملية 
�صبه  منطقة  لت�صمل  باالنقرا�س  املهددة  للطيور  التقييم 
�صمت  ا�صيا  غرب  دول  يف  عدة  ومناطق  العربية  اجلزيرة 
تعديل  عن  ا�صفر  مما  وفل�صطني  ولبنان  و�صوريا  ال��ع��راق 
التي  الطيور  اأن��واع  لبع�س  اجلغرايف  والتوزيع  للخرائط 
وتو�صلت  املناطق اجلديدة.  تواجدها يف عدد من  لوحظ 
نتائج تقييم 364 نوعا من الطيور اىل ت�صنيف 52 منها 
بو�صف ال تنطبق اأي تتكاثر فقط على حدود �صبه اجلزيرة 
يف  باالنقرا�س  مهددة  طيور  �صمن  ان��واع  و�صبعة  العربية 
م��رح��ل��ة ح��رج��ة ل��ل��غ��اي��ة م��ن اخل��ط��ر وث��الث��ة يف مرحلة 
وتقع  التهديد  م��ن  قريبة  مرحلة  يف  نوعا  و28  اخلطر 
باقي االنواع يف مرحلة اخلطر املتذبذب. واأكد امل�صاركون 
للم�صاركة  املحليني  ال�صكان  ام��ام  املجال  فتح  اهمية  على 
�صون  جت��اه  والتزامهم  فهمهم  يعزز  مما  مقرتحاتهم  يف 
تنظيم  ا�صتمرارية  اهمية  على  موؤكدين  الفطرية  احلياة 
مهما  دورا  تلعب  حيث  املقبلة  ال�صنوات  يف  الور�صة  اعمال 
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العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/3180  عمايل جزئي                   
����س.ذ.م.م    جمهول حمل االقامة   اىل املحكوم عليه  /1-  اجلندي لل�صيانة العامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/13 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ عطية عبدالرحمن عطية عبدالرحمن بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
درهما(  وث��م��ان��ون  وت�صعة  مائة  وث��م��اين  ال��ف  )خم�صون  دره��م   50.889 مبلغ  للمدى 
حلكم-  تنفيذا  عند  يكن-  مامل  نقدا  يقابلها  مبا  او  ملوطنه  عودته  بتذكرة  والزمتها 
ملتحقا بخدمة رب عمل اخر، والزمت الطرفني باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعي 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعدا  ورف�صت  منها  ن�صيبه  من 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا العمايل                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/445  مدين جزئي                   
اىل املحكوم عليه  /1-  عا�صم �صالح احمد التاي جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2012/12/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
مبلغ   للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ل��وت��اه  احمد  �صعيد  اب��راه��ي��م  ل�صالح/ 
409700 درهم ) اربعة وت�صعة الف و�صبعمائة درهم( مع الفائدة عن هذا املبلغ بواقع 
9% تبدا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2012/6/19 وحتى متام ا�صداد على اال جتاوز 
درهم  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعى  والزمت  به  املق�صي  املبلغ 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2012/1165  جتاري كلي                     

نعلنكم  االق��ام��ة   غ���زال   جمهول حم��ل  املحكوم عليه  /1-  م�صعب عبدالعليم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2012/12/13 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�صالح/ طالل حممد �صطام الربازي فلهذه اال�صباب. حكمت املحكمة مبثابة 
ي��وؤدي للمدعى مبلغ وق��دره 125.000 دره��م مائة  بان  املدعى عليه  بالزام  احل�صوري 
تاريخ 2007/6/20  بواقع 9% من  القانونية  الفائدة  الف درهم مع  وخم�صة وع�صرون 
وحتى متام ال�صداد، مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صروفات و 1000 درهم مقابل 
ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�����س م��ا ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.    حكما مبثابة احل�����ص��وري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2011/1668  جتاري كلي                     

اىل املحكوم عليه  /1-  الربكة انف�صتمنت ليمتد جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2012/6/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/ احمد بن عبداهلل بن احمد العوذيل بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا  للمدعى 
و�صتون  وت�صعمائة ثالثة  مليون  )اثنني  درهم(   2.963.310( وقدره  مبلغ  بالت�صامن 
بامل�صاريف ومبلغ  بالت�صامن  املدعى عليهما  الزام  الف وثالثمائة وع�صرة درهم( مع 
ال��ف دره��م مقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�صت م��اع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.   حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 

ق�صم الق�صايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/820  ا�صتئناف مدين
اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -�صدبار غول با�صا جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�صتاأنف /مي ب�صري البلة عبدالرحمن قد ا�صتاأنف القرار/ 
بتاريخ  ك��ل��ي  م���دين   2012/269 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  احل��ك��م 
 2013/2/27 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�صه  وح��ددت   2012/8/15
يقت�صي  وعليه   )ch2D.17( بالقاعة    �صباحا   10.00 ال�صاعة 
�صتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/820  ا�صتئناف مدين

يازخان جمهول حمل  ن��وارين ج��ول  / 1 -حمبوب  امل�صتاأنف �صده  اىل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /عادل عي�صى حممود عي�صى عن نف�صه وب�صفته 
جمال  ومي��ث��ل��ه:  عي�صى  ع���ادل  مثنى  ال��ق��ا���ص��ر-  اب��ن��ه  على  طبيعي  وىل 
حممد عقيل ال�صيد حممد القري�صي قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
لها  وح��ددت   2012/8/15 بتاريخ  كلي  مدين   2012/269 رقم  بالدعوى 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  املوافق 2013/2/27  جل�صه يوم االربعاء 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   )ch2D.17(

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1358  ا�صتئناف جتاري

االقامة  حم��ل  جمهول  ح   م  ���س  ف��ورم  -�صتيل   1  / �صده  امل�صتاأنف  اىل 
وميثله:  ���س(  م  د  م   ( كوموديتي  ان��د  ميتال  /ه��اي��رد  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
عبدالرحمن ح�صن حممد املطلوع    قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بتاريخ 2012/10/16 وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2011/1930 جت��اري   
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة  املوافق 2013/2/20  جل�صه يوم االربعاء 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   )ch2D.19(

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
مذكرة   اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/582  ا�صتئناف عقاري
 -2 �����س.ذ.م.م  العقارية  للو�صاطة  -�صري�س   1  / �صدهم  امل�صتاأنف  اىل 
 10 دي  �صركة   -4 منان  من�صور  منان   -3 �صلطان  قا�صم  حممد  ح�صني 
ايه دبليو اف انف�صتمنت ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف 
/او�صا �صونيل ابهي �صانداين وميثله: نا�صر مال اهلل حممد غامن  قد 
كلي  عقاري   2009/376 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف 
بتاريخ 2012/10/21 وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة )ch1B.10( وعليه يقت�صي ح�صوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
مذكرة  اعادة   اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/214  ا�صتئناف عقاري
ليمتد  القاب�صة  العقارية  مكا�صب  -�صركة   1  / �صدهما  امل�صتاأنف  اىل 
2- �صركة رويف ليك فيو ليمتد جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف 
ا�صتاأنف  نا�صر مال اهلل حممد غامن قد  ا�صبي مينو وميثله:  /�صادري 
بتاريخ  كلي  عقاري   2011/768 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2012/4/3 وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12 ال�صاعة 
10.00 �صباحا بالقاعة )ch1B.10( وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1082  ا�صتئناف مدين
جمهول  دي��دم��ان  اوي���ن  ج��وه��ان  -لي�صرت   1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /ايليجانت لل�صناعات �س ذ.م.م قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2011/1153 مدين 
املوافق  كلي  بتاريخ 2012/12/9 وح��ددت لها جل�صه يوم  االثنني 
2013/3/4 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة )ch2D.17( وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا.
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1504 تنفيذ جتاري
)ذ.م.م(   العامة  للتجارة  زاجرو�س  جبل  �صركة  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
2- ب��ي��زن م�����ص��ي��ح  ج��ه��ان��دي��دة جم��ه��ويل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ بنك �صادرات ايران فرع �صوق مر�صد وميثله: ابراهيم حممد 
احمد حممد القا�صم   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28914701.61( درهم اىل طالب 
االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1570 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة م�صاريع راديا)ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة 
حممد  ابراهيم  وميثله:  اي��ران  ���ص��ادرات  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
احمد حممد القا�صم   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )247645.48(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
االج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1306 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- �صعيد ر���ص��ا ك���رمي ���ص��ك��ري ك���رد اح��م��د  جمهول 
اي���ران ف��رع �صوق  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/ بنك ���ص��ادرات 
اأق��ام عليك  القا�صم   قد  ابراهيم حممد احمد حممد  مر�صد وميثله: 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2721550.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1263 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- تيموتهي جو�صيف بري�صيلي�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �س �س لوتاه العقارية ذ.م.م وميثله: ح�صني علي 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  لوتاه  عبدالرحمن 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34444( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/85 بيع عقار مرهون
االقامة مبا  زاده  جمهول حمل  املنفذ �صده/1- م�صطفى حممد  اىل 
ان طالب التنفيذ/ بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله: ع�صام 
االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  التميمي  الفا�صلي  حمادي  عبداالمري 
بتاريخ 2013/2/5 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة )5.859.355.67 درهم  
تالل  املنطقة:  ال��ره��ن  حم��ل  ال��ع��ق��ار  بيع  واال  اع���اله  التنفيذ  ملف  يف 
قدم   5.812.00 العقار  م�صاحة   -1235 االر���س   رقم  الثالثة-  االم��ارات 

مربع( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن.
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/340 ا�صكالت جتارية
مو�صوع الق�صية: ا�صكال يف التنفيذ رقم 2004/1460 تنفيذ احكام لوقف 
عبداهلل  ���ص��ده/1-  امل�صت�صكل  اع��الن��ه  -امل��ط��ل��وب  التنفيذية  االج�����راءات 
مو�صوع  االق��ام��ة.  حمل  جمهول  احلمر   �صلطان  عبدالرحمن  ابراهيم 
املوافق 2013/2/17  بانه قد حتددت جل�صة يوم االحد  االع��الن: نعلنكم 
ch1B.6للنظر يف اال�صكال اعاله والتي  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
يف الق�صية رقم 2012/1987 جتاري كلي ابوظبي

للتجارة  تك�صون  �صد:  االو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا�س  ات�س  بنك   : من  املرفوعة 
واآخ��رون  وحيث انه وقد مت ندب اخلبري امل�صريف/ ح�صني �صامل الها�صمي يف 
وال�صيد/  ذ.م.م  للتجارة  ال�صادة/ تك�صون  الدعوى اعاله. وعليه يعلن كل من 
املزمع عقده وذلك  ال��رزاق حممد هاين املحمد حل�صور اجتماع اخلربة  عبد 
وذل��ك مبكتبنا  ال�صاعة 7.30 م�صاء  املوافق 2013/2/13 يف مت��ام  االرب��ع��اء  ي��وم 
بنف�س  للمفرو�صات  وانرتيز  للهدايا  ال�صديق  بجانب  حمدان  �صارع  بابوظبي 
بناية االم��ارات الدولية لل�صرافة بناية حا�صر املريخي الطابق االول الرجاء 
املحدد وتقدمي مالديكم من م�صتندات ويف حالة تخلفكم  املوعد  احل�صور يف 

عن احل�صور فان اخلربة �صوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات.
اخلبري امل�صريف
ح�صني �صامل الها�صمي 

اعــــالن اجتماع خربة
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    

اعالن انذار عدىل بالن�صر
 املنذر : حمد بن احمد بن على فاتك خرمي ) �صعودي اجلن�صية(

املنذر اليهما : 1- يو�صف حممد زمان احمد اآل علي ) اماراتي اجلن�صية(
2- موؤ�ص�صة القطوف لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة.

يكلف املنذر املنذر اليهما بالوفاء بقيمة ال�صيك البالغة 315.000 درهم خالل 
املنذر �صوف  ال�صداد  فان  اي��ام من تاريخ هذا االع��الن. ويف حالة عدم  خم�صة 
وامل�صاريف  الر�صوم  الزامكم  م��ع  ال��الزم��ة  القانونية  االج����راءات  كافة  يتخذ 

ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل  

حمكمة ال�صارقة البتدائية-الحتادية 
الكاتب العدل ال�صارقة 

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الق�صية رقم 2011/5748 مدين كلي  
اىل املدعى عليه/امين حلمى ابراهيم عليان- اردنى اجلن�صية  حيث ان 
املدعي: خالد حممد يو�صف بو خما�س قد اأقام عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله، وقد ورد تقرير اخلبري املنتدب بالدعوى. لذلك 
الثامنة والن�صف  ال�صاعة  يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة يف متام 
من يوم 2013/3/11 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية 

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الق�صية رقم 2011/5749 مدين كلي  
اىل املدعى عليه/امين حلمى ابراهيم عليان- اردنى اجلن�صية  حيث ان 
املدعي: خالد حممد يو�صف بو خما�س قد اأقام عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله، وقد ورد تقرير اخلبري املنتدب بالدعوى. لذلك 
الثامنة والن�صف  ال�صاعة  يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة يف متام 
من يوم 2013/3/11 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية 

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/304   

حمل  )جمهول  فيليب�س   كينادي  اليه:او�صكار  املنذر  )����س.م.ع(   امل�صرق  املنذر/بنك 
االقامة(  اىل املنذر اليه: او�صكار كينادي فيليب�س يكلفك املنذر بنك امل�صرق )�س.م.ع( 
ب�صداد مبلغ 1.205.235.51 )مليون ومائتان وخم�صة االف ومائتان وخم�صة وثالثون 
درهم اماراتي و 51 فل�س( مبوجب عقد القر�س املوؤرخ يف 2008/6/17 خالل ثالثني 
االجراءات  قانون  من   )144( امل��ادة  الحكام  �صندا  االخطار  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  من  يوما 
املدنية. ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة، 
فان املخطر �صيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�صرة اجراءات نزع ملكية ال�صقة 
رقم )1303( مبنى مارينا �صيل رقم )1( الواقع على قطعة االر�س رقم) 142(، منطقة 
مر�صى دبي ، دبي االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�صالح املخطر وحجزها وبيعها 

وفق القوانني ال�صارية يف هذا ال�صاأن.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/253   

املنذرة/عائ�صه عادل املغربي
 املنذر اليها:موؤ�ص�صة البلوط االحمر للمقاوالت 

الكائن    302 رق��م  املكتب  ايجار  ب��دل  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة   
املبالغ  ال�صطوة  مبنطقة   334-2257 رقم  االر���س  قطعة  على  املقامة  بالبناية 
املرت�صدة بذمتها وقدرها 41.831 درهم ما ي�صتجد وذلك خالل )30( يوم من 
تاريخ ن�صر هذا االنذار، واال فان املنذرة �صوف ت�صطر اىل اللجوء اىل اللجنة 
واملطالبة  دب��ى  ببلدية  االي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات  يف  بالف�صل  اخلا�صة  الق�صائية 
التام  االخ��الء  تاريخ  حتى  امل�صتحق  االيجار  وب��دل  بامل�صتاجرة  العني  باخالء 

وحتملكم الر�صوم وامل�صاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/305   

املنذر/بنك امل�صرق )�س.م.ع(  املنذر اليهما:1( ال�صيد: �صيد علي �صيد عبدالرحيم نوروزي فر 2( 
ال�صيد/�صيد امني �صيد عبدالرحيم نوروزي فر )جمهول حمل االقامة(  اىل املنذر اليهما::1( 
ال�صيد: �صيد علي �صيد عبدالرحيم نوروزي فر 2( ال�صيد/�صيد امني �صيد عبدالرحيم نوروزي 
امل�صرق )���س.م.ع( ب�صداد مبلغ 825.895.46)ثمامنائة وخم�صة وع�صرون  املنذر بنك  فر يكلفكم 
امل��وؤرخ يف  القر�س  فل�س(   مبوجب عقد   46 و  اماراتي  دره��م  وت�صعون  الفا وثمامنائة وخم�صة 
امل���ادة )144( من  ت��اري��خ ن�صر ه��ذا االخ��ط��ار �صندا الح��ك��ام  2006/3/4خ�����الل ثالثني يوما م��ن 
قانون االج��راءات املدنية. ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما 
املذكورة، فان املخطر �صيتخذ االجراءات القانونية الالزمة ملبا�صرة اجراءات نزع ملكية ال�صقة 
رقم )4304( مبنى او�صن هايت�س )1( الواقع على قطعة االر�س رقم) 47(، منطقة مر�صى دبي ، 
دبي االمارات العربية املتحدة واملرهونة ل�صالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�صارية 

يف هذا ال�صاأن.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
 اعالن بال�صند التنفيذي يف الق�صية التنفيذية  رقم 2012/1423 )تنفيذ جتاري (

من  �صدك  �صدر  قد  بالن�صر    : عنوانه  خ��ريي  ا�صماعيل  خمي�س  ابراهيم  �صده/  املنفذ  اىل 
وق�صي  الوطني  را�س اخليمة  ل�صالح/بنك  رقم 2012/124  االبتدائية حكم  ابوظبي  حمكمة 
حكم املحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 16.125.37 درهم والفوائد 
التاأخريية عن ر�صيد ا�صل الدين البالغ قدره 13.679.59 درهم بواقع 3% �صنويا من تاريخ رفع 
الدعوى يف 2012/1/26 وحتى ال�صداد التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي 
املوقع على اموال املدعى عليه مبوجب االمر على عري�صة رقم 2012/134 م�صتعجل ابوظبي 
يف حدود مبلغ 16.125.37 درهم والزمت املدعى عليه امل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة 
املذكور،  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ذلك من طلبات. ومبا  ماعدا  ورف�صت 
ودفع الر�صم املحدد لذلك لذا عليك القيام احلكم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن كما نخطرك بانه حتديد جل�صة 2013/2/28 حل�صورك بادارة التنفيذ ال�صاعة )8.30( 
�س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور ف�صتتخذ يف حقك االجراءات القانونية 

املنا�صبة. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/15
القا�صي/ ماجد عز الرجال 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
       ادارة التنفيذ
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•• دبى-وام:

ب��ن على  ���ص��ل��ط��ان  ا���ص��ت�����ص��اف جمل�س 
العوي�س �صعادة حمد اأحمد الرحومى 
يف  االحت���ادى  الوطنى  املجل�س  ع�صو 
اط���ار ال��ل��ق��اء ال�����ص��ه��رى ال���ذي يعقده 
املجل�س خالل اال�صبوع االول من كل 

�صهر.
واط����ل����ع ال����رح����وم����ى خ�����الل زي����ارت����ه 
الذى  ال�صور  معر�س  على  للمجل�س 
اف��ت��ت��ح م���وؤخ���را اي���ذان���ا ب���اع���ادة احياء 
العوي�س  ع��ل��ى  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  جم��ل�����س 
احلياة  ف���ى  ك��ب��ريا  دورا  ل��ع��ب  ال����ذى 
ف���ى حياة  ال��ث��ق��اف��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة 
�صلطان العوي�س ..وا�صتمع ل�صرح من 
ال�صور  العوي�س حول  بن حميد  على 
يحتوي  ال��ذي  املعر�س  ي�صمها  التى 
والوثائق  ال�صور  من  جمموعة  على 
التى توؤرخ حلياة عمه �صلطان العوي�س 
وجتار  اأع��م��ال  رج��ال  من  ومعا�صريه 
واأدب����اء كما ت���وؤرخ جل��ان��ب م��ن احلياة 

االقت�صادية فى دبى.
�صلطان  جمل�س  فى  احلديث  وت��ن��اول 
بن على العوي�س تاريخ املجل�س والدور 
�صلطان  ح��ي��اة  ف��ى  لعبه  ال���ذى  ال��ه��ام 
من  الكثريين  على  وتاأثريه  العوي�س 

رواده.
الذى  ل��ل��دور  �صرحا  الرحومى  وق��دم 
االحتادى  ال��وط��ن��ى  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم 
ف����ى م��ن��اق�����ص��ة ال��ق�����ص��اي��ا ال���ت���ى تهم 
ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني وح��ر���س اع�صاء 

باملواطنني  االل���ت���ق���اء  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
خا�صة فى مثل هذه املجال�س للتعرف 
تهمهم  ال��ت��ى  والق�صايا  االم���ور  على 
واملقرتحات واالفكار فى اطار التفاعل 
..م�صيدا  وامل���واط���ن���ني  امل��ج��ل�����س  ب���ني 
الذى  واالقت�صادى  الثقافى  ب��ال��دور 
الذى  العوي�س  �صلطان  جمل�س  لعبه 
ا�صدقائه  من  الكثريون  ي��رت��اده  ك��ان 
واملهتمني بالثقافة واالدب اىل جانب 

رجال االعمال والتجار.
واأ�صاد الرحومى باعادة احياء جمل�س 
���ص��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س وق�����ال اع��ت��ق��د ان 
نقطة جتمع  �صنة ح�صنة ومتثل  هذه 
ك�صلطان  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ل�����ص��رية  وت���ذك���ر 

بنوا  والذين  عا�صروه  وم��ن  العوي�س 
وا���ص�����ص��وا و���ص��اه��م��وا ف���ى ال��ك��ث��ري من 
امل�صاريع العلمية والبحثية والثقافية 
جوائز  وتاأ�صي�س  بالدولة  واخل��ريي��ة 
ثقافية ر�صخت مكانتها حمليا وعربيا 
���ص��ع��ي��ا م��ن��ه ل��ت��ك��رمي امل��ث��ق��ف��ني على 

امل�صتويني العربى واملحلى  .
ب��ان ه��ذا املجل�س يعترب نواة  واأ���ص��اف 
مو�صحا   .. للتذاكر  للتباحث  وفكرة 
بان ال�صور التى ي�صمها املعر�س توؤرخ 
ل�صخ�صية قدوة كان لها تاثريها فى 
وتربز  والثقافية  االقت�صادية  احلياة 
فى  وم�����ص��اه��م��ت��ه��م  االج���ي���ال  ت�صل�صل 
الذين  ودور اخللف  املجاالت  خمتلف 

قبل  من  املجل�س  ه��ذا  احياء  يعيدون 
بجهود  ل��ل��ت��ع��ري��ف  اجل���دي���د  اجل���ي���ل 

موؤ�ص�صه ورواده ب�صكل معا�صر.
الوطنى  املجل�س  ع�صو  �صعادة  واأ���ص��ار 
مل��ث��ل هذا  زي���ارات���ه  ان  االحت�����ادى اىل 
تهدف  املجال�س  م��ن  وغ���ريه  املجل�س 
ال��وط��ن ون�صر  اب��ن��اء  م��ع  التفاعل  اىل 
بنظام  والتعريف  الربملانية  الثقافة 
ناق�صه  وم��ا  ون�صاطه  املجل�س  وع��م��ل 
واملواطن  الوطن  ق�صايا  من  املجل�س 
ال��ت��وا���ص��ل مع  .. م��و���ص��ح��ا ����ص���رورة 
افكارهم  اىل  واال���ص��ت��م��اع  امل��واط��ن��ني 
ومقرتحاتهم ومايرغبون فى اي�صاله 

للمجل�س ب�صاأن ق�صاياهم.

•• ابوظبي-وام:

الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص���اء  ي���وج���ه 
ال�صابعة  اجلل�صة  خ��الل  االحت���ادي 
الثاين  ال���ع���ادي  ان���ع���ق���اده  دور  م���ن 
اخلام�س  الت�صريعي  ال��ف�����ص��ل  م��ن 
الثالثاء  يومي  يعقدها  التي  ع�صر 
معايل  برئا�صة  املقبلني  واالأرب��ع��اء 
حم��م��د اأح��م��د امل���ر رئ��ي�����س املجل�س 
احلكومة  مل��م��ث��ل��ي  اأ����ص���ئ���ل���ة  ث���الث���ة 
ت���ت���ع���ل���ق ب���ال�������ص���ح���ة وال�������ص���ي���اح���ة 
واالإق��ت�����ص��اد. وي��وج��ه ���ص��ع��ادة اأحمد 
حممد ال�صام�صي �صوؤاال اإىل معايل 
وزير  العوي�س  حممد  عبدالرحمن 
املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة 
اإن�صاء  ح��ول  باالإنابة  ال�صحة  وزي��ر 
 .. الدوائية  للرقابة  احتادية  هيئة 
النعيمي  ويوجه �صعادة علي عي�صى 
ب�صفته  العوي�س  معايل  اإىل  �صوؤاال 
رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الوطني 
ت�صجيع  ح����ول  واالآث�������ار  ل��ل�����ص��ي��اح��ة 
امل���واط���ن���ني ع��ل��ى ال�����ص��ي��اح��ة داخ���ل 
الدولة وخارجها فيما يوجه �صعادة 
حمد اأح��م��د ال��رح��وم��ي ���ص��وؤاال اإىل 
معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
وزير االقت�صاد حول دور الوزارة يف 
�صعادة  وق��ال   . ال�صلع  اأ�صعار  تثبيت 
ال�صام�صي مبا اإن الدواء يعترب من 
تاأثري  ول��ه  احلياة  م�صتلزمات  اأه��م 
ك��ب��ري ع��ل��ى �صحة االإن�����ص��ان مل���اذا ال 
الوزراء  على جمل�س  االق��رتاح  يتم 
للرقابة  احت����ادي����ة  ه��ي��ئ��ة  اإن�������ص���اء 
التجارب  ببع�س  اأخ����ذا  ال��دوائ��ي��ة 
االإقليمية والدولية يف هذا ال�صاأن..
التجاري  ال���غ�������س  اأن  اإىل  م��ن��ب��ه��ا 
تفاقمت  ع��امل��ي��ة  م�صكلة  ال���دوائ���ي 
االآون���ة االأخ���رية وتوجد �صركات  يف 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��ع�����ص��ب��ي��ة يف اخل����ارج 
حت���ت���ال ع��ل��ى ق���وان���ني ال���رق���اب���ة يف 
الدولة فتورد منتجات لها اإدعاءات 

ط���ب���ي���ة غ�����ري م�������ص���ن���ودة ب���رباه���ني 
وجود  اإىل  م�صريا  علمية..  واأدل����ة 
ال�صحة  وزارة  �صجلتها  خم��ال��ف��ات 
بحق من�صاآت �صحية و�صركات اأدوية 
ومنتجات  �صحية  خل��دم��ات  ت���روج 
الدولة.  بها يف  دوائية غري م�صرح 
النعيمي  عي�صى  علي  �صعادة  وق���ال 
ال�صوؤال  ط���رح���ه  م���ن  ي���ه���دف  اأن�����ه 
امل����ب����ادرات التي  اال���ص��ت��ي�����ص��اح ع���ن 
يقوم بها املجل�س الوطني لل�صياحة 
واالآث��ار من اأجل ت�صجيع املواطنني 
الدولة  داخل وخارج  ال�صياحة  على 
حدد  االحت����ادي  ال��ق��ان��ون  اأن  �صيما 
بتن�صيط  امل��ج��ل�����س  اخ��ت�����ص��ا���ص��ات 
داخليا  ال�صياحة  وتنمية  وت��روي��ج 
وخارجيا .. داعيا اإىل �صرورة اإعطاء 
يف  واملقيمني  للمواطنني  االأول��وي��ة 
عرو�س  على  وح�صولهم  االإم���ارات 
الفنادق  يف  ل���الإق���ام���ة  ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة 
ال�صياحية  وامل����راف����ق  وامل��ن��ت��ج��ع��ات 
هناك  اأن  اإىل  واأ�صار  الدولة.  داخ��ل 
�صكاوى متكررة من ارتفاع تكاليف 
الغرف  واأ���ص��ع��ار  الفندقية  االإق��ام��ة 
بالن�صبة لل�صياحة الداخلية مقارنة 
ي��اأت��ي من  ال��ذي  االأج��ن��ب��ي  بال�صائح 
اأ�صعار  ت��ع��د  ح��ي��ث  ال����دول����ة  خ�����ارج 
للغاية  منخف�صة  الفندقية  الغرف 
بالن�صبة لهم مقارنة باالأ�صعار التي 
الداخلي  ال�����ص��ائ��ح  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح�����ص��ل 
عند احلجز بفنادق الدولة وهو ما 
كبري  تراجع  اإىل  النهاية  يف  ي��وؤدي 
النعيمي  وقال  الداخلية.  لل�صياحة 
املجل�س  دور  ع���ن  �صي�صتف�صر  ان���ه 
الوطني لل�صياحة واالآثار يف متثيل 
ال���دول���ة يف اخل����ارج وال���رتوي���ج لها 
ال�صعيد  على  الدولية  االأ���ص��واق  يف 
اأن  اإىل  م���������ص����ريا  اخل��������ارج��������ي... 
املدونة  ون�صر  باعتماد  ق��ام  املجل�س 
ال�صادرة  ال�صياحة  الآداب  العاملية 
العاملية  ال�����ص��ي��اح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن 

وال���ت���ي ت��ن�����س يف اإح������دى م���واده���ا 
واأهمية  ال�����ص��ي��اح��ة  يف  احل����ق  ع��ل��ى 
العائلية  ال�صياحة  وت�صهيل  ت�صجيع 
و���ص��ي��اح��ة ال�����ص��ب��اب وال��ط��ل��ب��ة وكبار 
ال�صن و�صياحة املعاقني اإال اأنه برزت 
تذاكر  قيمة  ارت��ف��اع  هما  م�صكلتان 
خارج  بال�صفر  للراغبني  ال��ط��ريان 
خارجها  االأ���ص��ع��ار  اأن  حيث  ال��دول��ة 
اأقل بكثري لت�صل يف بع�س االأحيان 
لن�صف قيمة التذكرة داخل الدولة 
ال�صياحة  م��ن��ه��ا  ت��ع��اين  وم��ع��وق��ات 
االأولوية  اإعطائها  وع��دم  الداخلية 
ال��ت�����ص��وي��ق اجل��ي��د. وم���ن جانبه  يف 
الرحومي  اأح��م��د  حمد  �صعادة  ق��ال 
يف  امل�صتهلك  حماية  اإدارة  اأن  رغ��م 
مراقبة  ت���ت���وىل  االإق���ت�������ص���اد  وزارة 
احلد  على  وتعمل  االأ���ص��ع��ار  ح��رك��ة 
الدولة  اأ�صواق  اأن  اإال  ارتفاعها  من 
االأ�صعار  يف  وا���ص��ح��ة  زي���ادة  �صهدت 
خالل الفرتة االأخ��رية .. مت�صائال 
ال���دور االإل��زام��ي للتجار الذي  ع��ن 
ت��ق��وم ب���ه ال�������وزارة ل��ت�����ص��ح��ي��ح هذه 
االأو����ص���اع  . واأو���ص��ح ال��رح��وم��ي اأن 
ال�صلع  اأ���ص��ع��ار  يف  امل�صتمرة  ال��زي��ادة 
توؤثر مبا�صرة على العائالت خا�صة 
من ذوي الدخل املحدود مما يوؤدي 
واإث��ق��ال كاهلها  االأ���ص��ر  م��ع��ان��اة  اإىل 
بامل�صاريف ب�صبب عدم قدرتها على 
الكرمية  احل��ي��اة  متطلبات  ت��وف��ري 
امل��وردي��ن يف  اإىل ان حتكم  واأ���ص��ار   .
توريد �صلع معينة �صاهم يف �صهولة 
ال�����ص��ع��ري��ة التي  ال����زي����ادات  ف���ر����س 
يطلبها املوردون على املنتجات �صواء 
بن�صب  �صنوية  زي����ادات  ف��ر���س  ع��رب 
عبوات  ح��ج��م  ت��غ��ي��ري  اأو  حم�����دودة 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ب��امل��ح��ت��وى ن��ف�����ص��ه مع 
اأن��ه �صيطالب  االأ�صعار. وق��ال  زي��ادة 
االأ�صعار من خالل  بتثبيت  ال��وزارة 
الب�صاعة  ال�صعر على  و�صع مل�صق 
اأنواعها الأن االأ�صعار تعتمد  بجميع 

حيث  امل�صرتي  جن�صيبة  على  االآن 
ح�صب  ال�صعر  بتغيري  التاجر  يقوم 
اجلن�صية فتجد االأ�صعار تختلف بني 
املواطنني والوافدين وال�صياح ولكل 
جن�صية �صعر معني ويوجد فروقات 
عدم  اأن  موؤكدا  ال�صعر...  يف  كبرية 
اإ�صكاليات  اأح�����د  االأ����ص���ع���ار  ت��ث��ب��ي��ت 
واأ�صار  امل�����ص��ت��ه��ل��ك.  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة 
�صرحت  ال���وزارة  اأن  اإىل  الرحومي 
مثل  �صتنخف�س  االأ���ص��ع��ار  اأن  قبيل 
االأع����ي����اد وال����ع����ودة ل��ل��م��دار���س ومل 
زيادة.  �صهدنا  بل  انخفا�صا  نلحظ 
ر�صالة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  ي��ط��ل��ع  ك��م��ا 
طلب  تت�صمن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ����ص���ادرة 
املوافقة على مناق�صة مو�صوع حول 
�صاأن  يف  الدولية  املوؤ�ص�صات  تقارير 
الدولة ويف بند م�صروعات القوانني 
الواردة من احلكومة يحيل املجل�س 
جلانه  اإىل  االحت���������ادي  ال���وط���ن���ي 
ل�صنة  احت��������ادي  ق����ان����ون  م�������ص���روع 
واملن�صاآت  امل�����ص��اري��ع  ب�����ص��اأن   2013
من  ورد  وامل���ت���و����ص���ط���ة  ال�������ص���غ���رية 
احلكومة بتاريخ 29 يناير املا�صي. 
امل��ج��ل�����س م�����ص��روع قانون  وي��ن��اق�����س 
  383 م��ن  يتكون  ال���ذي  ال�صركات 
مادة ويهدف اإىل مواكبة التطورات 
ودعم  والعاملية  املحلية  االإقت�صادية 
�صيا�صة التنوع واالإنفتاح االإقت�صادي 
التقارير  بند  االإم���ارات. ويف  لدولة 
املجل�س  يطلع  اللجان  من  ال���واردة 
تقرير  ع��ل��ى  االحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
جلنة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف 
تو�صيات  ح����ول  ال��ع��ام��ة  وامل����راف����ق 
م���و����ص���وع  ���ص��ي��ا���ص��ة ب���رن���ام���ج زاي���د 
ن��اق�����ص��ه املجل�س  ال����ذي  ل��الإ���ص��ك��ان  
انعقدت  التي  ال�صاد�صة  جل�صته  يف 
امل��ا���ص��ي ووافق  ي��ن��اي��ر   22 ب��ت��اري��خ 
ع��ل��ى ع����دد م���ن ال��ت��و���ص��ي��ات حوله 
بع�س  اللجنة الإدخ��ال  اإىل  واأحالها 

التعديالت عليها. 

•• ابوظبي-وام: 

مبنا�صبة  خا�صا  ع���ددا  ال��وط��ن  درع  جملة  ا���ص��درت 
اأيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  رع��اي��ة  ي��ق��ام حت��ت  ال����ذي   2013
ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة القائد 
الفرتة  امل�صلحة  حفظه اهلل  خالل  للقوات  االأعلى 
اأبوظبي  ف��رباي��ر اجل���اري يف  مركز   21  -17 م��ن 
ل��ل��م��ع��ار���س  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات 
املعر�س  من  االأوىل  ال��دورة  انعقدت  وق��د  امل�صلحة. 
الأول مرة عام 1993 لي�صبح اأكرب معر�س  ثالثي 
و�صمال  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقتي  يف  اخل���دم���ات  
كل عامني  يقام  ال��ذي  املعر�س  اأفريقيا حيث ميثل 
من�صة  متميزة  تعمل على تاأ�صي�س وتقوية العالقات 
بني الوزارات وال�صركات واجلهات التجارية والقوات 
و�صرورة  القوية  احل��اج��ة  وت��ع��زز  العاملية.  امل�صلحة 
املحليني  ال���ع���ار����ص���ني  وح�������ص���ور  امل���ع���ر����س  ان���ع���ق���اد 
الفر�صة  ه���ذه  م��ن  ي�صتفيدون  ال��ذي��ن  وال��دول��ي��ني 
اأهمية هذا املعر�س الذي ولد عمالقا والذي مينح 
اأكرب الفر�س لكبار الالعبني وامل�صاركني مبنتجاتهم 
تو�صلوا  ال��ت��ي  التقنيات  اأح���دث  لعر�س  ال��دف��اع��ي��ة 
 20 خ��ربة  من  وباال�صتفادة  مبتكراتهم.  مع  اإليها 
عاما يحتفظ املعر�س مبكانته الرائدة التي حققها 

يف عر�س ال�صناعية الدفاعية املختلفة والتطويرات 
واإدارة الربامج احلديثة وذلك للمتابعة والتالوؤم مع 
التوجيهات ال�صناعة اجلديدة حيث تزدحم اأجنحة 
ال��دول بعرو�س عديدة من منتجات  االأنظمة غري 
ال�صناعة  ع��رو���س  اأي�صا يف  ت��واج��ده��ا  م��ع  امل��اأه��ول��ة 
متميزة  مكانة  ذا  يظل  وال���ذي  البحرية  الدفاعية 
معا  ليمثال  الدفاعية  املنتجات  معر�س  مع  بعمله 
وت��ع��م��ل موؤ�ص�صة   امل�����ص��رتك��ة.  ال��دف��اع��ي��ة  ال��ع��رو���س 
توازن  املخت�صة يف اال�صتثمارات على توفري املهارات 
ال�صناعات  لقطاع  واالأنظمة  واملنتجات  واخل���ربات 
 2013 وهي من كبار من يرعون معر�س ايدك�س 
. وقال �صالح املرزوقي مدير املعر�س ي�صرنا كثريا 
التي  ت���وازن   دائ��م��ا م��ن   امل�صاندة  اأن��ن��ا نح�صل على 
بداية  امل��ع��ر���س منذ  م��ع  واإ����ص���رار  ب��ق��وة  ظلت تقف 
اأن الدعم وامل�صاندة التي نح�صل عليها  ظهوره كما 
ال��رائ��دة  حمليا ودول��ي��ا  متثل نقطة  من املنظمات 
يف  للعمل  نتطلع  ك��م��ا  امل��ع��ر���س  جن���اح  يف  االرت���ك���از 
�صراكة قوية مع  ت��وازن  يف دورات املعر�س القادمة 
واإلقاء  ل��ع��ر���س  ب���ق���وة  ال���ت���واج���د  وت��ق��وي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
االأ�صواء على ال�صناعات الدفاعية . ويف هذا ال�صياق 
���ص��رح ���ص��ي��ف ع��ل��ي امل���رزوق���ي م��دي��ر االت�������ص���االت يف  
الدافع  املعر�س مبثابة  تعترب  املوؤ�ص�صة  ب��ان  ت��وازن  
وبكل فروعها كما تفخر  الطموح  املركزي  والداعم 

عامني  كل  االأنظار  وتتجه  الدائم  اإ�صنادها  بتقدمي 
حيث ينظر متخذو القرارات جلهة تواجدهم وهي 
اأبوظبي حيث ياأتون لتتاح لهم الفر�س حيث تعمل  
ت��وازن  على تطوير وجذب ال�صراكات طويلة االأمد 
وال��ت��ي ت��ت��م م��ع ال��ق��ادة ال�صناعيني ح���ول ال��ع��امل . 
وينتظر ملئات ال�صركات ال�صناعية الدفاعية املحلية 
م�صاحة  �صغل  متعاقدة  ���ص��رك��ات  وبينهم  وال��ع��امل��ي��ة 
12 �صالة  35.000 مرت مربع ومتثل  ت�صل اىل 
اأم����ا املنطقة  ع��ر���س وذل����ك ل��ع��رو���ص��ه��م اجل���دي���دة 
اخل��ارج��ي��ة وامل���وج���ودة خ����ارج ك��اب��ي��ت��ل ب����الزا فتربز 
مالمح  املركز االإعالمي  و �صاالت  العر�س واأمكنة 
حني  يف  العار�صني  و�صاليهات  اخلارجية  العرو�س 
امل�صاركني يف  االأوىل جتهيز منطقة  ال�صالة  تتم يف 
املعر�س الأول مرة حيث جتتذب هذه املنطقة اأعدادا 
ومتابعة  لروؤية  يتطلعون  الذين  ال��زوار  من  كبرية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة وال���ت���ي ت��ع��ر���س الأول م���رة يف 
معر�س ايدك�س . اأما منطقة  االأنظمة غري املاأهولة  
فهي مو�صعة لعرو�س االأنظمة غري املاأهولة وبينها 
اأن دول ال�صرق  ب���دون ط��ي��اري��ن  ح��ي��ث  ال��ط��ائ��رات  
 10 على  يزيد  ومل��ا  ظلت  اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط 
اجلوية  امل��رك��ب��ات  جم���ال  ل��ت��و���ص��ي��ع  تتطلع  ���ص��ن��وات 
ايدك�س  وي�صهد معر�س   . وق��درات��ه��ا  امل��اأه��ول��ة  غ��ري 
بتو�صع  ال��ق��درات  ه��ذه  ت��ق��دمي  م��رة  والأول   2013

بتخ�صي�صها  املنطقة  ه��ذه  وتعمل  اأك���رث  وتف�صيل 
املاأهولة  باالأنظمة غري  اخلا�صة  واملعدات  للتقنيات 
بغر�س  للتقنيات  ال��واح��د   اليوم  ور�صة  تنفيذ   مع 
اإبراز العرو�س املتحركة والثابتة والبيانات العملية 
احلية. وجتمع هذه املنطقة ال�صناع و�صركات توفري 
املاأهولة  اأح��دث االأنظمة اجلوية غري  امل��واد لعر�س 
وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا وي��ح�����ص��ر ه����ذه االأن�����ص��ط��ة ال������زوار من 
امل�صلحة  ال��ق��وات  من  والعديد  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
االأح���دث يف  ملتابعة  الر�صمية  وال��وف��ود  واحل��ك��وم��ات 
املجاالت التعبوية نظم العمل يف االرتفاع العايل مع 
قوة االحتمال وانواع املركبات اجلوية غري املاأهولة 
واملركبات التي يحملها االإن�صان وتطلق من اليد مع 
معرفة وحدات امل�صتقبل. وتعر�س موؤ�ص�صة  اأبوظبي 
الإ�صتثمارات االأنظمة الذاتية  اإحدى �صركات  توازن  
وه���ي اأول ���ص��رك��ة ت��وج��د ق��اع��دت��ه��ا يف اأب��وظ��ب��ي من 
ا�صتثمارات  توازن  العديدة والأول مرة مدى وا�صعا 
الكبرية  االأن��ظ��م��ة  تلك  ك��ل  لتغطية  اخل��دم��ات  م��ن 
وهي الراعي االأ�صا�صي ملنطقة عر�س االأنظمة غري 
امل��اأه��ول��ة يف امل��ع��ر���س. وي��ق��وم  اإحت���اد االأن��ظ��م��ة غري 
املاأهولة الدويل اأكرب موؤ�ص�صة غري ربحية ح�صرية 
للنظم غري املاأهولة وجمتمع اأنظمة االإن�صان االآيل  
بور�صة  للم�صاندة  املعر�س  تعمل يف  الروبوت  حيث 

تدعم مثل هذه التقنيات.

ام���ا امل��ع��ر���س ال��دف��اع��ي ال��ب��ح��ري ن��اف��دك�����س فيربز 
يوفرها  التي  والدولية   املحلية  العرو�س  مالمح  
البحري  االأم���ن  جم��االت  يف  املخت�صون  العار�صون 
وتقنيات االأمن ال�صاحلي مع عر�س املعدات وال�صفن 
اأحوا�س  اإب�����راز االأخ�����رية ه���ذه يف  وال������زوارق وي��ت��م 
ال��ب��ح��ري نافدك�س  امل��ع��ر���س  ي����ربز  ك��م��ا  ال���ع���ر����س. 
العرو�س املائية - على املاء- كبيانات عملية يومية 
مع عر�س  ال�صفن الزائرة اما منطقة العموديات يف 
املعر�س فقد مت تخ�صي�س منطقة لعرو�س البيانات 
طلبات  تزايد  مل�صاندة  العمودية  للطائرات  العملية 
ال�����ص��رق االأو�صط  ال��ع��م��ودي��ة يف  ل��ل��ط��ائ��رات  ال�����ص��راء 
جمال  ���ص��ي��ادة  �صبق  وق��د  اأف��ري��ق��ي��ا  �صمال  ومنطقة 
بوا�صطة  فيهما  ال��ع��م��ودي��ة  ال��ط��ائ��رات  م�����ص��رتي��ات 
العربية  واالإم��������ارات  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
بليون   15.2 امل�صرتيات  قيمة  بلغت  حيث  املتحدة 
الفر�س  منحه  ايدك�س يف  وي�صتمر معر�س  دوالرا. 
لل�صركات العار�صة لعر�س املعدات والطائرات حيث 
تقام العرو�س يوميا على املاء بغر�س توفري عرو�س 
البيانات العملية يوميا مع تقدمي الدعوة لل�صركات 
ل���ت���ق���دمي  ب���ي���ان���ات ع��م��ل��ي��ة خ���ا����ص���ة  ت����ربز خوا�س 
ايدك�س  معر�س  هام�س  وعلى  و�صفنها.  مركباتها 
ينعقد يف ال�صاد�س ع�صر من فرباير اجلاري  موؤمتر 
ال��دف��اع اخل��ل��ي��ج��ي  حت��ت رع��اي��ة ال��ف��ري��ق اأول �صمو 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد 
وي�صت�صيف   . امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
400 من  امل��وؤمت��ر يف دورت��ه احلالية ما يزيد على 
امل�����ص��ارك��ني م��ع ت��واج��د وم�����ص��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن كبار 
امل��ت��ح��دث��ني ب��ي��ن��ه��م ك���ب���ار ال�����ص��ب��اط م���ن 10 دول 
االإمارات  ال�صباط من  كبار  فيهم  العامل مبا  حول 
وكوريا  واليابان  املتحدة  واململكة  املتحدة  العربية 
 2013 ايدك�س  وي�صهد معر�س  وتركيا.  اجلنوبية 
تنظيم  ور�صة  اإحتاد االأنظمة غري املاأهولة الدويل 
الكثري  ت�صيف  التي  التقنيات   عمل  ور�صة  ملتابعة  
ملالمح املعر�س حيث حت�صد الور�صة اأي�صا العرو�س 
من  �صل�صلة  م��ع  ال�صبكية  االأع��م��ال  وف��ر���س  احل��ي��ة 
العمليات  جم��ال  ويف  الفنية.  املعلوماتية  العمليات 
اخلا�صة  العمليات  ق��وات  م��وؤمت��ر  ي�صارك  اخلا�صة 
للظهور خالل  عنهما  املعلن  �صوفك�س  مع معر�صها 
واملعر�س  امل��وؤمت��ر  وه���ذا   2013 ايدك�س  فعاليات 
العا�صر  ال��دويل  �صوفك�س  معر�س  النطالقة  ميهد 
الفرتة  يف  الها�صمية  االأردنية  باململكة  ينعقد  الذي 
�صركات  ع��دة  وتعر�س   .  2014 م��اي��و   8 و   5 ب��ني 
منتجاتها  اي��دك�����س  معر�س  خ��الل  ودول��ي��ة  حملية 
بينها  وم��ن  املبتكرة  وحلولها  وخدماتها  وتقنياتها 
ال���ث���الث���ي اخل����دم����ات  اخلدمات  ال���دف���اع���ي  احل����ل 

التقنيات واملعدات  . 

•• دبي-وام:

زار وفد هندي برئا�صة اجلراح حممد فاروق لوكاندي يرافقه الدكتور عز الدين بن زغيبة رئي�س 
ق�صم الدرا�صات والن�صر يف مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بزيارة اإىل جمعية بيت اخلري .

واطلع الوفد خالل لقائه �صعيد مبارك املزروعي نائب مدير عام جمعية  بيت اخلري  على اجلهود 
ن�صاطات اجلمعية  املزروعي  االإن�صانية. وعر�س  بها اجلمعية لدعم احلاالت  تقوم  التي  اخلريية 
وجتربتها يف البحث االجتماعي من خالل اعتماد النظم االإدارية احلديثة لتي�صري االإجراءات على 

املانحني وامل�صتحقني. وتبادل اجلانبان جتارب العمل اخلريي يف الهند واالإمارات.
واخلريي  االإغ��اث��ي  العمل  يف  املتميزة  االإم���ارات  بتجربة  لوكاندي  الربوفي�صور  اأ�صاد  جانبه  من 
واأثنى على عمل بيت اخلري وجتربتها املتقدمة. يذكر اأن حممد فاروق لوكاندي اأحد اأعالم الهند 
على  لالطالع  املاجد  جمعة  معايل  من  خا�صة  بدعوة  للدولة  بزيارة  يقوم  االأع�صاب  جراحة  يف 

االإجنازات اخلريية والثقافية. 

وفد هندي يزور جمعية بيت اخلري بدبي 

معر�سا ايدك�ض ونافدك�ض الدوليان .. من�سات مميزة لعر�ض اأحدث ال�سناعات الع�سكرية

•• دبي-وام:

ا���س جي  واخل��ل��ي��ج   ال��دول��ي��ة  غ��اك��اي  �صوكا  تقيم منظمة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق��ري��ة دب��ي للمعرفة ومدينة  � اخل��ل��ي��ج   اي 
14 ف��رباي��ر اجل���اري ولل�صنة  العاملية يف  دب��ي االأك��ادمي��ي��ة 
الثانية ندوة �صعرية حتت عنوان  قلب �صاعري .. توا�صل 

االإن�صانية .
من  البارزين  ال�صعراء  من  �صبعة  م�صاركة  الندوة  وت�صهد 
دول ولغات خمتلفة يلقون ق�صائدهم هم الدكتور داي�صاكو 

اي��ك��ي��دا مم��ث��ال ب��ال��دك��ت��ور اأو����ص���ي اأك���ا����س وال�����ص��ي��د حبيب 
ال�صايغ واالأ�صتاذة فران�صي�صكا كوراو والدكتور قي�س غامن 
وال�صيدة �صيلفانا �صلمانبور وال�صيد طالل �صامل ال�صابري 
وال�صيد �صيمانام �صاكو. و�صيتخلل القراءات ال�صعرية عزف 
وال�صيد جي�صون  العود  نزار غامن على  للدكتور  مو�صيقي 
ال�صرف  �صيتم االحتفاء ب�صيفي  القيثارة. كما  كارتر على 
مبنا�صبة  البارز  االإم��ارات��ي  ال�صاعر  غ��امن  �صهاب  الدكتور 
العاملية  لل�صالم  ط��اغ��ور  ج��ائ��زة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  ح�صوله 

وبالفنان العاملي �صامي يو�صف. 

دبي ت�ست�سيف ندوة قلب �ساعري.. 
توا�سل الإن�سانية 14 فرباير اجلاري

اأع�ساء املجل�ض الوطني الحتادي يوجهون جمل�ض �سلطان العوي�ض ي�ست�سيف فى اللقاء ال�سهرى ع�سوا باملجل�ض الوطنى الحتادى
ثالثة اأ�سئلة ملمثلي احلكومة
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  اخطار يف الق�صية التنفيذية - رقم   2012/754   تنفيذ عام

بالن�صر   : ع��ن��وان��ه  حم��م��د  ع��ل��ي  ح�صن  حم�صن  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
 2011/901 رقم  حكم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  من  �صدك  �صدر  قد 
ل�صالح/ �صركة دي�صي مل�صاريع وانظمة الكهرباء وانظمة ات�صاالت   ومبا 
ر�صوم  ودف��ع  الذكر  �صالف  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان 
املحدد لذلك،  لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�صة ع�صرة يوما 
بانه قد مت حتديد جل�صة  ن�صر هذا االع��الن. كما نخطركم  تاريخ  من 
حالة  ويف  �س   )8.30( ال�صاعة  التنفيذ  ب��ادارة  حل�صورك  2013/2/21م 
املنا�صبة.     تخلفك عن احل�صور ف�صتتخذ يف حقك االج��راءات القانونية 

�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/4.
 القا�صي/ ه�صام حممود ابو  عوف           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية- ادارة التنفيذ

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/302   

املنذر/برا�صاند فرما برمي كري�صان  املنذر اليه:مارك�س فالكون للعقارات )جمهول حمل االقامة(  ينبه املنذر- املنذر 
البالغ  امل�صتحقة  واالخ��رية  الرابعة  الدفعة  ب�صداد مبلغ  املنذر  الكامل مع  التعاون  ب�صرورة  اعاله  ا�صمها  املذكور  اليها 
قدرها )13.000( درهم (ثالثة ع�صر الف درهم( مو�صوع ال�صيك املرجتع رقم )503173( وامل�صحوب على م�صرف ابوظبي 
اال�صالمي- يف خالل فرتة اق�صاها 7 ايام من تاريخ ا�صتالمها لالنذار العديل- ويطالبها املنذر االلتزام باملهلة املحددة 
باالنذار العديل- ويف حالة عدم ا�صتجابة املنذر اليها اىل طلب املنذر ب�صداد قيمة ال�صيك املرجتع املذكور اعاله- فان 
املنذر يطالب املنذر اليها باخالء ال�صقة ال�صكنية العائدة لها رقم )2504( الطابق اخلام�س والع�صرون- بناية )جمريا 
باي تاور اك�س jumairah bay tower -x1( )1( مبنى 1 واملقامة على قطعة االر�س رقم )912( والكائنة مبنطقة الثنية 
اخلام�صة بامارة دبي- يف خالل  فرتة اق�صاها 30 يوما من تاريخ ا�صتالمها لالنذار العديل- مع االلتزام �صداد القيمة 
بال�صقة   املتعلقة  الفواتري  جميع  �صداد  ذلك  اىل  باال�صافة  االخ��الء-  حلظة  تاريخ  حتى  باذمتها  املرت�صدة  االيجارية 
ال�صكنية الأية جهة كانت مع ت�صليم مفتاح ال�صقة ال�صكنية وال�صقة  ال�صكنية باحلالة التي كانت عليها عند تاجريها الأول 
مرة من قبل املنذر- واال فان املنذر �صوف ي�صطرا اآ�صفا اىل اللجوء اىل الق�صاء باتخاذ كافة االجراءات القانونية املتبعة 
يف هذا ال�صاأن مبا فيها اقامة الدعاوي اجلزائية واملدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�صرر باال�صافة الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف اخرى على اتخاذ ذلك االجراء.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/283 تنفيذ عقاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ���ص��رك��ة دي��ف��اي��ن ل��ل��ع��ق��ارات ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ احمد �صمري الزابري وميثله: �صمري حليم كنعان نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى 
 : تنفيذيا وذلك  �صندا  باعتباره  بتاريخ 2012/1/26  يوم اخلمي�س  كلي  رقم 2010/960 عقاري 
1-بقبول ادخال �صركة ديفاين بروبريتي�س ذ.م.م- �س م ح خ�صما مدعي عليه يف الدعوى. 2- 
برف�س الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �صفة املبدي من املدعي عليها. 3- بالزام 
بواقع %9  القانونية  والفوائد  للمدعي مبلغ وقدره )2242454 درهم(  توؤدي  بان  املدعي عليها 
�صنويا من تاريخ 2010/11/29 وحتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
خالل 15 يو من تاريخ ن�صر هذا االعالن. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور عليه.
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/381  عقاري كلي                   
انف�صتمنت ليمتد جمهول حمل االقامة  املدعى عليه /1-  �صركة �صمارت  اىل 
مبا ان املدعي /حممد �صالح حممد �صعيد �صالح العاين وميثله: �صمري حليم 
التعاقدية  العالقة  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  كنعان 
بني طريف الدعوى وبالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )155552 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/3/13 ال�صاعة 9:30 
�س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1266  جتاري كلي                   
اىل املدعى عليه /1-  جيه اي تيك اليكرتوميكانيكال �صريف�س ذ.م.م    جمهول 
ذ.م.م وميثله: حممد  ال��دول��ي��ة  امل��دع��ي /رخ���اء اخلليج  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ح�صن حممد البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(  عليها مببلغ وقدره )212693.58 
والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/2/14 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/702  جتاري جزئي                     
اىل املدعى عليه /1-  انتوين نادار بريتو نادرا انتوين جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /بنك را�س اخليمة الوطني- �س م ع وميثله: علي ا�صماعيل ابراهيم 
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�صوعها املطالبة  اجل��رم��ن   ق��د اق��ام عليك 
مببلغ وقدره )83360.22 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة 
يوم االثنني املوافق 2013/2/18 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

 مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/2  تظلم جتاري                       

اىل املتظلم �صده/1-  مراد تاميا �صكانوف فاها  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املتظلم  /فجر دبي لالن�صاءات املتميزة وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد      قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف االمر 
لها  وح��ددت  وامل�صاريف.    والر�صوم   2012/645 رق��م  )جت��اري��ة(  عري�صة  على 
 ch1B.6 جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/2/18 ال�صاعة 11:00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 رئي�س الق�صم                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

الرخ�صة  رق��م  ـــس.ذ.م.م(-  �( و�سوفتوير  �سي�ستم  ا�ستوريج  ال�����ص��رك��ة:  ا���ص��م 
ال�صكل  امل��رر   645243 عنوانها: مكتب )107( ملك حمده را�صد بن �صبيب- دي��رة- 
القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 1065766 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/17076(  
بتاريخ )2013/1/29( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
واالوراق  مل��ت��ن��دات  ك��اف��ة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 662945 الرخ�صة  رقم  )�ــس.ذ.م.م(-  تكنولوجي   �سويفت  ال�صركة: تك  ا�صم 
الكبري   ال�صوق  دب��ي-  ب��ر  بالر�صيد-  عبيد  علي  ملك   )602( رق��م  مكتب  عنوانها: 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1086952 التجاري:  بال�صجل 
اعاله،  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  قد  بانه 
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد 
الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/13315(  بتاريخ )2013/1/22( وعلى من لديه 
دي��رة- رقة  الكائن يف  املعني يف مكتبه  امل�صفي  التقدم اىل  او مطالبة  اي اعرتا�س 
 )04-2223773( فاك�س   )04-2226266( هاتف:  اخل��ور  ب��رج  ملك   7 حمل  البطني 
م�صطحبا معه كافة ملتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 583852 الرخ�صة  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م(-  للمقاوالت  الكرتومني  ال�صركة:  ا���ص��م 
عنوانها: م�صتودع رقم 5 ملك عتيق احمد دملوك بن عمان- بر دبي- القوز ال�صناعية 
التجاري:  بال�صجل  القيد  رق��م  حم��دودة  م�صئولية  ذات  القانوين:  ال�صكل  االوىل 
التا�صري  مت  قد  بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   997493
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر 
رقم )2013/1/7686(  بتاريخ )2013/1/14( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�صطحبا معه كافة ملتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�صفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد 
مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية   
ا�ستوريج �سي�ستم و�سوفتوير)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب )107( ملك حمده 
را�صد بن �صبيب- ديرة- املرر وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية 
بتاريخ   .)2013/1/17076( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء 
)2013/1/29( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )04-2226266( 
فاك�س)2223773-04( م�صطحبا معه كافة ملتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 

45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�صفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد 
مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية   
علي  )602( ملك  رقم  وعنوانها: مكتب  )�ــس.ذ.م.م(  تكنولوجي  �سويفت  تك 
عبيد بالر�صيد- بر دبي- ال�صوق الكبري   وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/13315(. 
بتاريخ )2013/1/22( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
واالوراق  مل��ت��ن��دات  ك��اف��ة  معه  م�صطحبا  ف���اك�������س)04-2223773(   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�صفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد 
مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية   
الكرتومني للمقاوالت )�س.ذ.م.م( وعنوانها:  م�صتودع رقم 5 ملك عتيق احمد 
ال�صادر  القرار  وذل��ك مبوجب  االوىل  ال�صناعية  القوز  دب��ي-  بر  بن عمان-  دمل��وك 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�صيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/1/14( بتاريخ   .)2013/1/7686(
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�صطحبا معه كافة ملتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10712 بتاريخ   2013/2/10     
   اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/437  مد جز- م ر- ب -اأظ

حنان  عليه:  مدعى  االردن  اجلن�صية:  �صالح  عبد  �صدقي  مدعي/حممد 
بقيمة  مالية  الدعوى:مطالبة  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العزب  عبداهلل 
االمارات    اجلن�صية:  العزب  عبداهلل  حنان  اعالنه/  املطلوب  درهم(   5000(
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/11 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�صاعة 6.00 م�صاًء  مكلف باحل�صور 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�صاء  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة  ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/1/28
قلم املحكمة التجارية                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ   2013/2/10     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2012/826 مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/ حمدي فريد عبداهلل  العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ     املوافق 
2013/2/4م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�صالح 
بثبوت  اوال:  املحكمة مبثابة احل�صوري:  بالتايل:  حكمت  تيبو مياه عبداحلميد   /
موديل  كرنفال  كيا  ونوعها   62096 رق��م  ال�صيارة  للمدعي  االوىل  عليه  املدعى   بيع 
)اي �صنة ال�صنع (2001 مببلغ )6200 درهم( ثانيا: الزام املدعى عليه االوىل بقيامه 
املخت�صة  ال�صلطة  املدعي لدى  ا�صم  ونقل ملكيتها يف  لت�صجيل  الالزمة  باالجراءات 
بذلك بعد قيام املدعي ب�صداد باقي قيمة ال�صيارة وقدره 500 درهم والزمت املدعى 
الدعوى بال م�صاريف.  الثانية من  املدعى عليها  واخ��راج  بامل�صروفات  االوىل  عليه 

�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  املوافق 2013/2/7     
القا�صي/عادل حممود ا�صماعيل     

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية    

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الق�صية رقم 2011/5744 مدين كلي  
اىل املدعى عليه/امين حلمى ابراهيم عليان- اردنى اجلن�صية  حيث ان 
املدعي: خالد حممد يو�صف بو خما�س قد اأقام عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله، وقد ورد تقرير اخلبري املنتدب بالدعوى. لذلك 
الثامنة والن�صف  ال�صاعة  يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة يف متام 
من يوم 2013/3/11 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية 

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الق�صية رقم 2011/5745 مدين كلي  
اىل املدعى عليه/امين حلمى ابراهيم عليان- اردنى اجلن�صية  حيث ان 
املدعي: خالد حممد يو�صف بو خما�س قد اأقام عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله، وقد ورد تقرير اخلبري املنتدب بالدعوى. لذلك 
الثامنة والن�صف  ال�صاعة  يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة يف متام 
من يوم 2013/3/11 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية 

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�صر 

يف الق�صية رقم 2011/5747 مدين كلي  
اىل املدعى عليه/امين حلمى ابراهيم عليان- اردنى اجلن�صية  حيث ان 
املدعي: خالد حممد يو�صف بو خما�س قد اأقام عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعاله، وقد ورد تقرير اخلبري املنتدب بالدعوى. لذلك 
الثامنة والن�صف  ال�صاعة  يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة يف متام 
من يوم 2013/3/11 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

الحتادية البتدائية 

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/192  احوال مال امل�صلمني                 
اىل املدعى عليه /1-  علي عبداهلل علي الوردي  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / اميان ر�صيد حم�صن جمعه عن نف�صها وب�صفتها و�صيه 
عليك  اق���ام  ق��د  حمي�صن  ب���دوي  ب��دي��ع  الق�صروميثله:  اوالده����ا  ع��ل��ى 
الدعوى.  وحددت لها  ال��واردة بالئحة  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
بالقاعة  ���س   8:30 ال�صاعة   2013/2/20 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة 
ch1B.10 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل . 
 رئي�س ال�صعبة                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1559  جتاري كلي               

اي�صت يونني جينريال تريدجن �س م ح   جمهول حمل  اىل املدعى عليه /1-  
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ن��ك ���ص��ادرات اي���ران ف��رع امل��ك��ت��وم ومي��ث��ل��ه: ابراهيم 
حممد احمد حممد القا�صم قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
 2763988.78( وق��دره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل   )1  ،2  ،3  ،4( عليهم  املدعى 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 15% من 
ال�صداد. وح��ددت لها جل�صة يوم  تاريخ اال�صتحقاق يف 2012/8/11 وحتى متام 
ch2E.21 لذا فانت  االثنني املوافق 2013/2/25 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/792  جتاري جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  بروكر�صيو جلويل فود�س �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ابراهيم حممد  ���س.ذ.م.م وميثله:  العامة  للتجارة  /اولفر�صكو  املدعي  ان  مبا 
احمد حممد القا�صم قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  )57622.20دره����م(  وق��دره  مببلغ  عليها 
التام.  وح��ددت لها  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية 12% من  والفائدة 
 ch1A.1 جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/2/26 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1255  مدين جزئي                 

اىل املدعى عليه /1-  مطعم ما�صرتو بيتزاريا ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /800 بيتزا - �س.ذ.م.م وميثله: مبارك عبداهلل القيطي امل�صعبني    
بالت�صامن  املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  قد 
املادية واالدبية  والت�صامم مببلغ وقدره )50000 درهم( تعوي�صا عن اال�صرار 
والر�صوم  وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2013/2/26 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/378  جتاري جزئي                 

اىل املدعى عليه /1-  اوزليم ال�صعادة اكاي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اقام  ق��د  ال��ق��رق  علي  حممد  ب��در  ومي��ث��ل��ه:  ������س.ذ.م.م  للمجوهرات  /كل�صتانة 
بالت�صامن  عليهما  املدعى  بالزام  باحلكم  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
والتكافل فيما بينهما بان يقوما برد كمية الذهب وقيمتها مبلغ وقدره 95.318 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  واالتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامهما  درهم 
بالكفالة. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق  2013/2/20 ال�صاعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل . 
 ق�صم الق�صايا ا لتجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/976  مدين جزئي                   

اىل املدعى عليهما /1-  زيارات خان قيمات خان 2- �صركة �صدف للنقل الربي 
ان�صوران�س  اك�صا  /�صركة  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  ذ.م..م  العام 
اق��ام عليك الدعوى  �س م ب م وميثله: حبيب حممد �صريف عبداهلل املال قد 
درهم(   32020( وق����دره  مببلغ  عليهم  مل��دع��ي  ا  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  والت�صامن  بالتكافل 
املوافق   الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.   ال�صداد  املطالبة وحتى  ريخ  تا 
2013/2/26 ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا ا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/561  جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-  علي احمد �صاكت  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
�صاهني للتجارة العاملية �س ذ.م.م وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم  
بالت�صامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
والتكافل مببلغ وقدره )249050.34 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاخريية بواقع 12%  من اال�صتحقاق احلا�صل يف 2011/5/26 وحتى 
ال�صداد التام .  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/5 ال�صاعة 9:30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15 بالقاعة  �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2012/1519  جتاري كلي               

اىل املدعى عليهم /1-  �صركة رويال بي�س للتجارة العامة ذ.م.م 2- الن�صر  املبني للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م 3- بريد فورت للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
ابراهيم حممد احمد  زاي��د( وميثله:  ال�صيخ  �صارع  اي��ران- )ف��رع  املدعي /بنك �صادرات 
حممد القا�صم  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم )1، 2، 
3، 4، 5، 6(بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )23.664.830درهم( وتكافل والت�صامن مع 
ا ملدعى عليها )7، 8( يف حدود )285.000 ( واملدعى عليهم )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8(بالر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية 16% من تاريخ اال�صتحقاق يف 2012/7/5 
وحتى متام ال�صداد.   وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/2/25 ال�صاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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التمرد  يتاأرجح بني عودة  العراق  اإن  قالت �صحيفة وا�صنطن بو�صت 
املواطنني  اأهلية، فيما ينظم كثري من  امل�صلح واحتمال ن�صوب حرب 
الغا�صبني، مظاهرات بالعديد من املدن والبلدات العراقية مطالبني 
بتنحي ن���وري امل��ال��ك��ي رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي وم��ط��ال��ب اأخ���رى. 
واأو�صحت ال�صحيفة يف تقرير لها من حمافظة االأنبار ومقال كتبه 
اأ�صبح  العراق  اال�صتقطاب يف  اأن  كيمربيل كاغان وفريدريك كاغان 
املالكي تخلت عنها  التي كانت تقف مع حكومة  القبائل  حادا وحتى 
بعد املمار�صات الديكتاتورية التي اقرتفها املالكي. واأ�صار كاتبا املقال 
2007 بحرب مفتوحة  ه��ددت الأول مرة منذ  القبائل  اأن تلك  اإىل 
باملناورات  املالكي تخويف معار�صيه  ردا على حم��اوالت  الدولة  �صد 
ال�صيا�صية والق�صائية والع�صكرية. واأ�صافا اأن الو�صع يف العراق اأ�صبح 
يلب  اإذا مل  وق��اال  املجاورة.  �صوريا  العنف يف  ت�صاعد  و�صط  متفجرا 
و�صمح مب�صاركة  املعقولة  ب�  و�صفاها  التي  املحتجني  املالكي مطالب 
اأو�صع يف حكومته، فاإن احتماالت املزيد من تدهور الو�صع يف العراق 
اأن االحتجاجات  تلوح يف االأفق بقوة. وذكرت ال�صحيفة يف تقريرها 
للمالكي  حتديا  ت�صكل  احلكومة  �صد  والكثيفة  الوا�صعة  ال�صلمية 
املت�صبث بال�صلطة اأكرب بكثري من التحدي الذي متثله هجمات تنظيم 
دولة االإ�صالم يف العراق التابع لتنظيم القاعدة الذي ي�صتمر يف قتله 

الع�صرات كل �صهر دون تاأثري ملمو�س على العملية ال�صيا�صية.

اتهمت فيكي هدل�صتون ال�صفرية االأمريكية ال�صابقة لدى مايل فرن�صا 
بدعم م�صدر التهديد الذي يحارب جنودها حاليا �صده. وقالت اإن فرن�صا 
دفعت فدية لتنظيم القاعدة مبايل حوايل 11 مليون يورو عام 2010 
من اأجل االإفراج عن اأربعة خمتطفني لدى التنظيم. وقالت هدل�صتون 
يف مقابلة تلفزيونية اإن فرن�صا يف فرتة رئا�صة نيكوال �صاركوزي الرئي�س 
ال�صابق اتبعت �صيا�صة دفع الفدى غري املفيدة وامل�صجعة على  الفرن�صي 
اختطف   2010 ويف  اأن��ه  ال�صفرية  واأو�صحت  االختطافات.  من  املزيد 
تنظيم القاعدة باملغرب االإ�صالمي اأربعة مواطنني فرن�صيني من منجم 
يورانيوم بالنيجر املجاورة ودفعت باري�س مقابل االإفراج عنهم ما يعادل 
الفدية  هذه  دفع  مت  الفدى،  كل  مثل  اأنه  واأ�صافت   . دوالر  مليون   17
بطريق غري مبا�صر، عرب احلكومة املالية التي �صلمت بع�س هذه االأموال 
القاعدة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت  ال��ق��اع��دة.  تنظيم  اإىل  االأق���ل  على 
بل  الرهائن،  عن  تفرج  مل  لكنها  االأم���وال  ا�صتلمت  االإ�صالمي  باملغرب 
اأ�صافت اإليهم ثالث رهائن فرن�صيني اآخرين باحلدود ال�صمالية ملايل مع 
اجلزائر، ثم اأ�صافت مرة اأخرى خم�صة رهائن اأوروبيني بينهم اإيطاليون 
لي�صبح جملة ما لديها 12 رهينة. من جهتها نفت احلكومة الفرن�صية 
على  ر�صميا  احلالية  احلكومة  ت��رد  ومل  للقاعدة.  فدية  دف��ع  ال�صابقة 
احلكومات  من  العديد  اإن  اأي�صا  هدل�صتون  وقالت  هدل�صتون.  ت�صريح 
االأوروبية دفعت فدى عرب احلكومة املالية مقابل االإفراج عن مواطنيها 
املختطفني، وهو ما �صاعد القاعدة يف تعزيز قدراتها املالية والع�صكرية 

و�صراء االأ�صلحة وجتنيد املزيد من ال�صباب.
 

مت�صددا  اعدمت  الهند  ان  الهندية  الداخلية  ب���وزارة  كبري  م�صوؤول  ق��ال 
ك�صمرييا كان قد حكم عليه باالعدام قبل ع�صر �صنوات ب�صبب هجوم على 
رئي�س  ان  تلفزيونية  حمطات  وذك��رت   .2001 ع��ام  يف  الهندي  ال��ربمل��ان 
البالد رف�صا طلب راأفة قدمه حممد اف�صل جورو ومت اعدامه �صنقا عند 
الفجر. وفر�صت قيود �صارمة على تنقل اال�صخا�س يف البلدات الرئي�صية 
توقعا  ام�س  �صباح  من  مبكرة  �صاعة  يف  ك�صمري  يف  للهند  التابع  باجلزء 
الع�صكرية  القوات �صبه  الحتجاجات �صد اعدام جورو. ون�صرت مئات من 
وال�صرطة املحلية يف املنطقة املعر�صة العمال عنف انف�صالية. وتاأتي عملية 
االعدام تلك بعد اعدام حممد اجمل ق�صاب املت�صدد الوحيد الذي جنا من 
هجمات مومباي 2008 العام املا�صي  وكان خم�صة م�صلحني قد اقتحموا 
مبنى الربملان املفرو�س عليه حرا�صة م�صددة يف نيودلهي يف 13 دي�صمرب 
وبنادق ومتفجرات  قنابل يدوية  2001 وهم يحملون  االول عام  كانون 
ولكن قوات االمن قتلتهم قبل ان يتمكنوا من دخول املبنى. وقتل ع�صرة 

ا�صخا�س اخرين معظمهم من قوات االمن يف تبادل اطالق النار.

عوا�صم

وا�سنطن

نيودلهي

لندن

وا�سنطن تنوي ت�سفية اجلزائري بلمختار 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

كبارا  ع�صكريني  م�صوؤولني  ان  ام�س  �صرتيت جورنال  وول  ذك��رت �صحيفة 
ومن اجهزة اال�صتخبارات االمريكية اقرتحوا ان يدرجوا يف الئحة �صرية 
لال�صخا�س الذين يتعني قتلهم ا�صم اجلزائري خمتار بلمختار الذي اعلن 

م�صوؤوليته عن الهجوم على من�صاأة ان امينا�س للغاز.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صوؤولني امريكيني طلبوا عدم الك�صف عن هوياتهم 
قولهم ان ا�صافة ا�صم بلمختار اىل هذه الالئحة يعني تو�صيع جمال العمل 
املنطقة  تو�صيع  عرب  افريقيا،  غرب  �صمال  يف  املتحدة  للواليات  الع�صكري 

التي ت�صتهدفها الطائرات من دون طيار وعمليات مكافحة االرهاب.
واو�صحت ال�صحيفة ان هذه اخلطوة ميكن ان ت�صتند اىل وحدات القوات 
االمريكية  املركزية  اال�صتخبارات  وكالة  من  مب�صاعدة  للجي�س  اخلا�صة 
لوكالة  الثاين-يناير  كانون  قال يف  امريكي  م�صوؤول  وكان  )�صي.اي.ايه(. 
فران�س بر�س ان وا�صنطن تنوي اقامة قاعدة خم�ص�صة للطائرات من دون 
طيار يف �صمال غرب افريقيا من اجل حت�صني مراقبة اجلماعات اال�صالمية 
كما  فا�صو،  بوركينا  يف  او  النيجر  يف  القاعدة  ه��ذه  تقام  وق��د  املنطقة.  يف 
او�صح هذا امل�صوؤول. ومنذ اعتداءات 11 ايلول-�صبتمرب 2001، ال تك�صف 
احلكومة االمريكية عن لوائح اال�صخا�س الذين يتعني القب�س عليهم او 

قتلهم ، كما ا�صافت وول �صرتيت جورنال.
ومتتلك وزارة الدفاع االمريكية ووكالة اال�صتخبارات املركزية االمريكية 
القاعدة امين  ا�صماء قادة متطرفني كزعيم  ادرج��ت فيها  لوائح منف�صلة 
ح�صن  ابراهيم  ال�صعودي  العربية  اجلزيرة  يف  القاعدة  وزعيم  الظواهري 

الع�صريي، وا�صامة بن ل ادن قبل مقتله.
وخمتار بلمختار هو زعيم �صابق للقاعدة يف املغرب اال�صالمي ان�صق عنها يف 

ت�صرين االول-اكتوبر املا�صي و�صكل جمموعته املقاتلة اخلا�صة.

اجلي�س امل�سري يوؤكد تعاونه لتقدم البالد 

الأمن ي�سيطر على حميط الرئا�سة يف م�سر 

قرب�س ترفع التمثيل الفل�سطيني ل�سفارة 

امل�ساحلة الفل�سطينية تتوا�سل يف القاهرة بال نتائج 
ال���ت���ي ����ص���ادت ال ت��ع��رب ع���ن وج���ود 
خالفات ال ميكن حلها، بل بحثت 
كافة امللفات وهي احلريات العامة 
وامل�صاحلة املجتمعية واالنتخابات 
كفاءات  حكومة  وت�صكيل  ال��ع��ام��ة 
برئا�صة  ال�����دوح�����ة  ات����ف����اق  وف������ق 

الرئي�س حممود عبا�س .
ي�صدر  ان  املجتمعون  ات��ف��ق  وق���ال 
م���ر����ص���وم���ان ب���ال���ت���زام���ن م���ن قبل 
احدهما  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س 
ي��ح��دد م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات العامة 
والت�صريعية  ال����رئ����ا�����ص����ي����ة  اي 
ول���ل���م���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي واالخ�������ر 
احلكومة  ت�صكيل  تكليف  مر�صوم 
احلكومة  م���ه���م���ات  ف���ي���ه  وي����ح����دد 
اعمار  واع���ادة  االنتخابات  ب��اج��راء 
ال�صلطة  موؤ�ص�صات  وت��وح��ي��د  غ��زة 
وان  واملدنية  االمنية  الفل�صطينية 
م��دة ه��ذه احل��ك��وم��ة ث��الث��ة ا�صهر 
االنتخابات  اج�������راء  م����ع  ت��ن��ت��ه��ي 
وت�صكل  ف��ورا  الفل�صطينية  العامة 
الكتل  من  جديدة  حكومة  بعدها 

الفائزة يف االنتخابات .
وقال انه مت ت�صكيل جلنة برئا�صة 
رئي�س املجل�س الوطني الفل�صطيني 
من  ع���ددا  وت�صم  ال��زع��ن��ون  �صليم 
الفل�صطينية  الف�صائل  م�����ص��وؤويل 
لتقدمي م�صودة قانون انتخابات يف 
اخلارج النتخابات املجل�س الوطني 

.
ان��ه مت االت��ف��اق على ان يتم  وتابع 
اعداد نظام انتخابي موحد جتري 

••  رام اهلل-القاهرة-وكاالت: 

مل ت�صتطع القيادة الفل�صطينيةالتي 
انهت اجتماعا ا�صتمر حتى ال�صاعة 
الثانية من فجر ام�س يف القاهرة 
ات����خ����اذ خ����ط����وات ج����دي����ة المت����ام 

امل�صاحلة الفل�صطينية.
يا�صر  امل�����ص��ت��ق��ل  ال���ق���ي���ادي  وق������ال 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  ال����وادي����ة 
اجتماع  يقرر  مل  متوقعا  ك��ان  كما 
�صم  ال���ذي  الفل�صطينية  ال��ق��ي��ادة 
التحرير  منظمة  ف�صائل  جميع 
وح�����رك�����ت�����ي ح�����م�����ا������س واجل������ه������اد 
امل�صتقلة  وال�صخ�صيات  اال�صالمي 
م��ن ات��خ��اذ خ��ط��وات ج��دي��ة المتام 

امل�صاحلة .
ان امتام  ن��ع��ت��رب  وب��ال��ت��ايل  وت���اب���ع 
امل�صاحلة بقي معلقا حتى اجتماع 
توفرت  وان  ح��ت��ى  وا����ص���اف  الح���ق 
النوايا النهاء االنق�صام وحتى وان 
الوطني  احل����وار  ت��ق��دم يف  ح�����ص��ل 
لكننا مل ننجز املطلوب، الن هناك 
االم��ور مل  �صديد الن بع�س  بطئا 

تن�صج بعد .
التنفيذية  اللجنة  ع�صو  و���ص��ع��ى 
الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
التقليل  اىل  ي��و���ص��ف  اب����و  وا����ص���ل 
م���ن ح��ج��م واه��م��ي��ة ت��اخ��ري امتام 
امل�صاحلة، م�صريا اىل االعالن عن 
احلكومة  لت�صكيل  م�����ص��اورات  ب��دء 

وحتديد موعد االنتخابات.
وقال لوكالة فران�س بر�س االجواء 

بفتح  ول��وح  االأزوادي����ني،  ي�صتهدف 
اأجانب  اأم��ام مقاتلني  التطوع  باب 

للقتال �صد حكومة باماكو.
وقال م�صوؤول العالقات اخلارجية 
الع�صكرية  ب����ال���������ص����وؤون  امل���ك���ل���ف 

•• عوا�صم-وكاالت:

الوطنية  احلركة  يف  م�صوؤول  هدد 
لتحرير اأزواد بتحويل االإقليم اإىل 
جبهة ع�صكرية وا�صعة �صد كل من 

لكل جمل�س  ان  فيما ترى حما�س 
ينتخب  ان  وي���ج���ب  خ�����ص��و���ص��ي��ت��ه 
اع�صاء كل جمل�س على حدة ويكون 

لكل جمل�س دوره و�صالحياته .
اىل ذلك، رفعت قرب�س عالقاتها 
م�صتوى  اإىل  الفل�صطينيني  م���ع 
اإحدى ثماين دول  ال�صفارة لتكون 
يف االحت����اد االأوروب������ي ال��ت��ي تقوم 

بهذه اخلطوة. 
واأعلنت وزيرة اخلارجية القرب�صية 
قرار  كوزاكو-ماركولي�س  اإي��رات��و 
حكومتها اأم�س اجلمعة اأثناء زيارة 
الفل�صطيني  ل��ن��ظ��ريه��ا  ر���ص��م��ي��ة 

ريا�س املالكي.
الهام  ال���ق���رار  ه����ذا  اأن  واأ����ص���اف���ت 
ي���اأت���ي مت��ا���ص��ي��ا م���ع ق�����رار قرب�س 
بالدولة  االع�������رتاف   1988 يف 
قرارات  اأع��ق��اب  ويف  الفل�صطينية 
اأخرى  دول  �صبع  اتخذتها  مماثلة 
اعرتفت  االأوروب����������ي  االحت�������اد  يف 
بلغاريا  هي  الفل�صطينية،  بالدولة 
وجمهورية الت�صيك واملجر ومالطا 

وبولندا ورومانيا و�صلوفاكيا.
وك��ان قد مت فتح ممثلية لقرب�س 
يف  ال��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ص��ف��ة  اهلل  رام  يف 
اخلارجية  وزي����ر  وذك����ر   2009
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ري���ا����س امل��ال��ك��ي اأن 
ر�صالة  ي��وج��ه  ال��ق��رب���ص��ي  ال���ق���رار 
باأن  اأم��ل��ه  مهمة ج���دا، وع���رب ع��ن 
اجلريئة  اخل����ط����وة  ه�����ذه  ت��ع��ق��ب 
خ���ط���وات مم��اث��ل��ة م���ن ق��ب��ل دول 

اأخرى يف االحتاد االأوروبي.

انتخابيا  ن��ظ��ام��ا  ت��ري��د  امل�����ص��ت��ق��ل��ة 
واحدا للمجل�س الوطني واملجل�س 
حما�س  ت�����ص��ر  ف��ي��م��ا  ال��ت�����ص��ري��ع��ي 
املجل�س  انتخابات  جت��رى  ان  على 
الوطني وفق نظام التمثيل الن�صبي 
 75% ينتخب  ان  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل، 
الت�صريعي  امل��ج��ل�����س  اع�����ص��اء  م���ن 
وفق النظام النب�صي والباقون وفق 

نظام الدوائر االنتخابية.
وتابع ان جميع الف�صائل ال متانع 
ان يكون اع�صاء املجل�س الت�صريعي 
املنتخبون يف فل�صطني هم اع�صاء 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  ط��ب��ي��ع��ي��ون 

االن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ا���ص��ا���ص��ه وه���و ان 
فل�صطني  دول��ة  ارا�صي  اي  الوطن 
ال�صفة الغربية والقد�س ال�صرقية 
وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة 

واخلارج دائرة انتخابية واحدة .
ي��ك��ون موعد  ت��ق��رر ان  ان���ه  وق����ال 
االنتخابات  م��ر���ص��وم��ي  ا�����ص����دار 
تنهي  ان  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة  وت�صكيل 
وتعلن  عملها  االن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة 
اجلاهزية  ل��دي��ه��ا  ا���ص��ب��ح��ت  ان��ه��ا 
الج�����راء االن��ت��خ��اب��ات وه����ذا رمبا 
يحتاج بني �صتة اىل ثماين ا�صابيع 

اخرى .

واالأمنية يف احلركة اإن االأزواديني 
تطهري  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  ي��ت��ع��ر���ص��ون 
ع��رق��ي مم��ن��ه��ج ل���ن ت�����ص��ك��ت عليها 
مع  للتفاو�س  ت�صعى  التي  حركته 
ح��ك��وم��ة ب��ام��اك��و ع��ل��ى ق��اع��دة حق 

تقرير امل�صري ل�صعب اأزواد.
���ص��ي��ط��ر جنود  ذل�����ك،  غ�����ص��ون  يف 
ف��رن�����ص��ي��ون وت�����ص��ادي��ون ع��ل��ى بلدة 
�صرق  ���ص��م��ال  اأق�����ص��ى  يف  تي�صاليت 
اجلزائرية،  احل�����دود  ق���رب  م���ايل 
اآخر معقل للمجموعات االإ�صالمية 

امل�صلحة.
اإن  الفرن�صية  الدفاع  وزارة  وقالت 
تالحق  وت�����ص��ادي��ة  فرن�صية  ق���وات 
مايل  يف  م��ت��م��ردي��ن  اإ����ص���الم���ي���ني 
يف  تي�صاليت  ب��ل��دة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت 
ب�����ص��م��ال �صرق  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
م���ايل ق���رب احل����دود م��ع اجلزائر 
واأفاد بيان على املوقع االإلكرتوين 

وق�����������ال رئ�����ي�����������س وف���������د اجل���ب���ه���ة 
الطاهر  م��اه��ر  ل��ل��ح��وار  ال�صعبية 
ايجابيا  ك�����ان  ال���ن���ق���ا����س  ج����و  ان 
ل���ك���ن ن���ح���ت���اج ل���ل���ق���اء اخ�����ر حل�صم 
واالختالفات  االج��ت��ه��ادات  بع�س 
خطوات  مطلوب  النظر  بوجهات 
ل��الن��ت��ق��ال م���ن مرحلة  م��ل��م��و���ص��ة 
انهاء  مرحلة  اىل  االنق�صام  ادارة 

االنق�صام .
وا�صار وا�صل ابو يو�صف اىل ان ابرز 
وحما�س  فتح  ب��ني  اخل��الف  نقاط 
فتح  ان  ه�����ي  االج����ت����م����اع  خ������الل 
وال�صخ�صيات  الف�صائل  وج��م��ي��ع 

خا�صة  فرن�صية  قوات  باأن  للوزارة 
على  لل�صيطرة  ب��امل��ظ��الت  هبطت 
واأن  ال��ب��ل��دة،  يف  للطائرات  مهبط 
50 جنديا اإ�صافيا اأر�صلوا لتاأمني 
نحو  بعد  على  تقع  ال��ت��ي  املنطقة 
اجلزائرية. احلدود  من  كلم   50

من جانبه قال الناطق با�صم قيادة 
االأركان تريي بوركاهرد اإن عملية 
ج��وي��ة ب��ري��ة ن��ف��ذت ل��ي��ال، م�صيفا 
القوات  يف  فرن�صيني  مظليني  اأن 
اخلا�صة نزلوا يف مطار تي�صاليت .
اوق����ف ���ص��اب��ان ���ص��ب��اح ام�����س وهما 
ي��رت��دي��ان ح��زام��ني ن��ا���ص��ف��ني عند 
عملية  اول  غ������داة  غ�����او  م���دخ���ل 
هذه  يف  م��ايل  يف  ت�صجل  انتحارية 
�صماال والتي متت  الواقعة  املدينة 
ال�صيطرة عليها يف االونة االخرية 
اال�صالمية  املجموعات  اخراج  بعد 

امل�صلحة منها، كما قال �صاهد.

كريي: الكرة الآن يف ملعب اإيران 
الدولية بخ�صو�س  املخاوف  االإيرانيني تبديد  اأن على  واأكد  �صالح نووي. 
برناجمهم النووي، ويف املقابل فنحن م�صتعدون لرتجيح كفة الدبلوما�صية 
اأن  م�صيفا  الإي���ران،  يعود  النهاية  يف  اخليار  اإن  وق��ال   . معهم  التعامل  يف 
اأوباما م�صتعد للقيام بكل ما هو �صروري للتاأكد من عدم  الرئي�س باراك 
االأمريكية  االإدارة  ا�صتعداد  اإىل  اإ�صارة  يف  النووي،  لل�صالح  اإي��ران  امتالك 
للم�صي يف كافة اخليارات ومنها ال�صربة الع�صكرية. وكان جو بايدن نائب 
بدء  املتحدة  ال��والي��ات  ا�صتعداد  اأ�صبوع  قبل  اأعلن  قد  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
حمادثات ثنائية مبا�صرة مع اإيران، وهو مطلب طاملا �صعى اإليه االإيرانيون. 
اآية اهلل علي  االإيرانية  االإي��راين على ل�صان مر�صد اجلمهورية  الرد  وجاء 
خامنئي اأول اأم�س اخلمي�س، حني قال اإن اأمريكا توجه اأ�صلحتها �صدنا ثم 

تعر�س اإجراء املفاو�صات ، مت�صائال عن منطقية هذا الطرح.

•• وا�صنطن-وكاالت:

وزي��ر اخلارجية  اأك��د  الد�صتورية،  اليمني  اأدائ��ه  بعد  له  اأول ت�صريحات  يف 
واأن  مفتوحة،  زال���ت  م��ا  الدبلوما�صية  ن��اف��ذة  اأن  ك��ريي  ج��ون  االأم��ريك��ي 
الواليات املتحدة �صتبقي على اخليار الدبلوما�صي لتبديد املخاوف الدولية 

بخ�صو�س برنامج اإيران النووي، وقال اإن الكرة االآن يف ملعب اإيران.
برناجمه  على  كاأولوية  االإي��راين  امللف  ح�صور  كريي  ت�صريحات  وتعك�س 
الكندي  نظريه  وا�صنطن  يف  لقائه  بعد  وج��اءت  للخارجية،  جديد  كوزير 
ج��ون ب���ريد. وع��رب ك��ريي ع��ن ان��زع��اج��ه م��ن اإع���الن اإي����ران نيتها تركيب 
وت�صغيل اأجهزة متقدمة لتخ�صيب اليورانيوم، مما قد ي�صكل نقلة نوعية 
لتطوير  ا�صتعماله  ال��غ��رب  يخ�صى  ال���ذي  االأم����ر  ال���ن���ووي،  ب��رن��اجم��ه��ا  يف 

اأزواد حتذر وحديث اأممي عن انتخابات مبايل 

اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام العنف 
وللمطالبة  امل���ت���ظ���اه���ري���ن،  ���ص��د 
باإقالة احلكومة واإجراء تعديالت 
على بع�س مواد الد�صتور الذي مت 
االأول  دي�صمرب-كانون  يف  اإق���راره 

املا�صي عرب ا�صتفتاء �صعبي.
وق���ط���ع ع����دد م���ن اأع�������ص���اء حركة 
ُت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف�����ص��ه��ا ا����ص���م بالك 
ب���ل���وك ح���رك���ة م����رتو االأن����ف����اق يف 
ال���ق���اه���رة ح���ي���ث ت���ظ���اه���روا فوق 
ال�صادات  مرتو  مبحطة  الق�صبان 
مطالبني  التحرير  ميدان  اأ�صفل 
ب���اإ����ص���ق���اط ال���ن���ظ���ام، ب��ي��ن��م��ا غاب 
تعطلت  ح��ي��ث  امل�صهد  ع��ن  االأم����ن 
م�صادات  ون�صبت  القطارات  حركة 
واأع�صاء احلركة  املرتو  ركاب  بني 
ال���ذي���ن ي����رت����دون ال�����زي االأ����ص���ود 

واالأقنعة ال�صوداء.
حمافظة  ع���ا����ص���م���ة  ط���ن���ط���ا  ويف 
ال���غ���رب���ي���ة، اأ�����ص����ي����ب ع���������ص����رات يف 
م�����واج�����ه�����ات ب�����ني ق�������وى االأم�������ن 
ومتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى 
االأمن،  مديرية  وم��ق��ر  املحافظة 
قنابل  االأم���ن  ق���وات  وا�صتخدمت 
املتظاهرين،  لتفريق  املدمع  الغاز 

•• القاهرة-وكاالت:

اأع������رب وزي�����ر ال����داف����اع واالإن����ت����اج 
اأول عبد  احلربي امل�صري الفريق 
الفتاح ال�صي�صي، ام�س ال�صبت، عن 
للتعاون  امل�صّلحة  القوات  ا�صتعداد 
يف  امل�صاهمة  ي�صتطيع  من  كل  مع 

تقّدم م�صر.
األقاها  كلمة  يف  ال�صي�صي،  وق���ال 
مه  تنظِّ ط���ب���ي  م����وؤمت����ر  ب���اف���ت���ت���اح 
القوات  اإن  اليوم،  امل�صلحة  القوات 
بالتعاون  ي��دي��ه��ا  مت���د  امل�����ص��ّل��ح��ة 
اجلاد مع كل من ي�صتطيع تقدمي 
مل�صر،  التقّدم  يف  ي�صاهم  �صيء  اأي 
لي�س فقط يف املجال الطبي بل يف 

جميع املجاالت .
امل�صّلحة  القوات  اإن  قائاًل  واأردف 
ال�صدد  ذلك  يف  قوية  اإرادة  لديها 
ودع���ا وزي���ر ال���داف���اع امل�����ص��ري اإىل 
ب����ني جميع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ������ص�����رورة 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  الطبية  اجل��ه��ات 
الكفاءات  من  اال�صتفادة  وتعظيم 
االآالم  وتخفيف  م�صر  اأج���ل  م��ن 

عن املر�صى.
االمن  ق���وات  �صيطرت  ذل���ك،  اىل 

ق�صر  حم����ي����ط  ع����ل����ى  امل���������ص����ري����ة 
الرئا�صة يف القاهرة بعد مواجهات 
 ، االأول  ام�����س  دارت  وم��ن��او���ص��ات 
باحلجارة  األ��ق��وا  متظاهرين  م��ع 
احلارقة  امل���ول���وت���وف  وزج����اج����ات 
الق�صر،  ع��ل��ى  ال��ن��اري��ة  واالأل���ع���اب 
واأزالوا االأ�صالك ال�صائكة املحيطة 

ببواباته.
ق����وات االأم����ن املياه  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
لتفريق  ال��غ��از  وقنابل  امل�صغوطة 
تواجدها  وع�����ززت  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
اإىل  امل���وؤدي���ة  وال�������ص���وارع  باملنطقة 
باآليات  الرئا�صي مدعومة  الق�صر 
مدرعة. وتقدمت عربات ال�صرطة 
ب��اجت��اه امل��ت��ظ��اه��ري��ن وجن��ح��ت يف 
الرئي�صي  ال�����ص��ارع  اإىل  اإب���ع���اده���م 

القريب من الق�صر.
امل�صرية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واأف�����ادت 
خالل  اإ�صابة  حالة   126 بوقوع 
اال���ص��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي ���ص��ه��دت��ه��ا عدة 
حم���اف���ظ���ات م�����ص��ري��ة ب���ني ق���وات 
االأول  ام�����س  ومتظاهرين  االأم���ن 
ال��ك��رام��ة دعت  اأط��ل��ق عليها  ال��ت��ي 
على  معار�صة  �صيا�صية  ق��وى  لها 
الوطني،  االإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  راأ���ص��ه��ا 

ال�������ص���ارع  يف  م����واج����ه����ات  ودارت 
العام  ال����دي����وان  اأم������ام  ال��رئ��ي�����ص��ي 

للمحافظة.
كما جتمهر ع�صرات املحتجني حول 
الزيات  كفر  مدينة  جمل�س  مقر 
حماولة  يف  ال��غ��رب��ي��ة  مب��ح��اف��ظ��ة 
الق��ت��ح��ام��ه، وا���ص��ت��خ��دم��ت ق���وات 

االأمن الغاز املدمع لتفريقهم.
حمتجون  اق��ت��ح��م  امل��ن��وف��ي��ة،  ويف 
الكوم  مبنى جمل�س مدينة �صبني 
عا�صمة املحافظة وحطموا اأبوابه 

ال����ن����واف����ذ، يف حني  م����ن  وع��������ددا 
بزجاجات  املبنى  جمهولون  ر�صق 
م�����ول�����وت�����وف ح������ارق������ة، وط����وق����ت 
زت  م���دي���ري���ة االأم������ن امل��ب��ن��ى وع�����زَّ
باآليات  ح��ول��ه  االأم���ن���ي  ال��ت��واج��د 

خفيفة.
الناطق  ق����ال  االإ����ص���ك���ن���دري���ة  ويف 
ال�صحة  وزارة  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي 
الدكتور اأحمد عمر اإن 16 م�صابا 
امل�صت�صفى  اإىل  منهم   14 نقل  مت 
االأمريي واالآخرين اإىل م�صت�صفى 

يتلقون  ي����زال����ون  ال  احَل���������ص����رة، 
خالل  االإ�صابات  ووقعت  ال��ع��الج. 
مواجهات مع قوات االأمن بعد قيام 
�صيدي  ق�صم  ب��ر���ص��ق  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
باحلجارة،  االإ�صكندرية  يف  ج��اب��ر 
ب����اإط����الق  االأم���������ن  ق��������وات  وردت 
ال��غ��از امل��دم��ع. و���ص��ه��دت حمافظة 
مناو�صات  )���ص��م��ال(  ال�����ص��ي��خ  ك��ف��ر 
ب���ني ع��ن��ا���ص��ر االأم�����ن وم���ئ���ات من 
اقتحام  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  املحتجني 

مبنى املحافظة.

 حمكمة م�سرية تاأمر بحظر اليوتيوب �سهرًا
•• القاهرة-ا ف ب:

امرت حمكمة م�صرية ام�س بحظر موقع يوتيوب الفالم الفيديو على االنرتنت ب�صبب ن�صره فيلما م�صيئا 
لال�صالم اثار موجة من االحتجاجات يف عدد كبري من البلدان اال�صالمية. وطلبت الدائرة ال�صابعة يف 
الزام احلكومة  الدولة،  رئي�س جمل�س  نائب  توفيق  امل�صت�صار ح�صونة  برئا�صة  االإداري  الق�صاء  حمكمة 
باتخاذ االإجراءات الالزمة حلظر ووقف عمل موقع يوتيوب فى م�صر ملدة �صهر، وذلك بعد �صكوى رفعها 
م�صري اتهم فيها يوتيوب بالوقوف وراء تهديد ال�صلم االجتماعي من خالل عر�س الفيلم. وقد تعذر 
االت�صال باملتحدث با�صم احلكومة على الفور لالدالء بتعليق على هذه املعلومات ويوتيوب املتفرع من 
عمالق االنرتنت االمريكي غوغل، حمظور يف باك�صتان منذ ايلول �صبتمرب، بعد رف�س املوقع اال�صتجابة 
لطلب احلكومة الباك�صتانية �صحب الفيلم الذي اعترب م�صيئا. وقد انتج هواة فيلم براءة امل�صلمني الذي 
اعترب م�صيئا للنبي حممد عليه ال�صالم واثار يف ايلول �صبتمرب موجة من االحتجاجات �صد االمريكيني 

يف ال�صرق االو�صط وباك�صتان ب�صكل خا�س ا�صفرت عن اكرث من 30 قتيال.

م�سر تدين الإجراءات الإ�سرائيلية 
التع�سفية �سد ال�سعب الفل�سطيني

•• القاهرة-وام:

اأدان���ت اخل��ارج��ي��ة امل�صرية حملة االع��ت��ق��االت االأخ���رية ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
يف  واال���ص��الح  التغيري  كتلة  ن��واب  �صد  االإ�صرائيلية  االح��ت��الل  �صلطات 

املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني.
وطالب امل�صت�صار نزيه النجاري نائب املتحدث الر�صمي با�صم اخلارجية 
امل�صرية اإ�صرائيل باالإفراج الفوري عن النواب املعتقلني معربا يف الوقت 
اإدانته ل�صيا�صة االإعتقال االإداري التي متار�صها ا�صرائيل �صد  نف�صه عن 
واملواثيق  االأع��راف  لكافة  خمالفتها  �صوء  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء 

الدولية.
�صل�صلة  ت��اأت��ي �صمن  اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  اأن احل��م��ل��ة  امل�����ص��ري  امل�����ص��وؤول  واأك����د 
ال�صعب  �صد  اإ�صرائيل  بها  تقوم  والتي  املرفو�صة  التع�صفية  االإج���راءات 
بناء  املتكرر ع��ن  االأرا���ص��ي واالإع����الن  اب��ت��داء م��ن م�����ص��ادرة  الفل�صطيني 
م�صتوطنات جديدة يف خمالفة �صريحة للقانون الدويل ووقف حتويل 
على  �صلبا  يوؤثر  مما  الفل�صطينية  لل�صلطة  امل�صتحقة  ال�صرائب  عائدات 
املقاومة  لفعاليات  اال�صرائيلي  بقمع اجلي�س  الفل�صطينيني مرورا  حياة 

ال�صعبية وانتهاء باعتقال النواب املنتخبني.
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االأمم املتحدة تطالب بغداد بفتح حتقيق

قتلى بهجوم على مع�سكر جماهدي خلق بالعراق 
•• بغداد-وكاالت:

اأكرث  واأ�صيب  اأ�صخا�س  قتل �صبعة 
من خم�صني اآخرين يف هجوم على 
مع�صكر ليربتي ، الذي ت�صتخدمه 
االإيرانية  خلق  جماهدي  منظمة 
العراقية  العا�صمة  قرب  املعار�صة 

بغداد فجر ام�س ال�صبت.
االأمم  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 
املتحدة يف العراق اإلينا نبعة لوكالة 
هجوما  اإن  الفرن�صية  ال�صحافة 
ب�صواريخ الهاون ا�صتهدف مع�صكر 
ليربتي، واأ�صفر عن مقتل واإ�صابة 
واأ�صافت  ال�����ص��ك��ان  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�صرطة  ع��ن��ا���ص��ر  م���ن  ع�����ددا  اأن 
اأ�صيبوا بجروح يف احلادث كذلك، 
العدد  حت��دي��د  ن�صتطيع  ال  لكننا 
بوزارة  اأك���د م�صدر  ج��ان��ب��ه،  م��ن   .
عنا�صر  م��ن  خم�صة  اأن  الداخلية 
امل��ع��ار���ص��ة االإي��ران��ي��ة ق��ت��ل��وا بينما 
. لكن  اآخ�������رون  اأرب����ع����ون  اأ����ص���ي���ب 
فيه  اأك���دت  بيانا  اأ���ص��درت  املنظمة 
امراأة  بينهم  اأ�صخا�س  �صتة  مقتل 
اآخرين  اأكرث من خم�صني  واإ�صابة 
يف الهجوم . وطالب املتحدث با�صم 

االإيرانية  احل���رب  ���ص��ن��وات  خ���الل 
 )1988-1980( ال���ع���راق���ي���ة 
ب��ع��م��ل��ي��ات ع�����ص��ك��ري��ة ���ص��د اإي�����ران 

انطالقا من االأرا�صي العراقية.
بدورها طالبت بعثة االأمم املتحدة 
يف العراق يونامي ، ام�س احلكومة 
العراقية بفتح حتقيق عاجل حول 

الهجوم على مع�صكر ليربتي .
وقالت )يونامي( يف بيان، اإن املمثل 
اخل����ا�����س ل����الأم����ني ال����ع����ام ل����الأمم 
م��ارت��ن كوبلر،  ب��ال��ع��راق  امل��ت��ح��دة 
بفتح  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صلطات  ط��ال��ب 
حتقيق عاجل ح��ول احل���ادث، كما 
ال�صحية  العناية  بتوفري  يطالبها 
ال�صلطات  اأن  اىل  ، الفتاً  للجرحى 
ال��ع��راق��ي��ة اأك�����دت م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأن 
ج��م��ي��ع امل�����ص��اب��ني مت ن��ق��ل��ه��م اىل 

امل�صت�صفى.
االأمم  ب��ع��ث��ة  اأن  ال��ب��ي��ان  يف  وج����اء 
'يونامي'  العراق  مل�صاعدة  املتحدة 
تلقت نباأ �صقوط قذائف هاون على 
اىل مقتل  اأّدى  ما  ليربتي،  خميم 
���ص��اك��ن��ي املخيم،  وج����رح ع���دد م���ن 
�صقوط جرحى من  باالإ�صافة اىل 

بني اأفراد ال�صرطة العراقية .

جماهدي خلق اأن�صئت يف �صتينيات 
نظام  �صد  للكفاح  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن 
ال�صاه باإيران، ومتركزت يف العراق 
ع��ق��ب ���ص��ع��ود ال���ن���ظ���ام االإي������راين 
وق���ام���ت   ،1979 ع������ام  احل�������ايل 

يف  عقبائي  مهدي  املع�صكر  �صكان 
الدويل  املجتمع  للجزيرة  حديث 
�صكان  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ب��ال��ت��دخ��ل 
الهجوم  وا����ص���ت���ه���دف  امل���ع�������ص���ك���ر. 
ي�صم  ال�������ذي  ل���ي���ربت���ي  م��ع�����ص��ك��ر 

3100 عن�صر من جماهدي خلق 
ال��ذي��ن ان��ت��ق��ل��وا اإل��ي��ه م���وؤخ���را من 
التاريخي  اأ�صرف، مقرهم  مع�صكر 
ي�صتخدمونه منذ عام  كانوا  الذي 
منظمة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار   .1980

خماطر �سحنة الأ�سلحة الأخرية اإىل اليمن املالكي يتوقع بقاء الأ�سد ل�سنوات 
•• الريا�س-رويرتز:

نقل عن رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي قوله 
ال�صوري ب�صار اال�صد لن ي�صقط  الرئي�س  ام�س ان 
االمريكية  التوقعات  من  بالرغم  عامني  بعد  وال 
االنتفا�صة  م��واج��ه��ة  ذل��ك يف  م��ن  اأ���ص��رع  ب�صقوط 
ايران  م��ن  مقرب  املالكي  ويعترب  ���ص��ده.  املندلعة 
حليفة اال�صد الرئي�صية لكنه كان حري�صا على اال 
يعرب عن تاأييده ال للرئي�س ال�صوري الذي يقاتل 
2011 وال للمعار�صة   االنتفا�صة منذ اوائل عام 
ال�صرق  ���ص��ح��ي��ف��ة  م���ع  ال���ق���اه���رة  يف  م��ق��اب��ل��ة  ويف 

الرئي�س  نائب  بايدن  جو  ان  املالكي  قال  االو�صط 
ال�صابقة  االمريكية  اخلارجية  ووزي��رة  االمريكي 
اأبلغاه ان اال�صد �صي�صقط خالل  هيالري كلينتون 
املالكي  يذكر  �صنتني. ومل  وال  ردي  وك��ان  �صهرين 
�صوريا  اأع���رف  اأن��ا  وا�صتطرد  معهما.  حت��دث  متى 
جيدا م�صيفا ان االقلية العلوية التي ينتمي اليها 
االقليات االخرى �صد  �صتحارب اىل جانب  اال�صد 

املقاتلني ومن بينهم مت�صددون .
�صنوات  ع�صر  منذ  طائفيا  �صراعا  العراق  ويعي�س 
�صنية  حكومة  �صعود  يوؤثر  ان  من  بغداد  وتخ�صى 

مت�صددة يف دم�صق على االمن اله�س يف العراق.

 اخليط االأبي�س 

جنـــازة.. ودللت
•• بقلم خرية ال�صيباين:

يجب اأاّل يخطئ اأحد ويعتقد اأّن االآالف الذين خرجوا اأم�س االأول 
يف جنازة ال�صيا�صي التون�صي الراحل �صكري بلعيد ينتمون جميعهم 
اإىل اجلبهة ال�صعبية اأو من اأن�صارها وم�صانديها ، بل هم كانوا من 
م�صتقبل  على  خوفهم  عن  للتعبري  هّبوا  الذين  التون�صيني  عاّمة 
تاريخيا،  امل�صاملة  �صاحتهم  اج��ت��اح  ال��ذي  للعنف  ورف�صهم  بلدهم، 
هوّيتهم  وخ�صائ�س  تون�صيتهم  عن  ليدافعوا  خرجوا  اآخ��ر  مبعنى 
اإل�صاقها  ي��راد  التي  وامل�صّي�صة  امل��ادجل��ة  تلك  ال  واحل��ّق��ة  الطبيعية 
اأي دف��اع��ا ع��ن من��وذج��ه��م املجتمعي الذي  ق�����ص��را وب���االإك���راه،  ب��ه��م 
لتحّذر  االغتيال  عملّية  وج��اءت  للت�صويه  تتعّر�س  مالحمه  ب��داأت 
من اإمكانّية تال�صيه. نعم، لقد راأى التون�صيون يف م�صهد االغتيال 
اأّنها  ويخالون  عنهم،  ما  يوما  تعرّب  لن  اأّنها  يعتقدون  كانوا  �صورا 
بعيدة جغرافّيا وثقافّيا عنهم ولن تلتقط يوما حتت زرقة �صمائهم 
وبحرهم واأبوابهم ونوافذهم وبيا�س جدران منازلهم وما ترمز له 
تلك االألوان ال�صائدة يف تلك البالد و يخالون اإىل جانب خ�صرتها 
الدائمة ، من ت�صامح وتعاي�س ونقاوة �صريرة ومن قدرة على االنفتاح 
باجتاه الثقافات واالأفكار، �صور كانوا باالأم�س القريب يعتقدون اأّنها 

ال تنتمي لبيئتهم، وهي حكر على جغرافيات اأخرى.
ولكن ر�صا�صات اأطلقت غدرا ذات �صباح، نّبهتهم اإىل اأّن ما مّيزهم 
ب��دوره، وان لغة جديدة ب�صدد  اأّن يغتال  طيلة ق��رون على وال �صك 
اإىل ن�صيجهم االجتماعي، لغة العنف والع�صبّية والكراهّية  الّت�صّلل 
وال��ف��ت��ن��ة، ل��غ��ة ي��ع��ت��ربون م���ن غ���ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا، ل��غ��ة ال تنتمي 
ال�صرح  ذاك  ك��ان��ت  ���ص��واء  ال�����ص��اخم��ة  زي��ت��ون��ت��ه��م  لل�صان  اأب��ج��دي��ت��ه��ا 
احل�صاري والديني والثقايف العظيم، اأو تلك التي تر�ّصخت جذورها 
على امتداد اأر�صهم املعطاء متّدهم بثمرتها الطّيبة وما ترمز اإليه 

على ال�صاحة االإن�صانية من �صالم ووئام.
تلعثم  دون  قالت  �صرخة  مبثابة  كان  ال�صخم  اجلنائزي  املوكب  اإّن 
على  ي��اأت��ي  وال��غ��رباء.. ال حلريق  لداح�س  االأه��ل��ّي��ة.. ال  للحرب  ال 
االأخ�صر والياب�س .. ال لربيع زائف م�صّمخ بالدماء ، فف�صل الربيع 
يف هذه الديار كان على الدوام �صّيد الف�صول وعنوان حياة وخ�صرة 
�صحرها  واكت�صف  اإاّل  الف�صل  ذاك  يف  تون�س  زار  م��ن  وك��ّل  وع��ط��اء، 
وجمالها وجوهر معاين ذاك الف�صل حيث تتعّدد االألوان يف حقولها 
ملاذا  ويفهم  عنا�صرها،  تنّوع  على  واح��دة  لوحة  لت�صّكل  وحدائقها 
الأجمل  خمفّي  م�صمون  اإىل  امل��وت  يتحّول  اأن  التون�صيون  يرف�س 

ف�صولها .
ي�صريون  وه��و  التون�صيون  عنه  ع��رّب  ال��ذي  الوعي  ه��ذا  اأّن  �صّك  وال 
يب�ّصر  ال��ّن��اف��ع  الغيث  ي�صّموها  اأن  لهم  يحلو  ال��ت��ي  االأم��ط��ار  حت��ت 
وال�ّصيا�صة  ر�صدهم  اإىل  ال�صيا�صيني  يعيد  وف��ري  م�صتقبلي  بح�صاد 
اإىل مقا�صدها الّنبيلة ومعناها االإن�صاين العميق، وهو وعي يرتجم 
ومن  اأبنائهم  ا�صدق  احد  ي��وارون  وهم  التون�صيني،  انت�صار  بجالء 
طريقا  املوت  واعتبارهم  للحياة  انت�صارهم   ، وانتماء  �صلوكا  اأنبلهم 

لرت�صيخ احلّق يف احلياة. 
فاإذا ما جمعنا بني الغيث الّنافع والرتبة التي غطت جثمانه الطاهر 
يقفوا  دفن ومل  التون�صيني مل يح�صروا موكب  اأّن  �صنكت�صف  فاإّننا 
اأمام قرب واإمّنا كانوا اأمام احتفالّية زرع نبتة �صتنمو �صجرة جذرها 

ثابت وجذعها �صامخ يف ال�صماء، �صجرة اأطلقوا عليها اإرادة احلياة .
ولعّل موقف اأرملة الراحل وما �صدر عنها من كلمات وما اأبدته من 
متا�صك و�صموخ وهي توّدع رفيق دربها وترف�س اأن تتقّبل العزاء فيه 
اإليه، ويوؤّكد انه يف  اأّن �صكري حّي ال ميوت ، يوجز ما ذهبنا  معلنة 
املنعطفات التاريخّية الكربى يحدث اأن تكون رّب �صاّرة نافعة ، اأي 

اأن حتّول ال�صعوب املاأ�صاة اإىل عربة للبناء والنهو�س خالدة .
تون�س  تاريخ  يف  اال�صتثنائية  املليونية  اجلنازة  دالالت  اب��رز  من  اإّن 
احلديث ورمّبا القدمي ، هو اإثبات التون�صيني رف�صهم املطلق الإعادة 
واحل�صارية  الثقافية  وخ�صائ�صهم  وهوّيتهم  تركيبتهم  �صياغة 
فيها  املتجّذر  وامل�صتنري  املنري  واجل��ان��ب  يتناق�س  مب��ا  واملجتمعية 
ال��ّر���ص��ا���س واالغ��ت��ي��ال ل��غ��ة ���ص��ي��اغ��ة املواقف  اأن ي��ك��ون  ورف�����ص��ه��م 

ال�صيا�صية، وان تكون الكراهّية والّظالمّية دواة مدادها.
لقد كانت اجلنازة اأكرث من جمّرد موقف �صيا�صي اأو انفعال وجداين 
طارئ وعابر، واإمّنا تعبري ح�صاري عن خ�صائ�س �صعب يرف�س اأن 
ميوت اأو اأن يتحّول اإىل حفنة من غبار، �صعب يرّدد مع ناظم حكمت 
يف كل االأزمنة والع�صور جميل اأن ميوت االإن�صان يف �صبيل وطنه لكن 

اأجمل منه اأن يعي�س ..
اأخريا، نقول للذين اأرادو باغتياله زرع بذور الفتنة، ورف�صوا مقارعة 
يف  واجل��دب  بالّت�صّحر  وب�ّصروا  باحلّجة،  واحلّجة  بالفكرة  الفكرة 
التي  احلكمة  تلك  ون�صيتم  ال��ع��ن��وان،  اأخ��ط��اأمت  لقد  خ�صبة:  ار���س 
تخربنا اأّن تاج القي�صر ال ميكن اأن يحميه من ال�صداع ، واأّننا اّمة 
اإن املوت  املاغوط،  ال�ّصاخر من حمنتها حمّمد  تعّلمت من �صاعرها 
لي�س هو اخل�صارة الكربى.. اخل�صارة االأكرب هو ما ميوت فينا ونحن 

اأحياء . 

حملة اعتقالت بجنوب اليمن 
•• �صنعاء-يو بي اأي:

اعترب احلراك اجلنوبي، اأن حملة االعتقاالت التي ت�صّنها اأجهزة االأمن اليمنية 
بحق اأن�صار احلراك منذ ام�س االأول تهدف اإىل تعزيز �صلطات االإخوان امل�صلمني 
ال�صعيبي، ليونايتد بر�س  القيادي يف احل��راك، يحي غالب  اليمن. وقال  جنوب 
عدن،  مبدينة  احل��راك  عنا�صر  طالت  التي  االعتقاالت  حملة  اإن  اإنرتنا�صونال، 
حملة  اأن  واأ���ص��اف  اجل��ن��وب.  يف  امل�صلمني  االإخ����وان  �صلطات  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
النا�صطني االإعالميني اجلنوبيني يف عدن، توؤكد  املداهمات واالعتقاالت ملنازل 
الأبناء اجلنوب اأن نظام )الرئي�س اليمني ال�صابق( علي عبداهلل �صالح الع�صكري، 
الزال ميار�س الرتهيب والقمع، واأن االنتقال ال�صلمي لل�صلطة مت بت�صليم قوات 
القمع الع�صكري حلزب االإ�صالح )الذراع ال�صيا�صي لالإخوان امل�صلمني( . وت�صن 
االأجهزة االأمنية حملة اعتقال منذ ليلة اأم�س اجلمعة، يف مديريات كريرت، وخور 
مك�صر، يف مدينة عدن كربى مدن اجلنوب، اعتقلت خاللها العديد ممن تتهمهم 
بارتكاب اأعمال جنائية. وقال م�صدر اأمني ميني اليوم، اإن االأجهزة االأمنية تقوم 
مبهامها يف مطاردة املتورطني باأعمال جنائية وحيازة �صالح وارتكاب اأعمال خمّلة 
باالأمن وعمليات نهب و�صرقات وتقطع . واعترب ال�صعيبي اأن حزب اال�صالح يقوم 
واإخ�صاعها  عدن،  مدينة  وبالذات  اجلنوب،  على  الع�صكرية  ال�صيطرة  مبحاولة 
كوريث لنظام الرئي�س ال�صابق ، معلناً اأن �صعب اجلنوب �صي�صّعد �صلمياً منذ اليوم 

يف عموم اأرجاء اجلنوب، الإطالق �صراح املعتقلني يف عدن وجميع ال�صجون .

•• بريوت-رويرتز:

العليا  باملفو�صية  م�صوؤولة  قالت 
لالمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 
ان���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ان يبحث 
موجات  ال�صتيعاب  م��راك��ز  ان�صاء 
�صوريا  م���ن  ال��ف��اري��ن  ال��الج��ئ��ني 
خميمات  اقامة  عليه  يتعني  وقد 
ر�صمية لالجئني اذا ا�صتمر تدفق 

الالجئني.
بالفعل  ل����ب����ن����ان  وي�������ص���ت�������ص���ي���ف 
يعادل  م��ا  اأي  الج��ئ  ال��ف   260
�صكانه  ت��ع��داد  م��ن  املئة  يف   6.5
منازل  يف  ال���ص��ت��ي��ع��اب��ه��م  و���ص��ع��ى 
ان  م����ن  خ����وف����ا  جم���ت���م���ع���ات  ويف 
ال�صنة  ال�����ص��وري��ني  ي�����وؤدي جت��م��ع 
اث�����ارة  اىل  ك���ب���رية  خم���ي���م���ات  يف 
م�صتعرة  مازالت  طائفية  توترات 
اللبنانية  االه��ل��ي��ة  احل����رب  م��ن��ذ 
 1975 ع���ام���ي  ب���ني  ال���ف���رتة  يف 

و1990.
للنزوح  امل���ت�������ص���ارع  االي����ق����اع  ل��ك��ن 
�صوريا  يف  ال��دام��ي  للقتال  نتيجة 
الذين  ال�����ص��وري��ني  ع��دد  ان  يعني 
�صيطلبون امل�صاعدة يف لبنان ينمو 

مبعدل 3000 يوميا مما يرتك 
ال�صلطات واملفو�صية العليا لالمم 
تكافح  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة 

من اجل تلبية احتياجاتهم.
ممثلة  ك���ي���ل���ي  ن���ي���ن���ي���ت  وق�����ال�����ت 
امل��ف��و���ص��ي��ة ل���روي���رتز  ه���ذا البلد 
ال�����ص��غ��ري.. ال����ذي ي��ع��ادل حجمه 
�صكانه  وع��دد  �صوي�صرا  رب��ع حجم 
ي�صتقبل  ن�����ص��م��ة  م��الي��ني  اأرب���ع���ة 

. الجئ  األف   260
واأ�صافت: اأعتقد ان ما نحتاج اىل 
اال�صتعداد يف  ه��و  ال��ب��دء يف عمله 
نتمكن  ال  ق��د  حيث  االم���ر  نهاية 
م��ن اي��ج��اد ام��اك��ن م���اأوى واقامة 
كافية يف �صوء امل�صتويات احلالية 

للطلب .
وا�صتطردت ن�صحنا احلكومة باأن 
اقامة  للبدء يف  الوقت رمبا حان 
م��وق��ع��ي ع��ب��ور ع��ل��ى االق����ل حيث 
ميكن تقدمي ماأوى موقت وطعام 
مكان  على  العثور  قبل  لالجئني 
كبداية  واأ����ص���اف���ت:  اآخ����ر  اق���ام���ة 

�صيكون هذا �صيئا جيدا .
وقالت ان املفو�صية العليا لالمم 
اأعدت  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة 

ط���وارئ الق��ام��ة خميمات  خطط 
الجئني ر�صمية اذا ا�صتمر النزوح 
هذا  يتم  ان  يتعني  لكن  احلا�صد 

باذن من احلكومة اللبنانية.
مقر  م�����ن  م���ق���اب���ل���ة  يف  وق�����ال�����ت 
نحن  ب��ريوت  جنوب  يف  املفو�صية 

ن��ع��د خ��ط�����������ة الق��ام��������������ة خميمات 
املخزونات  اأم���اك���ن  ت���وزي���ع  ن��ع��ي��د 
التقييم  اأجرينا  اننا  من  ونتاأكد 
نهاية  يف  للبدء  م�صتعدون  وان��ن��ا 

االمر.
ويرجع الرتدد يف اقامة خميمات 

الجئني ال�صباب منها احل�صا�صيات 
ال����ت����اري����خ����ي����ة ب���������ص����اأن م����وج����ات 
الذين  الفل�صطينيني  الالجئني 
وبع�صهم  ا����ص���رائ���ي���ل  م���ن  ف�����روا 
احلرب  يف  ا�صا�صيا  الع��ب��ا  ا���ص��ب��ح 

االهلية املدمرة يف لبنان.

الأمم املتحدة تطالب لبنان بال�ستعداد ملزيد من الالجئني 

الأ�سد يجري تعدياًل وزاريًا 
•• دم�صق-ا ف ب:

اأجرى الرئي�س ال�صوري ب�صار اال�صد 
ام�س تعديال وزاريا ال ي�صمل الوزارات 
ذات  وزارات  على  وارت��ك��ز  ال�صيادية، 
واج��ت��م��اع��ي��ة، يف  اق��ت�����ص��ادي��ة  طبيعة 
م�صتمرا  ن��زاع��ا  ت�صهد  ال��ت��ي  ال��ب��الد 
انعك�س  ���ص��ه��را   22 م���ن  اك���رث  م��ن��ذ 
وتاأتي  االر����س.  على  قا�صية  ظ��روف��ا 
ه���ذه االح����داث غ���داة اع���الن دم�صق 
املعار�صة  م���ع  ل��ل��ح��وار  ا���ص��ت��ع��داده��ا 
لكن من دون �صروط م�صبقة ، يف رد 
على طرح لرئي�س االئتالف ال�صوري 
املعار�س احمد معاذ اخلطيب. وقرر 
اال�صد ا�صتبدال خم�صة وزراء وتعيني 
خام�س  اىل  ا����ص���اف���ة  ج�����دد  ارب����ع����ة 
ك���ان وزي����ر دول����ة يف احل��ك��وم��ة التي 
وا�صتحداث  احل��ل��ق��ي،  وائ���ل  يراأ�صها 
وزارتني منف�صلتني للعمل وال�صوؤون 
االجتماعية، بح�صب ما افادت وكالة 
���ص��ان��ا. ومبوجب  ال�����ص��وري��ة  االن���ب���اء 
ا�صماعيل  التعديالت اجلديدة، عني 
و�صليمان  للمالية،  وزي���را  ا�صماعيل 
ال���ع���ب���ا����س وزي�������را ل��ل��ن��ف��ط وال������رثوة 
امل��ع��دن��ي��ة، واح���م���د ال����ق����ادري وزي����را 
للزراعة واال�صالح الزراعي، وح�صني 
العامة.  ل��ال���ص��غ��ال  وزي����را  ع��رن��و���س 
الدولة ح�صني  كما عني اال�صد وزير 
والتنمية  ل��ال���ص��ك��ان  وزي�����را  ف�����رزات 
�صماط  ك���ن���دة  و���ص��م��ى  ال��ع��م��ران��ي��ة، 
وح�صن  االجتماعية  لل�صوؤون  وزي��رة 

حجازي وزيرا للعمل.

اأوباما: اأكرب جناح 
ا�ستخباراتي حتقق بعهد بانيتا

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأك�����د ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي ب����اراك 
اأوباما ان الواليات املتحدة حققت 
اأكرب جناح ا�صتخباراتي يف تاريخها 
من�صب  بانيتا  ل��ي��ون  ت��ويل  خ��الل 

وزير الدفاع.
اأوب���ام���ا كلمة خ���الل حفل  واأل���ق���ى 
وداع�������ي ل��ب��ان��ي��ت��ا ع�����رّب ف��ي��ه��ا عن 
ل���وزي���ر دفاعه  ال�����ص��دي��د  ام��ت��ن��ان��ه 
على  م�����ص��دداً  خدمته،  على  بانيتا 
ان قيادته لل�صي اآيي اإي لن تنت�صى 
ال���ت���ي وجهت  ل��ل�����ص��رب��ات  ن��ت��ي��ج��ة 
اأكرب  وحت��ق��ي��ق  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 
التاريخ  يف  ا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي  ن���اج���ح 
حتقيق  خ������الل  م�����ن  االأم������ريك������ي 

العدالة مع اأ�صامة بن الدن .
اإح���راز تقدم كبري  اأك��د ان��ه مت  واإذ 
وزير  مهامن  بانيتا  ت�صلم  خ��الل 
الدفاع، اأ�صار اإىل انتهاء احلر بفي 
العراق وامل�صارفة على اإنهاء احلرب 
اإىل  اجل��ن��ود  وع���ودة  اأفغان�صتان  يف 
اأم��ريك��ا. وق��ال اأوب��ام��ا ان القاعدة 
الهزمية،  ط���ري���ق  ع���ل���ى  و����ص���ع���ت 

ونحن ال نت�صاهل مع �صركائها .

 •• لندن-وكاالت:

تلغراف  ديلي  ذي  �صحيفة  اأ�صارت 
ال�صورية  االأزم���ة  اإىل  الربيطانية 
املتفاقمة، واإىل الظروف االإن�صانية 
التي يعانيها ال�صوريون، وقالت اإن 
ج��م��اع��ة ال��ن�����ص��رة ت�����ص��ت��ويل على 
ال����ث����ورة يف ظ����ل ه�����ذه ال����ظ����روف، 
خا�صة من خالل توفريها لبع�س 

احلاجات لل�صكان يف مدينة حلب.
اأجواء الياأ�س  اإن  وقالت ال�صحيفة 
ت�صيطر على اأهايل حلب يف �صوريا، 
فيها  احل��رب و�صار  والتي مزقتها 
النا�س ياأكل منهم القوي ال�صعيف 
ت��ك��ون ب�صراع  اأ���ص��ب��ه م���ا  يف ح��ال��ة 

البقاء.
واأ�صافت اأن تاريخ املدينة العريقة 
�صار يندمل حتت القمامة املنت�صرة 
كل  ويف  ال�صوارع  يف  االأر�صفة  على 
املت�صردين  اأطفالها  واأن  االأن��ح��اء، 
ي����ل����ع����ب����ون ق��������رب امل������ب������اين ال���ت���ي 
واملدعي  اجل���وي  الق�صف  دم��ره��ا 
وال�����ص��اروخ��ي ال���ذي ت��ن��ف��ذه قوات 
نظام الرئي�س ال�صوري ب�صار االأ�صد 

�صد املدن والبلدات ال�صورية.
املدينة  الليل، تغرق  وعندما يجن 

اأ�صال  ال��ف��ق��رية  ال��ظ��الم، وه���ي  يف 
والتدفئة  وال���دواء  وال��غ��ذاء  للماء 
وب���ق���ي���ة ����ص���ب���ل احل�����ي�����اة، وي���ج���وب 
اختالف  على  امل�صلحون  �صوارعها 
فبع�صهم  وم���اآرب���ه���م،  م�����ص��ارب��ه��م 
ثوار يبحثون عن املوالني للنظام، 

ب�صاأن  بينها  فيما  تتناف�س  ال��ث��وار 
ال�صكل الذي تكون عليه �صوريا يف 
مرحلة ما بعد االأ�صد، واإن جماعة 
اأدرجتها  والتي  املتطرفة  الن�صرة 
ع���ل���ى الئحة  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
ت����ربز م�����ص��ي��ط��رة على   ، االإره�������اب 

عن  يبحثون  جم��رم��ون  واآخ�����رون 
للمطالبة  يختطفونهم  �صحايا 
و�صط  يجري  ذل��ك  وك��ل  بالفدية، 
انت�صار لعمليات ال�صلب والنهب يف 

بع�س اأرجاء املدينة.
وقالت ذي ديلي تلغراف اإن ف�صائل 

مقومات الثورة يف البالد.
حتظى  اجل���م���اع���ة  اأن  واأو����ص���ح���ت 
�صبكات  اأن�صاأت  واأنها  جيد  بتمويل 
العاملي،  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ج��ه��ادي��ة 
م�صيفة اأن جماعات الثوار املوؤيدة 
جفاف  ت�������ص���ك���و  ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة 
امل�����ص��ادر امل��ال��ي��ة االأج��ن��ب��ي��ة، و�صط 
خماوف املانحني من االإ�صالميني 

املتطرفني يف �صوريا.
وقالت ال�صحيفة اإن هذه الظروف 
ب��ه��ا ح��ل��ب، م���ن �صاأنها  ال��ت��ي مت���ر 
ت��غ��ي��ري وج�����ه ال����ث����ورة يف ال���ب���الد، 
مو�صحة اأن جماعة الن�صرة ت�صم 
اخلطوط  يف  امل���ق���ات���ل���ني  اأ����ص���ج���ع 
تركز  اجل��م��اع��ة  واأن  االأم���ام���ي���ة، 
الربامج  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  االآن 
االإن�صانية، مما يجعلها تفوز بوالء 

�صكان املدينة.
التي  الن�صرة  جماعة  اأن  واأ�صافت 
اجلي�س  عن  م�صتقلة  ب�صفة  تعمل 
ال�صيطرة  ا�صتعادت  احلر  ال�صوري 
احل���ب���وب يف جميع  ع��ل��ى خم�����ازن 
اأنحاء املدينة، وطردت بقية الثوار 
نظاما  واأ�ص�صت  امل��خ��ازن،  تلك  من 
لتوزيع اخلبز اإىل املناطق الواقعة 

حتت �صيطرة الثوار ب�صكل عام.

عرب تركيزها على الربامج االإن�سانية 

ديلي تلغراف: جبهة الن�سرة ت�ستويل على ثورة �سوريا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

للطائرات  امل�����ص��ادة  ال�����ص��واري��خ  اإن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  ق��ال��ت 
االأم��ريك��ي يف خليج  واالأ���ص��ط��ول  اليمنية  االأم��ن  ق��وات  احتجزتها  التي 
الع�صكرية  اجلوية  للمالحة  جديدة  تهديدات  �صت�صكل  م��وؤخ��را،  ع��دن 

والتجارية، كما �صتمثل ت�صعيدا يف ظاهرة تهريب االأ�صلحة.
ال�صواريخ  تلك  اإن  قولها  اليمنية  ال�صلطات  اإىل  ال�صحيفة  ون�صبت 
وغ��ريه��ا م��ن االأ���ص��ل��ح��ة امل��ح��ت��ج��زة ال�����ص��ه��ر امل��ا���ص��ي ك��ان��ت متجهة اإىل 
املتمردين احلوثيني �صمال غرب اليمن، كما اأن �صنعاء ووا�صنطن اأ�صارتا 

اإىل اأن هذه االأ�صلحة قادمة من اإيران.
اأخرى  اأ�صلحة  م��ع  ال�����ص��واري��خ  عر�صت  ق��د  اليمنية  ال�صلطات  وك��ان��ت 
ومعدات ع�صكرية قالت اإنها احتجزتها من قارب �صراعي يوم 23 يناير 

اأن ال�صواريخ  اإن ال�صور تظهر  كانون الثاين املا�صي. وقالت ال�صحيفة 
�صتنغر  �صواريخ  مثل  الكتف  على  حُتمل  ال�صنع  اإيرانية  اأو  �صينية  اإم��ا 
انت�صار  لظاهرة  املتابع  املحلل  ���ص��رودر  ماثيو  ع��ن  ونقلت  االأم��ريك��ي��ة. 
اأبحاث  بوا�صنطن ومركز  االأمريكيني  العلماء  ل�صالح احتاد  ال�صواريخ 
االأ�صلحة ال�صغرية بجنيف، اأنه ال ميكن حاليا التعرف النهائي على هذه 
اأنها تبدو كاأنها �صواريخ كيو  اإال  ُن�صرت،  ال�صواريخ من املعلومات التي 

دبليو1-اأم ال�صينية اأو مي�صاق2- االإيرانية. 
واأو�صح اأنه اإذا �صح اأن هذه ال�صواريخ تتبع اأنظمة ال�صواريخ ال�صينية 
اأو االإيرانية واأنها متجهة اإىل جمموعة م�صلحة، فاإن ذلك ُيعترب تطورا 
هاما. وال تزال هناك كثري من االأ�صئلة حول عملية القب�س على ال�صحنة 
التي ذكر اليمن اأنها حتتوي اأي�صا على ذخرية، و�صواريخ اأر�س-اأر�س، 

ومتفجرات ومناظري ع�صكرية مقربة ومعدات اأخرى.

اإحراق مكتب للنه�سة 
يف �سيدي بوزيد 

•• �صيدي بوزيد-ا ف ب:

اأح������رق م���ت���ظ���اه���رون م��ق��ر حركة 
احلاكمة  اال����ص���الم���ي���ة  ال��ن��ه�����ص��ة 
حم�صوبة  ا�صالمية  جمعية  ومقر 
ع���ل���ي���ه���ا وث�����الث�����ة م���ك���ات���ب داخ�����ل 
جهوية  )متثيلية  املعتمدية  مبنى 
اجلديد  �صوق  مدينة  يف  للوالية( 
م��ن والي���ة ���ص��ي��دي ب��وزي��د )و�صط 
غرب( على ما افاد مرا�صل فران�س 
امل�صدر  واو���ص��ح  باملنطقة.  ب��ر���س 
و�صط  ج�����رت  احل������رق  اع����م����ال  ان 
غ��ي��اب ت���ام ل���ق���وات االم����ن ورج���ال 
ال�صرطة  ان  وا�����ص����اف  االط����ف����اء 
امل�صيل  ال���غ���از  ق��ن��اب��ل  ا���ص��ت��خ��دم��ت 
ل��ل��دم��وع واط��ل��ق��ت ال��ر���ص��ا���س يف 
حاولوا  ���ص��ب��ان  ل��ت��ف��ري��ق  ال����ه����واء 
للديوانية  ت��اب��ع  م�����ص��ت��ودع  ���ص��رق��ة 
)اجلمارك( يف مركز والية �صيدي 
ب��وزي��د. وت��اب��ع ان امل�����ص��وؤول��ني عن 
ال��ن��ه�����ص��ة يف مركز  م��ك��ت��ب ح��رك��ة 
املكتب  اخلوا  بوزيد  �صيدي  والي��ة 
حت�صبا  والوثائق  التجهيزات  من 
لتعر�س املكتب اىل احلرق. وت�صهد 
ا�صطرابات  تون�صية  والي���ات  ع��دة 
واعمال عنف منذ اغتيال املعار�س 
الي�صاري البارز �صكري بلعيد )49 
منزله  ام��ام  االربعاء  �صباح  عاما( 
ت��ون�����س وك���ان بلعيد  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف 

معار�صا �صر�صا حلركة النه�صة. 
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التمرد  يتاأرجح بني عودة  العراق  اإن  قالت �صحيفة وا�صنطن بو�صت 
املواطنني  اأهلية، فيما ينظم كثري من  امل�صلح واحتمال ن�صوب حرب 
الغا�صبني، مظاهرات بالعديد من املدن والبلدات العراقية مطالبني 
بتنحي ن���وري امل��ال��ك��ي رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي وم��ط��ال��ب اأخ���رى. 
واأو�صحت ال�صحيفة يف تقرير لها من حمافظة االأنبار ومقال كتبه 
اأ�صبح  العراق  اال�صتقطاب يف  اأن  كيمربيل كاغان وفريدريك كاغان 
املالكي تخلت عنها  التي كانت تقف مع حكومة  القبائل  حادا وحتى 
بعد املمار�صات الديكتاتورية التي اقرتفها املالكي. واأ�صار كاتبا املقال 
2007 بحرب مفتوحة  ه��ددت الأول مرة منذ  القبائل  اأن تلك  اإىل 
باملناورات  املالكي تخويف معار�صيه  ردا على حم��اوالت  الدولة  �صد 
ال�صيا�صية والق�صائية والع�صكرية. واأ�صافا اأن الو�صع يف العراق اأ�صبح 
يلب  اإذا مل  وق��اال  املجاورة.  �صوريا  العنف يف  ت�صاعد  و�صط  متفجرا 
و�صمح مب�صاركة  املعقولة  ب�  و�صفاها  التي  املحتجني  املالكي مطالب 
اأو�صع يف حكومته، فاإن احتماالت املزيد من تدهور الو�صع يف العراق 
اأن االحتجاجات  تلوح يف االأفق بقوة. وذكرت ال�صحيفة يف تقريرها 
للمالكي  حتديا  ت�صكل  احلكومة  �صد  والكثيفة  الوا�صعة  ال�صلمية 
املت�صبث بال�صلطة اأكرب بكثري من التحدي الذي متثله هجمات تنظيم 
دولة االإ�صالم يف العراق التابع لتنظيم القاعدة الذي ي�صتمر يف قتله 

الع�صرات كل �صهر دون تاأثري ملمو�س على العملية ال�صيا�صية.

اتهمت فيكي هدل�صتون ال�صفرية االأمريكية ال�صابقة لدى مايل فرن�صا 
بدعم م�صدر التهديد الذي يحارب جنودها حاليا �صده. وقالت اإن فرن�صا 
دفعت فدية لتنظيم القاعدة مبايل حوايل 11 مليون يورو عام 2010 
من اأجل االإفراج عن اأربعة خمتطفني لدى التنظيم. وقالت هدل�صتون 
يف مقابلة تلفزيونية اإن فرن�صا يف فرتة رئا�صة نيكوال �صاركوزي الرئي�س 
ال�صابق اتبعت �صيا�صة دفع الفدى غري املفيدة وامل�صجعة على  الفرن�صي 
اختطف   2010 ويف  اأن��ه  ال�صفرية  واأو�صحت  االختطافات.  من  املزيد 
تنظيم القاعدة باملغرب االإ�صالمي اأربعة مواطنني فرن�صيني من منجم 
يورانيوم بالنيجر املجاورة ودفعت باري�س مقابل االإفراج عنهم ما يعادل 
الفدية  هذه  دفع  مت  الفدى،  كل  مثل  اأنه  واأ�صافت   . دوالر  مليون   17
بطريق غري مبا�صر، عرب احلكومة املالية التي �صلمت بع�س هذه االأموال 
القاعدة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت  ال��ق��اع��دة.  تنظيم  اإىل  االأق���ل  على 
بل  الرهائن،  عن  تفرج  مل  لكنها  االأم���وال  ا�صتلمت  االإ�صالمي  باملغرب 
اأ�صافت اإليهم ثالث رهائن فرن�صيني اآخرين باحلدود ال�صمالية ملايل مع 
اجلزائر، ثم اأ�صافت مرة اأخرى خم�صة رهائن اأوروبيني بينهم اإيطاليون 
لي�صبح جملة ما لديها 12 رهينة. من جهتها نفت احلكومة الفرن�صية 
على  ر�صميا  احلالية  احلكومة  ت��رد  ومل  للقاعدة.  فدية  دف��ع  ال�صابقة 
احلكومات  من  العديد  اإن  اأي�صا  هدل�صتون  وقالت  هدل�صتون.  ت�صريح 
االأوروبية دفعت فدى عرب احلكومة املالية مقابل االإفراج عن مواطنيها 
املختطفني، وهو ما �صاعد القاعدة يف تعزيز قدراتها املالية والع�صكرية 

و�صراء االأ�صلحة وجتنيد املزيد من ال�صباب.
 

مت�صددا  اعدمت  الهند  ان  الهندية  الداخلية  ب���وزارة  كبري  م�صوؤول  ق��ال 
ك�صمرييا كان قد حكم عليه باالعدام قبل ع�صر �صنوات ب�صبب هجوم على 
رئي�س  ان  تلفزيونية  حمطات  وذك��رت   .2001 ع��ام  يف  الهندي  ال��ربمل��ان 
البالد رف�صا طلب راأفة قدمه حممد اف�صل جورو ومت اعدامه �صنقا عند 
الفجر. وفر�صت قيود �صارمة على تنقل اال�صخا�س يف البلدات الرئي�صية 
توقعا  ام�س  �صباح  من  مبكرة  �صاعة  يف  ك�صمري  يف  للهند  التابع  باجلزء 
الع�صكرية  القوات �صبه  الحتجاجات �صد اعدام جورو. ون�صرت مئات من 
وال�صرطة املحلية يف املنطقة املعر�صة العمال عنف انف�صالية. وتاأتي عملية 
االعدام تلك بعد اعدام حممد اجمل ق�صاب املت�صدد الوحيد الذي جنا من 
هجمات مومباي 2008 العام املا�صي  وكان خم�صة م�صلحني قد اقتحموا 
مبنى الربملان املفرو�س عليه حرا�صة م�صددة يف نيودلهي يف 13 دي�صمرب 
وبنادق ومتفجرات  قنابل يدوية  2001 وهم يحملون  االول عام  كانون 
ولكن قوات االمن قتلتهم قبل ان يتمكنوا من دخول املبنى. وقتل ع�صرة 

ا�صخا�س اخرين معظمهم من قوات االمن يف تبادل اطالق النار.

عوا�صم

وا�سنطن

نيودلهي

لندن

وا�سنطن تنوي ت�سفية اجلزائري بلمختار 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

كبارا  ع�صكريني  م�صوؤولني  ان  ام�س  �صرتيت جورنال  وول  ذك��رت �صحيفة 
ومن اجهزة اال�صتخبارات االمريكية اقرتحوا ان يدرجوا يف الئحة �صرية 
لال�صخا�س الذين يتعني قتلهم ا�صم اجلزائري خمتار بلمختار الذي اعلن 

م�صوؤوليته عن الهجوم على من�صاأة ان امينا�س للغاز.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صوؤولني امريكيني طلبوا عدم الك�صف عن هوياتهم 
قولهم ان ا�صافة ا�صم بلمختار اىل هذه الالئحة يعني تو�صيع جمال العمل 
املنطقة  تو�صيع  عرب  افريقيا،  غرب  �صمال  يف  املتحدة  للواليات  الع�صكري 

التي ت�صتهدفها الطائرات من دون طيار وعمليات مكافحة االرهاب.
واو�صحت ال�صحيفة ان هذه اخلطوة ميكن ان ت�صتند اىل وحدات القوات 
االمريكية  املركزية  اال�صتخبارات  وكالة  من  مب�صاعدة  للجي�س  اخلا�صة 
لوكالة  الثاين-يناير  كانون  قال يف  امريكي  م�صوؤول  وكان  )�صي.اي.ايه(. 
فران�س بر�س ان وا�صنطن تنوي اقامة قاعدة خم�ص�صة للطائرات من دون 
طيار يف �صمال غرب افريقيا من اجل حت�صني مراقبة اجلماعات اال�صالمية 
كما  فا�صو،  بوركينا  يف  او  النيجر  يف  القاعدة  ه��ذه  تقام  وق��د  املنطقة.  يف 
او�صح هذا امل�صوؤول. ومنذ اعتداءات 11 ايلول-�صبتمرب 2001، ال تك�صف 
احلكومة االمريكية عن لوائح اال�صخا�س الذين يتعني القب�س عليهم او 

قتلهم ، كما ا�صافت وول �صرتيت جورنال.
ومتتلك وزارة الدفاع االمريكية ووكالة اال�صتخبارات املركزية االمريكية 
القاعدة امين  ا�صماء قادة متطرفني كزعيم  ادرج��ت فيها  لوائح منف�صلة 
ح�صن  ابراهيم  ال�صعودي  العربية  اجلزيرة  يف  القاعدة  وزعيم  الظواهري 

الع�صريي، وا�صامة بن ل ادن قبل مقتله.
وخمتار بلمختار هو زعيم �صابق للقاعدة يف املغرب اال�صالمي ان�صق عنها يف 

ت�صرين االول-اكتوبر املا�صي و�صكل جمموعته املقاتلة اخلا�صة.

اجلي�س امل�سري يوؤكد تعاونه لتقدم البالد 

الأمن ي�سيطر على حميط الرئا�سة يف م�سر 

قرب�س ترفع التمثيل الفل�سطيني ل�سفارة 

امل�ساحلة الفل�سطينية تتوا�سل يف القاهرة بال نتائج 
ال���ت���ي ����ص���ادت ال ت��ع��رب ع���ن وج���ود 
خالفات ال ميكن حلها، بل بحثت 
كافة امللفات وهي احلريات العامة 
وامل�صاحلة املجتمعية واالنتخابات 
كفاءات  حكومة  وت�صكيل  ال��ع��ام��ة 
برئا�صة  ال�����دوح�����ة  ات����ف����اق  وف������ق 

الرئي�س حممود عبا�س .
ي�صدر  ان  املجتمعون  ات��ف��ق  وق���ال 
م���ر����ص���وم���ان ب���ال���ت���زام���ن م���ن قبل 
احدهما  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س 
ي��ح��دد م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات العامة 
والت�صريعية  ال����رئ����ا�����ص����ي����ة  اي 
ول���ل���م���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي واالخ�������ر 
احلكومة  ت�صكيل  تكليف  مر�صوم 
احلكومة  م���ه���م���ات  ف���ي���ه  وي����ح����دد 
اعمار  واع���ادة  االنتخابات  ب��اج��راء 
ال�صلطة  موؤ�ص�صات  وت��وح��ي��د  غ��زة 
وان  واملدنية  االمنية  الفل�صطينية 
م��دة ه��ذه احل��ك��وم��ة ث��الث��ة ا�صهر 
االنتخابات  اج�������راء  م����ع  ت��ن��ت��ه��ي 
وت�صكل  ف��ورا  الفل�صطينية  العامة 
الكتل  من  جديدة  حكومة  بعدها 

الفائزة يف االنتخابات .
وقال انه مت ت�صكيل جلنة برئا�صة 
رئي�س املجل�س الوطني الفل�صطيني 
من  ع���ددا  وت�صم  ال��زع��ن��ون  �صليم 
الفل�صطينية  الف�صائل  م�����ص��وؤويل 
لتقدمي م�صودة قانون انتخابات يف 
اخلارج النتخابات املجل�س الوطني 

.
ان��ه مت االت��ف��اق على ان يتم  وتابع 
اعداد نظام انتخابي موحد جتري 

••  رام اهلل-القاهرة-وكاالت: 

مل ت�صتطع القيادة الفل�صطينيةالتي 
انهت اجتماعا ا�صتمر حتى ال�صاعة 
الثانية من فجر ام�س يف القاهرة 
ات����خ����اذ خ����ط����وات ج����دي����ة المت����ام 

امل�صاحلة الفل�صطينية.
يا�صر  امل�����ص��ت��ق��ل  ال���ق���ي���ادي  وق������ال 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  ال����وادي����ة 
اجتماع  يقرر  مل  متوقعا  ك��ان  كما 
�صم  ال���ذي  الفل�صطينية  ال��ق��ي��ادة 
التحرير  منظمة  ف�صائل  جميع 
وح�����رك�����ت�����ي ح�����م�����ا������س واجل������ه������اد 
امل�صتقلة  وال�صخ�صيات  اال�صالمي 
م��ن ات��خ��اذ خ��ط��وات ج��دي��ة المتام 

امل�صاحلة .
ان امتام  ن��ع��ت��رب  وب��ال��ت��ايل  وت���اب���ع 
امل�صاحلة بقي معلقا حتى اجتماع 
توفرت  وان  ح��ت��ى  وا����ص���اف  الح���ق 
النوايا النهاء االنق�صام وحتى وان 
الوطني  احل����وار  ت��ق��دم يف  ح�����ص��ل 
لكننا مل ننجز املطلوب، الن هناك 
االم��ور مل  �صديد الن بع�س  بطئا 

تن�صج بعد .
التنفيذية  اللجنة  ع�صو  و���ص��ع��ى 
الفل�صطينية  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
التقليل  اىل  ي��و���ص��ف  اب����و  وا����ص���ل 
م���ن ح��ج��م واه��م��ي��ة ت��اخ��ري امتام 
امل�صاحلة، م�صريا اىل االعالن عن 
احلكومة  لت�صكيل  م�����ص��اورات  ب��دء 

وحتديد موعد االنتخابات.
وقال لوكالة فران�س بر�س االجواء 

بفتح  ول��وح  االأزوادي����ني،  ي�صتهدف 
اأجانب  اأم��ام مقاتلني  التطوع  باب 

للقتال �صد حكومة باماكو.
وقال م�صوؤول العالقات اخلارجية 
الع�صكرية  ب����ال���������ص����وؤون  امل���ك���ل���ف 

•• عوا�صم-وكاالت:

الوطنية  احلركة  يف  م�صوؤول  هدد 
لتحرير اأزواد بتحويل االإقليم اإىل 
جبهة ع�صكرية وا�صعة �صد كل من 

لكل جمل�س  ان  فيما ترى حما�س 
ينتخب  ان  وي���ج���ب  خ�����ص��و���ص��ي��ت��ه 
اع�صاء كل جمل�س على حدة ويكون 

لكل جمل�س دوره و�صالحياته .
اىل ذلك، رفعت قرب�س عالقاتها 
م�صتوى  اإىل  الفل�صطينيني  م���ع 
اإحدى ثماين دول  ال�صفارة لتكون 
يف االحت����اد االأوروب������ي ال��ت��ي تقوم 

بهذه اخلطوة. 
واأعلنت وزيرة اخلارجية القرب�صية 
قرار  كوزاكو-ماركولي�س  اإي��رات��و 
حكومتها اأم�س اجلمعة اأثناء زيارة 
الفل�صطيني  ل��ن��ظ��ريه��ا  ر���ص��م��ي��ة 

ريا�س املالكي.
الهام  ال���ق���رار  ه����ذا  اأن  واأ����ص���اف���ت 
ي���اأت���ي مت��ا���ص��ي��ا م���ع ق�����رار قرب�س 
بالدولة  االع�������رتاف   1988 يف 
قرارات  اأع��ق��اب  ويف  الفل�صطينية 
اأخرى  دول  �صبع  اتخذتها  مماثلة 
اعرتفت  االأوروب����������ي  االحت�������اد  يف 
بلغاريا  هي  الفل�صطينية،  بالدولة 
وجمهورية الت�صيك واملجر ومالطا 

وبولندا ورومانيا و�صلوفاكيا.
وك��ان قد مت فتح ممثلية لقرب�س 
يف  ال��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ص��ف��ة  اهلل  رام  يف 
اخلارجية  وزي����ر  وذك����ر   2009
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ري���ا����س امل��ال��ك��ي اأن 
ر�صالة  ي��وج��ه  ال��ق��رب���ص��ي  ال���ق���رار 
باأن  اأم��ل��ه  مهمة ج���دا، وع���رب ع��ن 
اجلريئة  اخل����ط����وة  ه�����ذه  ت��ع��ق��ب 
خ���ط���وات مم��اث��ل��ة م���ن ق��ب��ل دول 

اأخرى يف االحتاد االأوروبي.

انتخابيا  ن��ظ��ام��ا  ت��ري��د  امل�����ص��ت��ق��ل��ة 
واحدا للمجل�س الوطني واملجل�س 
حما�س  ت�����ص��ر  ف��ي��م��ا  ال��ت�����ص��ري��ع��ي 
املجل�س  انتخابات  جت��رى  ان  على 
الوطني وفق نظام التمثيل الن�صبي 
 75% ينتخب  ان  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل، 
الت�صريعي  امل��ج��ل�����س  اع�����ص��اء  م���ن 
وفق النظام النب�صي والباقون وفق 

نظام الدوائر االنتخابية.
وتابع ان جميع الف�صائل ال متانع 
ان يكون اع�صاء املجل�س الت�صريعي 
املنتخبون يف فل�صطني هم اع�صاء 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  ط��ب��ي��ع��ي��ون 

االن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ا���ص��ا���ص��ه وه���و ان 
فل�صطني  دول��ة  ارا�صي  اي  الوطن 
ال�صفة الغربية والقد�س ال�صرقية 
وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة 

واخلارج دائرة انتخابية واحدة .
ي��ك��ون موعد  ت��ق��رر ان  ان���ه  وق����ال 
االنتخابات  م��ر���ص��وم��ي  ا�����ص����دار 
تنهي  ان  ب��ع��د  احل��ك��وم��ة  وت�صكيل 
وتعلن  عملها  االن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة 
اجلاهزية  ل��دي��ه��ا  ا���ص��ب��ح��ت  ان��ه��ا 
الج�����راء االن��ت��خ��اب��ات وه����ذا رمبا 
يحتاج بني �صتة اىل ثماين ا�صابيع 

اخرى .

واالأمنية يف احلركة اإن االأزواديني 
تطهري  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  ي��ت��ع��ر���ص��ون 
ع��رق��ي مم��ن��ه��ج ل���ن ت�����ص��ك��ت عليها 
مع  للتفاو�س  ت�صعى  التي  حركته 
ح��ك��وم��ة ب��ام��اك��و ع��ل��ى ق��اع��دة حق 

تقرير امل�صري ل�صعب اأزواد.
���ص��ي��ط��ر جنود  ذل�����ك،  غ�����ص��ون  يف 
ف��رن�����ص��ي��ون وت�����ص��ادي��ون ع��ل��ى بلدة 
�صرق  ���ص��م��ال  اأق�����ص��ى  يف  تي�صاليت 
اجلزائرية،  احل�����دود  ق���رب  م���ايل 
اآخر معقل للمجموعات االإ�صالمية 

امل�صلحة.
اإن  الفرن�صية  الدفاع  وزارة  وقالت 
تالحق  وت�����ص��ادي��ة  فرن�صية  ق���وات 
مايل  يف  م��ت��م��ردي��ن  اإ����ص���الم���ي���ني 
يف  تي�صاليت  ب��ل��دة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت 
ب�����ص��م��ال �صرق  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
م���ايل ق���رب احل����دود م��ع اجلزائر 
واأفاد بيان على املوقع االإلكرتوين 

وق�����������ال رئ�����ي�����������س وف���������د اجل���ب���ه���ة 
الطاهر  م��اه��ر  ل��ل��ح��وار  ال�صعبية 
ايجابيا  ك�����ان  ال���ن���ق���ا����س  ج����و  ان 
ل���ك���ن ن���ح���ت���اج ل���ل���ق���اء اخ�����ر حل�صم 
واالختالفات  االج��ت��ه��ادات  بع�س 
خطوات  مطلوب  النظر  بوجهات 
ل��الن��ت��ق��ال م���ن مرحلة  م��ل��م��و���ص��ة 
انهاء  مرحلة  اىل  االنق�صام  ادارة 

االنق�صام .
وا�صار وا�صل ابو يو�صف اىل ان ابرز 
وحما�س  فتح  ب��ني  اخل��الف  نقاط 
فتح  ان  ه�����ي  االج����ت����م����اع  خ������الل 
وال�صخ�صيات  الف�صائل  وج��م��ي��ع 

خا�صة  فرن�صية  قوات  باأن  للوزارة 
على  لل�صيطرة  ب��امل��ظ��الت  هبطت 
واأن  ال��ب��ل��دة،  يف  للطائرات  مهبط 
50 جنديا اإ�صافيا اأر�صلوا لتاأمني 
نحو  بعد  على  تقع  ال��ت��ي  املنطقة 
اجلزائرية. احلدود  من  كلم   50

من جانبه قال الناطق با�صم قيادة 
االأركان تريي بوركاهرد اإن عملية 
ج��وي��ة ب��ري��ة ن��ف��ذت ل��ي��ال، م�صيفا 
القوات  يف  فرن�صيني  مظليني  اأن 
اخلا�صة نزلوا يف مطار تي�صاليت .
اوق����ف ���ص��اب��ان ���ص��ب��اح ام�����س وهما 
ي��رت��دي��ان ح��زام��ني ن��ا���ص��ف��ني عند 
عملية  اول  غ������داة  غ�����او  م���دخ���ل 
هذه  يف  م��ايل  يف  ت�صجل  انتحارية 
�صماال والتي متت  الواقعة  املدينة 
ال�صيطرة عليها يف االونة االخرية 
اال�صالمية  املجموعات  اخراج  بعد 

امل�صلحة منها، كما قال �صاهد.

كريي: الكرة الآن يف ملعب اإيران 
الدولية بخ�صو�س  املخاوف  االإيرانيني تبديد  اأن على  واأكد  �صالح نووي. 
برناجمهم النووي، ويف املقابل فنحن م�صتعدون لرتجيح كفة الدبلوما�صية 
اأن  م�صيفا  الإي���ران،  يعود  النهاية  يف  اخليار  اإن  وق��ال   . معهم  التعامل  يف 
اأوباما م�صتعد للقيام بكل ما هو �صروري للتاأكد من عدم  الرئي�س باراك 
االأمريكية  االإدارة  ا�صتعداد  اإىل  اإ�صارة  يف  النووي،  لل�صالح  اإي��ران  امتالك 
للم�صي يف كافة اخليارات ومنها ال�صربة الع�صكرية. وكان جو بايدن نائب 
بدء  املتحدة  ال��والي��ات  ا�صتعداد  اأ�صبوع  قبل  اأعلن  قد  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
حمادثات ثنائية مبا�صرة مع اإيران، وهو مطلب طاملا �صعى اإليه االإيرانيون. 
اآية اهلل علي  االإيرانية  االإي��راين على ل�صان مر�صد اجلمهورية  الرد  وجاء 
خامنئي اأول اأم�س اخلمي�س، حني قال اإن اأمريكا توجه اأ�صلحتها �صدنا ثم 

تعر�س اإجراء املفاو�صات ، مت�صائال عن منطقية هذا الطرح.

•• وا�صنطن-وكاالت:

وزي��ر اخلارجية  اأك��د  الد�صتورية،  اليمني  اأدائ��ه  بعد  له  اأول ت�صريحات  يف 
واأن  مفتوحة،  زال���ت  م��ا  الدبلوما�صية  ن��اف��ذة  اأن  ك��ريي  ج��ون  االأم��ريك��ي 
الواليات املتحدة �صتبقي على اخليار الدبلوما�صي لتبديد املخاوف الدولية 

بخ�صو�س برنامج اإيران النووي، وقال اإن الكرة االآن يف ملعب اإيران.
برناجمه  على  كاأولوية  االإي��راين  امللف  ح�صور  كريي  ت�صريحات  وتعك�س 
الكندي  نظريه  وا�صنطن  يف  لقائه  بعد  وج��اءت  للخارجية،  جديد  كوزير 
ج��ون ب���ريد. وع��رب ك��ريي ع��ن ان��زع��اج��ه م��ن اإع���الن اإي����ران نيتها تركيب 
وت�صغيل اأجهزة متقدمة لتخ�صيب اليورانيوم، مما قد ي�صكل نقلة نوعية 
لتطوير  ا�صتعماله  ال��غ��رب  يخ�صى  ال���ذي  االأم����ر  ال���ن���ووي،  ب��رن��اجم��ه��ا  يف 

اأزواد حتذر وحديث اأممي عن انتخابات مبايل 

اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام العنف 
وللمطالبة  امل���ت���ظ���اه���ري���ن،  ���ص��د 
باإقالة احلكومة واإجراء تعديالت 
على بع�س مواد الد�صتور الذي مت 
االأول  دي�صمرب-كانون  يف  اإق���راره 

املا�صي عرب ا�صتفتاء �صعبي.
وق���ط���ع ع����دد م���ن اأع�������ص���اء حركة 
ُت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف�����ص��ه��ا ا����ص���م بالك 
ب���ل���وك ح���رك���ة م����رتو االأن����ف����اق يف 
ال���ق���اه���رة ح���ي���ث ت���ظ���اه���روا فوق 
ال�صادات  مرتو  مبحطة  الق�صبان 
مطالبني  التحرير  ميدان  اأ�صفل 
ب���اإ����ص���ق���اط ال���ن���ظ���ام، ب��ي��ن��م��ا غاب 
تعطلت  ح��ي��ث  امل�صهد  ع��ن  االأم����ن 
م�صادات  ون�صبت  القطارات  حركة 
واأع�صاء احلركة  املرتو  ركاب  بني 
ال���ذي���ن ي����رت����دون ال�����زي االأ����ص���ود 

واالأقنعة ال�صوداء.
حمافظة  ع���ا����ص���م���ة  ط���ن���ط���ا  ويف 
ال���غ���رب���ي���ة، اأ�����ص����ي����ب ع���������ص����رات يف 
م�����واج�����ه�����ات ب�����ني ق�������وى االأم�������ن 
ومتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى 
االأمن،  مديرية  وم��ق��ر  املحافظة 
قنابل  االأم���ن  ق���وات  وا�صتخدمت 
املتظاهرين،  لتفريق  املدمع  الغاز 

•• القاهرة-وكاالت:

اأع������رب وزي�����ر ال����داف����اع واالإن����ت����اج 
اأول عبد  احلربي امل�صري الفريق 
الفتاح ال�صي�صي، ام�س ال�صبت، عن 
للتعاون  امل�صّلحة  القوات  ا�صتعداد 
يف  امل�صاهمة  ي�صتطيع  من  كل  مع 

تقّدم م�صر.
األقاها  كلمة  يف  ال�صي�صي،  وق���ال 
مه  تنظِّ ط���ب���ي  م����وؤمت����ر  ب���اف���ت���ت���اح 
القوات  اإن  اليوم،  امل�صلحة  القوات 
بالتعاون  ي��دي��ه��ا  مت���د  امل�����ص��ّل��ح��ة 
اجلاد مع كل من ي�صتطيع تقدمي 
مل�صر،  التقّدم  يف  ي�صاهم  �صيء  اأي 
لي�س فقط يف املجال الطبي بل يف 

جميع املجاالت .
امل�صّلحة  القوات  اإن  قائاًل  واأردف 
ال�صدد  ذلك  يف  قوية  اإرادة  لديها 
ودع���ا وزي���ر ال���داف���اع امل�����ص��ري اإىل 
ب����ني جميع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ������ص�����رورة 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  الطبية  اجل��ه��ات 
الكفاءات  من  اال�صتفادة  وتعظيم 
االآالم  وتخفيف  م�صر  اأج���ل  م��ن 

عن املر�صى.
االمن  ق���وات  �صيطرت  ذل���ك،  اىل 

ق�صر  حم����ي����ط  ع����ل����ى  امل���������ص����ري����ة 
الرئا�صة يف القاهرة بعد مواجهات 
 ، االأول  ام�����س  دارت  وم��ن��او���ص��ات 
باحلجارة  األ��ق��وا  متظاهرين  م��ع 
احلارقة  امل���ول���وت���وف  وزج����اج����ات 
الق�صر،  ع��ل��ى  ال��ن��اري��ة  واالأل���ع���اب 
واأزالوا االأ�صالك ال�صائكة املحيطة 

ببواباته.
ق����وات االأم����ن املياه  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
لتفريق  ال��غ��از  وقنابل  امل�صغوطة 
تواجدها  وع�����ززت  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
اإىل  امل���وؤدي���ة  وال�������ص���وارع  باملنطقة 
باآليات  الرئا�صي مدعومة  الق�صر 
مدرعة. وتقدمت عربات ال�صرطة 
ب��اجت��اه امل��ت��ظ��اه��ري��ن وجن��ح��ت يف 
الرئي�صي  ال�����ص��ارع  اإىل  اإب���ع���اده���م 

القريب من الق�صر.
امل�صرية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  واأف�����ادت 
خالل  اإ�صابة  حالة   126 بوقوع 
اال���ص��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي ���ص��ه��دت��ه��ا عدة 
حم���اف���ظ���ات م�����ص��ري��ة ب���ني ق���وات 
االأول  ام�����س  ومتظاهرين  االأم���ن 
ال��ك��رام��ة دعت  اأط��ل��ق عليها  ال��ت��ي 
على  معار�صة  �صيا�صية  ق��وى  لها 
الوطني،  االإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  راأ���ص��ه��ا 

ال�������ص���ارع  يف  م����واج����ه����ات  ودارت 
العام  ال����دي����وان  اأم������ام  ال��رئ��ي�����ص��ي 

للمحافظة.
كما جتمهر ع�صرات املحتجني حول 
الزيات  كفر  مدينة  جمل�س  مقر 
حماولة  يف  ال��غ��رب��ي��ة  مب��ح��اف��ظ��ة 
الق��ت��ح��ام��ه، وا���ص��ت��خ��دم��ت ق���وات 

االأمن الغاز املدمع لتفريقهم.
حمتجون  اق��ت��ح��م  امل��ن��وف��ي��ة،  ويف 
الكوم  مبنى جمل�س مدينة �صبني 
عا�صمة املحافظة وحطموا اأبوابه 

ال����ن����واف����ذ، يف حني  م����ن  وع��������ددا 
بزجاجات  املبنى  جمهولون  ر�صق 
م�����ول�����وت�����وف ح������ارق������ة، وط����وق����ت 
زت  م���دي���ري���ة االأم������ن امل��ب��ن��ى وع�����زَّ
باآليات  ح��ول��ه  االأم���ن���ي  ال��ت��واج��د 

خفيفة.
الناطق  ق����ال  االإ����ص���ك���ن���دري���ة  ويف 
ال�صحة  وزارة  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي 
الدكتور اأحمد عمر اإن 16 م�صابا 
امل�صت�صفى  اإىل  منهم   14 نقل  مت 
االأمريي واالآخرين اإىل م�صت�صفى 

يتلقون  ي����زال����ون  ال  احَل���������ص����رة، 
خالل  االإ�صابات  ووقعت  ال��ع��الج. 
مواجهات مع قوات االأمن بعد قيام 
�صيدي  ق�صم  ب��ر���ص��ق  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
باحلجارة،  االإ�صكندرية  يف  ج��اب��ر 
ب����اإط����الق  االأم���������ن  ق��������وات  وردت 
ال��غ��از امل��دم��ع. و���ص��ه��دت حمافظة 
مناو�صات  )���ص��م��ال(  ال�����ص��ي��خ  ك��ف��ر 
ب���ني ع��ن��ا���ص��ر االأم�����ن وم���ئ���ات من 
اقتحام  ح��اول��وا  ال��ذي��ن  املحتجني 

مبنى املحافظة.

 حمكمة م�سرية تاأمر بحظر اليوتيوب �سهرًا
•• القاهرة-ا ف ب:

امرت حمكمة م�صرية ام�س بحظر موقع يوتيوب الفالم الفيديو على االنرتنت ب�صبب ن�صره فيلما م�صيئا 
لال�صالم اثار موجة من االحتجاجات يف عدد كبري من البلدان اال�صالمية. وطلبت الدائرة ال�صابعة يف 
الزام احلكومة  الدولة،  رئي�س جمل�س  نائب  توفيق  امل�صت�صار ح�صونة  برئا�صة  االإداري  الق�صاء  حمكمة 
باتخاذ االإجراءات الالزمة حلظر ووقف عمل موقع يوتيوب فى م�صر ملدة �صهر، وذلك بعد �صكوى رفعها 
م�صري اتهم فيها يوتيوب بالوقوف وراء تهديد ال�صلم االجتماعي من خالل عر�س الفيلم. وقد تعذر 
االت�صال باملتحدث با�صم احلكومة على الفور لالدالء بتعليق على هذه املعلومات ويوتيوب املتفرع من 
عمالق االنرتنت االمريكي غوغل، حمظور يف باك�صتان منذ ايلول �صبتمرب، بعد رف�س املوقع اال�صتجابة 
لطلب احلكومة الباك�صتانية �صحب الفيلم الذي اعترب م�صيئا. وقد انتج هواة فيلم براءة امل�صلمني الذي 
اعترب م�صيئا للنبي حممد عليه ال�صالم واثار يف ايلول �صبتمرب موجة من االحتجاجات �صد االمريكيني 

يف ال�صرق االو�صط وباك�صتان ب�صكل خا�س ا�صفرت عن اكرث من 30 قتيال.

م�سر تدين الإجراءات الإ�سرائيلية 
التع�سفية �سد ال�سعب الفل�سطيني

•• القاهرة-وام:

اأدان���ت اخل��ارج��ي��ة امل�صرية حملة االع��ت��ق��االت االأخ���رية ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
يف  واال���ص��الح  التغيري  كتلة  ن��واب  �صد  االإ�صرائيلية  االح��ت��الل  �صلطات 

املجل�س الت�صريعي الفل�صطيني.
وطالب امل�صت�صار نزيه النجاري نائب املتحدث الر�صمي با�صم اخلارجية 
امل�صرية اإ�صرائيل باالإفراج الفوري عن النواب املعتقلني معربا يف الوقت 
اإدانته ل�صيا�صة االإعتقال االإداري التي متار�صها ا�صرائيل �صد  نف�صه عن 
واملواثيق  االأع��راف  لكافة  خمالفتها  �صوء  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء 

الدولية.
�صل�صلة  ت��اأت��ي �صمن  اال���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  اأن احل��م��ل��ة  امل�����ص��ري  امل�����ص��وؤول  واأك����د 
ال�صعب  �صد  اإ�صرائيل  بها  تقوم  والتي  املرفو�صة  التع�صفية  االإج���راءات 
بناء  املتكرر ع��ن  االأرا���ص��ي واالإع����الن  اب��ت��داء م��ن م�����ص��ادرة  الفل�صطيني 
م�صتوطنات جديدة يف خمالفة �صريحة للقانون الدويل ووقف حتويل 
على  �صلبا  يوؤثر  مما  الفل�صطينية  لل�صلطة  امل�صتحقة  ال�صرائب  عائدات 
املقاومة  لفعاليات  اال�صرائيلي  بقمع اجلي�س  الفل�صطينيني مرورا  حياة 

ال�صعبية وانتهاء باعتقال النواب املنتخبني.
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع  
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب  168698  تاريخ االإيداع 2012/2/1 
 الفئة 7  ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة تايكو فالفز اآند كونرتولز، اإنك. 
 جن�صية ال�صركة الواليات املتحدة االأمريكية 

 KEYSTONE ا�صم العالمة

  
العنوان �صويت  200 ،  10707 كالي رود ،   هيو�صنت ،  تك�صا�س 77041 ، الواليات املتحدة االأمريكية

ت�صغل  التي  الفرا�صية  ال�صمامات   ، الكروية  ال�صمامات  ؛  يدوياً  ت�صغل  التي  الفرا�صية  ال�صمامات  املنتجات 
هيدروليكياً و/اأو هوائياً ؛ ال�صمامات الفرا�صية التي ت�صغل بالكهرباء واالأوتوماتيكية ؛ �صمامات حب�س ؛ االآت 
وعدد اآلية ؛ حمركات ومكائن ) عدا ما كان منها للمركبات الربية ( ؛ قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة ) 

عدا ما كان منها للمركبات الربية ( .
 و�صف العالمة الكلمة KEYSTONE باحلروف الالتينية. 

 *  اال�صرتاطات 
 تاريخ االأولوية   
 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صّجل للق�صم امل�صار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع  
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب 153610  تاريخ االإيداع 2011/2/27 
 الفئة 9  ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة يونايتد ت�صاينا اليكرتونيك�س )ات�س . كيه.( كومباين ليميتد 
 جن�صية ال�صركة هوجن كوجن 

 TREEFROG ا�صم العالمة 

العنوان 1818/اف ، بلوك اف ، واه لوك اند�صرتيال �صنرت ، 
41-31 �صان مي �صرتيت ، فوتان ، �صاتني ، اإن .  تي. ، هوجن كوجن .

املنتجات م�صخمات ال�صوت ؛ الراديو ؛ م�صغالت وم�صجالت القر�س املدمج ؛ م�صغالت وم�صجالت قر�س الفيديو 
الرقمي ؛ م�صغالت وم�صجالت قر�س الليزر ؛ م�صغالت وم�صجالت ا�صرطة كا�صيت �صوتية ؛ اجهزة �صمعية – 
مرئية ؛ اأجهزة تكبري ال�صوت املنزلية ؛ مكربات ال�صوت ؛ مكربات ال�صوت البديلة ؛ امل�صجالت الكبرية جلهاز نقل 
ال�صوت ؛ حموالت اال�صارة ؛ مكيفات الطاقة ؛ مكونات مكرب ال�صوت ؛ مكونات جهاز امل�صجل ؛ الكابالت ؛ اأجهزة 
ت�صجيل ، نقل و /اأو اإعادة انتاج ال�صوت و/اأو ال�صور ؛ انظمة امل�صرح املنزيل ؛ م�صغالت القر�س ) مع تهيئة ا�صعة 

 الليزر الزرقاء البنف�صجية ( ؛ االجزاء والرتكيبات واملكونات جلميع املنتجات �صابقة الذكر . 
و�صف العالمة الكلمة TREEFROG واىل اليمني ر�صم لقدم ذو ثالث �صعب ويف االعلى ر�صم ل�صفدع 

بطريقة مميزة .
 *  اال�صرتاطات 

 تاريخ االأولوية  
 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صّجل للق�صم امل�صار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقّدم الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع  
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم االإيداع / الطلب 153019  تاريخ االإيداع 2011/2/10 
 الفئة 41  ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

 ا�صم ال�صركة ببلي�صي�س جروب ا�س. ايه. 
 جن�صية ال�صركة فرن�صا  

 ا�صم العالمة �صريط ملفوف بطريقة فنية 

 العنوان 133 افينيو دي�س �صامب�س � اإلي�صي�س  باري�س 75008 ، فرن�صا 
 ، االح��داث  واإدارة  تنظيم  ؛  والثقافية  الريا�صية  الن�صاطات  ؛  الرتفيه  ؛  التدريب  توفري  ؛  التعليم  املنتجات 
واحللقات   ، التعاقدية  واالجتماعات   ، الر�صمية  واالجتماعات  وامل��وؤمت��رات   ، وال��ن��دوات   ، الر�صمية  احلفالت 
الدرا�صية ، الدورات التدريبية ، املعار�س ، االجتماعات ، ور�س العمل ، العر�س التدريبي ، العر�س ، املحا�صرات 
، والتقدمي ؛ خدمات اإدارة االحداث واملوؤمترات ؛ اأماكن التجمعات ؛ اإطالق املنتج ؛  اأحداث ال�صبكة ؛ خدمات 
ال�صيافة ؛ خدمات �صيافة ال�صركات ؛ االحداث ال�صمعية واملرئية ؛ خدمات الن�صر ؛ ن�صر الكتيبات االر�صادية 
، والكتب ، واملجالت ، والكتيبات ، والكرا�صات ، االدب التوجيهي ، املواد التعليمية والدرا�صية ؛ خدمات ن�صخ 
الكتابة ؛ خدمات الن�صح ، واملعلومات واال�صت�صارة املتعلقة باخلدمات �صابقة الذكر ؛ خدمات املعلومات والن�صح 

املتعلقة مبا �صبق موفرة على اخلط املبا�صر من قاعدة بيانات حا�صوب اأو االنرتنت اأو عرب االت�صاالت .
بطريقة  الداكن  واالحمر  امل��درج  االزرق  ب��االل��وان  فنية  بطريقة  ملفوف  �صريط  عن  عبارة  العالمة  و�صف 

مميزة
 *  اال�صرتاطات 

 تاريخ االأولوية  
 رقم االإي�صال  
 تاريخ االإي�صال  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صّجل للق�صم امل�صار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإعالن

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 
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العدد 10712 بتاريخ 2013/2/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة النهر 

CN 1152200:الكبري للمقاوالت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 حذف �صعيد را�صد �صعيد �صامل املزروعي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10712 بتاريخ 2013/2/10   

اإعــــــــــالن
اللوت�س  ال�ص�����ادة/زهرة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة النحا�س واالملنيوم والبطاريات امل�صتعملة
 رخ�صة رقم:CN 1442652 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح اخلباب مر�صد مكتوم املن�صوري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
 حذف ح�صن �صيف احمد هميلة املزروعي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

العدد 10712 بتاريخ 2013/2/10   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صحاب الف�صي للمقاوالت العامة

 رخ�صة رقم:CN 1352942 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالب�صري عبدالرحيم )%49(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�صني

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 60*40 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/ال�صحاب الف�صي للمقاوالت العامة
SILVER CLOUD GENERAL CONTRACTING

اىل/ ال�صحاب الف�صي للمقاوالت العامة ذ.م.م
SILVER CLOUD GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ

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

بتاريخ :2002/6/13م املودعة حتت رقم : 174651 
    JONES THE GROCER LLC با�صم:جونز ذا كرو�صر ذ.م.م

وعنوان:�صارع املرور ، بناية املعمورة ، �س.ب:107803   
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

مطعم .
الواقعة بالفئة :43

 JONES THE GROCER و�صف العالمه:عبارة عن مربع ا�صود مكتوب عليه باللغة االجنليزية
باللون االبي�س كلمة JONES ا�صفلها عبارة THE GROCER  باللون االبي�س باحلروف الالتينية 

على خلفية �صوداء.
اال�صرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

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

بتاريخ :2012/6/13م املودعة حتت رقم : 175087 
با�صم:جونز ذا كرو�صر ذ.م.م    

وعنوان:ابوظبي ، �صارع املرور ، �س.ب:107803 ، هاتف: 0507902395 ، فاك�س: 024438764
 وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

عند  و�صرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري  ل�صالح  ال�صلع  من  ت�صكيلة  جتميع  خدمات 
والقهوة  وال�صاي  اخلبز  واحللويات  احللويات  و�صناعة  والتوابل  املخلل  املربى  الغازية  )امل�صروبات  احلاجة 

والبا�صتا ال�صل�صات اجلنب الزيتون زيت الزيتون والب�صكويت واملعجنات واخلل .
الواقعة بالفئة :35

 JONES THE GROCER و�صف العالمه:العالمة عبارة عن مربع ا�صود مكتوب عليه باللغة االجنليزية
باللون االبي�س كلمة JONES ا�صفلها عبارة THE GROCER  باللون االبي�س باحلروف الالتينية 

على خلفية �صوداء.
اال�صرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
 اعالن بال�صند التنفيذي يف الق�صية التنفيذية  رقم 2012/115 )تنفيذ جتاري (

م�صل�صل عام 2012/939
اىل املنفذ �صدها/ �صركة نينار للمقاوالت العامة ذ.م.م عنوانه : بالن�صر  قد �صدر �صدك من 
حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2011/1959 ل�صالح/�صركة �صاين�س امليكانيكية   وق�صي 
توؤدي  ب��ان  ذ.م.م   العامة  للمقاوالت  نينار  �صركة  االوىل  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املحكمة  حكم 
للمدعية مبلغا وقدره 92.631 درهم وفوائد هذا املبلغ بواقع 5% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى 
احلا�صل يف 2011/6/14 وحتى ال�صداد التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين وامل�صاريف ومائتي درهم 
تنفيذ  تقدم بطلب  له قد  املحكوم  ان  ذلك من طلبات   ومبا  اتعاب حماماة ورف�صت ماعدا 
يوما  ع�صر  القيام احلكم خالل خم�صة  عليك  لذا  لذلك  املحدد  الر�صم  ودف��ع  املذكور،  احلكم 
بادارة  بانه حتديد جل�صة 2013/3/17 حل�صورك  االع��الن كما نخطرك  ن�صر هذا  تاريخ  من 
يف  ف�صتتخذ  احل�صور  عن  تخلفك  حالة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( ال�صاعة  التنفيذ 

حقك االجراءات القانونية املنا�صبة. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/4
القا�صي/ غالب م�صطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/301   

املنذر/برا�صاند فرما برمي كري�صان  املنذر اليه:�صامر �صيف اال�صالم �صعيد عبدالعلي )جمهول حمل االقامة(  
ينبه املنذر- املنذر اليه املذكور ا�صمه اعاله وجميع �صاكني ال�صقة ال�صكنية بعدم رغبة املنذر يف تاجري ال�صقة 
ال�صكنية العائدة له ويطالبه ب�صرورة التعاون الكامل مع املنذر باخالء ال�صقة ال�صكنية العائدة له  رقم  �صقة 
Jumairah bay tower-(  )1 اك�س  ت��اور  باي  )جمريا  بناية  والع�صرون-  اخلام�صة  الطابق   )2504( رقم 
x1( مبنى 1 واملقامة على قطعة االر�س رقم )912( والكائنة مبنطقة الثنية اخلام�صة بامارة دبي بعد انتهاء 
عقد ايجارها يف تاريخ 2013/2/25 ويطالبه املنذر بعملية االخالء يف التاريخ املحدد مع االلتزام ب�صداد جميع 
الفواتري املتعلقة بال�صقة ال�صكنية الأية جهة كانت باال�صافة اىل ذلك �صداد فواتري التكييف املركزي، مع ت�صليم 
ال�صادة/ �صداد تاجريها الأول مرة من قبل  التي كانت عليها  ال�صكنية باحلالة  وال�صقة  ال�صكنية  ال�صقة  مفتاح 

مارك�س فالكون للعقارات )MARKS FALCON REAL ESTATE(ويطالبكم املنذر باجابة طلبه هذا بكل 
ما ورد ذكره يف خالل املهلة املحددة باالنذار العديل- ويف حالة عدم االلتزام مبا ورد ذكره يف خالل املهلة املحددة 
باالنذار العديل- فان املنذر  �صوف ي�صطرا اآ�صفا اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية الق�صاء باتخاذ كافة االجراءات 
وال�صرر  العطل  وبدل  بالتعوي�س  واملطالبة  املدنية  الدعاوي  اقامة  فيها  مبا  ال�صان  هذا  يف  املتبعة  القانونية 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ ذلك االجراء

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�صت�صافت وزارة املالية يف مقرها باأبوظبي موؤخراً بعثة 
�صندوق النقد الدويل، وذلك بهدف االطالع على اأهم 
املا�صية  ال��وزارة خالل الفرتة  التي حققتها  االجن��ازات 
التي  الوطني  لالقت�صاد  الداعمة  املالية  وال�صيا�صات 
متهيدا  اللقاء  هذا  وياأتي  اتخذتها خالل عام 2012. 
القيام  الرابعة  املادة  التي تعتزم بعثة م�صاورات  للزيارة 

بها يف ابريل من العام اجلاري. 
يون�س حاجي اخلوري،  �صعادة  االإماراتي  الوفد  وتراأ�س 
وكيل وزارة املالية، يف حني تراأ�س ال�صيد هارولد فنجر، 

وفد �صندوق النقد الدويل، كما �صارك يف اللقاء كل من 
ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  الب�صتاين،  علي  خالد  �صعادة 
اليتيم،  را���ص��د  �صعيد  �صعادة  الدولية  املالية  العالقات 
الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون املوارد وامليزانية، اإىل جانب عدد 
الدويل.  النقد  �صندوق  وخ���رباء  ال���وزارة  موظفي  م��ن 
وقامت بعثة �صندوق النقد الدويل خالل اللقاء باالإطالع 
على ال�صيا�صات والت�صريعات املالية التي اأ�صدرتها وزارة 
املالية خالل العام 2012، واأهم م�صتجدات اإدارة الدين 
العام وتنمية االإيرادات وامليزانية. واأ�صادت بعثة �صندوق 
النقد الدويل باالنتعا�س امل�صتمر الذي ي�صهده االقت�صاد 
االإماراتي وقدرته على النمّو بوترية ثابتة، االأمر الذي 

ينعك�س ايجابياً على موؤ�صرات االقت�صاد الكلي للدولة.
وت��وق��ع��ت ال��ب��ع��ث��ة اأن ي�����ص��ل م��ع��دل من��و ال��ن��اجت املحلي 
نتيجة  وذل��ك   ،2013 ع��ام  %3.1 يف  اإىل  االإج��م��ايل 
التجارة،  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار،  امل��دع��وم  االق��ت�����ص��ادي  للن�صاط 
موا�صلة  ت��وق��ع��ت  ك��م��ا  اللوج�صتي.  وال��دع��م  ال�صياحة 
القطاع غري النفطي حتقيق املزيد من النمو واالزدهار 
خالل عام 2013 مدعوماً بامل�صتويات العالية للر�صملة 

وال�صيولة من قبل القطاع امل�صريف يف الدولة. 
حاجي  يون�س  �صعادة  اأك��د  اللقاء،  ه��ذا  على  تعليقه  ويف 
امل�صاورات التي  اأهمية  املالية على  اخل��وري، وكيل وزارة 
جت��ري��ه��ا ال�����وزارة م��ع ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل، وقال: 

النقد  �صندوق  مع  التن�صيق  املالية  وزارة  يف  �صنوا�صل 
ال�����دويل يف جم���ال م�������ص���اورات امل�����ادة ال���راب���ع���ة، ح��ي��ث ال 
جميع  يف  م�صتمرا  ال��دول��ة  حتققه  ال���ذي  ال��ن��م��و  ي���زال 

القطاعات. 
كما اأود التاأكيد على دور وزارة املالية يف دعم هذا النمو 
من خالل امل�صاريع التي تقوم بها والت�صريعات التي تقوم 
باإ�صدارها، باالإ�صافة اإىل االطالع على اآراء اخلرباء فيما 
يتعلق باالقت�صاد الكلي للدولة، االأمر الذي من �صاأنه اأن 

ي�صهم يف تعزيز ال�صيا�صة املالية للحكومة االحتادية. 
اخلطوات  اإىل  ال���دويل  النقد  �صندوق  بعثة  وتطرقت 
االيجابية التي اتخذتها احلكومة االحتادية على مدى 

والنقدية،  امل��ال��ي��ة  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  ال�صابقة  االأع����وام 
و�صيا�صات االقت�صاد الكلي التي اأدت اإىل االنتعا�س وقدرة 

الدولة على تخطي اآثار االأزمة املالية العاملية.

وزارة املالية ت�ستعر�ض تقرير م�ساورات املادة الرابعة مع بعثة �سندوق النقد الدويل 
املال والأعمال

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

د�صنت �صركة اخلليج لل�صناعات الدوائية 
خ���ارج مقرها  ل��ه��ا  اأح����دث م�صنع  ج��ل��ف��ار 
جمهورية  يف  ب�������االم�������ارات  ال���رئ���ي�������ص���ي 
تنفيذا  الدميقراطية  الفدرالية  اأثيوبيا 
تهدف  تو�صعية  ا�صتثمارية  ال�صرتاتيجية 
ل��ت��ع��زي��ز م���ك���ان���ة ال�����ص��ن��اع��ة االم���ارات���ي���ة 
وتدعم جهود الرعاية ال�صحية يف القارة 
باالأ�صعار  اجل���ي���د  ب����ال����دواء  االأف���ري���ق���ي���ة 

املنا�صبة .
القا�صمي  �صقر  بن  في�صل  ال�صيخ  ود�صن 
هيل  وفخامة  جلفار  ادارة  جمل�س  رئي�س 
اأث��ي��وب��ي��ا م�����ص��ن��ع )  م���ري���ام رئ��ي�����س وزراء 
جلفار اأثيوبيا ( يف احتفال ر�صمي بح�صور 
معايل ال�صيخة لبنى بنت خالد القا�صمي 
وزيرة التجارة اخلارجية ، �صعادة الدكتور 
ي��و���ص��ف ع��ي�����ص��ى ح�����ص��ن ال�����ص��اب��ري �صفري 
اأحمد  ، ح�����ص��ن  اأث��ي��وب��ي��ا  ل���دى  االم������ارات 
االدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن���ائ���ب  ال��ع��ل��ك��ي��م 
ادارة  ال��ق��ا���ص��م��ي م��دي��ر  ، ج��ا���ص��م حم��م��د 
ب����وزارة اخلارجية  ال�����ص��وؤون االق��ت�����ص��ادي��ة 
ادارة  مدير  احل��م��ادي  �صليمان  ع��ب��داهلل   ،
ال�������ص���وؤون االأف���ري���ق���ي���ة ، ال���دك���ت���ور اأمي���ن 
التنفيذي ل�صركة جلفار  الرئي�س  �صاحلي 
وع���دد م��ن ال�����وزراء االأث��ي��وب��ي��ني و�صفراء 

الدول ال�صقيقة و ال�صديقة .
بن  في�صل  ال�صيخ  قال  ذلك  على  وتعليقا 
 : االدارة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي  �صقر 
نفتخر بان جلفار ك�صركة اماراتية تتمتع 

بامتالك اجلاهزية الت�صنيعية مما مكنها 
من لعب دور رائد يف جمال حتقيق االأمن 
ال����دوائ����ي حم��ل��ي��ا وخ���ارج���ي���ا وج��ع��ل��ه��ا يف 
مكانة  لرت�صيخ  ال�صاعية  اجلهات  طليعة 
ال�صناعة االماراتية والرتويج لها خا�صة 
ازدياد  يف  ال���دواء  ���ص��وق  حيث  اأفريقيا  يف 
ت�صري  ال��ت��ي  ال��ت��ق��دي��رات  بح�صب  م��ط��رد 
10 مليارات  8 اىل  ي��رتاوح بني  ان��ه  اىل 
ان   : ال��ق��ا���ص��م��ي  وق����ال   . اأم���ري���ك���ي  دوالر 
جاء  االأفريقية  القارة  نحو  جلفار  توجه 
احلثيثة  اجل��ه��ود  على  قائمة  قناعة  ع��ن 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  اخل��ارج��ي��ة  ل�����وزارة 
ال���ت���ي ك����ان ل��ه��ا ال��ف�����ص��ل ال��ك��ب��ري يف فتح 
افاق  وا�صتك�صاف  الفعال  التوا�صل  قنوات 
الواعدة  الفر�س  من  وم�صمونة  جديدة 
وامل�صمونة املنافع لكل االأطراف مبينا ان 
ان�صاء م�صنع  جلفار حتر�س من خاللها 
للدواء يف اأثيوبيا على القيام بدور ان�صاين 
يتعزز  االأفريقية  القارة  �صكان  جتاه  مهم 
بجعل الدواء اجليد واالأ�صعار املنا�صبة يف 

متناول امل�صتهلك االأفريقي .
وتابع : اأود اأن اأغتنم هذه ال�صانحة الأعرب 
االأثيوبية  لل�صلطات  امتناين  عظيم  عن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  فخامة  يف  ممثلة 
التي  اجل��اذب��ة  والت�صهيالت  ال��دع��م  على 
على  ايجابي  ب��دور  وانعك�صت  لنا  قدمتها 
املنا�صب  ال��وق��ت  يف  امل�صنع  اق��ام��ة  ج��ه��ود 
دولة  ���ص��ف��ارة  ج��ه��ود  غاليا  اأث��م��ن  اأود  كما 
االم����ارات يف اأدي�����س اأب��اب��ا ال��ت��ي مل تدخر 
اللحظة  م��ن��ذ  امل�����ص��روع  متابعة  يف  ج��ه��دا 

الذي  االأمر  االأوىل ب�صورة م�صتمرة وهو 
لال�صتمارات  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ال��ث��ق��ة  ع����زز 

الوطنية يف اخلارج .
ب����دوره����ا اأك������دت م���ع���ايل ال�����ص��ي��خ��ة لبنى 
القا�صمي، اأن تد�صني م�صنع جلفار اأثيوبيا 
، يعد ر�صالة قوية تبعثها االإمارات للعامل 
بنجاح واحرتافية �صيا�صتها اال�صتثمارية، 
العامل  اأ�صواق  خمتلف  يف  رقعتها  وتعزيز 
متثل  التي  االأفريقية  االأ���ص��واق  وال�صيما 
اأ���ص��واق��ا وف��ر���ص��اً واع����دة، ومب���ا يتفق مع 
اخلارجية،  ال��ت��ج��ارة  وزارة  اإ�صرتاتيجية 
ل��ل��دف��ع ب��اال���ص��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة �صطر 
وا�صيا  اأفريقيا  يف  النا�صئة  االقت�صاديات 

واأمريكا الالتينية.
الذي  امل��ط��رد  بالنجاح  معاليها  واأ����ص���ادت 
ك�صركة  �صركة وطنية  ا�صتطاعت حتقيقه 
ج���ل���ف���ار،، وب���ك���ف���اءات وط��ن��ي��ة ����ص���واء على 
يف  ال����دويل،  امل�صتوى  اأو  املحلي  امل�صتوى 
تاأ�صي�س قاعدة �صناعية وطنية متخ�ص�صة 
حيث  والتقنية،  العلمية  املجاالت  اأدق  يف 
م�صنية،  جل���ه���ود  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ن���ج���اح  ج����اء 
بعناية، وخطط  وا�صرتاتيجيات مدرو�صة 
مت متابعتها بال كلل.  وقالت معايل وزيرة 
التجارة اخلارجية، ال�صك اأننا اليوم نرى 
���ص��رح��اً اإم���ارات���ي���ا ج���دي���داً ي��ت��واج��د بقوة 
وهذا  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية  االأ����ص���واق  يف 
ملوؤ�ص�صاتنا  وري���ادي  ن��اج��ح  من��وذج��اً  ميثل 
اخلارطة  تو�صيع  اأن  حيث  اال�صتثمارية، 
الدولة،  ملوؤ�ص�صات  اال�صتثمارية  والرقعة 
يرتقي  واأي�صا  الفر�س،  من  مزيد  يعني 

ال��ع��امل موؤكدة  ال�����ص��راك��ة م��ع دول  ب��اأف��اق 
�صيا�صة  ه��و  االآخ���ري���ن  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح  اأن 
ال�����ص��ع��د، وال�صيما  ك��اف��ة  ع��ل��ى  االإم������ارات 
واالقت�صادي  اال�صتثماري  ال�صعيد  على 
والتجاري لفوائده الهائلة للدولة ولكافة 
االأط������راف.  وم���ن ج��ان��ب��ه اأع����رب د.اأمي���ن 
���ص��اح��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع���ن بالغ 
ارت��ي��اح��ه ل��الجن��از ال��دوائ��ي ال���ذي حتقق 
)جلفار  م�����ص��روع  ان  م���وؤك���دا  اأث��ي��وب��ي��ا  يف 
للعديد  جلفار  ام��ت��الك  يعك�س   ) اأث��وب��ي��ا 
املدرو�صة  واخل��ط��ط  املهمة  امل��ب��ادرات  م��ن 
لتمكني ال�صركة من امل�صي بخطى واثقة 
عرب  وكما  كيفا  التو�صع  نحو  جهودها  يف 
االخرين  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات  بناء 
دوائية  منتجات  تقدمي  مبداأ  من  تنطلق 
م��ب��ت��ك��رة وب��ط��اق��ة ان��ت��اج��ي��ة ت��ع��زز وجود 
الطموحات  وتلبي  اأ���ص��واق��ه��ا  يف  ال�صركة 

الدوائية للم�صتهلكني .
وتابع : بالتاأكيد نحن يف غاية ال�صرور بان 
دوائ��ي مهم يقع خارج  اأول م�صروع  ننجز 
جمورية  يف  اأي  جل��ل��ف��ار  ال��رئ��ي�����ص��ي  امل��ق��ر 
اأث��ي��وب��ي��ا وه����و م���ا ي��ع��ك�����س ح��ر���ص��ن��ا جتاه 
بقوة  وم�صاعدتها  االأفريقية  القارة  دول 
الرعاية  جم��ال  يف  م�صاعيها  اجن���اح  على 
ال�صحية الفتا اىل ان اقامة م�صنع جلفار 
يتخذ  كونه  من  اأهميته  يكت�صب  اأثيوبيا 
لكثافتها  بالنظر  مهمة  دول��ة  يف  موقعه 
ال�����ص��ك��ان��ي��ة وم���وق���ع���ه���ا اجل����غ����رايف ال����ذي 
دول  جمموعة  م��ن  مقربة  على  يجعلها 

�صرق وو�صط اأفريقيا.

ومن جانبه ثمن الدكتور تيدرو�س اأدهانوم 
االأثيوبية جهود  ال�صوؤون اخلارجية  وزير 
جلفار اال�صتثمارية م�صريا اىل انها متثل 
تتطلع  اأخ���رى  ل�صركات  حقيقية  واج��ه��ة 
نثني  نحن  وق���ال  اأث��ي��وب��ي��ا  يف  لال�صتثمار 
من�صاأة  القامتها  جلفار  جهود  على  اأي�صا 
تعمل بنف�س معايري اجلودة العاملية ومن 
�صاأن ذلك ان يعزز العالقة بني بلدينا اىل 
اال�صتثمار  يفتح  ان  وناأمل  ذلك  اأبعد من 
املزيد  جللب  الطريق  االماراتي  الدوائي 

من اال�صتثمارات .
الذي   ) اأث��ي��وب��ي��ا  ج��ل��ف��ار   ( م�صنع  وي��ق��ع 

يف  دوالر  ماليني   10 ان�صائه  كلفة  بلغت 
على   ) اأبابا  اأدي�س   ( االأثيوبية  العا�صمة 
م�صاحة 4 االف مرت مربع ومت ت�صميمه 
وف���ق تقنية ع�����ص��ري��ة ت��ع��د اأح����دث م��ا مت 
التو�صل اليه النتاج امل�صتح�صرات املالئمة 
العاملية حيث  الدوائية  ال�صناعة  لقوانني 
ت��ب��ل��غ ط��اق��ت��ه االن��ت��اج��ي��ة ال�����ص��ن��وي��ة 25 
مليون زجاجة من االأ�صربة و500 مليون 
قر�س و200 مليون كب�صولة . ويكت�صب 
م�����ص��ن��ع ) ج��ل��ف��ار اأث��ي��وب��ي��ا ( اأه��م��ي��ة من 
اأبابا مما يتيح  اأدي�س  العا�صمة  وجوده يف 
الفر�صة لتغطية حاجة دول �صرق وو�صط 

امل�صتح�صرات  من  باحتياجاتها  اأفريقيا 
وتلك الدول هي ت�صمل : ال�صودان ، جنوب 
 ، ي��وغ��ن��ده   ، ال�صومال  كينيا،   ، ال�����ص��ودان 

تنزانيا ، جيبوتي .
 ) اأثوبيا  )جلفار  م�صنع  ان  املعلوم  وم��ن 
الذي �صمم وفق تقنية تتواءم مع ال�صناعة 
العاملية ال يقت�صر على انتاج الدواء الذي 
ال�صوق  ي�صد االحتياجات اال�صتهالكية يف 
اأي�����ص��ا ي�صكل  االأف���ري���ق���ي ف��ح�����ص��ب وامن����ا 
�صاحة لن�صر املعرفة الت�صنيعية يف جمال 
ال����دواء و حم��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة ح��ي��ث ان���ه يف 

الوقت الراهن يوفر 60 فر�صة عمل.

تد�سني اأول م�سنع اإماراتي للدواء يف اأثيوبيا بتكلفة 10 ماليني دوالر

في�سل بن �سقر: جلفار تر�سخ عالمة )�سنع يف الإمارات( يف ال�سوق الأفريقي
لبنى القا�سمي: )جلفار اأثيوبيا( ر�سالة ا�ستثمارات وطنية ناجحة للعامل

•• ابوظبي-وام:

اأك����د ���ص��ع��ادة حم��م��د ه���الل امل��ه��ريي م��دي��ر عام 
تطوير  اأهمية  اأبوظبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
واال�صتثماري  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
ب��ني ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ع��ام��ل��ة يف اإم����ارة 
اأب��وظ��ب��ي وج��م��ه��وري��ة ال��ت�����ص��ي��ك.. م�����ص��ريا اإىل 
زيادة اهتمام ال�صركات االإماراتية باال�صتثمار يف 
تواجدها  تعزيز  يف  ورغبتها  الت�صيكية  االأ�صواق 
االقت�صادي واال�صتثماري يف جمهورية الت�صيك 
. وق����ال ���ص��ع��ادت��ه خ����الل اج��ت��م��اع��ه م���ع الوفد 
���ص��ع��ادة توما�س  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��ت�����ص��ي��ك��ي  ال��ت��ج��اري 
يف  االقت�صادية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  م��دي��ر  كو�صتا 
�صعادة  ب��ح�����ص��ور  ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
الت�صيك  جمهورية  �صفري  ل���ورف  ج��ارو���ص��الف 
املدير  النعيمي  وال�����ص��ي��د حم��م��د  ال��دول��ة  ل���دى 
التنفيذي لقطاع االإت�صال واالأعمال بالغرفة ان 
دولة االإمارات العربية املتحدة ترتبط بعالقات 
اأن  اإال  الت�صيك  جمهورية  م��ع  وت��ع��اون  �صداقة 
املبادالت  حجم  على  ينعك�س  مل  امل�صتوى  ه��ذا 
واال�صتثماري  االقت�صادي  والتعاون  التجارية 
يتجاوز  ح��ي��ث مل  ال�����ص��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
اإجمايل املبادالت بني اجلانبني 1.8 مليار درهم 

يف نهاية العام 2011 موؤكدا اأهمية بذل �صركات 
جهودا  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات 
وتن�صيط  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف  للم�صاهمة  اأك���رب 
م��ن خالل  وزي��ادت��ه��ا  التجارية  امل��ب��ادالت  حجم 
اإقامة امل�صاريع اال�صتثمارية وزيادة عدد الوفود 
امل��ت��ب��ادل��ة وامل�����ص��ارك��ة يف امل��ع��ار���س ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
اإمارة اأبوظبي وجمهورية الت�صيك واأكد املهريي 
رجال  ت��ع��ري��ف  اإىل  تتطلع  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  اأن 
االأعمال وال�صركات يف اإمارة اأبوظبي على املناخ 
املتاحة ب�صورة تف�صيلية  اال�صتثماري والفر�س 
والت�صهيالت  ال�صديقة  الت�صيك  جمهورية  يف 
امل�صتثمرين  ل��ت�����ص��ج��ي��ع  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
االإماراتيني وال�صركات املحلية على الدخول اإىل 
واإقامة  لال�صتثمار  الت�صيك  جمهورية  اأ���ص��واق 
وال�صركات  املوؤ�ص�صات  املهريي  ودعا  امل�صروعات. 
يف  لال�صتثمار  الت�صيك  جمهورية  يف  ال�صناعية 
اإمارة اأبوظبي يف القطاعات واملجاالت التي تركز 
2030 وامل�صاهمة يف دعم  اأبوظبي  عليها روؤية 
عملية التنمية االقت�صادية امل�صتدامة يف االإمارة 
ومرحبا باإقامة امل�صاريع اال�صتثمارية امل�صرتكة 
مبديا  البلدين  يف  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رك��ات  ب��ني 
ا�صتعداد الغرفة التام لدعم ال�صركات ال�صناعية 
يف  واال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��م��ل  يف  ال��راغ��ب��ة  الت�صيكية 

ال��ت��ي ت�صعى م��ن خ��الل روؤيتها  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
معرفية  اأ�ص�س  على  قائم  اقت�صاد  تاأ�صي�س  اإىل 
متنوعة وم�صتدامة وتعزيز دور القطاع اخلا�س 
يف عملية التنمية االقت�صادية يف االإمارة. وذكر 
االقت�صادية  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  روؤي���ة  اأن  امل��ه��ريي 
تركز على تطوير عدد من القطاعات واملجاالت 
اأبوظبي  مكانة  تعزيز  �صاأنها  التي من  احليوية 
ك��م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ت��ج��ارة واالأع�����م�����ال وه���ذه 
الف�صاء  وتكنولوجيا  ال��ط��ريان  هي  القطاعات 
وال�صياحة  احل��ي��وي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال���دف���اع 

واالإعالم  والتعليم  والنقل  ال�صحية  والرعاية 
اأن هذه  واخلدمات املالية واالإت�صاالت مو�صحا 
الروؤية توفر فر�صا ال حدود لها لتعزيز التعاون 

مع ال�صركات الت�صيكية. 
وق����د اأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ح���دي���ث اأ����ص���درت���ه غرفة 
الت�صيكية  التجارية  ال��وك��االت  ع��دد  اأن  اأبوظبي 
امل�صجلة يف الدولة بلغ 9 وكاالت فيما بلغ عدد 
العالمات التجارية الت�صيكية امل�صجلة يف الدولة 
34 عالمة وعدد ال�صركات الت�صيكية العاملة يف 

الدولة �صركتني. 

غرفة اأبوظبي تدعو ال�سركات ال�سناعية الت�سيكية
•• ال�صارقة-وام: لتعزيز ا�ستثماراتها ال�سناعية بالإمارة 

ا�صتقطب ال�صوق املركزي بال�صارقة 
اآالف الزائرين من الدولة واملنطقة 
اأ�صواء  مهرجان  عرو�س  مل�صاهدة 
املذهلة  الفنية   2013 ال�����ص��ارق��ة 
عرو�س  بني  جتمع  التي  واملتميزة 
ال��ت��ي تعك�س  االأ�����ص����واء واالأحل������ان 

احلياة البحرية لالإمارة.
التجاري  االإمن����اء  هيئة  وح��ر���ص��ت 
تنظم  ال��ت��ي  بال�صارقة  وال�صياحي 
املهرجان للعام الثالث على التوايل 
اإىل  ج��دي��دة  تقنيات  ا���ص��اف��ة  ع��ل��ى 
يتاألق  ح��ي��ث  امل���ه���رج���ان  ع���رو����س 
ال�����ص��وق امل���رك���زي ل��ي��ج��ذب اأع�����دادا 
ال��ع��ائ��الت ال �صيما مع  ك��ب��رية م��ن 
اأ�صافت  ال��ت��ي  ال��ع��ام  ع��رو���س ه���ذا 
ملخلوقات  ع���م���الق���ة  جم�������ص���م���ات 
واالأخطبوطات  كاالأ�صماك  بحرية 
واقعية  اأك�����رث  ال���ع���رو����س  ل��ت��ج��ع��ل 
ومت����ي����زا. وت���رك���ز ال���ع���رو����س على 
اأ�صواء  م��ه��رج��ان  م��و���ص��وع  اظ��ه��ار 
ال�����ص��ارق��ة ل��ه��ذا ال���ع���ام وه���و تراث 
ال��ب��ح��ري واحل��ي��اة الغنية  االإم����ارة 
حت���ت امل�����اء وجت������ارة ال���ل���وؤل���وؤ التي 

ا����ص���ت���ه���رت ب���ه���ا االإم���������ارة ل���ق���رون. 
امل���رك���زي ق�صة  ال�����ص��وق  وي��ع��ر���س 
ل�����وؤل�����وؤة ت���ه���رب م����ن حم���ارت���ه���ا يف 
العامل  لتكت�صف  اأ���ص��م��اك  ح��و���س 
اخلارجي يف اأعماق البحار وتتعرف 
املتنوعة.  ال��ب��ح��ر  خم��ل��وق��ات  اإىل 
وي��ع��د ال�����ص��وق امل���رك���زي اأح����د اأبرز 
املواقع 14 ملا يتميز به من عمارة 

اإ���ص��الم��ي��ة م��ت��م��ي��زة وت����راث عريق 
اأه���م االأ����ص���واق يف  حيث يعترب م��ن 
االإمارة ويق�صده جميع املقيمون يف 
يحر�صون  الذين  وال�صياح  االإم��ارة 
التذكارية  ال���ه���داي���ا  ����ص���راء  ع��ل��ى 
مبوقع  ويتميز  املتنوعة  واحل���رف 
خ��ال��د وهو  ب��ح��رية  م��ق��اب��ل  متميز 
من اأبرز معامل االإمارة ال�صياحية.

مهرجان اأ�سواء ال�سارقة يربز جتارة اللوؤلوؤ يف ال�سوق املركزي 
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العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
 اعالن بال�صند التنفيذي يف الق�صية التنفيذية  رقم 2012/1433 )تنفيذ جتاري (

�صدر �صدك  قد  بالن�صر    : عنوانه  امل��رزوق��ي   �صعيد حممد  عبداهلل  احمد  �صده/  املنفذ  اىل 
من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2010/1476 ل�صالح/بنك االحتاد الوطني   وق�صي 
حكم املحكمة بالزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 314314.58 درهم والفوائد 
التاأخريية عن ر�صد ا�صل الدين البالغ قدره 245196.73 درهم بواقع 9% �صنويا من تاريخ رفع 
الدعوى يف 2010/10/6 وحتى ال�صداد التام مبا ال يجاوز ا�صل الدين وب�صحة احلجز التحفظي 
املوقع على اموال املدعى عليه مبوجب االمر على عري�صة رقم 2010/1975 م�صتعجل ابوظبي 
يف حدود املبلغ املق�صي به  والزمته املدعى عليه امل�صاريف ومائتي درهم اتعاب حماماة ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات. ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�صم 
املحدد لذلك لذا عليك القيام احلكم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن كما 
نخطرك بانه حتديد جل�صة 2013/2/27 حل�صورك بادارة التنفيذ ال�صاعة )8.30( �س للنظر 
يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور ف�صتتخذ يف حقك االج��راءات القانونية املنا�صبة. 

�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/1/15
القا�صي/ ماجد عز الرجال 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
 اعالن بال�صند التنفيذي يف الق�صية التنفيذية  رقم 2012/1669 )تنفيذ جتاري (
اىل املنفذ �صده/ حممد ا�صرف حممد اأ�صلم  عنوانه : بالن�صر  قد �صدر �صدك 
من حمكمة ابوظبي االبتدائية حكم رقم 2011/1376 ل�صالح/اجاز خو خار 
مو كبول  وق�صي حكم املحكمة بالزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ 
املحاماة،    اتعاب  مقابل  درهم  ومائة  امل�صاريف  والزمته  درهم   34000 وق��دره 
ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع الر�صم املحدد 
لذلك لذا عليك القيام احلكم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 
بادارة  حل�����ص��ورك   2013/2/25 جل�صة  حت��دي��د  ب��ان��ه  نخطرك  كما  االع���الن 
التنفيذ ال�صاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور 
ف�صتتخذ يف حقك االجراءات القانونية املنا�صبة. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 2013/2/7
القا�صي/ غالب م�صطفى الرباعي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/1159 تنفيذ جتاري
 Alternative ات�س)فرع(  بي  ام  جي  كبيتال  الرتناتيف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
capital invest GmbH Brach 2- روبني لومان Robin Lohman  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صين�صوجت اجننريجن اند كون�صرتك�صن كو 
ليمتد )فرع دبي( وميثلها  وميثله: جا�صم عبداهلل عبدالرزاق النقبي  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)32286749 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    

  اعــــــالن بالن�صر  
رقم املرجع :2013/178   

 ليكن معلوما للجميع بان  ال�صيد /را�صي كامل را�صي- عراقي اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف )�صالون را�صي كامل للحالقة( املرخ�صة 
برقم )611674( وذلك لل�صيد/ خالد يو�صف علي حممد بن هويدن املرا�صده- اماراتي 
اجلن�صية. وحيث ان مت تغيري اال�صم التجاري من ) �صالون را�صي كامل للحالقة اىل 
القانون  من   3 فقره   )16( امل��ادة  لن�س  وعمال  للحالقة.    هويدن  بن  خالد  )�صالون 
االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االج��راء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العدل  الكاتب  ل��دى مكتب  ذل��ك تقدمي طلب  اع��رتا���س حيال  اي  االع��الن فمن لديه 

املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�صاء بال�صارقة 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  10712 بتاريخ 2013/2/10    
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2560ت عمل-م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س  اجلن�صية:  عبداحلق  حممد  حاجي  الدين  عليم  حممد  التنفيذ/  طالب 
االمارات    : والبال�صرت اجلن�صية  الرخام  اال�صالم  فرقان العمال  زين   : املنفذ �صده 
املطلوب اعالنه زين اال�صالم  فرقان العمال الرخام والبال�صرت اجلن�صية : االمارات  
ال�صادر يف  التنفيذ  ال�صند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  بالن�صر مبا ان طالب  عنوانه: 
الدعوى رقم 2012/1195 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 
2013/2/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية 
او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ  العمالية �صخ�صيا  الكائنة باملحكمة  التنفيذ-  بادارة 

ال�صند اعاله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء



•• دبي-وام:

حقق دبي مول الذي يعد اأكرب وجهات الت�صوق والرتفيه يف العامل وطورته 
65 مليون زائر  ا�صتقطابه  اإجن��ازا عامليا جديدا يف  العقارية  اإعمار  �صركة 
خالل العام املا�صي بزيادة ن�صبتها 20 يف املائة مقارنة بعام 2011 . كما 
ارتفعت مبيعات التجزئة �صمن خمتلف املنافذ التجارية يف املركز يف العام 

املا�صي بن�صبة 24 يف املائة مقارنة بالعام ال�صابق له.
اأن  عن  العقارية  اإع��م��ار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبار  حممد  �صعادة  وك�صف 
ال�صركة �صتقوم بعمليات تو�صعة لدبي مول عرب اإ�صافة مليون قدم مربعة 
العنا�صر  م��ن  م�صبوقة  غ��ري  جمموعة  تت�صمن  االأ���ص��ل��ي��ة  م�صاحته  اإىل 
التجارية وال�صكنية ومرافق ال�صيافة ذات امل�صتوى العاملي لت�صل م�صاحته 

بيان  يف  العقارية  اإع��م��ار  وق��ال��ت  مربعة.  ق��دم  مليون   13 اإىل  االإجمالية 
�صحايف �صدر عنها ام�س اأن دبي مول جتاوز باأ�صواط وا�صعة االأرقام امل�صجلة 
اأنحاء العامل مما  اأ�صهر مراكز الت�صوق والرتفيه يف خمتلف  يف نخبة من 
ي�صلط ال�صوء على املكانة اال�صتثنائية التي حتظى بها مدينة دبي كمحور 

عاملي رئي�س يف قطاعات ال�صياحة وجتارة التجزئة واالأعمال.
واأ�صافت اأن عدد زوار دبي مول تخطى اأعداد ال�صياح الذين يتوافدون �صنويا 
اإىل مدينتي نيويورك ولو�س اأجنلو�س يف الواليات املتحدة االأمريكية الذين 
املا�صي.  العام  خ��الل  ال��ت��وايل  على  مليونا   41 و  مليونا   52 عددهم  بلغ 
واأكدت اإعمار اأن دبي مول اأ�صبح حاليا من اأبرز الوجهات ال�صياحية يف دبي 
باالإ�صافة  ت�صاهى  ال  وترفيهية  �صياحية  مرافق  من  يحت�صنه  ما  بف�صل 
اإىل موقعه احليوي يف دبي التي تبعد م�صافة ال تتجاوز رحلة مدتها اأربع 

�صاعات بالطائرة عن دول يبلغ جمموع تعداد �صكانها اأكرث من 2.5 مليار 
االأزي��اء والتجزئة والرتفيه على  املف�صلة يف عامل  الوجهة  �صخ�س ليكون 

كافة امل�صتويات.
وقال العبار يف ت�صريح �صحايف له ام�س اأن النمو اال�صتثنائي الذي يحققه 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صديدة  ال��روؤي��ة  اإىل  يرتكز  م��ول  دب��ي 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
الرئي�صة  القطاعات االقت�صادية  االأداء يف خمتلف  بالعمل على تعزيز  اهلل 
الناجت  اإجمايل  اأك��رب يف تعزيز  ب��دور  التجزئة لت�صاهم  ذل��ك جت��ارة  مبا يف 
املحلي يف االإمارة. واأ�صار اإىل اأن هذه االأرقام تعك�س تنامي املكانة املميزة التي 
يحظى بها دبي مول يف املدينة لي�صبح بحق وجهة اأوىل لل�صياحة والت�صوق 
والرتفيه باالإ�صافة اإىل دوره احليوي يف دعم النمو االقت�صادي عرب توفري 

اآالف فر�س العمل كل عام ودعم منو قطاعي التجارة واخلدمات اللوج�صتية 
يف دبي اللذين يعتربان من اأهم املحركات االقت�صادية يف االإمارة.

اإثراء  اإىل تركيز دبي مول على  اأي�صا  وعزا العبار هذا النجاح اال�صتثنائي 
الوا�صعة  اخل��ي��ارات  باقة  جانب  ف��اإىل  امل�صتويات  كافة  على  زواره  جتربة 
فاإن  متجر   1200 من  الأك��رث  واحت�صانه  التجارية  العالمات  اأ�صهر  من 
خمتلف  من  ال�صياح  ت�صتقطب  التي  الفريدة  الرتفيهية  اخل��ي��ارات  كثريا 
اأنحاء العامل تتوفر فيه. ولفت اإىل اأن ال�صركة حر�صت على توفري مزيد 
اإىل  باالإ�صافة  لل�صيارات  تتمثل يف مواقف جديدة  للزوار  الت�صهيالت  من 
مرتو  حمطة  بني  مبا�صرة  يربط  ال��ذي  امل��رتو  ج�صر  تنفيذ  من  االنتهاء 
دبي ودبي مول لري�صي بذلك معايري غري م�صبوقة على م�صتوى العمليات 

الت�صغيلية يف مراكز الت�صوق.

دبي مول يحقق اإجنازًا عامليًا جديدًا مع ا�ستقباله 65 مليون زائر يف العام املا�سي

يف لقاء نظمه منتدى ال�سارقة للتطوير الأع�سائه وع�سواته 

اأع�ساء وع�سوات منتدى ال�سارقة للتطوير ي�سيدون بدعم حاكم ال�سارقة لرواد الأعمال ال�سباب
•• ال�صارقة -الفجر:

وع�������ص���وات منتدى  اأع�������ص���اء  اأ�����ص����اد 
ال�صارقة للتطوير خالل م�صاركتهم 
يف اللقاء املفتوح الذي نظمه املنتدى 
جتارة  ب��غ��رف��ة  االأول  اأم�������س  م�����ص��اء 
وتوجيهات  بدعم  ال�صارقة  و�صناعة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي  حم����م����د  ب�����ن  ����ص���ل���ط���ان 
لالحتاد  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و 
ال��رئ��ي�����س الفخري  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
حفظه  للتطوير  ال�����ص��ارق��ة  مل��ن��ت��دى 
رواد  ومت���ك���ني  ل���دع���م  ورع�������اه  اهلل 
وعمليا  معرفيا  املواطنني  االأع��م��ال 
م�صاريع  تاأ�صي�س  على  وت�صجيعهم 
����ص���غ���رية وم��ت��و���ص��ط��ة ق�������ادرة على 
مقدرين  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  يف  املناف�صة 
افتتاح  وت�صريفه  ح�����ص��وره  ل�صموه 
ان��ع��ق��اد م��وؤمت��ر امل��ن��ت��دى ل��ه��ذا العام 
وال�������ذي ح���م���ل ����ص���ع���ار خ���ط���وة نحو 
الريادة بداية �صغرية، اأحالم كبرية 
فعاليات  خ���الل���ه  اأق���ي���م���ت  اأن  ب��ع��د 
الفعاليات  م����ن  ال���ع���دي���د  امل����وؤمت����ر 
ت�����ص��ب يف �صالح  ال��ت��ي  واالأن�����ص��ط��ة 
اإح������داث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ع��ل��ى �صعيد 
املال واالأعمال يف ال�صارقة خ�صو�صاً 

واالإمارات عموماً.
منوهني اإىل تاأكيد �صموه ال�صتقطاب 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
ال�صباب  م���ب���ادرات  واأه��م��ي��ة  امل��ج��ال 
ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة دولة  اجل���دي���دة يف 
االأعمال  ل��ري��ادة  ك��م��رك��ز  االإم�����ارات 
وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة على 

م�صتوى املنطقة .
هناك  اأن  م��داخ��الت��ه��م  يف  واأك������دوا 
الدولة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ن��وع��ي��ة  خ���ط���وات 
واالإم��ارة على �صعيد ريادة االأعمال 
االقت�صادي  التنوع  خارطة  وتعزيز 
عرب تنويع م�صادر الدخل موؤكدين 
اأن الدولة بكافة مرافقها هي البيئة 
امل�صاريع  يف  لالنطالق  لهم  االأمثل 
ظل  يف  وال���������ص����غ����رية  امل���ت���و����ص���ط���ة 
الدولة  الكبري من قيادات  احلر�س 
التمويل  �صناديق  بجانب  وجهاتها 

لدعمها وتنميتها .
وح��ظ��ي ال��ل��ق��اء ال����ذي ي��ع��د ملتقى 
لالأع�صاء  وه���ام���ا  ون���وع���ي���ا  دوري������ا 
واأفكارهم  روؤاه��م  لطرح  والع�صوات 
2013م  ع����ام  ب���داي���ة  خ��ا���ص��ة م���ع 
�صاأنها  من  جديدة  م�صاريع  لبلورة 
االإ���ص��ه��ام يف ت��وج��ه��ات امل��ن��ت��دى نحو 
اللقاء  ه���ذا  وي��ع��د  ���ص��راك��ات��ه  تفعيل 
اأم�����ص��ي��ة ث��ري��ة م��ك��ن احل�����ص��ور من 
والروؤى  االأفكار  الع�صرات من  طرح 
التي تقدموا بها من واقع خرباتهم 
لتطوير  االأك���ادمي���ي���ة  ودرا����ص���ات���ه���م 
واخلا�صة  العامة  القطاعات  بع�س 
باجلانب  االرت�����ق�����اء  ع���ل���ى  ع�������الوة 
منهم  ع��دد  ل��دى  والوظيفي  املهني 
مباركة  ظل  يف  اأعمالهم  حميط  يف 

املنتدى لتلك التوجهات النوعية .
جر�س  ب��ن  ح��م��دان  حممد  وا�صتهل 
ع�صو جمل�س اإدارة منتدى ال�صارقة 
للمدينة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
الكعبي  �صهيل  ح�صور  يف  اجلامعية 
وفاطمه  االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و 
ال�صارقة  م��ن��ت��دى  م���دي���رة  امل���ازم���ي 
بالرتحيب  االج���ت���م���اع  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
باأع�صاء وع�صوات املنتدى واالإ�صادة 
ب����اأدواره����م وب���اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة يف 
يوؤدونه  وم��ا  امل��ن��ت��دى  عمل  م�صرية 
ودوره يف  امل��ن��ت��دى  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
التنمية الوطنية واملعرفية والعلمية 

ال�صاملة.
اأ�صبح  املنتدى  اأن  جر�س  اب��ن  واأك��د 
ي�صكل اأحد روافد التاأهيل االأ�صا�صية 
واأ�صار  االإم��ارات  ال�صابة يف  للقيادات 
م�صرية  راف�����ق  ال�����ذي  ال��ت��ط��ور  اإىل 
امل���ن���ت���دى م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه م���ن قبل 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة حفظه 
اهلل ورعاه يف عام 2005م الرئي�س 
للتطوير  ال�صارقة  ملنتدى  الفخري 
وما مت تنفيذه من برامج وملتقيات 
رائدة هدفت اإىل ا�صتقطاب وتفعيل 
دور القيادات ال�صابة يف دعم وتن�صيق 
وحتقيق  املختلفة  القطاعات  جهود 

التنمية امل�صتدامة يف اإمارة ال�صارقة 
م��ن خ���الل ���ص��ي��ا���ص��ات امل��ن��ت��دى عرب 
ال�صراكات  وتطوير  االأف��ك��ار  تطوير 
وتطوير املبادرات وتطوير التوا�صل 

املجتمعي.
م�صاريع  اأه��م  من  ع��ددا  وا�صتعر�س 
املا�صتني  ال�صنتني  ط���وال  امل��ن��ت��دى 
والتي �صاهمت يف زيادة اأعداد اأع�صاء 
جتاوزوا  والذين  املنتدى  وع�صوات 
وع�صوة  ع�����ص��وا   720 م���ن  اأك����رث 
الدولة بجانب  اإم��ارات  من خمتلف 
م�����ص��اري��ع وخطط  ع���ر����س جم��م��ل 
خالل  للتطوير  ال�����ص��ارق��ة  م��ن��ت��دى 

العام 2013م .
اأع�صاء  ت��اب��ع احل�����ص��ور م��ن  ب��ع��ده��ا 
وع�����ص��وات امل��ن��ت��دى وال��ذي��ن جتاوزا 
من  ع��دد  ح�صور  بجانب  اخلم�صني 
ال�صارقة  يف  اجلامعية  املدينة  طلبة 
فيلما م�صورا من اإعداد املنتدى عن 
�صارقة �صلطان والتي مت فيها عر�س 
ال�����ص��م��و حاكم  م���رت���ك���زات ���ص��اح��ب 
االإن�صان  وب��ن��اء  تطوير  يف  ال�صارقة 
تطوير  ب���ج���ان���ب  ال����واع����ي  امل���ث���ق���ف 

املرافق واخلدمات . 
ب��ج��ه��ود جمل�س  واأ�����ص����اد احل�������ص���ور 
للتطوير  ال�����ص��ارق��ة  م��ن��ت��دى  اإدارة 
اإثراء  يف  البلو�صي  جا�صم  برئا�صة 
م�صرية  ملوا�صلة  وتاأهيلها  قدراتهم 

ت�صهدها  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية 
واأع��رب��وا من خالل  ال�صارقة  اإم���ارة 
املفتوح  النقا�س  جوانب  م�صاركتهم 
ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��م مب���ا ح��ق��ق��ت��ه برامج 
امل��ن��ت��دى وال����ور�����س وال���ل���ق���اءات من 
ن��ت��ائ��ج م��ب��ا���ص��رة وغ���ري م��ب��ا���ص��رة يف 
االرتقاء بقدرات وكفايات امل�صاركني 
يف كافة ال��دورات عالوة على تاأهيل 
اخلا�صة  امل�������ص���اري���ع  يف  امل���واط���ن���ني 
هذا  يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  وت��وج��ي��ه��ه��م 
للدولة  ا�صرتاتيجي  كخيار  امل��ج��ال 
يف ري����ادات االأع��م��ال وم��رت��ك��زا هاما 

للتطوير.
الكعبي  �صهيل  اأو����ص���ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ع�صو جمل�س اإدارة منتدى ال�صارقة 
بهدف  ن��ظ��م  ال��ل��ق��اء  اأن  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ه��ات  ت��رج��م��ة 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
لالحتاد حاكم ال�صارقة حفظه اهلل 
يف ت�صجيع القيادات ال�صابة املواطنة 
يف جمال تنفيذ امل�صاريع ال�صناعية 
املتنوعة  ال���ت���ج���اري���ة  واالأن�������ص���ط���ة 
النظرة  ح��دي��ث��ه  ���ص��ي��اق  يف  ط���ارح���ا 
العامة الأهمية دور ال�صباب يف ريادة 
االأعمال فيما اأ�صارت فاطمه املازمي 
مدير منتدى ال�صارقة للتطوير اأن 
ي�صعى  للتطوير  ال�صارقة  منتدى 

مقومات  بكافة  ال�صباب  تاأهيل  اإىل 
اإن�صاء امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
من حيث و�صع اخلطط والربامج 
والت�صويق واالإدارة املالية والب�صرية 
الدعم  ل�صناديق  تقدميه  ثم  وم��ن 
يف االإمارة اأو يف الدولة لتمكينه من 
املجاالت  كافة  يف  م�صاريعهم  اإن�صاء 

.
من  ع��ددا  امل�صاركون  ت��ن��اول  بعدها 
امل�����ص��اري��ع امل��ق��رتح��ة ال��ت��ي ت�صب يف 
لتعزيز  امل���ن���ت���دى  اأه�������داف  خ���دم���ة 
توجهاتها يف التنمية امل�صتدامة على 
ال�صعد . حيث عر�س حممد  كافة 
ال�صارقة  م��ن��ت��دى  ع�����ص��و  اإب��راه��ي��م 
تطوير  مكتب  ن��ف��ذه  م��ا  للتطوير 
ف��ع��ال��ي��ات جمتمعية  م��ن  ك��ل��ب��اء  يف 
�صارك فيها اجلميع و�صهدت اإقباال 
وح�صورا الفتا وكان اأخرها ملتقى 
االإبداع ومعر�س امل�صاريع ال�صغرية 
اأهمية ودور  واملتو�صطة م�صريا اإىل 
الوطني  العمل  تعزيز  يف  ال�صباب 
باحل�صور اأوال ثم امل�صاركة بفعالية 
ح�صور  ب���دون  لفعالية  ف��ائ��دة  ف��ال 
الدرمكي  ع��ب��داهلل  واأك����د  ال�����ص��ب��اب. 
للتطوير  ال�����ص��ارق��ة  منتدى  ع�صو 
املنتدى  اإجن���ازات  بكافة  فخور  اأن��ه 
ال�صارقة  ح��اك��م  ���ص��م��و  وب��ت�����ص��ري��ف 
وحر�س  الفعاليات  ملختلف  الدائم 

باالأع�صاء  ال���ل���ق���اء  ع���ل���ى  ����ص���م���وه 
والع�صوات وتوجيههم نحو املبادرة 
انتقاء  ل��ي��ت��م  امل�����ص��اري��ع  اإن�������ص���اء  يف 
واقعاً  وترجمتها  االأجن��ح  امل�صاريع 
م��ل��م��و���ص��اً ع��ل��ى االأر��������س وذل�����ك يف 
�صريحة  لدى  الدافع  خللق  خطوة 
قطاع  يف  اال�صتثمار  جت��اه  ال�صباب 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.
الع�صوات  اإح����دى  اق��رتح��ت  ف��ي��م��ا 
موافاة اجلميع بقائمة بكافة اأ�صماء 
االأع�����ص��اء واأل���ي���ة ال��ت��وا���ص��ل معهم 
امل�صرتكة  االأع���م���ال  ك��اف��ة  لتن�صيق 
واأكد املنتدى مبادرته يف تنفيذ هذا 

املقرتح .
بدوره لفت نبيل املازم الذي ي�صارك 
ما  اإىل  امل��ن��ت��دى  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
للتطوير  ال�صارقة  منتدى  حققه 
املجتمع  يف  وم���ك���ان���ة  ���ص��م��ع��ة  م����ن 
الكوادر  ت��اأه��ي��ل  يف  م��ب��ادرات��ه  ع��رب 
والعمل  اال�صتثمار  نحو  الوطنية 
اأع�صاء  جهود  على  واأث��ن��ى  اخلا�س 
جمل�س االإدارة وعلى جهود حممد 
حمدان بن جر�س واإدارة املنتدى يف 
على  والعمل  ال�صباب  مع  التوا�صل 

تاأهيلهم واإك�صابهم اخلربات .
اللقاء  اأن  فاأكد  املخلوف  �صامل  اأم��ا 
وع�صوات  باأع�صاء  للتالقي  فر�صة 
وجتاذب  االإدارة  وجمل�س  املنتدى 

اط����راف احل��دي��ث خ��ا���ص��ة يف طرح 
م�������ص���اري���ع ت��ع��ن��ى ب��ت��ن��م��ي��ة امل������وارد 

الب�صرية العاملة.
امل�صارك اجلديد  �صيف  اأما عبداهلل 
تكون  اأن  ف���ت���م���ن���ى  امل����ن����ت����دى  يف 
املجتمعي  ال���ع���م���ل  يف  ب�����ص��م��ة  ل����ه 
املنتدى  اأن�������ص���ط���ة  يف  وم�����ص��اه��م��ة 
خا�صة واأنه يف ال�صنة االأخرية بكلية 
القانون وحر�س على امل�صاركة بعد 
االإدارة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  ���ص��ج��ع��ه  اأن 
االن�صمام  ع���ل���ى  ح����م����دان  حم���م���د 
واأ�صار  الوطن  خدمة  يف  واالإ���ص��ه��ام 
الدائم  املنتدى  ت��واج��د  اأهمية  اإىل 
فيما  واجل��ام��ع��ات  الكليات  كافة  يف 
مديرة  امل�����ازم�����ي  ف���اط���م���ه  رح���ب���ت 
بعبد  للتطوير  ال�����ص��ارق��ة  م��ن��ت��دى 
اهلل �صيف واأ�صارت اإىل املنتدى قدم 
جامعة  يف  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�صارقة واجلامعة االأمريكية وكان 
اأخرها ابداأ م�صروعك وغريها من 
الفعاليات فيما ثمن حممد بوخلف 
ع�����ص��و امل��ن��ت��دى ه���ذا ال��ل��ق��اء املثمر 
امل�صاريع  من  ع��ددا  طرحت  اأن  بعد 
ال�صباب  ت��وع��ي��ة  اإىل  ودع���ا  القيمة 
متثل  وال��ت��ي  الفكرة  ط��رح  باأهمية 

�صعار املنتدى )عندي فكرة( .
الطنيجي  م��ط��ار  ب��ن  عبيد  حممد 
للتطوير  ال�صارقة  منتدى  اأن  اأك��د 

ميثل من�صة جتمع اأكرث من 720 
���ص��اب��ا وف���ت���اة م���ن اأب���ن���اء االإم������ارات 
امل�صاركة  على  جميعا  وي��ح��ر���ص��ون 
القطاعات  كافة  تنمية  يف  الفاعلة 
خ��ا���ص��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ع����الوة على 
تنفذها  ال����ت����ي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب����رام����ج 
املنتدى  دور  مثمنا  امل��ن��ت��دى  اإدارة 
تطوير  ع��ل��ى  ال�����ص��ب��اب  ت�صجيع  يف 
مبا  وظائفهم  جم��ال  يف  ق��درات��ه��م 
وكذلك  موؤ�ص�صاتهم  ب���اأداء  يرتقي 
ال�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  حت��ف��ي��زه��م 
واملتو�صطة . واختتم احلديث هزاع 
واملحا�صر  املنتدى  املن�صوري ع�صو 
االإعالمي يف تاأ�صي�س امل�صاريع على 
االإمارات  واأن  االأعمال  اأهمية ريادة 
القطاع  هذا  يف  االأول  املركز  تبواأت 
خا�صة واأن هناك مبادرات حكومية 
وتاأهيله  االأعمال  ريادة  دور  لتعزيز 
على  ال�صباب  حتفيز  عرب  ومتكينه 
وت�صجيع  االأع����م����ال  ع����امل  دخ�����ول 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��روع��ات 
التي متثل الن�صبة االأك��رب يف قيادة 
حركة التنمية االقت�صادية يف معظم 
االهتمام  اإىل  واأ����ص���ار  ال��ع��امل  دول 
ترتكز  التي  االأعمال  بريادة  الزائد 
والربط  االأعمال  بيئة  على تطوير 
املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا 

العامة .
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•• اأبوظبي-وام:

اأظهرت درا�صة حتليلية اأ�صدرتها وزارة التجارة اخلارجية 
ام�س اأن ال�صادرات االإماراتية من اللدائن البال�صتيكية 
يف  املائة  حاجز  تخطى  للنمو  معدال  حتقيق  ا�صتطاعت 
دوالر  مليار   2.2 وبقيمة  املائة  يف   127 بن�صبة  املائة 
بالفرتة  مقارنة   2012 عام  من  االأول  الن�صف  خالل 
اأ�صعاف   8 امل��ع��دل  2011 اذ يعد ذل��ك  ذات��ه��ا م��ن ع��ام 

معدل النمو املتحقق خالل عام 2011 بالكامل.
واأو�صحت الدرا�صة اأن التجارة اخلارجية االإماراتية من 
اللدائن حققت معدال للنمو بلغ 48 يف املائة يف ال�صهور 
ال�صتة االأوىل من عام 2012 مقارنة بالفرتة ذاتها من 
عام 2011 حيث منت القيمة من 2.9 مليار دوالر اإىل 
املحرك  اللدائن  ال�صادرات من  وتعد  دوالر  4.4 مليار 

اال�صا�صي ملعدل النمو خالل تلك الفرتة.
واأ����ص���ارت ال��درا���ص��ة ال��ت��ي اأع��ده��ا ال��دك��ت��ور عبد احلميد 
عليها  واأ���ص��رف  ب��ال��وزارة  االقت�صادي  امل�صت�صار  ر���ص��وان 
التحليل  اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي  اآل  اأح��م��د  م��ط��ر  ال��دك��ت��ور 
املرتبة  ج����اءت يف  االإم������ارات  اأن  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 
الثالثة عامليا من اإعادة ت�صدير اللدائن البال�صتيكية يف 
عام 2011 بقيمة 444 مليون دوالر بن�صبة 3 يف املائة 
من القيمة العاملية الإعادة ت�صدير اللدائن بينما جاءت 
ت�صدير  اإع���ادة  يف  عامليا  االأوىل  املرتبة  يف  ك��وجن  ه��وجن 
 13.3 وبقيمة  مبفردها  املائة  يف   81 بن�صبة  اللدائن 

مليار دوالر.
يف   25 على  ت�صتحوذ  االإم���ارات  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 
املائة من �صناعة املنتجات البال�صتيكية اخلليجية حيث 
600 م�صنع للدائن البال�صتيكية  اأكرث من  يوجد بها 
ت���ت���وزع ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اإم������ارات ال���دول���ة وت��ع��ت��رب �صركة 
ب���روج م��ن اأك���رب ال�����ص��رك��ات ال���رائ���دة يف ت��وف��ري احللول 
البال�صتيكية املبتكرة ذات القيمة العالية يف جمال تلك 

ال�صناعات يف االإمارات.

ومتثل �صركة بروج حم�صلة �صراكة عاملية تاأتي يف طليعة 
االإبتكارية  ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك  ���ص��رك��ات  م��ن  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
ت�صتخدم يف  عالية  قيمة  ذات  تقدم حلوال مبتكرة  التي 
وكابالت  االنابيب  كاأنظمة  التحتية  البنية  تطبيقات 
ال�صيارات  غ��ي��ار  ق��ط��ع  وك���ذل���ك  واالإت�������ص���االت  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  زي��ادة  مت   2010 ع��ام  ويف   .. املطور  والتغليف 
اىل  لت�صل  اأ�صعاف  ثالثة  مب��ق��دار  لل�صركة  االنتاجية 
االنتاجية  الطاقة  ت�صل  اأن  واملقرر  مليون طن   2 نحو 

اىل 2.5 مليون يف عام 2014.
واأكدت الدرا�صة على متيز الهيكل الت�صديري االماراتي 
م��ن ال��ل��دائ��ن ب��ع��دم وج����ود خم��اط��ر ال��رتك��ز اجلغرايف 
 41 اأك��رث م��ن  ال��ع��امل يف  العديد م��ن دول  وانت�صاره يف 
ال�����ص��ادرات االإم��ارات��ي��ة م��ن اللدائن  اإل��ي��ه��ا  دول���ة ت�صل 
بقيمة �صادرات من اأكرب من 10 مليون دوالر .. وتاأتي 
ال�صادرات  ا�صتقبال  يف  االوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ت��اأت��ي  الهند 
االإماراتية من اللدائن بقيمة 195 مليون دوالر بن�صبة 
ثم  اللدائن  من  االإماراتية  ال�صادرات  من  باملائة   11
دوالر  مليون   149 بقيمة  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  ال�صني 

وبن�صبة 8 باملائة.
من  االإماراتية  ال���واردات  قيمة  اأن  اىل  الدرا�صة  ولفتت 
3.4 مليار دوالر يف عام 2011 مبعدل  اللدائن بلغت 
منو 17.2 يف املائة مقارنة بعام 2010 يف حني ا�صتمر 
ملعدالت  ا���ص��ت��م��رارا   2011 ع��ام  يف  ال�����واردات  يف  النمو 
النمو التي حققت يف عام 2010 التي بلغت 16.9 يف 

املائة وذلك تعافيا من االثار ال�صلبية يف عام 2009.
وت��ع��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة امل�����ورد رق����م واحد 
ل����الإم����ارات م���ن ال��ل��دائ��ن ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 682 
مليون دوالر وبن�صبة م�صاهمة 20 يف املائة من اجمايل 
ال�����واردات االإم��ارات��ي��ة م��ن ال��ل��دائ��ن يف ع��ام 2011 ثم 
دوالر  م��ل��ي��ون   419 بقيمة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ال�����ص��ني 

وبن�صبة م�صاهمة 12 يف املائة. 
واأ�صافت الدرا�صة اأن قيمة اعادة الت�صدير من اللدائن 

 2011 ع���ام  يف  امل��ائ��ة  يف   8 ب��ل��غ  للنمو  م��ع��دال  حققت 
مع  دوالر  م��ل��ي��ون   444 بقيمة   2010 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
ا�صتمرار النمو االيجابي الإعادة الت�صدير من البند بعد 
ب�صيطة  بن�صبة  العاملية وان كان ينخف�س  املالية  االزمة 

عن معدل النمو املحقق يف عام 2010.
وعلى امل�صتوى العاملي اأو�صحت الدرا�صة ان قيمة التجارة 
الدولية للدائن البال�صتكية جتاوزت الرتيليون دوالر يف 
دوالر  تريليون   1.11 بلغت قيمتها  2011 حيث  عام 
توزعت اإىل �صادرات وواردات بن�صبة م�صاهمة لكل منها 
تقريبا من قيمة التجارة اخلارجية للبند  املائة  يف   50
حيث ت�صتاأثر ال�صني مبفردها على 10.4 يف املائة من 
مليار   115.6 بقيمة  للدائن  الدولية  التجارة  حجم 
ر105   2 بقيمة  اأملانيا  تاأتي  الثانية  املرتبة  ويف  دوالر 
مليار دوالر ويف املرتبة الثالثة الواليات املتحدة بقيمة 
100 مليار دوالر وبذلك تكون الدول الثالث جمتمعة 
ت�صاهم بنحو ثلث التجارة الدولية للدائن البال�صتكية.

بلغت  فقد  اللدائن  من  الدولية  التجارة  هيكل  ولبيان 
قيمة ال��واردات خالل عام 2011 نحو 555.7 مليار 
 2010 املائة عن عام  13 يف  دوالر حمققة ن�صبة منو 
ح��ي��ث ت��ع��د ال�����ص��ني م��ن اأه���م ال����دول امل�����ص��ت��وردة للدائن 
على امل�صتوى العاملي اذ جاءت يف الرتتيب االأول بقيمة 
70.2 مليار دوالر وبن�صبة م�صاهمة 12.6 يف املائة ويف 
دوالر  مليار   43.5 واردات  بقيمة  اأملانيا  الثاين  املركز 
بح�صة 7.8 يف املائة بينما جاءت االمارات يف الرتتيب 
0.6 يف  3.4 مليار درهم وبن�صبة م�صاهمة  33 بقيمة 

املائة من الواردات العاملية من اللدائن.
بلغت  فقد  اللدائن  من  الدولية  ال�����ص��ادرات  جانب  ويف 
مبعدل   2011 ع��ام  يف  دوالر  مليار   553.2 قيمتها 
املانيا  وت�صتاأثر   2010 بعام  مقارنة  املائة  يف   16 منو 
بح�صة تزيد عن 11 يف املائة من ال�صادرات العاملية من 
دوالر يف  مليار   61.7 بقيمة  االأول  املركز  اللدائن ويف 
بقيمة  املتحدة  الواليات  الثاين  املركز  ويف   2011 عام 

58.6 مليار دوالر وبن�صبة م�صاهمة 10.6 يف املائة.
الدولية  الت�صدير  اإع��ادة  الدرا�صة اىل ان قيمة  واأ�صارت 
 2011 ع��ام  يف  دوالر  مليار   16.4 بلغت  اللدائن  من 
مب��ع��دل من��و 4 يف امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة ب��ع��ام 2010 وجاءت 
االإمارات يف املركز الثالث عامليا يف اإعادة ت�صدير اللدائن 
دوالر  مليون   444 بقيمة   2011 عام  البال�صتكية يف 
ت�صدير  الإع���ادة  العاملية  القيمة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   3 بن�صبة 
ال��ل��دائ��ن وع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ����ر ج���اءت ه���وجن ك���وجن يف 
املرتبة االأوىل عامليا يف اإعادة ت�صدير اللدائن بن�صبة 81 

يف املائة مبفردها وبقيمة 13.3 مليار دوالر.
واأو�صت الدرا�صة اىل اأهمية تنمية ال�صادرات االإماراتية 
الأ�صواق  اال�صتهداف  �صيا�صات  خ��الل  م��ن  ال��ل��دائ��ن  م��ن 
اللدائن  م��ن  ال�صينية  ال����ورادات  �صوق  وخا�صة  معينة 
التي تاأتي يف املرتبة االوىل عامليا بقيمة 70 مليار دوالر 
تغطية  يف  االإم��ارات��ي��ة  ال�����ص��ادرات  م�صاهمة  ن�صبة  بينما 
اىل  يدفع  مما  اآالف  ع�صرة  اإىل  واح��د  بلغ  ال�صوق  تلك 
درا�صة حمددات ومتطلبات ال�صوق ال�صينية من اللدائن 
الت�صدير  اإع���ادة  بند  وو�صع  امل�صتهدفة  االأ���ص��واق  كاأحد 
جدول  اأجندة  على  اللدائن  من  االإماراتية  وال�صادرات 
واملعار�س  امل�صرتكة بني اجلانبني  الزيارات  االأعمال يف 
من  �صواء  متكررة  ب�صفة  تتم  التي  الثنائية  واللقاءات 

اجلانب االإماراتي اأو اجلانب ال�صيني.
كما اأو�صت الدرا�صة ب�صفة عامة اىل اعتبار قطاع اإعادة 
اأكرث  ك�صناعة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  الت�صدير 
منه اأحد مكونات التجارة اخلارجية للدولة من خالل 
االإ�صرتاتيجيات طويلة  بل  وال�صيا�صات  توجيه اخلطط 
ال�صناعة  لتلك  الالزمة  املتطلبات  كل  بناء  نحو  االأم��د 
ح��ي��ث اأن ال��ق��ي��م��ة االإج��م��ال��ي��ة الإع������ادة ال��ت�����ص��دي��ر من 
االإمارات خالل الع�صر �صنوات املا�صية 2011-2002 
ت�صاعفت اأكرث من خم�صة اأ�صعاف وتخطت مايزيد عن 
تريليون درهم ومبعدل منو خالل الفرتة مايزيد عن 

400 يف املائة.

ملتقى اأبوظبي اليابان القت�سادي ينطلق اليومالإمارات الثالثة عامليًا يف اإعادة ت�سدير اللدائن البال�ستيكية
•• اأبوظبي-وام:

االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�صويدي  اأح��م��د  نا�صر  معايل  يفتتح 
وال�صناعة  والتجارة  االقت�صاد  وزير  تو�صيم�صتو موتيغي  اأبوظبي ومعايل 
الياباين اليوم االأحد فعاليات ملتقى اأبوظبي اليابان االإقت�صادي مب�صاركة 
البلدين  م��ن  االع��م��ال  ورج���ال  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  امل�صتوى  رفيعة  وف��ود 
افتتاحيتني  كلمتني  موتيغي  وتو�صيم�صتو  ال�صويدي  ويوجه   . ال�صديقني 
العالقات االقت�صادية واال�صتثمارية بني  اأبرز تطورات  يتناوالن خاللهما 
اجلانبني وتوجهات حكومتي البلدين يف تعزيز دور القطاع اخلا�س ورجال 
االعمال وامل�صتثمرين يف تعزيز وتنمية هذه العالقات اىل افاق افاق او�صع.
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زرقاء اليمامة لاللكرتونيات
 رخ�صة رقم:CN 1123396 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(



•• وار�صو-الفجر: 

امل�����ص��رتك��ة امل�صرتكة  ال��ل��ج��ن��ة االق��ت�����ص��ادي��ة  اأك����دت 
يف  االول  اجتماعها  بختام  البولندية  االم��ارات��ي��ة 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  على  وار���ص��و  البولندية  العا�صمة 
ال�صديقني وخا�صة  البلدين  الثنائي بني  التعاون 
على ال�صعيد االقت�صادي والتجاري واال�صتثماري.
و�����ص����ددت ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ع���ق���دت ب��رئ��ا���ص��ة معايل 
امل��ه��ن��د���س ���ص��ل��ط��ان ب���ن ���ص��ع��ي��د امل���ن�������ص���وري وزي���ر 
نائب  بي�ص�صين�صكي،  ي��ان��و���س  وم��ع��ايل  االق��ت�����ص��اد 
االقت�صاد  ووزي�������ر  ال���ب���ول���ن���دي  ال���������وزراء  رئ���ي�������س 
مب�صاركة عدد من اجلهات احلكومية من الوزارت 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات وال��ه��ي��ئ��ات ومم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع اخلا�س 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وامل�صاريع  ال�صناعة  جماالت 
املالية  واال���ص��واق  الغذائية  وال�صناعات  وال��زراع��ة 
ت�صكل  امل�����ص��رتك��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال���ط���رف���ان  واأك�����د   .
االقت�صادي بني  التعاون  تعزيز  يف  اأ�صا�صياً  حموراً 
دفع  يف  جهداً  يدخرا  لن  اأنهما  معلنني  البلدين، 
بالعالقات  االرت��ق��اء  �صبيل  يف  قدماً  التعاون  ه��ذا 
االقت�صادية اإىل م�صتويات واآفاق جديدة ومتميزة. 
اللجنة  تلعبه  اأن  ال��ذي ميكن  ال���دور  و���ص��ددا على 
بناء  �صعيد  على  �صيما  ال  امل�صرتكة  االقت�صادية 
البلدين،  بني  ناجحة  ثنائية  اقت�صادية  عالقات 
النظر  ال��وزي��ران وجهات  تبادل  املنطلق  ومن هذا 
واالأفكار حول كيفية تعزيز وتر�صيخ اأطر التعاون 
املجاالت  م���ن  ال��ع��دي��د  امل�����ص��رتك يف  االق��ت�����ص��ادي 
االقت�صادية واال�صتثمارية يف القطاعات املختلفة. 

تن�سيط اال�ستثمار
االإجراءات  كافة  اتخاذ  على  اجلانبني  كال  واتفق 
العالقات  ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��م��ك��ن��ة  واخل����ط����وات 
التجارية واالقت�صادية الثنائية من خالل امل�صاركة 

املعار�س واملوؤمترات التجارية الدولية  الفاعلة يف 
التجارية  البعثات  وت��ب��ادل  البلدين  يف  تقام  التي 
الفعاليات  وتنظيم  بينهما  فيما  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
على  ع��الوة  اال�صتثمارية،  وال��ن��دوات  وامل��وؤمت��رات 
ت�صجيع ال�صركات واملوؤ�ص�صات التجارية التي تتمثل 
تقوية  على  املهنية  واالحت���ادات  التجارة  غ��رف  يف 
اأوا�صر التعاون فيما بينهم. واأكد معايل املن�صوري 
ع��م��ق ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دول���ة االم����ارات 
وجمهورية بولندا حيث اأن البلدين ميلكان فر�صا 
ك��ب��ريه ل��زي��ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري واغتنام 
الكربى  امل�صروعات  واقامة  اال�صتثمارية  الفر�س 
يف جميع القطاعات والو�صول اىل ا�صواق جديدة 
للت�صدير من خالل ا�صتغالل ما يتمتع به البلدان 
اأكرب  من  بالقرب  اإ�صرتاتيجي  جغرايف  موقع  من 
االأ�صواق العاملية..م�صريا اىل ان اللجنة االقت�صادية 
العالقات  املنا�صب لتطوير  امل�صرتكة ت�صع االطار 
الثنائية وفقا مل�صالح البلدين ال�صديقني وتوجد 

الية متابعة تنفيذ القرارات بهذا اخل�صو�س . 

التبادل التجاري واال�ستثماري
بني  التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإىل  معاليه  ون��وه 
الدولتني بلغ 400 مليون دوالر يف العام 2011 
مع توقعات ببلوغه 550 مليون دوالر بنهاية العام 
2012.  ولفت معايل املن�صوري ان املباحثات مع 
اجلانب البولندي ركزت على �صرورة زيادة معدالت 
ال��ت��ج��اري ب��ني البلدين م��ن خ��الل تبني  ال��ت��ب��ادل 
اآليات تن�صيق فعالة واإطالق املنتديات االقت�صادية 
ورفع وترية التن�صيق وت�صكيل فرق عمل م�صرتكة 
ملتابعة تطوير العالقات االقت�صادية بني البلدين 
االإماراتية  ال�صركات  ب��ني  تفاعلية  ل��ق��اءات  وعقد 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  �صبل  ال�صتك�صاف  والبولندية 
فيما بينهم والتباحث يف اآليات تبادل اال�صتثمارات 

واخلربات يف �صتى املجاالت واالخت�صا�صات.

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
ورك�����ز م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ال������دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي تقوم 
ت���ط���وي���ر قطاع  ب����ه ح���ك���وم���ة دول������ة االإم����������ارات يف 
اأولوية  باعتبارها  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
العملية  البولندي  لنظريه  ملخ�صاً  ا�صرتاتيجية، 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  لقانون  الت�صريعية 
قريباً  بات  و�صدوره  النهائية  دخل مرحلته  الذي 

جداً. 
واتفق اجلانبان يف هذا ال�صدد على تبادل املعرفة 
واخلربات املتعلقةبال�صيا�صات واالإجراءات اخلا�صة 
بامل�صاريع املتو�صطة وال�صغرية والتي من �صاأنها اأن 
تنفيذ مثل  واالبتكار يف  الريادة  تعزز من معايري 
هذه امل�صاريع.  وبني معايل املن�صوري اأهمية متتني 
اأوا�صر التعاون وتبادل املعلومات اال�صتثمارية فيما 
خالل  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  بامل�صاريع  يتعلق 
عقد املعار�س واملوؤمترات اال�صتثمارية املعنية بتلك 

امل�صاريع وتبادل الوفود االقت�صادية.

مكتب متثيلي جتاري بولندي يف دبي
وك�����ص��ف ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ب��ول��ن��دي ووزير 
االقت�صاد عن رغبة بالده يف تاأ�صي�س مكتب جتاري 
الدبلوما�صي  ال��ت��م��ث��ي��ل  اط����ار  يف  ب��دب��ي  مت��ث��ي��ل��ي 
ال��ب��ول��ن��دي ب���دول���ة االإم�������ارات، م���وؤك���دا ث��ق��ت��ه بان 
الت�صهيالت  ك��اف��ة  ���ص��ي��وف��ر  االإم����ارات����ي  اجل���ان���ب 
الكفيلة  القانونية  االإج�����راءات  ح��ول  وامل��ع��ل��وم��ات 
القريبة  الفرتة  خ��الل  الأعماله  امللحق  مببا�صرة 
ال��ق��ادم��ة، ف��ي��م��ا اأك����د م��ع��ايل امل��ن�����ص��وري لنظريه 
تدعيم  يف  للم�صاعدة  ال��دائ��م  االإم����ارات  ا�صتعداد 
االأ���ص��ع��دة.. ك��اف��ة  الثنائي على  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر 

�صت�صاهم يف  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  ب��ه��ذه  ورح���ب معاليه 
تعزيز اوا�صر التعاون بني البلدين وبني جمتمع 
امل��ك��ت��ب خالل  اف��ت��ت��اح  ،م��ت��وق��ع��ا  االع��م��ال لديهما 

الن�صف االول من العام اجلاري. 

الطاقة والطاقة املتجددة
اأع��رب اجلانبان عن  اأما على �صعيد الطاقة، فقد 
املتجددة و�صلطا  الطاقة  دعمهما لتطوير م�صادر 
الوكالة  به  ال��ذي تقوم  الفعال  ال��دور  ال�صوء على 
الدولية للطاقة املتجددة اأيريناومقرها الرئي�صي 
اأبوظبي، كما ثمن اجلانب البولندي الدور الفعال 
والهام الذي تلعبه دولة االإمارات العربية املتحدة 
يف تطوير الوكالة الدولية للطاقة املتجددة موؤكداً 
على اأهمية تعزيز التعاون امل�صرتك يف هذا املجال 

وتبادل املعلومات يف جمال الطاقة النووية. 

الزراعة 
اأك�����د اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون يف 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وق���ط���اع ال��ل��ح��وم يف ظ���ل متتع 
بولندا بخربات وافية وم�صتفي�صة يف هذا االإطار 
الناجت  م��ن  كبري  القطاعات حليز  ه��ذه  واح��ت��الل 
اأمام  امل��ج��ال  يف�صح  م��ا  لبولندا  االإج��م��ايل  املحلي 
دول����ة االإم�������ارات ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ه���ذه اخل���ربات 
داخل  الغذائية  ال�صناعات  تطوير  يف  وتوظيفها 
الدولة. وبهذا اخل�صو�س اكد الوزير املن�صوري ان 
احلر�س عل تعزيز التعاون يف جمال الزراعة نابع 
االمارات  دول��ة  توليه  ال��ذي  الكبري  االهتمام  من 
مل�صالة االمن العذائي ،مو�صحا انه بالتوازمي مع 
اجلهود احلثيثة لتعزيز قطاع الزراعة وال�صناعات 
الغذائية املختلفة يف الدولة ،حتر�س االمارات على 
الزراعة  قطاع  يف  اخل��ارج��ي��ة  ا�صتثماراتها  تعزيز 
،الفتا  وال�����ص��دي��ق��ة  ال�صقيقة  ال����دول  يف  وخ��ا���ص��ة 
اأكرب م�صتثمر بقطاع الزراعة يف  اىل ان االم��ارات 

ال�صودان على �صبيل املثال.
جماالت تعاون حيوية اأخرى 

اتفق اجلانبان على اأن قطاع ال�صياحة ميثل ركيزة 
بني  وال��ت��ج��اري  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  يف  اأ�صا�صية 
البالغ بتعزيز  اأعربا عن اهتمامهما  البلدين، كما 

عالقات التعاون امل�صرتكة يف هذا املجال وت�صجيع 
التعاون بني ال�صركات املحلية يف االإمارات وبولندا. 
التعاون يف  تعزيز  اأهمية  يف  اجلانبني  تباحث  كما 
ال�صحية  وال��رع��اي��ة  واالأب���ح���اث  التعليم  جم���االت 
التفاهم  م����ذك����رات  م���ن  ت��وق��ي��ع جم��م��وع��ة  ع���رب 
وتزامن  امل�صتقبلي.   التعاون  مالمح  تر�صم  التي 
تد�صني  مع  امل�صرتكة  للجنة  االول  عقداالجتماع 
اأول رحلة مبا�صرة لطريان االم��ارات من دبي اإىل 
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  بح�صور  وار���ص��و 
مكتوم رئي�س هيئة الطريان املدين بدبي، الرئي�س 
االأعلى ملجموعة طريان االإمارات ورئي�س موؤ�ص�صة 

مطارات دبي.
وقال معايل املن�صوري ان تزامن انعقاد االجتماع 
االول للجنة االقت�صادية االماراتية البولندية مع 
االم��ارات من  مبا�صرة لطريان  رحلة  اأول  تد�صني 
دبي اإىل وار�صو يعطي االجتماع مزيدا من الزخم 
واالهمية، م�صريا اىل ان ت�صيري رحالت يومية عرب 
طريان االإمارات اإىل العا�صمة البولندية �صي�صاهم 
يف تقوية وتعزيز الروابط بني جمتمع االأعمال يف 
التعاون يف  البلدين، وم�صاعفة فر�س تعزيز  كال 
قطاعات خدمات النقل اجلوي وال�صياحة، ف�صاًل 
ت�صجال  اأن  املتوقع  من  دولتني  يف  اال�صتثمار  عن 
ن�صب عالية من النمو االقت�صادي ح�صب التقارير 

الواردة من البنك الدويل. 
وت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة يف اأع��ق��اب زي��ارة رئي�س وزراء 
ب��ول��ن��دا ل��دول��ة االإم�����ارات ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وال��ت��ي مت 
خاللها توقيع اتفاقية التعاون االقت�صادي واتفاقية 
االعفاء املتبادل لتاأ�صريات الدخول للدبلوما�صيني 
بني البلدين يف ظل التاأكيد علىاأهمية ا�صتثمار ما 
يتمتع به البلدان من مقومات اقت�صادية و�صياحية 
وجتارية مهمة من �صاأنها اأن تخدم جهود البلدين 
وحر�صهما امل�صرتك على بناء عالقات تعاون قوية 
عا�صم مريزا  �صعادة  اأك��د  ومتنامية.  ومن جانبه 

علي ال رحمة �صفري الدولة لدى بولندا ان عقد 
امل�صرتكة  االق��ت�����ص��ادي��ة  للجنة  االول  االج��ت��م��اع 
على  ومتقدمة  كبرية  خطوة  يعترب  البلدين  بني 
ط��ري��ق ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني البلدين 
،م�صريا  البلدين  م�صالح  يحقق  مبا  ال�صديقيني 
اىل ان هناك فر�س وجماالت تعاون كبرية يف ظل 
ما يتمتعان به من امكانيات وم��وارد ،حيث تتمتع 
االم������ارات مب��وق��ع ج���غ���رايف ا���ص��رتات��ي��ج��ي كنقطة 
انها  العامل كما  ق��ارات  التقاء وو�صل بني خمتلف 
وكذلك  املنطقة  يف  �صخمة  ال�صواق  حيوية  بوابة 
ف���ان م��وق��ع ب��ول��ن��دا يف و���ص��ط اوروب����ا يجعل منها 
ان  �صعادته  وقال   . االوروبية  للقارة  منفذا حيويا 
العامل االهم يف تنمية وتعزيز العالقات الثنائية 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ه���و ال��رغ��ب��ة واحل���م���ا����س امل�صرتك 
رحبة  اف��اق  اىل  البلدين  بعالقات  قدما  للم�صي 
افتتاح  ب��ان  ،م��ن��وه��ا  امل�صرتكة  م�صاحلهما  حتقق 
خ��ط ط��ريان االم���ارات اىل وار���ص��و قبل اي��ام يعرت 
عامال هاما لتعزيز عالقات البلدين على ال�صعيد 

االقت�صادي والتجاري وال�صياحي.
�صم الوفد يف ع�صويته �صعادة عا�صم مريزا علي اآل 
رحمة �صفري الدولة لدى جمهورية بولندا، �صعادة 
املهند�س اأحمد بن عبدالعزيز ال�صحي وكيل وزارة 
ديوان  مدير  ال�صيباين  حممد  معايل  االقت�صاد، 
�صاحب ال�صمو حاكم دبي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
دبي لال�صتثمارات احلكومية، �صعادة املهند�س حمد 
بوعميم مدير عام غرفة دبي، �صعادة عبداهلل �صامل 
الطريفي الرئي�س التنفيذي لهيئة االوراق املالية 
الرئي�س  الدرمكي  �صعيد  عبداهلل  �صعادة  وال�صلع، 
من  امل�صوؤولني  وكبار  خليفة،  ل�صندوق  التنفيذي 
املالية،،  وزارة   ، اخلارجية  ووزارة  االقت�صاد  وزارة 
غرفة  امل��رك��زي،  االم���ارات  م�صرف  التاأمني،  هيئة 
جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي، م�����ص��در، م��ب��ادل��ة للتنمية، 

�صركة الظاهرة الزراعية. 

االتفاق على افتتاح مكتب جتاري بولندي يف دبي خالل الن�سف االأول من العام اجلاري

اللجنة القت�سادية الإماراتية البولندية امل�سرتكة توؤكد على تعزيز التعاون التجاري وال�ستثماري واملايل
املن�سوري: الإمارات وبولندا �ستتخذا جميع التدابري املمكنة لتعزيز التجارة الثنائية والتبادل التجاري
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•• راأ�س اخليمة-وام:

موؤخرا  اخليمة  راأ����س  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  اأ���ص��درت 
تقريرها ال�صنوي الذي ركزت فيه على جهودها واأن�صطتها خالل 
ومتابعته.  االقت�صادي  الن�صاط  تنظيم  جم��ال  يف   2012 ع��ام 
واأظهر التقرير ال�صنوي اأن الدائرة اأثمرت خالل العام املا�صي عن 
13 الفا و589 رخ�صة جديدة وجمددة موزعة على االأن�صطة 
االقت�صادية املختلفة. وقال �صعادة اأحمد عبيد الطنيجيى نائب 
اإتاحة  يف  �صاهمت  ال��دائ��رة  اإ�صرتاتيجية  اإن  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير 
راأ�س  يف  لال�صتثمار  االأع��م��ال  رج��ال  م��ن  العديد  اأم���ام  الفر�صة 
للم�صتثمرين  االقت�صادي  الن�صاط  تنويع  اإىل  اأدى  مما  اخليمة 

نتائج  اأن  اإىل  وا���ص��ار  االقت�صادية.  للحركة  النمو  عجلة  ودف��ع 
التقرير االقت�صادي اأو�صحت مدى االهتمام الذي يوليه رجال 
ملا حتتويه  راأ���س اخليمة  اإم��ارة  اختيار  وامل�صتثمرين يف  االأعمال 
من فر�س ا�صتثمارية كبرية و دعم و ت�صهيل من قبل احلكومة. 
�صجلت  التجارية  الرخ�س  اأن  اىل  االقت�صادي  التقرير  ولفت 
6740 رخ�صة  ب��ع��دد  ال��ع��ام املا�صي  اأع��ل��ى م��ع��دالت من��و خ��الل 
الرخ�س  تلتها  ب��امل��ائ��ة   49.6 ي��ق��ارب  م��ا  اأي  ج��دي��دة وجم���ددة 
والتي  ال�صناعية  الرخ�س  تلتها  رخ�صة   6463 بعدد  املهنية 
بلغت 330 رخ�صة واأخريا 56 رخ�صة. من جانبه ا�صار ال�صيد 
حممد املحمود مدير اإدارة ال�صوؤون التجارية بالدائرة اإىل اأنه مت 
نظام جديد  اإىل  املا�صي  العام  الرتخي�س خالل  اإخ�صاع عملية 

الرتخي�س  عملية  مرونة  اإىل  اأدى  االقت�صاد  وزارة  ا�صتحدثته 
جتديد  على  املتعددة  الرخ�س  ذوي  امل�صتثمرين  �صاعدت  حيث 
اإحدى اأو جميع الرخ�س املنتهية. وبني التقرير االقت�صادي اأن 
احلمالت التفتي�صية التي قامت بها دائرة التنمية االقت�صادية يف 
حمال  و551  الفا   16 عن  اأ�صفرت  راأ�س اخليمة لعام 2012 
حتت  وتندرج  املحالت  جممل  من  باملئة  ملتزما اأي بن�صبة 90 
لدى  امل�صجلة  باالأن�صطة  تقيدت  ال��ت��ي  ال��رخ�����س  الن�صبة  ه��ذه 
ل�صبط  برامج   4 ح�صر  اىل  باال�صافة   2012 عام  يف  الدائرة 
ال�صلع االأ�صا�صية لعام 2012 كما اظهرت املوؤ�صرات على اأن ن�صبة 
معاجلة �صكاوى امل�صتهلكني لعام 2012 قدرت بنحو 97 باملائة 

من جممل ال�صكاوى التي تلقتها الدائرة. 

اقت�سادية راأ�ض اخليمة ت�سدر تقريرها ال�سنوي لعام 2012 

املال والأعمال
الأحوا�ض اجلافة العاملية تبحث التعاون 

مع غرفة جتارة هامبورغ 
•• دبي-وام:

هانز  الدكتور  الربوف�صور  واملالحية  البحرية  اخلدمات  مزود  العاملية  اجلافة  االأحوا�س  ا�صتقبلت 
التقى مع خمي�س  ال��ذي  اأملانيا  يف  لغرفة جت��ارة هامربوغ  التنفيذي  الرئي�س  ترينز  �صميدت  ج��ورج 
جمعة بوعميم رئي�س االأحوا�س اجلافة العاملية واملالحة العاملية وعلى بن تويه نائب رئي�س تطوير 
االعمال واالإدارة واال�صرتاتيجيات والدكتور ماركو�س فويجي نائب رئي�س االإنتاج والعمليات ملناق�صة 

الفر�س واالإمكانيات ال�صخمة للتعاون يف امل�صتقبل.
وقام امل�صئول االأملاين خالل الزيارة بجولة تفقد خاللها من�صاآت االأحوا�س اجلافة العاملية ومدينة 

دبي املالحية.

•• دبي-وام:

العاملي  دب�����ي  م���ع���ر����س  ي�����ص��ه��د 
�صيقام  ال���ذي   2013 ل��ل��ق��وارب 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن 5 ح��ت��ى 9 
م���ن م���ار����س امل��ق��ب��ل ب���ن���ادي دبي 
للريا�صات البحرية اإقامة جناح  
التي  ال��ف��اخ��رة   اليخوت  جتربة 
ت�صارك به اأبرز ال�صركات العاملية 
التي  الكبرية  لليخوت  امل�صنعة 
م��ظ��ل��ة جمعية  ت��ن�����ص��وي حت���ت 
����ص���ان���ع���ي ال����ي����خ����وت ال���ف���اخ���رة  

�صايبا�صالتي .
النائب  ل����وه  ت��ري��ك�����ص��ي  وق���ال���ت 
دبي  مركز  لدى  للرئي�س  االأول 
املنظمة  اجلهة  العاملي  التجاري 
اليخوت  ت���ذك���ر  ال  ل��ل��م��ع��ر���س 
دبي  معر�س  وذك��ر  اإال  الفاخرة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ق��وارب ل���ذا ال عجب 
العاملية  ال�����ص��رك��ات  ت���واظ���ب  اأن 
الكبرية  ل���ل���ي���خ���وت  امل�������ص���ن���ع���ة 
والفارهة على امل�صاركة بدوراته 
املتعاقبة من اأجل ت�صويق اأحدث 
اأم����ام االأث���ري���اء الذين  ي��خ��وت��ه��ا 

يرتادون املعر�س .
وح���ت���ى ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ة ت���اأك���دت 
من  ع�صوا  ع�صر  اأح���د  م�صاركة 
اليخوت  اأع�صاء جمعية �صانعي 
الفاخرة يف جناح جتربة اليخوت 
ي�صت�صيفه  ال�������ذي  ال����ف����اخ����رة 

هذا  االأوىل  ل���ل���م���رة  امل���ع���ر����س 
العام. واأكد جيمي ريفريز نائب 
ترينتي  ���ص��رك��ة  ل���دى  ال��رئ��ي�����س 
اأه���م���ي���ة م���ع���ر����س دبي  ي���وت�������س 
العاملي للقوارب كفر�صة �صنوية 
يف  ال�صركة  ح�صة  لتعزيز  مثلى 
�صوق القوارب واليخوت الفارهة 
مبنطقة ال�صرق االأو�صط م�صريا 
ا���ص��ت��ق��ط��اب ع���دد ك��ب��ري من  اإىل 
امل�صرتين املحتملني خالل دورة 
وت�����ص��ت��ه��ر منطقة  ال����ع����ام.  ه����ذا 
اأم��د بعيد  ال�صرق االأو���ص��ط منذ 
بامتالك �صكانها الأكرث اليخوت 
الكبرية فخامة يف العامل ووفقا 

لتقديرات العام 2013 ال�صادرة 
كوم  دوت  ي��وت  �صوبر  عن موقع 
اليخوت  اأخ���ب���ار  يف  املتخ�ص�س 
الكبرية الفاخرة فاإن 60 باملائة 
من اأفخم 100 يخت يف العامل 
بلدان  من  ل�صخ�صيات  مملوكة 
من  ب���امل���ائ���ة   55 واإن  امل��ن��ط��ق��ة 
اأف��خ��م ع�����ص��ري��ن يختا ك��ب��ريا يف 
الوقت  يف  ملكيتها  تعود  العامل 
منطقة  م��ن  الأ�صخا�س  احل��ايل 

ال�صرق االأو�صط.
اأونكينهاوت  م���ار����ص���ي���ل  وق������ال 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال�صركات  اإح������دى  اأو���ص��ي��ي��ن��ك��و 

امل�صنعة  امل����رم����وق����ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ل��ل��ي��خ��وت ال��ف��خ��م��ة ال��ك��ب��رية اإن 
للقوارب  ال��ع��امل��ي  دب���ي  م��ع��ر���س 
اأك����رث م���ن �صعيد  م��ت��م��ي��ز ع��ل��ى 
منطقة  ق���ل���ب  يف  ي���ق���ع  ح���ي���ث 
ال���������ص����رق االأو�������ص������ط امل���ع���روف���ة 
الرتفيهية  ب��امل��الح��ة  ب�صغفها 
وي��ج��ت��ذب االأث���ري���اء م��ن بلدان 
امل���ن���ط���ق���ة وي�����ص��ت��ق��ط��ب ال������زوار 
م��ن ح��ول ال��ع��امل وه��و يتيح لنا 
للرتويج الأحدث  �صنوية  فر�صة 
بامل�صرتين  واالل���ت���ق���اء  ي��خ��وت��ن��ا 
املنطقة  ب��ل��دان  م��ن  امل��ح��ت��م��ل��ني 

وحول العامل.

معر�ض دبي العاملي للقوارب 2013 يعر�ض جتربة اليخوت الفاخرة مب�ساركة عدد من ال�سركات العاملية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اوبتك زون للنظارات 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1179835 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 6*1
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اىل/فري�صت اوبتك زون للنظارات ذ.م.م
FIRST OPTIC ZONE OPTICALS LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

فقدان جواز �صفرت
جوينال  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
اهلل      م��������وؤم��������ن  ع������اب������دي������ن 
اجلن�صية  -ب���ن���غ���الدي�������س 
رق�����م   ������ص�����ف�����ره   ج�����������واز   -
)1869837(     من يجده 
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اعـــالن تغيري ا�صما 
ان�����������������ا  حم�������م�������د ب�����ا������ص�����ا 
ج���م���ال    ه��ن��دي اجلن�صية   
واح���م���ل ج�����واز ���ص��ف��ر رقم   
يف  وارغ���ب   )F8668564(
تغيري ا�صمي  م��ن  حممد 
حممد  اىل  ج���م���ال  ب���ا����ص���ا 
وهذا  الدين   با�سا جمال 

للعلم.       
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ا�صقط ميامي هيت حامل اللقب �صيفه لو�س اجنلي�س كليربز بكامل جنومه 
111-89 يف دوري كرة ال�صلة االمريكي للمحرتفني، على رغم معاناة عدد 
من العبيه من املر�س. على ملعب امرييكان ايرالينز ارينا وامام 19902 
30 نقطة يف  متفرجني، قدم امللك ليربون جامي�س عر�صا الئقا، اذ �صجل 
التوايل وتعزيز  الرابع على  31 دقيقة، ليقود ا�صحاب االر�س اىل فوزهم 
ال�صباحي  التمرين  عن  غيابه  رغم  وعلى  ال�صرقية.  للمنط�صة  �صدارتهم 
وغاب  و7 مت��ري��رات حا�صمة،  نقطة   20 واي��د  دواي��ن  �صجل  الر�صح،  ب�صبب 
راي الن لل�صبب عينه. و�صارك مع كليربز املوزع العائد من اال�صابة كري�س 
بول )3 نقاط ومتريرتان( فلعب 20 دقيقة، وباليك غريفني )13 نقطة( 
9 مباريات ال�صابة يف  اخر  بول عن  وغ��اب  نقاط(.  بيالب�س )7  وت�صان�صي 
يف  ع�صلية  ال�صابة  مباراتني  اخ��ر  ع��ن  غريفني  غ��اب  فيما  اليمنى،  ركبته 
فخذه، ولعب بيالب�س الول مرة منذ كانون االول-دي�صمرب اللتهاب يف اوتار 

متتاليا  ف��وزا   11 من  �صل�صلة  بي�صتونز  دي��رتوي��ت  واوق��ف  الي�صرى.  قدمه 
اوف  باال�س  119-109 على ملعب  �صبريز وهزمه  انطونيو  �صان  ل�صيفه 
ترتيب  مت�صدر  �صبريز  ع��ن  وغ���اب  متفرجا.   16267 ام���ام  هيلز  اوب���رن 
مانو  واالرجنتيني  دن��ك��ان  تيم  عمالقه  خ�صارة(  و12  ف��وزا   39( ال���دوري 
عنه  غاب  ال��ذي  لديرتويت  م�صجل  اف�صل  وك��ان  اال�صابة.  ب�صبب  جيوبيلي 
ا�صابيع،  4 و6  اندريه دروموند ب�صبب ك�صر يف ظهره �صيبعده بني  الروكي 
املوزع  وا���ص��اف  و16 متابعة،  نقطة   26 م��ع  م��ون��رو  االرت��ك��از غريغ  الع��ب 
براندون نايت 24 نقطة والبديل الدومينيكاين اال�صل ت�صاريل فيالنويفا 
21 نقطة و8 متابعات، فيما كان املوزع الفرن�صي طوين باركر االف�صل لدى 
براينت  كوبي  النجم  و�صجل  و8 متريرات حا�صمة.  نقطة   31 اخلا�صر مع 
جميع نقاطه الع�صرين يف ال�صوط الثاين )14 يف الربع االخري( ليقود لو�س 
اجنلي�س ليكرز اىل الفوز على م�صيفه ت�صارلوت بوبكات�س 100-93 على 

ملعب تامي وورنر كايبل ارينا امام 19624 متفرجا.
وكان ليكرز، الذي مني بخ�صارة موؤملة امام م�صيفه بو�صطن 116-95 اول 
20 نقطة يف  من اخلمي�س، يف طريقه خل�صارة جديدة عندما تاأخر بفارق 
الربع الثالث، لكن براينت الذي �صدد مرتني فقط يف ال�صوط االول انتف�س 
وقاد بطل 2009 و2010 اىل حتقيق فوزه الرابع والع�صرين هذا املو�صم.

رفاقه:  لعب  طريقة  من  ا�صتيائه  عن  براينت  عرب  فريقه،  فوز  رغم  وعلى 
يجب ان نلعب بالطريقة ال�صحيحة. عندما ت�صنح لنا الت�صديدات املنا�صبة 

ن�صددها، واال ندور الكرة. ال ميكن ان نعتمد على اللم�صات الفردية .
وا�صاف لليكرز موزعه الكندي �صتيف نا�س 17 نقطة و7 متريرات حا�صمة 
وايرل كالرك 17 نقطة و10 متابعات، والعب االرتكاز دوايت هاورد العائد 

من ا�صابة يف كتفه 12 نقطة و11 متابعة.
ويتابع ليكرز رحلته املاراثونية خارج ار�صه حيث يواجه ميامي غدا االحد يف 

مباراة مرتقبة ولدى بوبكات�س متذيل ترتيب الدوري، الذي خ�صر مباراته 
ال�صاد�صة على التوايل، �صجل العب االرتكاز بايرون مولنز 20 نقطة و12 

متابعة وجريالد هندر�صون 20 نقطة و10 متابعات.
ك��ب��ريا على �صيفه  ف���وزا  ال����دوري  ث��ان��در و�صيف  �صيتي  اوك��اله��وم��ا  وح��ق��ق 
 21 127-96، يف مباراة �صجل فيها هدافه كيفن دوران��ت  فينيك�س �صنز 
و�صتربوك  را�صل  من  وك��ل  نقطة   18 �صيفولو�صا  ثابو  وال�صوي�صري  نقطة 

وكندريك بركنز 17 نقطة.
وقاد النجم كارميلو انطوين فريقه نيويورك نيك�س اىل الفوز يف اللحظات 
و9  نقطة   36 م�صجال   94-100 تيمربوولفز  ميني�صوتا  على  االخ���رية 
تاأخر  وقلب   )18-30( االخ��ري  ال��رب��ع  يف  خ��ارق��ا  اداء  ق��دم  حيث  متابعات 
التوايل  على  ع�صرة  الثانية  اخل�صارة  كافاليريز  كليفالند  واحل��ق  فريقه، 

ب�صيفه اورالندو ماجيك و�صيف القاع 108-119،

ميــــــامــــي املريــــ�ض ي�سقــــــط كليبـــــــرز بكامـــــــــل جنومـــــــــــه 

�صرطة  �صباط  بنادي  ال�صبت  ام�س  �صباح  انطلقت 
دبي  ب��ن��ك  لبطولة  ال��ث��ان��ي��ة  الن�صخة  ن��ه��ائ��ي��ات  دب���ي 
ينظمها  التي   ، للنا�صئني  القوى  الأل��ع��اب  التجاري 
برعاية  الريا�صي  دبي  وجمل�س  التجاري  دبي  بنك 
ك��رمي��ة م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد 
الريا�صي، وتعد اأكرب بطولة مدر�صية الألعاب القوى 
ناحية  من  �صواء   2013-2012 ملو�صم  للنا�صئني 
اأعداد الطالب والطالبات امل�صاركني وحجم اجلوائز 

املالية التي تقارب 500 األف درهم.
واأقيم حفل افتتاح مب�صط واأنيق للمناف�صات ت�صمن 
فقرة اإيقاد �صعلة االألعاب عرب الطالبة فاطمة عامر 
جانب  اإىل  اخلا�صة-اجلمريا،  االحت��اد  مدر�صة  من 
دخول عر�س الفرق امل�صاركة، قبل اأن تنطلق الفرتة 
ال�صباحية التي �صهدت مناف�صة قوية بني اأكرث من 
وخا�صة،  حكومية  م��در���ص��ة   27 م��ن  طالبة   150
فيما كانت املناف�صات قد توا�صلت يف �صاعة متاأخرة 

ملناف�صات  امل�صائية  الفرتة  باإقامة  ال�صبت  اأم�س  ليلة 
 350 م��ن  اأك���رث  لنحو  ي�صل  ال��ط��الب ومب��ج��م��وع 

طالب وطالبة من 52 مدر�صة حكومية وخا�صة.
وق����ال ع��ام��ر حم��م��د م��ك��ي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة مت���ي���زت ال���ف���رتة ال�����ص��ب��اح��ي��ة ب���االأج���واء 
االأمور  اأول��ي��اء  من  كرب  ع��دد  حر�س  حيث  العائلية 
الذين  الطالبات  وت�صجيع  املناف�صات  ح�صور  على 
تناف�صوا يف اأجواء غلفتها روح ال�صداقة، كما ق�صوا 
التي  للمناف�صات  املرافقة  القرية  داخل  ممتعا  وقتا 
لالأطفال  الرتفيهية  الن�صاطات  من  العديد  �صمت 
للجماهري  وال�����ص��ي��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ال���ه���داي���ا  وت���وزي���ع 
احلا�صرة بدعم من املوؤ�ص�صات الراعية، حيث حتظى 
ال�صت�صافة  دب��ي  تر�صح  حملة  تدعم  التي  البطولة 
املوؤ�ص�صات،  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��رع��اي��ة   ،  2020 اك�صبو 
�صبال�س،  والطفل،  االأم  جملة  �صبورت،  ليدر  وه��ي: 
حديقة درمي الند لالألعاب املائية، دبي دولفيناريوم، 
بوكاري  مرموم،   ،Arabian Expedition

برج خليفة  للب�صريات، جتربة قمة  �صويت، اجلابر 
وبيبي �صوب .

م�ستويات متقاربة
جاءت  وق��د  املتقاربة،  بامل�صتويات  املناف�صات  متيزت 
حتت  ف��ئ��ة  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  االجن��ل��ي��زي��ة  مدر�صتنا 
وم���در����ص���ة جمريا  ن��ق��ط��ة   36 ب��ر���ص��ي��د  ���ص��ن��ة   12
30 نقطة ومدر�صة  كولييج باملركز الثاين بر�صيد 
املدر�صة  ثم  نقطة،  ب�27  الثالث  باملركز  احلمر  ند 
االأملانية باملركز الرابع ب�22 نقطة ومدر�صة اجلمريا 

النموذجية خام�صا بر�صيد 15 نقطة.
االأول  باملركز  كولييج  جمريا  مدر�صة  ج��اءت  فيما 
تليها  نقطة   42 مبجموع  �صنة   15 حت��ت  فئة  يف 
نقطة،   40 بر�صيد  اخلا�صة  االجنليزية  مدر�صتنا 
نقطة  ب�22  الثالث  باملركز  احلمر  ن��د  مدر�صة  ث��م 
واملدر�صة االأملانية باملركز الرابع بر�صيد 20 نقطة. 
ريثي  ال��ط��ال��ب��ة  ج�����اءت  ���ص��ن��ة   12 حت���ت  ف��ئ��ة  ويف 

االأول  باملركز  االجنليزية  مدر�صتنا  من  راغاوناثان 
يف �صباق 60 مرت بزمن مقداره 8:05 ثانية ، كما 
جاءت الطالبة ذاتها باملركز االول يف الوثب الطويل 
من  ب��اول  األي�صيا  حلت  فيما  م��رت،   4:09 مب�صافة 
مدر�صة جمريا كولييج باملركز االأول يف �صباق 600 
وجاءت  دق��ي��ق��ة،   1:58:89 م���ق���داره  ب��زم��ن  م��رت 
مب�صافة  اجللة  دف��ع  يف  االأول  باملركز  بيالي  اب��ران��ا 

6:53 مرت.
مدر�صتنا  ف���ري���ق  ح����ل  ���ص��ن��ة   15 حت����ت  ف���ئ���ة  ويف 
4 مرات  التتابع  �صباق  االأول يف  باملركز  االجنليزية 
100 مرت بزمن 56.99 ثانية، فيما نالت الطالبة 
االول  املركز  �صوبي من مدر�صتنا االجنليزية  �صونو 
يف �صباق 100 مرت بزمن 14.08 ثانية، وحققت 
امل��رك��ز االأول يف  ل���ورا فيتيل م��ن امل��در���ص��ة االمل��ان��ي��ة 
�صباق 400 مرت بزمن 1:10:71 دقيقة، وحققت 
املركز  كولييج  ج��م��ريا  م��در���ص��ة  م��ن  ه��ان��د  ماتيلدا 
 3:04:27 ب���زم���ن  م���رت   800 ���ص��ب��اق  يف  االأول 

دق��ي��ق��ة، وج���اءت نعومي ت���اري م��ن م��در���ص��ة جمريا 
مب�صافة  الطويل  ال��وث��ب  يف  االأول  باملركز  كولييج 
مدر�صتنا  من  �صوري�س  اأث��ريا  وحققت  مرت،   4.11
مب�صافة  اجل��ل��ة  دف���ع  يف  االأول  امل��رك��ز  االجن��ل��ي��زي��ة 

9:80 مرت. 
�صخمة  مالية  جوائز  املنظمة  اللجنة  ر�صدت  وق��د 
درهم  مليون  ن�صف  تقارب  والريا�صيني  للمدار�س 
للم�صاهمة يف تطوير املن�صاآت الريا�صية يف املدار�س، 
حيث يح�صل فريق املدر�صة �صاحب املركز االأول يف 
كل م�صابقة على مبلغ 32 األف درهم واملركز الثاين 
األف   16 الثالث على  األ��ف دره��م وامل��رك��ز   24 على 
األ��ف دره��م، فيما مت   360 دره��م مبجموع ي�صاوي 
دره��م و�صوال   200 م��ن  ت��ب��داأ  ر�صد ج��وائ��ز مالية 
اإىل 1000 درهم جوائز فردية يف كل م�صابقة يتم 
بنك  يف  ح�صاب  بطاقات  �صكل  على  للطالب  منحها 
ا�صتخدام  كيفية  تعليمهم  ب��ه��دف  ال��ت��ج��اري،  دب���ي 
املالية  معارفهم  بتعزيز  ي�صاهم  مبا  البطاقات  هذه 

وقدراتهم على حتديد االإنفاق ب�صكل واع وم�صوؤول.
وت��ق��دم ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة من���وذج م��ث��ايل ل��ل��ت��ع��اون بني 
لدعم  واملالية  واالقت�صادية  الريا�صية  املوؤ�ص�صات 
فئة مهمة من فئات املجتمع هي فئة طلبة املدار�س 
املدار�س  يف  وبناتنا  الأبنائنا  الفر�صة  منح  وكذلك   ،
احلكومية واخلا�صة للك�صف عن مواهبهم وممار�صة 
تزيد  و  بال�صحة  االه��ت��م��ام  ت��ع��زز  ريا�صية  ان�صطة 
البطولة  ت�صاهم  ك��م��ا   ، بينهم  فيما  ال��ت��ق��ارب  م��ن 
الفر�صة بتقدمي االهتمام للمدار�س ودعمها لرعاية 
املدار�س  التناف�س مع  و  الريا�صي للطلبة  بالن�صاط 
الثانية وكذلك اال�صتفادة من مكافاآت الفوز لتعزيز 
البطولة  ت��ق��دم  ، كما  امل��در���ص��ة  ال��ري��ا���ص��ة يف  وح���دة 
احتاد  وحت��دي��دا  الريا�صة  بتطوير  املعنية  للجهات 
االإم��ارات الألعاب القوى الفر�صة الكت�صاف املواهب 
الواعدة وانتقاءها من اأجل زجها يف برامج االإعداد 
املخ�ص�صة للموهوبني وتكوين جيل جديد الأبطال 

امل�صتقبل.

حتت رعاية حمدان بن حممد

انطالق نهائيات بطولة بنك دبي التجاري لألعاب القوى للنا�سئني 
مناف�سات قوية مب�ساركة 150 طالبة من 27 مدر�سة حكومية وخا�سة يف الفرتة ال�سباحية

النابودة  ف��ري��ق  �صائق  �صميد  كليمن�س  حقق 
ان��ت�����ص��اره يف اجلولة  ب��ع��د  ف���وزي���ن م��ت��ت��ال��ني 
الثامنة م��ن حت��دي ك��اأ���س ب��ور���ص��ه ج��ي ت��ي 3 
الدولية،  ال��رمي  حلبة  على  االأو���ص��ط  ال�صرق 
وذلك بعد اأداء الفت يف �صباق حافل باملناف�صة 

واالإثارة.
االأول من بني  املركز  ال�صباق يف  ب��داأ  اأن  وبعد 
تاريخ  يف  ت�صكيلة  اأق����وى  جمعت  ���ص��ي��ارة   15
مكنه  ين�صى  ال  عر�صاً  �صميد  ق��ّدم  البطولة، 
م���ن ت�����ص��ج��ي��ل اأك�����رب ع����دد م���ن ال���ن���ق���اط على 
بطول  لفة   17 متتد  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  احللبة 
�صائق  ع��ل��ى  ب��ذل��ك  م��ت��ف��وق��اً  ك��ي��ل��وم��رت،   3.2
فريق ال�صقور ال�صعودية في�صل بن الدن الذي 
حل ثانياً، وحممد مطر من فريق البحرين، 

والذين حقق املركز الثالث. 
وتعر�س حامل اللقب عبد العزيز الفي�صل اإىل 
حادث ب�صبب ال�صرعة منعه من اإنهاء اجلولة 
الرتتيب  يت�صدر  �صميد  جعل  مم��ا  الثامنة، 
عبد  م��ت��ج��اوزاً  البطولة  يف  لل�صائقني  ال��ع��ام 
العزيز الفي�صل من فريق ال�صقور ال�صعودية 
الذي  الفي�صل  اأم���ا  ن��ق��ط��ة.   178 مب��ج��م��وع 
حلبة  يف  ل��الآم��ال  خميبة  اأ�صبوع  نهاية  واج��ه 
بالده فقد عاد اإىل املركز الثاين متاأخراً عنه 
ب�صت نقاط، ومبجموع 182 نقطة بينما بقي 
الثالثة  املرتبة  االأزه���ري يف  ك��رمي  االإم��ارات��ي 

ان��ت��ه��اء ثماين  ب��ع��د  ن��ق��ط��ة   142 مب��ج��م��وع 
جوالت من اأكرث البطوالت االحرتافية اإثارة 

يف املنطقة.
ثانية   2.35 بفارق  مريح  ف��وز  حتقيق  وبعد 
عن بن الدن، قال �صميد الذي غمرته الفرحة 
بالفوز: ال ميكنني التعبري عن �صعوري بالفوز 
ب�صباقني متتاليني يف حلبة الرمي، فهذا الفوز 
جعلني يف �صدارة ترتيب �صائقي البطولة مع 
تبقي اأربع جوالت فقط النتهاء املو�صم، واآمل 
اأن اأمتكن من احلفاظ على املركز االأول. وعلى 
الرغم من كوين حققت فوزاً �صهاًل ن�صبياً، اإال 
االأخرى  املراكز  باملناف�صة يف  ال�صباق حفل  اأن 

التي مل تتحدد حتى اللفات االأخرية.  
ال�صابقة،  التاأهل  ج��والت  يف  احل��ال  ه��و  وكما 
االأخري  لل�صباق  ال��ت��اأه��ل  ج��ول��ة  ���ص��ه��دت  ف��ق��د 
مركزه  يف  �صميد  ح��ل  حيث  ك��ذل��ك  م��ف��اج��اآت 
االأول كاملعتاد بينما متكن الق�صيبي يف ح�صد 
والذي  الدن،  بن  في�صل  وحقق  الثاين  املركز 
يف  التتويج  من�صة  اإىل  االأوىل  للمرة  و���ص��ل 
جديد  وم��ن  الثالث.  املركز  ال�صابعة،  اجلولة 
املركز  من  ال�صباق  الفي�صل  العزيز  عبد  ب��داأ 
املركز  اأ���ص��ك��ن��اين م��ن  زي���د  ب���داأ  بينما  ال���راب���ع 
املركز  ت�صاريل فرينز من  وامل�صتجد  اخلام�س 

ال�صاد�س. 
وكانت انطالقة �صميد مماثلة لنهاية اجلولة 

من  ال�صباق  جمريات  على  مهيمناً  ال�صابعة، 
التعر�س  دون  ال��ن��ه��اي��ة  ���ص��ارة  وح��ت��ى  ب��داي��ت��ه 
اأولئك  م��ن  ت��ذك��ر  مناف�صة  اأو  م�صايقة  الأي���ة 
املت�صارعني على املركز الثاين وهم الق�صيبي 
وب��ن الدن وع��ب��د ال��ع��زي��ز. وم��ع ال��ف��وز ال�صهل 
انتقلت  ال��ن��م�����ص��اوي  ال�����ص��ائ��ق  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي 
املناف�صة اإىل املراكز االأخرى، ليظهر بن الدن 
ويتمكن  املحلية  وخربته  و�صجاعته  مهاراته 

من حتقيق املركز الثاين. 
كما تغريت الوجوه املناف�صة على املركز الثالث 
الق�صيبي  ف��ه��د  عليه  �صيطر  اإذ  ب��ا���ص��ت��م��رار، 
لغالبية جمريات ال�صباق قبل التعر�س حلادث 
مكن  ال��ذي  االأم���ر  الفي�صل،  العزيز  عبد  م��ع 
الثالثة.  للمرتبة  التقدم  االزه��ري من  كرمي 
يتمكن من  ال��ن��اب��ودة مل  ف��ري��ق  ���ص��ائ��ق  اأن  اإال 
احلفاظ على مركزه حيث جتاوزه �صائق فريق 
اخلتامية،  املراحل  يف  مطر  حممد  البحرين 

لي�صل االأخري اإىل من�صة التتويج.
املركز  بتحقيق  �صعادته  بن الدن عن  وحت��دث 
االأ�صبوع  نهاية  خ��الل  الثانية  للمرة  ال��ث��اين 
واأمام جمهور من حمبيه، وقال: اإنني يف غاية 
االأ�صبوع.  ه��ذا  اأدائ���ي  حيال  والر�صا  ال�صعادة 
فقد كان اأدائي متنا�صقاً طوال الوقت اإال اأنني 
كان  ال��ذي  �صميد  على  التغلب  اأمتكن من  مل 
�صريعاً جداً يف هذا ال�صباق. بداأت ال�صباق من 

املركز الثالث وجتاوزت فهد يف الزاوية االأوىل، 
اإحداثه  �صميد من  تكمن  ال��ذي  الفارق  ولكن 

كان كبرياً جداً ومل اأمتكن من اللحاق به. 
امل���رك���ز الثالث  وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��ل��ول��ه يف 
لغالبية ال�صباق، اإال اأن الق�صيبي اأنهى اجلولة 
اإندر  مانفريد  و�صل  بينما  ال�صابع،  املركز  يف 
البطولة  االأوىل الأول مرة يف  ال�صتة  للمراكز 
حمققاً امل��رك��ز ال��راب��ع، وح��ل ه��ان��ز ف��امي��ر يف 

املركز اخلام�س وجاء ت�صاريل فرينز �صاد�صاً. 
وبعد انتهاء اجلولة الثامنة من بطولة حتدي 
كاأ�س بور�صه جي تي 3 ال�صرق االأو�صط ت�صبح 
املراكز االأوىل كما يلي: االأول كليمن�س �صميد 
الفي�صل  العزيز  عبد  الثاين  نقطة(،   178(
)172 نقطة(، الثالث كرمي االأزهري )142 
نقطة(، الرابع في�صل بن الدن )129 نقطة( 

واخلام�س زيد اأ�صكناين )119 نقطة(. 
الثامنة  انتهاء اجلولة  الفرق مع  ترتيب  اأم��ا 
ف��ي��ت�����ص��دره ف��ري��ق ال���ن���اب���ودة مب��ج��م��وع 320 
نقطة، يليه فريق ال�صقور ال�صعودية مبجموع 
302 نقطة وفريق البحرين يف املركز الثالث 

مبجموعة 261 نقطة.
وتعود فعاليات املو�صم الرابع من حتدي كاأ�س 
بور�صه جي تي 3 ال�صرق االأو�صط اإىل قطر يف 
اجلولتني التا�صعة والعا�صرة، واملقرر اإقامتهما 

يف حلبة لو�صيل الدولية يومي 8 و9 مار�س.

�سميد يح�سد املركز االأول وابن الدن يحل ثانيًا ومطر ثالثًا

كليمن�ض �سميد يفوز باجلولة الثامنة من حتدي 
كاأ�ض بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط على حلبة الرمي الدولية

اإم���ارة دب��ي يف  ت��اأه��ل املت�صابق ب�صر ب��ن را���ص��د ب��ن ب�صر م��ن 
اجلولة التا�صعة من بطولة فزاع لليولة و امليدان 8 وذلك 
بعد اأن حقق اأعلى ن�صب ت�صويت طيلة االأ�صبوع املا�صي بلغت 
41 الفا و39 �صوتا لينتقل بذلك اإىل املرحلة الثانية من 
واملو�صم  اليولة  بطولة  من  ع�صر  الثالث  املو�صم  فعاليات 
ال��ذي يقام حت��ت رع��اي��ة �صمو  امل��ي��دان  الثامن م��ن برنامج 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
ممثلة  لالإعالم  دب��ي  وموؤ�ص�صة  ف��زاع  بطوالت  وادارة  ف��زاع 
دمل��وك من  املت�صابق حممد عبد اهلل  دب��ي. وحل  بقناة �صما 
اإم��ارة دبي يف املركز الثاين حمققا 12 الفا و875 �صوتا 
من  الفال�صي  بالكديده  ث��اين  حمد  املت�صابق  ح��ل  ح��ني  يف 
اإم��ارة دبي يف املركز الثالث واملت�صابق عبد اهلل ح�صني عبد 
اهلل من مملكة البحرين يف املركز الرابع. و�صهدت اجلولة 
الهواء  على  بثت  التي   8 امل��ي��دان  و  ف��زاع  بطولة  العا�صرة 
يف  العاملية  بالقرية  امليدان  قلعة  من  ام�س  م�صاء  مبا�صرة 
دبي وتعترب اآخر حلقات ت�صفيات املرحلة االأوىل اأجواء من 
املناف�صة بني اأربعة مت�صابقني بح�صور عبد اهلل حمدان بن 
اأب��و �صهاب مدير  دمل��وك مدير بطوالت ف��زاع وخليفة حمد 
برئا�صة  التحكيم  جل��ن��ة  واأع�����ص��اء  امل��ك��ل��ف  دب���ي  �صما  ق��ن��اة 
اأبطال  م��ن  ك��ل  وع�صوية  اخل���وار  علي  االإم��ارات��ي  ال�صاعر 
اليولة يف املوا�صم ال�صابقة را�صد حارب اخلا�صوين وخليفة 
وم�صاركة  ال��ع��ام��ري  �صالح  م�صلم  و  ال��ع��ام��ري  �صبعني  ب��ن 
املن�صوري  املزروعي وال�صاعر �صالح  الفنان حممد  كل من 
وفرقة دبا احلربية. و�صمن مناف�صات اجلولة العا�صرة قدم 
املت�صابق �صيف بن �صويلم الكتبي من اإمارة دبي بطل املو�صم 
به  اأ�صادت  ملفتا  اأداء   37 الت�صويت  رقم  و�صاحب  ال�صابق 
يف  معها  يفلح  مل  لل�صالح  رميات  اأرب��ع  مع  التحكيم  جلنة 
اأ�صوات جلنة  50 نقطة كاملة من  قرع اجلر�س وا�صتحق 
ت�صويت اجلمهور عرب  اإىل جانب  �صت�صاف  التي  التحكيم 
الر�صائل الن�صية الق�صرية. بعدها قدم املت�صابق حممد بن 
را�صد بن امل�صورب احلب�صي من اإمارة راأ�س اخليمة �صاحب 
الذي مل  5 رميات لل�صالح  38 عر�صا مع  الت�صويت  رقم 
امل�����ص��رح يف  اأث��ن��اء ال��رم��ي وخ���رج خ���ارج  ي�صتطع التحكم ب��ه 
احدى الرميات فيما �صقط على االأر�س يف الرمية الثالثة 
اأ�صوات جلنة التحكيم التي حتدثت  47 نقطة من  لينال 
عن تطور م�صتواه مقارنة مب�صاركته يف املو�صم ال�صابق اإىل 
وقدم  البندقية.  ويولة  ال�صيف  يولة  بني  مزاوجته  جانب 
ال�صارقة  اإم����ارة  م��ن  الكتبي  ح��م��ود  را���ص��د  اأح��م��د  املت�صابق 
مل  رم��ي��ات  خم�س  م��ع  عر�صا   39 الت�صويت  رق��م  �صاحب 
ال�صاحة  �صالحه خارج  بقرع اجلر�س مع خروج  فيها  يفلح 
الثانية والرابعة وقوعه على االأر�س ولي�صتحق  يف الرمية 
45 نقطة على اأدائه يف م�صاركته االأوىل يف هذه البطولة 
اأ�صارت جلنة التحكيم اإىل �صرورة ت�صويت اجلمهور  حيث 
له كي يتاأهل اإىل املرحلة الثانية. واختتمت مناف�صات هذه 
املت�صابق  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف  االأخ����ري  املت�صابق  م��ع  اجل��ول��ة 
دب��ي �صاحب رقم  اإم���ارة  املن�صوري م��ن  ب��ن ط��راف  حممد 
الت�صويت 40 مقدما اأداء متميزا على اإيقاع اأغنية الفنان 
االإماراتي املخ�صرم ميحد حمد التي حتمل عنوان يا دبي 
مع �صت رميات لل�صالح ا�صتطاع فيها قرع اجلر�س 6 مرات 

ال�صالح  خ��روج  مع  االأوىل  الرمية  يف  الأخطاء  ارتباكه  مع 
الثالثة  الرمية  يف  ال�صالح  خ��روج  كذلك  الغرتة  و�صقوط 
واالأخرية لينال 48 نقطة كاملة من اأ�صوات جلنة التحكيم 
وزيادة  ال��رم��ي  اأث��ن��اء  �صالحه  تثبيت  ب�صرورة  تو�صية  م��ع 
املن�صوري  �صالح  ال�صاعر  وتوجه  املجال.  ه��ذا  يف  مهاراته 
البطولة  ه��ذه  على  القائمني  واإىل  اجلمهور  اإىل  بال�صكر 
زايد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  اأه��داه��ا  ق�صيدة  مقدما 
بعدها  ليقدم  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
االأ�صلي  بال�صالح  اجلماعية  ال��ي��ول��ة  االأرب��ع��ة  املت�صابقون 
وليفوز باإختيار جلنة حتكيم اجلمهور املت�صابق حممد بن 
طراف املن�صوري وينال الفني و500 �صت�صاف اإىل ر�صيده. 
البطولة حتدث  املرحلة االأوىل من هذه  انتهاء  ومبنا�صبة 
عبد اهلل حمدان بن دملوك مدير بطوالت فزاع عن الناحية 
والتي  البطولة  من  االأوىل  املرحلة  يف  والفنية  التنظيمة 
هذا  جن��اح  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دا  باملمتازة  و�صفها 
املو�صم يف تقدمي يويلة جدد �صاركوا للمرة االأوىل وحققوا 
اأجيال جديدة من  تقدمي  وذل��ك من منطلق  نتائج جيدة 
واآليات  اإىل تقنيات  امليدان يحتاج  اأن  املت�صابقني مما يوؤكد 
م�صتويات  وا���ص��ف��ا  االأف�����ص��ل  االأداء  اإىل  للو�صول  ج��دي��دة 
تاأهل  ع��دم  وح��ول  باجليدة.  الثانية  املرحلة  اإىل  املتاأهلني 
ابن  اأرج��ع  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  املت�صابقني 
دملوك االأ�صباب اإىل الت�صويت بالدرجة االأوىل والتي مت من 
خاللها اإف�صاح املجال للجمهور كي يختار املت�صابق االأف�صل 
�صمن املجموعات التي مت اخيتارها وفق نظام القرعة تاكيدا 
على التوجيهات الدائمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد  حاكم دبي ودع��م �صمو 
ال�صفافية  معايري  اأعلى  بتحقيق  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
ك��ذل��ك م�صاركة  برعايتها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت  ك��اف��ة  يف 
جيل جدد من ال�صباب اخلليجي الذي يخو�س غمار هذه 
اأبو �صهاب  اأكد خليفة حمد  البطولة للمرة االأوىل. بدوره 
ال��ث��ان��ي��ة �صتكون  امل��رح��ل��ة  اإن  امل��ك��ل��ف  ق��ن��اة �صما دب���ي  م��دي��ر 
القناة  �صتقوم  التي  اجلديدة  اخلطة  ظل  يف  و�صيقة  قوية 
خمتلفة  بطريقة  الربنامج  لظهور  تلفزيونيا  بتقدميها 
االأوىل  املرحلة  حققت  اأن  بعد  وذل��ك  ال�صابقة  املوا�صم  عن 
النجاح والتميز مع الو�صول اإىل اجلمهور بطريقة اأف�صل 
وزيادة ن�صبة الت�صويت مقارنة بالعام املا�صي ..م�صريا اإىل 
�صيكون هناك يف كل حلقة  املقبل  االأ�صبوع  اعتبارا من  اأن��ه 
تلفزيونية خم�صة مت�صابقني على مدى حلقتني يتاأهل من 
كل حلقة اثنان من املت�صابقني و�صوال اإىل املرحلة اخلتامية 

والفر�صان االأربعة وتتويج بطل فزاع لليولة.
واأو�صح ان االإ�صتعدادات التلفزيونية املقبلة �صت�صمل تقدمي 
مبتكرة  بطريقة  الثانية  امل��رح��ل��ة  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني  اليويلة 
كذلك احلال بالن�صبة للمرحلة النهائية واحلفل اخلتامي 
العديد  �صيت�صمن  وال��ذي  له  التجهيز  االآن  يتم من  ال��ذي 
من املفاجاآت اجلميلة باالإ�صافة اإىل تقدمي اأغنيات خا�صة 
مب�صاركة عدد من املطربني م�صريا اىل اإلتزام القناة التابعة 
ملوؤ�ص�صة دبي لالإعالم بتغطية لبطوالت �صمو ال�صيخ حمدان 

بن حممد بن را�صد اآل مكتوم.

تاأهل ب�سر را�سد بن ب�سر للمرحلة 
الثانية من بطولة فزاع لليولة
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�صوب  العامل  يف  ال�صفراء  الكرة  ع�صاق  اأنظار  تتجه 
ال�صيدات  لتن�س  دبي احلرة  �صوق  ملتابعة بطولة  دبي 
التي يحت�صنها �صتاد دبي للتن�س بعد اأ�صبوع تقريباً، 
فيهن  مبن  العامل  يف  التن�س  العبات  اأب��رز  مب�صاركة 
ثالث ُمتوجات �صابقات يف البطوالت االأربع الكربى 
والالتي يتطلعن للعودة اإىل قمة هذه اللعبة عندما 
18 ف��رباي��ر اجل����اري. وت��ع��د كل  ينطلق احل���دث يف 
نا، من  اإيفانوفيت�س، ويل  واآنا  �صتو�صور،  �صمانثا  من 
اللواتي عاي�صن اأجواء املجد بحملهن الكاأ�س يف نهائي 
اإحدى البطوالت االأربع الكربى، والتي تعترب حلماً 
ت�صعى اإىل حتقيقه اأي العبة تن�س منذ بدء م�صوارها 
التن�س.  ع���امل  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف  مل��وه��ب��ت��ه��ا  واإدراك����ه����ا 

النجمات يف خو�صهن  لهوؤالء  االأكرب  التحدي  يكمن 
اأ�صبوعني �صاقني من املناف�صات ال�صعبة يف تن�س دبي، 
يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  انت�صارات،   7 لتحقيق  وال�صعي 
احلفاظ على م�صتوى ثابت من االأداء العايل خالل 
التنفيذي  النائب  ماكلوكلني،  ك��ومل  احل���دث.وق���ال 
لرئي�س جمل�س اإدارة �صوق دبي احلرة؛ اجلهة املالكة 
�صتو�صور،  �صمانثا  اأثبتت كل من  للبطولة:  واملنظمة 
ك��ب��ار على  اأن��ه��م الع��ب��ات  ن��ا،  اإيفانوفيت�س، ويل  واآن���ا 
م�صتوى عال من االأداء، وقد اأظهرن �صجاعة متميزة 
وبالرغم  املناف�صة،  اإىل  والعودة  ال�صعوبات  يف جتاوز 
اإخ��ف��اق��ه��ن يف ان���ت���زاع ل��ق��ب دب���ي ح��ت��ى االآن، اإال  م��ن 
للمرة  ت�صم  بطولة  يف  حتمياً  تهديداً  ي�صكلون  اأنهم 

التن�س  العبات  اأق��وى  من  الكبري  العدد  ه��ذا  االأوىل 
عامل  يف  مرموقة  مكانة  �صتو�صور  تتبواأ   . العامل  يف 
يف  لها  ق��دم  موطئ  حلجز  وتتهيئ  ال�صفراء،  ال��ك��رة 
بعد  فيم  اأوف  ه��ول  اأ�صرتاليا  لتن�س  ال�صرف  قائمة 
و�صولها اإىل نهائي بطولة روالن غارو�س يف 2010، 
اأ�صعب  املفتوحة،  املتحدة  الواليات  للقب  وح�صدها 
ال��ب��ط��والت االأرب�����ع ال���ك���ربى ب��ع��د اإن���زال���ه���ا الهزمية 
باالأمريكية �صريينا ويليامز يف النهائي، لت�صبح اأول 
ا�صرتالية ُتتوج بلقب اإحدى البطوالت الكربى منذ 
ذلك احلني  1980.ومنذ  يف  اإيفون غوالغونغ  فوز 
اأخفقت �صتو�صور يف الفوز باأي لقب لها رغم جناحها 
والدوحة   ،2011 اأو���ص��اك��ا  ب��ط��والت  نهائي  بلوغ  يف 

ومو�صكو يف 2012، وتتطلع االآن الإرواء ظمئها اإىل 
االألقاب من خالل بطولة دبي التي اأق�صيت عنها يف 
العامني االأخريين بعد هزميتها يف ربع النهائي اأمام 
اإيفانوفيت�س  اآن��ا  جنحت  يانكوفيت�س.بدورها  يلينا 
البطوالت  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ال��و���ص��ول  م���رة يف  م��ن  اأك����رث 
نهائي  اإىل   2008 تاأهلت يف  ال��ك��ربى، حيث  االأرب���ع 
بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة قبل اأن ت�صقط اأمام ماريا 
ان��ت��زاع لقب  اأ�صهر يف  ���ص��اراب��وف��ا، وجن��ح��ت بعد ع��دة 
بطولة فرن�صا املفتوحة، وهو اإجناز قادها اإىل الرتبع 
اأن  لبثت  م��ا  اأن��ه��ا  اإال  ال��ع��امل��ي،  الت�صنيف  ق��م��ة  ع��ل��ى 
تعر�صت الإ�صابة اأدت اإىل تراجع م�صتواها وت�صع�صع 

ثقتها. 

م�ساركة قوية لنجمات البطولت الأربع الكربى يف تن�ض دبي

مل ت���ك���ن ال�����ع�����ودة ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة يف 
بطولة العامل للراليات اأمرا �صهال 
ال�صيخ  االإماراتي  لل�صائق  بالن�صبة 
ال�صائق  اأن  اإال  ال��ق��ا���ص��م��ي،  خ��ال��د 
االإم��ارات��ي اأظ��ه��ر م��رة اأخ���رى اداء 
ال���ظ���روف اجلوية  و����ص���ط  ق��ت��ال��ي��ا 
ال�صعبة ووا�صل التقدم مركزا بعد 

اآخر يف رايل ال�صويد اليوم.  
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن اأرب��ع��ة مراحل 
خ��ا���ص��ة م���ن ال���ي���وم ق��ب��ل االأخ����ري 
للرايل، متكن القا�صمي وم�صاعده 
امل���الح ���ص��ك��وت م��ارت��ن م��ن التقدم 
على منت �صيارة ابوظبي �صرتوين 
ت���وت���ال ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���رال���ي���ات حتى 
املركز 21 يف الرايل الذي ال يزال 
يخباأ يف جعبته الكثري من االإثارة 
واالأحداث.  وو�صول القا�صمي لهذا 
التقدم  اأن��ه متكن من  املركز يعني 
18 مركزا بعد اأن تعر�س لعائقني 
ان عانى  وب��ع��د  االأم�������س  ���ص��ب��اق  يف 

يف  امل�صاركني  ال�صائقني  من  وع��دد 
الثلوج واجلليد  كثافة  ال��رايل من 
امل��ت��م��ا���ص��ك ع��ل��ى ط���رق���ات ال����رايل 
ودرج���ات احل���رارة ال��ت��ي ت�صل اإىل 

15 درجة حتت ال�صفر. 
لرايل  املناخية  ال��ظ��روف  وتعترب 
اأ���ص��ع��ب ال���ظ���روف التي  ال�����ص��وي��د 
ال�صائق  ي���خ���و����ص���ه���ا  اأن  مي���ك���ن 
االإم�����ارات�����ي خ����الل م�����ص��ارك��ات��ه يف 
للراليات،  ال��ع��امل  بطولة  ج���والت 
اأق�صى  اخ��ت��ب��ارات  هناك  توجد  وال 

منه يف العامل. 
يف  املا�صية  االرب��ع��ة  م�صاركاته  ويف 
القا�صمي  ا�صتطاع  ال�صويد،  رايل 
�صباقات  اأف�صل  نتيجة  من حتقيق 
بعد اآخر، حتى متكن اأن ينهي بني 
الع�صرة االوائل يف اآخر م�صاركة له 

قبل نحو �صنتني .
تكرار  و���ص��ك  على  القا�صمي  وك���ان 
م�صاركته  خ���الل  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ن��ف�����س 

احلالية، لوال امل�صاكل التي تعر�س 
للرايل، وعلى  الثاين  اليوم  لها يف 
تعر�س  ال��ت��ي  امل�صاكل  م��ن  ال��رغ��م 
املركز  م��ن  التقدم  م��ن  متكن  لها، 
نهاية  م���ع   27 امل���رك���ز  ح��ت��ى   39

اليوم، ووا�صل تقدمه �صباح اليوم 
على منت �صيارته اأبوظبي �صرتوين 

توتال العاملية للراليات. 
وعلق القا�صمي على �صعوبة الرايل 
قائال: الظروف معقدة للغاية هذا 

التاأقلم  ال�صهل  م��ن  لي�س  ال��ع��ام. 
باالإ�صافة  الثلجية  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى 
على  ف�صيئا  �صيئا  اع��ت��اد  اأن��ن��ي  اإىل 
لكننا  ه�����ذه.  اجل����دي����دة  ال�������ص���ي���ارة 
حظينا ببداية اأف�صل بكثري �صباح 

اليوم ولن ا�صت�صلم . 
من جهته ي�صارع ال�صائق الفرن�صي 
احلفاظ  اأج��ل  م��ن  ل��وب  �صب�صتيان 
اآخ��ر مع  اآماله بتحقيق ف��وزه  على 
اأبوظبي  ت���وت���ال  ���ص��رتوي��ن  ف��ري��ق 
بعد متكنه من  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل��ي 
ال�صهر  كارلو  مونتي  ب��رايل  الفوز 
امل����ا�����ص����ي. وب����ع����د ث�����الث امل����راح����ل 
الثالث اخلا�صة اليوم، ال زال بطل 
بفارق  متخلفا  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل 
�صب�صتيان  املت�صدر  عن  نقطة   26

اأوغري. 
وخالل م�صاركاته يف بطولة العامل 
�صيواجه  ال���ع���ام،  ل��ه��ذا  ل��ل��رال��ي��ات 
املتطلبة،  املراحل  بع�س  القا�صمي 
ب�صعوبة  ت��ك��ون  ل��ن  منها  اي��ا  لكن 
ال�صويد  رايل  يف  املتبقية  امل��راح��ل 
اأحداثه يوم  ال�صويد  ويختتم رايل 
غد )االأح��د( ب�صتة مراحل خا�صة 
وتكون نقطة النهاية يف كارل�صتاد. 

نهيان،  اآل  ب��ن خالد  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ام��ت��دح 
رئي�س جمل�س اإدارة �صركة العني الريا�صية لكرة القدم، 
العيناوية  اجلماهري  تبنتها  التي  اال�صتثنائية  امل��ب��ادرة 
اأنيقة  ب��اق��ات  ت��ق��دمي  على  خاللها  م��ن  حر�صت  وال��ت��ي 
من الورود البنف�صجية لالعبي العني واالأجهزة الفنية 
االأول،  اأم�����س  الرئي�س  ال��ت��دري��ب  انتهاء  بعد  واالإداري�����ة 
تقديراً منهم لعطائهم الرائع الذي قاد الفريق لنتائج 

اإيجابية يف جميع البطوالت املحلية باملو�صم احلايل.

العني وبني  ال�صيخ عبداهلل بن حممد مواجهة  واعترب 
ال�صمو  �صيدي �صاحب  كاأ�س  بطولة  نهائي  ربع  يا�س يف 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ، االنطالقة احلقيقية لفريق 
احلايل،  امل��و���ص��م  م��ن  االأخ����ري  الن�صف  يف  االأول  ال��ك��رة 
جلمهور  �صتكون  اللقاء  يف  احلا�صمة  الكلمة  اأن  م��وؤك��داً 
كل  يف  املثالية  امل�صاندة  على  الفريق  ع��ود  ال��ذي  العني 
اإىل  ال��ف��ري��ق  ال��وق��ت نف�صه الع��ب��ي  امل��ي��ادي��ن، داع���ي���اً يف 
يتمكنوا من حتقيق  املواجهة حتى  الرتكيز طيلة عمر 

للدور  التاأهل  اإىل  العني  تقود  التي  االإيجابية  النتيجة 
قبل النهائي من اأغلى البطوالت على نفو�س اجلميع.

الريا�صية،  العني  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دع��ا  كما 
التي  اال�صتثنائية  امل�����ص��اه��د  اإع�����ادة  اإىل  ال��ع��ني  ج��م��ه��ور 
اأ�صبحت عنواناً لالأمة العيناوية يف كل امليادين، موؤكداً 
ثقته يف احل�صور احلا�صد جلمهور العني على مدرجات 
قبل  عادية  غري  ب�صورة  الفريق  مل�صاندة  زعبيل،  ملعب 
واأثناء وبعد املباراة انطالقاً من دورها املوؤثر التي ظلت 

يف  الفريق  عنا�صر  ك��اأه��م  االإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  يف  تلعبه 
جميع مبارياته. 

واأكد ال�صيخ عبداهلل بن حممد اأن النتائج امل�صرفة التي 
حققها العني يف الن�صف االأول من املو�صم احلايل جاءت 
التي  الدقيقة  العمل  واآل��ي��ة  اجليد  التخطيط  بف�صل 
ظل يتبعها النادي، ممتدحاً جهود املدير الفني اأوالريو 
كوزمني، الذي جنح يف و�صع ا�صرتاتيجية فنية مثالية 

اأ�صفت اأ�صلوباً ممتعاً ومميزاً على اأداء العني.

جنح فار�صنا اأحمد اجلنيبي يف الفوز باملركز االأول من مناف�صات 
الدولية  العني  بطولة  من  الو�صطى  للفئة  اخلام�س  ال�صوط 
والرماية  للفرو�صية  العني  نادي  ينظمها  التي  احلواجز  لقفز 
مناف�صاتها  وتقام  الثاين  يومها  االأول  اأم�س  واأكملت  واجلولف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  بن خليفة  ال�صيخ حممد  �صمو  رعاية  حتت 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�صو 
اإ�صراف  وحت��ت  واجل��ول��ف،  وال��رم��اي��ة  للفرو�صية  ال��ع��ني  ن���ادي 
الداعم  الريا�صي  اأبوظبي  للفرو�صية وجمل�س  االإم��ارات  احتاد 
احلكومي للحدث وي�صارك فيها اأكرث من 130 فار�صاً وفار�صة 
من 25 دولة من بينها 13 دولة عربية وميثلون نخبة من اأميز 
واأقوى فر�صان العامل. ونال اجلنيبي بطولة هذا ال�صوط الذي 
الفر�صان  من   62 فيه  و�صارك  �صم   130 حواجزه  اإرتفاع  بلغ 
يوكورادو  على �صهوة اجل��واد  درهماً   45900 وبلغت جوائزه 

 11250 مبلغ  على  وح�صل  ثانية   )  62.60( بلغ  بزمن   B
درهماً واحتل الفرن�صي مي�صل هيكارت املركز الثاين على �صهوة 
ق��دره )63.44( ثانية ونال  اجل��واد  نوكيا دو بريكا يف زم��ن 
املرتبة  يف  حممد  ح�صن  با�صم  القطري  وج��اء  دره��م��اً   9000
الثالثة على �صهوة اجلواد ليف�صي واأنهى ال�صوط يف زمن قدره 
وحقق  دره��م��اً.   6750 مبلغ  على  وح�صل  ثانية   )  63.73(
الفار�س ال�صوري براء جبوري املركز الرابع على �صهوة اجلواد 
�صالم �صوريا يف زمن بلغ )63.99 ( ثانية ونال 4500 درهماً 
�صهوة  على  اخلام�س  امل��رك��ز  يف  العمدي  خالد  القطري  ت��اله 
اجلواد مايكل جاك�صون وبزمن قدره )66.32 ( ثانية وح�صل 
جوائز  بتوزيع  املنظمة  اللجنة  وق��ام��ت  دره��م��اً.   3150 على 
وحتى  ال�صاد�س  م��ن  ب��امل��راك��ز  الفائزين  الفر�صان  على  مالية 
وكانت  دره��م��اً.   و300   2475 بني  ت��راوح��ت  ع�صر  اخلام�س 

ت�صدر  الرابع حيث  بال�صوط  ب��داأت  قد  الثاين  اليوم  مناف�صات 
الفار�س ال�صعودي خالد املبتي اجلولة ال�صغرى وح�صد املركز 
االأول على �صهوة اجلواد رن�صكي وبزمن بلغ )34.60 ( ثانية 
لينال جائزة قدرها ع�صرة اآالف درهماً من جوائز هذا ال�صوط 
البالغة 41500 درهماً والذي �صارك فيه 73 فار�صاً وفار�صة 
125�صم(. واحتل   ( ه���ذه اجل��ول��ة  اإرت���ف���اع ح��واج��ز  ب��ل��غ  وق���د 
الو�صيف على  الرميثي مركز  را�صد حممد  االإماراتي  الفار�س 
�صهوة اجلواد اآزيل وبزمن قدره)34.64 ( ثانية وح�صل على 
م�صعل  ال�صعودين  الفار�صان  تاله  درهماً  اآالف   8 بلغت  جائزة 
احلميدي احلربي ونا�صر البجمي على �صهوة اجلوادين ليدي 
لو�صفري و �صوكليت بعد اأن حققا زمناً قدره )34.88( ثانية 
و)35.68 ( ثانية وح�صال على مبلغ 6000 و4000 درهماً 
املركز  يف  ع�صاف  ت��وين  اللبناين  الفار�س  وج��اء  ال��ت��وايل.  على 

اخلام�س والفار�س ال�صوري م�صطفى زنداقي يف املركز ال�صاد�س 
والكويتي طالل في�صل الزاحم يف املرتبة ال�صابعة بعد اأن اأكملوا 
اجلولة يف زمن قدره )36.35 ( و)36.77 ( و)39.60 ( 
ثانية على �صهوة اجل��واد  �صننا و اأميزي�صت D و كوبيدو 40 
على  دره��ن��اً  و1500  و2200   2800 قدرها  جوائز  ون��ال��وا 
خالل  خطاأ  اأي  الفر�صان  ه���وؤالء  جميع  يرتكب  ومل  ال��ت��وايل. 
اجلولتني االأوىل والثانية من هذا ال�صوط ، وح�صل الفر�صان 
تراوحت  مالية  ج��وائ��ز  على  ع�صر  الثامن  وحتى  الثامن  م��ن 
ال�صاد�س  ال�صوط  نتائج  واأ�صفرت  درهماً.  و250   1200 بني 
واالأخري يف اليوم الثاين واملوؤهلة لكاأ�س العامل يف جولته االأوىل 
عن فوز الفار�س ال�صوري اأحمد �صابر حم�صو باملركز االأول على 
�صهوة اجلواد كوينت�س 81 من بني 67 فار�صاً وفار�صة �صاركوا 
واإرتفاع  األف درهماً   117 بلغت جوائزه  الذي  ال�صوط  يف هذا 

حواجزه 145 �صم. وحقق حم�صو زمناً قدره )59.93 ( ثانية 
وح�صل على 28750 درهماً تاله فار�صنا عبداهلل حممد املري 
يف املركز الثاين على �صهوة اجلواد باندور K بعد )66.89( 
هيكارت  مي�صل  الفرن�صي  وج��اء   ، دره��م  األ��ف   23 ون��ال  ثانية 
بزمن  ديفينري  دو  بيمان  اجل��واد  �صهوة  على  الثالث  املركز  يف 
واحتل  دره��م��اً   17250 على  وح�صل  ثانية   )67.38( بلغ 
الفار�صان ال�صعودي بدر م�صفر واالإيرلندي مي�صيل هت�صن�صون 
املركزين الرابع واخلام�س على �صهوة اجلوادين  فور فن و لو 
روا 10 وحققا زمناً قدره)71.98( ثانية و)72.57( ثانية 
تف�صل  �صوط  كل  نهاية  درهماً. ويف  و8050   11500 ون��اال 
للفرو�صية  العني  ل��ن��ادي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النا�صري  را���ص��د  حممد 
االإدارة  اخل���ويل ع�صو جمل�س  واجل��ول��ف وجم���دي  وال��رم��اي��ة 

املدير املايل بتوزيع اجلوائز املالية على الفر�صان الفائزين.

يف اليوم الثاين من دولية العني لقفز احلواجز

فار�سنا اجلنيبي يفوز ب�سوط الفئة الو�سطى وال�سوري حم�سو يبداأ اخلطوة الأوىل نحو كاأ�ض العامل

القا�سمي يوا�سل تقدمه عرب ثلوج ال�سويد

ال�سائق الإماراتي يقدم اأداًء بطوليًا ويتقدم املراكز �سعودًا مع فريق اأبوظبي �سرتوين توتال العاملي للراليات

امتدح مبادرتها يف تكرمي جنوم الفريق

عبداهلل بن حممد يدعو اجلماهري اإىل اإعادة امل�ساهد ال�ستثنائية يف زعبيل

اإطالق اأول دوري لل�سراع 
لطالب املدار�ض يف اأبوظبي

يف  دوري  اأول  ام�س  واليخوت  ال�صراعية  للريا�صات  اأبوظبي  ن��ادي  اأطلق 
اأبوظبي  دوري  ع��ن��وان  وال��ن��ادي حت��ت  امل��دار���س  ال�����ص��راع مب�صاركة ط��الب 

لالإبحار ال�صراعي للمدار�س.
وتتوا�صل مناف�صات الدوري على مدار عام وي�صم 12 فريقا ميثلون عددا 
من املدار�س التعليمية من بينها 8 مدار�س خا�صة وترتاوح اأعمار امل�صاركني 

من 9 اإىل 16 عاما.
اأوىل �صباقاته يف فئتي االأوبتم�صت والليزر من  ال��دوري الذي بداأت  ويقام 
خالل ت�صفيات للك�صف عن اأف�صل البحارة ل�صمهم لفريق النادي من اأجل 

امل�صاركة يف �صباقات با�صم النادي يف امل�صتقبل.
ا�صتاأنفت  قد  واليخوت  ال�صراعية  لريا�صات  اأبوظبي  ن��ادي  مدر�صة  كانت 
للتدريب  والطالبات  الطالب  اأم��ام  الفر�صة  الإتاحة  اأ�صابيع  منذ  ن�صاطها 

اإ�صتعدادا النطالق بطولة الدوري.
من  االأرب��ع��اء  وح��ت��ى  االأح���د  م��ن  للتدريبات  خمتلفة  اأي���ام  تخ�صي�س  ومت 
 140 التدريبات  يف  امل�صاركني  والطالبات  الطالب  ع��دد  وبلغ  اأ�صبوع  كل 
طالبا وطالبة من خمتلف املدرا�س احلكومية واخلا�صة مت تق�صيمهم اإىل 

جمموعات تنوعت اأيام تدريباتهم على مدار االأ�صبوع.
النادي  تبناها  التي  واملبتكرة  احلديثة  االأف��ك��ار  اأح��د  امل��دار���س  دوري  ويعد 
من اأجل تخريج جيل من الريا�صيني البحريني القادرين على حمل لواء 

الدولة يف خمتلف املحافل م�صتقبال.
واأ�صاد ماجد املهريي املدير التنفيذي لنادي اأبوظبي للريا�صات ال�صراعية 
واليخوت با�صرتاتيجية جمل�س االإدارة برئا�صة اأحمد ثاين مر�صد الرميثي 
التي تهدف اإىل تر�صيخ الريا�صات البحرية يف امل�صرية الريا�صية لتم�صي 
�صوب االإجنازات العاملية .. موؤكدا اأن انطالق الدوري ميثل عالمة فارقة 

يف م�صرية النادي وم�صرية الريا�صات البحرية عموما.



18

الفجر الريا�ضي
األحد -    10   فبراير    2013 م    -    العـدد   10712

Sunday   10   February    2013  -  Issue No   10712

���ص��ه��د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل نهيان 
نادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل 
�صباقات  م��ي��دان  ام�����س يف  االإم����ارات �صباح  ت���راث 
ال�صابع  اليوم  فعاليات  �صويحان  مبدينة  الهجن 
من مهرجان �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد لالإبل 
ورعاية  بتوجيهات  النادي  ينظمه  الذي   2013
وبراجمه  مناف�صاته  وت�صتمر  �صموه،  من  كرمية 
وف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ت��ي ت��زي��د ع��ن 100 ف��ع��ال��ي��ة حتى 
ال�����ص��اد���س ع�����ص��ر م���ن ف��رباي��ر-���ص��ب��اط اجل����اري. 
ال�صيخ  ح�صرها  ال��ت��ي  ال��ي��وم  فعاليات  وا�صتملت 
ومعايل  ن��ه��ي��ان،  اآل  حممد  ب��ن  �صيف  ب��ن  خليفة 
نا�صر  اللواء  و�صعادة  الظاهري،  حمودة  بن  فرج 
الداخلية  وزارة  يف  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل  امل��ن��ه��ايل 
ل�صوؤون اجلن�صية واالقامة و�صعادة علي عبد اهلل 
نادي  يف  لالأن�صطة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 
اإعالمي  االم��ارات وجمهور كبري وح�صور  ت��راث 
الفت على انطالق مناف�صات م�صابقة جمال االإبل 
ل�صوطي  ال�صاد�صة  دورتها  يف  )املزاينة(  اال�صايل 
مداين ال�صيوخ ومداين اجلماعة )اأبناء القبائل( 
مب�صاركة 68 متناف�صا، وكذلك م�صابقة املحالب 
يف ن�صختها الثانية مب�صاركة ما يزيد على 400 
راأ�س من االبل ملالكيها من االمارات ودول جمل�س 

التعاون ادزول اخلليج العربية واليمن.
يف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وق��ام 
التفقدية  بجولته  ام�����س  �صباح  م��ن  مبكر  وق��ت 
امل��ع��ت��ادة يف ���ص��اح��ة ف���رز وت��رق��ي��م وت��ق��ي��ي��م االبل 
امل�صاركة يف املزاينة، والتقى �صموه رئي�س واأع�صاء 
م��ن ك��ب��ار وم���الك وم��رب��ي االبل،  اللجنة وع����دداً 
واال�صتعدادات  امل�����ص��ارك��ة  ح��ج��م  ع��ن  م�صتف�صرا 
�صموه  واأث��ن��ى  ال�����ص��اأن،  بهذا  املتخذة  واالج����راءات 
على ح�صن االعداد والتنظيم وحما�صة امل�صاركني 
الن�صاطات والربامج وتنوعها وتنفيذها  وترتيب 
عدداً  �صموه  التقى  كما   ، تاأخري  دون  من  تواليا 
امل����ه����رج����ان، م��ط��م��ئ��ن��ا على  امل�������ص���ارك���ني يف  م����ن 
مبتابعة  امل��ن��ظ��م��ىة  اللجنة  وم��وج��ه��ا  اأح��وال��ه��م، 
�صوؤونهم ، وتقدمي جميع اأ�صكال الدعم واالهتمام 

م�صاركة  حتقيق  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  والت�صهيالت 
تكافوؤ  م��ب��داأ  حتقيق  على  تقوم  ونوعية  متميزة 
الفر�س بني اجلميع، وم�صاركة فعالة الإجناح هذا 
العر�س الوطني الذي اأ�صبح ملتقى �صعبيا تراثيا 
املنطقة  م�صتوى  على  ن��وع��ه  م��ن  ف��ري��دا  ثقافيا 
والعامل وعلى كافة امل�صتويات، وبخا�صة م�صتوى 
الرتاثية،  ال�����ص��ي��اح��ة  ف���ك���رة  وت���ط���وي���ر  ت�����ص��ج��ي��ع 
التعاون  جمل�س  دول  واأب��ن��اء  املواطنني  وت�صجيع 
العريقة  الريا�صة  هذه  موا�صلة  على  اخلليجية 

عرب االجيال.

املنهايل : املهرجان يعزز الهوية الوطنية
اأكد اللواء نا�صر املنهايل الوكيل امل�صاعد يف وزارة 
املهرجان  اأن  واالقامة  اجلن�صية  ل�صوؤون  الداخلية 
يقدمه من  ملا  وتقدير اجلميع  اإعتزاز  هو مو�صع 
والتقاليد  بالعادات  التم�صك  فعاليات نوعية تعزز 
االأ�صيلة ل�صعب االمارات ، واأ�صار اإىل اأن للمهرجان 
امل�صرقة  ال�����ص��ورة  تعك�س  وث��ق��اف��ي��ة  ت��راث��ي��ة  قيمة 
اأر�صى  الذي  االأ�صيل  ال�صعبي  عن تقاليد موروثنا 
قواعده املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان  طيب اهلل ثراه  . واأكد املنهايل اأن 
النجاح الباهر الذي يلقاه احلدث يتحقق بالدعم 
واحل�صور الالفت ل�صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل 
نهيان ، الذي حقق له املتابعة االعالمية الوا�صعه 
حتى �صار له �صمعة اقليمية وعربية ودولية وا�صعة 
اإن ه���ذا احل����دث املحلي  امل��ن��ه��ايل ق��ائ��اًل  واأ����ص���اف 
اعتزازنا  م�صدر  ه��و  اجلميع  ق��ل��وب  على  ال��ع��زي��ز 
روح  تعك�س  فاعلة  تراثية  واجهة  كونه  وتقديرنا 
التي  االنتماء للوطن وكل حمب لريا�صة الهجن 
وحمافظتها  ل��الم��ارات  ال��ري��ادي��ة  ال�صورة  تعك�س 
على هوية وثقافة ال�صعب الرتاثية ، ووجه املنهايل 
راعي  ل�صمو  والتقدير  ال�صكر  ت�صريحه  ختام  يف 
املهرجان وتوجيهاته ال�صديدة باحياء تراث االباء 

واالجداد ب�صورة ح�صارية.

جلنة الفرز : املهمة �سعبة

اأو�صح مبارك خمي�س املن�صوري ، ع�صو جلنة فرز 
اإنتهاء عمل  بعد  ع��ادة  يبداأ  ،اأن عمل جلنته  االب��ل 
جلنة الت�صنني والت�صبيه ليقوم، هو وزم��الوؤه بعد 
امل��ج��م��وع��ة م��ن االب���ل التي  ذل���ك، بعملية اخ��ت��ي��ار 
مناف�صات  لدخول  توؤهلها  التي  املوا�صفات  حتمل 
التحكيم  جلنة  على  ذل��ك  بعد  لتعر�س  امل��زاي��ن��ة، 
فئة  كل  يف  الفائزة  الع�صرة  اختيار  يف  املتخ�ص�صة 
�صاعة  يبداأ يف  العمل  هذا  واأن   ، املزاينة  فئات  من 
مبكرة وب�صورة يومية . و وبني املن�صوري اأن مالك 
ومربي االبل اأ�صبحوا ميتلكون خربة جيدة يف هذا 
املجال ، فيدفعون باأجمل ما لديهم من اال�صايل ، 
وهم يعتزون بعر�س اإبلهم اأمام اللجان واجلمهور 
، واأثنى املن�صوري على هذه احلما�صة ، وعلى حجم 
امل�صاركة اليومي وظهور جنمات جديدات كل يوم 

يف جمال جمال اال�صايل .

اال�ستكمال  -قيد  ال�سيوخ  ــداين  م الــعــزرة 
لطفا

اآل نهيان  وت�����ّوج ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن زاي����د 
و�صط احتفالية �صعبية تراثية �صخمة رافقها بث 
يف  اليوم  �صباح  الفلكلورية،  واالأغ��ن��ي��ات  االأه��ازي��ج 
من�صة املزاينة ب�صويحان الفائزين ب�صوط مداين 
ال�صيخ �صيف  العزرة ملالكها  انتزعت  ال�صيوخ، حيث 
بجدارة  النامو�س  نهيان  اآل  �صيف  ب��ن  خليفة  ب��ن 
الدانة  ال��ن��اق��ة  ون���ال���ت   ،780 درج�����ات  مب��ج��م��وع 
املن�صوري  بالن�س  را�صد علي  ملالكها  اأوىل  و�صيفة 
مبجموع درجات 770، فيما جاءت الناقة ح�صمة 
ملالكها �صامل علي بالن�س املن�صوري، و�صيفة ثانية 

بدرجات 750.

اأمريكيات يف املهرجان
ع�صر  ي�صم  وفد  ام�س  �صباح  املزاينة  فعاليات  زار 
مبدينة  كلثوم  اأم  مدر�صة  من  اأمريكيات  معلمات 
العني برئا�صة اأندريا �صميث. وقالت �صميث اإن هذه 
يكت�صب  ال��ذي  للمهرجان  لنا  االأوىل  هي  ال��زي��ارة 
���ص��م��ع��ة دول���ي���ة ج���ي���دة، ك��م��ا ع���ربت ع���ن االعجاب 
وهذا  خا�س  بوجه  واملزاينات  باملهرجان  ال�صديد 
فر�صة  لنا  اأتيحت  حيث  البديع،  االحتفايل  اجلو 
ط��ي��ب��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ث��ق��اف��ة ج���دي���دة م���ن خالل 
املهرجان،  ي�صمها  التي  الرائعة  اجلمال  م�صابقة 

وروعة  جمال  على  االمريكيات  امل��در���ص��ات  واأث��ن��ت 
الرتاث االماراتي وما يحتويه من عادات وتقاليد 

اأ�صيلة.

تتويج كرنفايل لبينونة   
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ت��وج  كما 
الفائزين يف �صوط مداين اجلماعة) اأبناء القبائل 
(، حيث انتزعت الناقة)بينونة( ملالكها را�صد علي 
ب��ال��ن�����س امل��ن�����ص��وري ال��ن��ام��و���س ، مب��ج��م��وع 770 
درجة ، وجاءت يف املركز الثاين)جبارة( القطرية  
مبجموع  ال��دو���ص��ري  �صابت  ب��ن  اهلل  عبد  ملالكها  
 ) �صهبارة   ( ال��ن��اق��ة  ثالثة  وج���اءت   ، درج���ة   760
ات�صمت  املن�صوري وقد  ملالكها خالد را�صد بالن�س 
املناف�صات بح�صب خرباء جمال االبل بقوة وا�صحة 
اأم��ام احل�صور  ال�صحراوي  تهادى اجلمال  ، حيث 
من  للفائزت  اجلميع  و�صفق   ، امل��زاي��ن��ة  خيمة  يف 
االحتفاالت  ان��ط��ل��ق��ت  ذل����ك  وع���ق���ب   ، االأ����ص���اي���ل 
ال�صعبية من رق�س واأهازيج وغناء والقاء الق�صائد 
النبطية ، لينتظر اجلميع يوم التتويج اخلتامي يف 
، وعر�س االبل  ال�صهر اجلاري  ال�صاد�س ع�صر من 
�صمن  ال�صحراوية  املو�صيقى  وق��ع  على  ال��ف��ائ��زة 
احتفالية �صخمة ، وقد دهنت اأجزاء من اأج�صامها 
ب��ال��زع��ف��ران ، ت��ق��دي��را جل��م��ال��ه��ا وف���وزه���ا يف هذه 
االحتفالية الرتاثية التي اأكدت متيزها وجناحها 

منذ انطالقتها.

على  املحافظة   : اجلماعة  بنامو�س  الفائز 
ال�سالالت االأ�سيلة

الناقة  �صاحب  املن�صوري  بالن�س  علي  را�صد  قال 
بينونة احلائزة على نامو�س �صوط مداين اجلماعة 
اإن فوزه بعث يف نف�صه ال�صعادة واالعتزاز بناقته   ،
التي مل تخذله يف يوم من االأيام ، واأكد املن�صوري 
اأن م�صاركته هي واجب وطني يحتم علي امل�صاهمة 
االأ�صيلة  ال�����ص��الالت  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م�����ص��روع  يف 
والعمل على اإكثارها ، واختتم املن�صوري ت�صريحه 
بقوله ما زلنا يف اأول طريق اجلوائز وال زلنا نعمل 
ون�صع اال�صرتاتيجيات للفوز يف املزاينات القادمة 
عرب املهرجان الذي ي�صكل بالن�صبة يل اأجمل واأروع 

املهرجانات واأكرثها �صفافية و�صعبية.

العامري : نع�سق �سويحان
اأكد  حممد حمد راعي ال�صيجة العامري الفائزة 
مداين  �صوط  يف  اخلام�س  باملركز   ) )وب��رة  ناقته 
اجلماعة اأن م�صاركته املتوا�صلة يف املهرجان تاأتي 
من باب ع�صقه ملهرجان  �صلطان بن زايد لالبل ، 
اإليه يف هذه االحتفالية التي  وقال اأجد ما اأطمح 
التقي من خاللها مع ) الربع( من مالك ومربي 
، حيث طعم جديد  الهجن  ريا�صة  االإب��ل وحمبي 
اجل��م��ي��الت من  وم�����ص��اه��دة  وامل��زاي��ن��ات  لل�صحراء 
اال�صايل ، وامل�صاهمة يف هذا العر�س ال�صعبي الذي 
رئي�س  �صمو  وزمالئه  با�صمه  و�صكر   ، للجميع  هو 
ال���ن���ادي راع����ي امل��ه��رج��ان ع��ل��ى رع��اي��ت��ه وح�صوره 
واهتمامه و�صوؤاله عن اجلميع وم�صاركته لنا هذه 

االحتفالية منذ ال�صاعات املبكرة من االنطالق .

املحالب مب�ساركة  انطالق فعاليات م�سابقة 
مــن االإبــــل االإمــاراتــيــة   400 مــن  اأكــــر 

واخلليجية
زايد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برعاية كرمية من 
رئي�س   ، ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  ممثل  نهيان  اآل 
ن���ادي ت���راث االإم������ارات ، وو���ص��ط ج��م��ه��ور ك��ب��ري ، 
فعاليات  ام�����س  ���ص��ب��اح  انطلقت   ، االإب����ل  وم���الك 
�صويحان  م��ه��رج��ان  اط���ار  يف   ، امل��ح��ال��ب  م�صابقة 
االإبل  م��ن  اأرب��ع��م��ائ��ة  م��ن  اأك���رث  تتناف�س  ح��ي��ث   ،
احللوب، من دولة االإمارات ودول جمل�س التعاون 
اليوم   هذا  وقد خ�ص�س  العربية..  اخلليج  ل��دول 
ل��ل��ت��اه��ي��ل ال���ص��رتاك��ه��ا اليوم  ل��ل��ت��ط��ي��ب مت��ه��ي��دا 
ر�صميا يف عمليات وزن احلليب ، لتفوز بالنامو�س 
واجلوائز القيمة التي مت ر�صدها للع�صرة االأوائل 
من االإبل التي تدر اوزانا كبرية من احلليب. وقام 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد ، يرافقه حممد بن 
عا�صد املهريي رئي�س جلنة املحالب ، بتفقد جميع 
الفئات  م��ن  ف��ئ��ة  ل��ك��ل  ال��ت��ي خ�ص�صت  احل��ظ��ائ��ر 
واطماأن  ���ص��م��وه  اط��ل��ع  ح��ي��ث  املتناف�صة  اخل��م�����س 
املتعلقة  املراحل  الرتتيبات اخلا�صة بجميع  على 
، وجتهيزها يف  ب��دءا من ترقيمها   ، االإب��ل  بحلب 
احلظائر وحلبها ، ومن ثم العمليا ت وال�صروط 
ناقة.  امل�صتخل�س من كل  وزن احلليب  املتبعة يف 
وقال رئي�س جلنة املحالب اإن �صمو ال�صيخ �صلطان 
بن زايد اأبدى ارتياحه لالإجراءت املتبعة ، ووجه 
وتوفري  االإمكانات  كافة  بت�صخري  جم��ددا  �صموه 
وا�صاف  املت�صابقني   ل��راح��ة  ال��الزم��ة  ال�صبل  ك��ل 
امل��ه��ريي ان��ه خ��الل ال��ف��رتة ال�صباحية ام�����س مت 
ال��ف��ئ��ات على  ن��اق��ة م��ن جميع   225 ن��ح��و  ح��ل��ب 
ال��ن��ح��و ال��ت��ايل : 40 ن��اق��ة م��ن ف��ئ��ة اخل���واوي���ر ، 
 ، االأ���ص��اي��ل  للمحليات  ال��ع��رب  فئة  م��ن  ناقة   43
ن��اق��ة م��ن فئة احل��زام��ي ، و28 ناقة   70 ون��ح��و 
، و44 ناقة من فئة  من فئة خ��واوي��ر احل��زام��ي 
خم�صة  اللجنة  ا�صتبعدت  بينما   ، املفتوح  ال�صوط 
او  بحليبها  تتعلق  �صحية  الأ�صباب  املناف�صة  م��ن 

نف�س  حلب  امل�صاء  يف  مت  كما  ذاتها  الناقة  �صحة 
العدد والفئات.    

حليب االبل فوائد عظيمة
اأن حلليب االب��ل فوائد  ال��درا���ص��ات  اأك���دت عديد   
عظيمة يف العالج من االمرا�س الحتواء مكوناته 
والربوتني  وال��ده��ون  ال�صلبة  وامل����واد  امل���اء  على 
بقية  من  اأعلى  مبعدالت  والفيتامينات  واالأكتوز 
ن�����ص��ب م��ك��ون��ات األ���ب���ان االب���ق���ار واالغ���ن���ام واملاعز 
واخل���ي���ول ، ف��ف��ي ف��رن�����ص��ا ب��ي��ن��ت االب���ح���اث اأن ما 
الناقة  ح��ل��ي��ب  م���ن  ك��غ��م   5 اىل   4 ب���ني  ي�����رتاوح 
وم�صتقاته يكفي لتلبية جميع احتياجات االن�صان 
ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة وال���ده���ون والربوتني  م��ن 
والكال�صيوم .ومن اأهم مزاياه دون غريه احتوائه 
 ، على مركبات ذات طبيعة بروتينية كالليزوزمي 
وم�صادات التخرث والت�صمم واجلراثيم واالأج�صام 

املانعة وغريها ، من بروتينات االأن�صولني .

مركز �سويحان بطاًل ليولة النا�سئني
و�صمن الفعاليات امل�صاحبة ملهرجان �صمو ال�صيخ 
اآل نهيان لالإبل، اختتمت م�صاء  �صلطان بن زايد 
اأم�س بطولة اليولة للنا�صئني يف القرية الرتاثية 
ب�صويحان التي نظمتها اإدارة االأن�صطة يف النادي، 
و�صارك فيها 80 م�صاركاً من طالب مراكز النادي 
وال�صمحة«،  ال��ع��ني،  ���ص��وي��ح��ان  ال��وث��ب��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وح�صرها �صعيد علي املناعي مدير اإدارة االأن�صطة 
باالإنابة، وعدنان احلو�صني من�صق عام ال�صباقات 
ومدير مراكز النادي وامل�صرفون وجمهور كبري من 
خمتلف اجلن�صيات. وقال حممد �صهيل املن�صوري 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ال���وث���ب���ة رئ��ي�����س  م���دي���ر م���رك���ز 
للبطولة، ت�صتهر دولة االإمارات مثلها مثل معظم 
الدول اخلليجية مبجموعة من الفنون ال�صعبية 
الرتاثية، ذات الطابع اخلا�س، ومن تلك الفنون 
توؤدى  ت��زال  وما  كانت  والتي  ال�صعبية  الرق�صات 
بنف�س الطريقة القدمية واالأ�صيلة، بل وال تزال 
يف  تاأديتها  على  وت�صجع  ال��دول��ة  عليها  حت��اف��ظ 

امل�صرتك  القا�صم  فهي  االجتماعية  املنا�صبات  كل 
فهي  اليولة  رق�صة  اأم��ا  واأ���ص��اف  منا�صبة.  كل  يف 
باهتمام  حتظى  التي  الوحيدة  ال�صعبية  الرق�صة 
كبري بني ال�صباب والنا�صئة ب�صكل خا�س، وتوؤدى 
توؤدى  كما  ثنائي  اأو  ب�صكل منفرد  اأم��ام اجلمهور 
اليولة بالع�صا اأو بال�صالح يف و�صط �صاحة رق�صة 
قائاًل:  املن�صوري  واأ���ص��اف  احل��رب��ي��ة.  اأو  اليولة 
ال�صيخ  �صمو  مهرجان  فعاليات  توا�صل  مبنا�صبة 
�صويحان، نظمنا هذه  لالإبل يف  زايد  بن  �صلطان 
تناف�صوا  الذين  النادي،  مراكز  لطالب  البطولة 
للح�صول على املراكز الثالثة االأوىل فيها، فبعد 
اأن اأجرى كل مركز ت�صفية على م�صاركيه لتاأهيل 
اجل�����والت اخلتامية  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  واح����د  ف��ائ��ز 
ال��ب��ط��ول��ة. وق���ال حممد  ليمثل م��رك��زه يف ه���ذه 
املن�صوري: �صكلنا جلنة حتكيمية لبطولة  �صهيل 
�صويد  و�صامل  ال�صبو�صي،  خليفة  علي  من  تتاألف 
املن�صوري، وحممد علي املن�صوري، وبعد التناف�س 
بني طالب مراكز النادي اخلم�صة اأمام اجلمهور 
اأ�صفرت نتائج البطولة عن تتويج الطالب �صلطان 
حممد املهريي ال��ذي ح�صل على 40 درج��ة من 
مركز �صويحان، تاله باملركز الثاين خليفة مبارك 
ال�����ص��ب��و���ص��ي وح�����ص��ل ع��ل��ى 30 درج����ة م��ن مركز 
اأحمد  الطالب  الثالث  امل��رك��ز  ن��ال  فيما  ال��وث��ب��ة، 
عبداهلل بخيتان الذي ح�صل على 20 درجة من 

مركز العني.

برنامج اليوم الثامن
املهرجان  برنامج  من  ال�صباحية  الفرتة  ت�صهد 
 ( اال�صايل  االبل  مناف�صات جمال  انطالق  اليوم 
اجلماعة  وع�صار  ال�صيوخ  ع�صار  ل�صوطي  املزاينة 
امل�صائية  الفرتة  ت�صهد  ما  يف   ،  ) القبائل  اأبناء   (
م�صابقة  م��ن  ج��دي��دة  تناف�صية  ج��ول��ة  ان��ط��الق 
املحالب ، �صمن �صوط تاأهيلي لكل فئات امل�صابقة 
ال��ع��رب اال�صايل   ، امل��ح��ل��ي��ات  ال��ع��رب اال���ص��اي��ل   :
املحليات اخلواوير ، احلزامي ، احلزامي اخلواوير 

، ال�صوط املفتوح .

�صتكون نيجرييا مر�صحة قوية خلالفة زامبيا بطلة الن�صخة 
الثالث عندما تواجه بوركينا فا�صو  االخ��رية واح��راز لقبها 
افريقيا  امم  لكاأ�س  النهائية  امل��ب��اراة  يف  البطولة،  مفاجاأة 
�صيتي يف  �صوكر  القدم على ملعب  لكرة  والع�صرين  التا�صعة 

جوهان�صبورغ الذي يت�صع ل�85 الف متفرج.
يف  و1994  ار�صه  على   1980 بطل  النيجريي،  املنتخب 
تون�س، فك عقدته مع الدور ن�صف النهائي التي الزمته يف 
االول  النهائي  وبلغ  و2010،  و2006  و2004   2002
الكامريون بركالت  ام��ام  2000 عندما خ�صر  له منذ عام 
بفوزه  تاريخه،  يف  وال�صابع   2-2 تعادلهما  بعد  الرتجيح 
ن�صف  يف  املا�صي  االرب��ع��اء   1-4 امل��ايل  نظريه  على  الكبري 
بعد  وذل��ك  دورب���ن،  يف  مابيدا  موزي�س  ملعب  على  النهائي 

اق�صائه �صاحل العاج يف ربع النهائي 1-2.
اما بوركينا فا�صو، فحققت مفاجاأة مدوية يف ن�صف النهائي 
 2-3 الرتجيح  بركالت  املر�صحة  غانا  على  بفوزها  االخ��ر 
ملعب  على  واال���ص��ايف  اال�صلي  الوقتني  يف   1-1 لتعادلهما 
با�صتعادة  حلمها  وانهت  نيل�صربوت،  يف  �صتاديوم  مبومبيال 

اللقب للمرة االوىل منذ 1982.
مباراة  ببلوغها  اخل��ي��ايل  م�صوارها  فا�صو  بوركينا  وا�صلت 
دور  غمار  خا�صت  ان  بعد  تاريخها،  يف  االوىل  للمرة  اللقب 
االربعة مرة واحدة �صابقا وكان ذلك عام 1998 على ار�صها 
خ�صرت  عندما  ترو�صييه  فيليب  الفرن�صي  امل���درب  ب��ق��ي��ادة 

�صفر-2 امام م�صر التي توجت بطلة الحقا.
بلوغ نيجرييا وبوركينا  ومل يكن احد من اخل��رباء يت�صور 

ف��ا���ص��و ال��ن��ه��ائ��ي، ف��ع��ل��ى رغ���م غ��ي��اب م�����ص��ر ���ص��اح��ب��ة الرقم 
القيا�صي بعدد مرات احراز اللقب )7( والكامريون املتوجة 
اربع مرات، اال ان منتخبات �صاحل العاج املدججة بنجومها 
امل�صيفة  افريقيا  وج��ن��وب  م��رات  ارب��ع  اللقب  حاملة  وغ��ان��ا 

كانت ابرز املر�صحني الحراز اللقب.
وتبدو عنا�صر املنتخب النيجريي ارفع م�صتوى، وهو �صيلقى 
دعما كبريا من االالف من جاليته العاملة يف جوهان�صبورغ. 
اذ احتلت  امل�صابقة القارية،  نيجرييا متلك ر�صيدا جيدا يف 
احدى املراكز الثالثة االوىل 13 مرة يف 16 م�صاركة، فيما 
فوزها  باحثة عن  افريقيا  اىل جنوب  فا�صو  بوركينا  و�صلت 

االول بعد 17 مباراة �صلبية يف امل�صابقة القارية.
حققت بوركينا فا�صو الفوز املنتظر على اثيوبيا 4-�صفر يف 

الدور االول، م�صجلة 3 اهداف يف ال�صوط الثاين بعد طرد 
حار�صها عبدوالي �صوالما. والتقى الفريقان �صابقا يف اوىل 
املواجهة   1-1 التعادل  فح�صم  االول،  ال��دور  يف  مبارياتهما 
بهدف الميانويل اميينيكي قبل ان يعادل البوركينابي االن 
تراوريه يف الوقت القاتل، وتاأهال �صويا من جمموعة �صمت 
زامبيا حاملة اللقب. وياأمل مدرب نيجرييا �صتيفن كي�صي ان 
ي�صري على خطى املدرب امل�صري الراحل حممود اجلوهري، 
ق��ال: ما حققناه حتى  اللقب كالعب وم��درب، وهو  ويحرز 
االن لن ي�صاعدنا يف مباراة االحد. يجب ان تثبت يف النهائي 
انك االف�صل يف افريقيا وت�صتحق امليدالية الذهبية. فريقي 
ال يزال يف مرحلة التطور. هناك مواهب كثرية لدينا، لكن 
ال ميكن ت�صبيه الت�صكيلة احلالية بتلك التي احرزت اللقب 

عام 1994 وكان يل ال�صرف بحمل �صارة القائد فيها .
اينياما،  فن�صنت  احل���ار����س  ع��ل��ى  امل��م��ت��ازة  ال��ن�����ص��ور  وي���ع���ول 
اوم����ريوو والعبي  وكينيث  اوب��واب��ون��ا  غ��ودف��ري  امل��داف��ع��ني 
و�صط ت�صل�صي االنكليزي جون اوبي ميكيل وفيكتور موزي�س 
اميينيكي  امي��ان��وي��ل  ال��رو���ص��ي  مو�صكو  ���ص��ب��ارت��اك  وم��ه��اج��م 
�صاحب اربعة اهداف يف امل�صابقة و�صريك ال�صدارة يف ترتيب 

الهدافني مع الغاين مبارك واكا�صو.
من جهته، ياأمل بول بوت )56 عاما( ان ي�صبح اول مدرب 
بلجيكي يحرز لقبا قاريا، علما بانه ا�صتخدم 16 العبا من 
من  االول  ال���دور  يف  ال��ث��الث  مبارياتهم  خ�صروا   23 ا���ص��ل 
الن�صخة االخرية التي اقيمت يف الغابون وغينيا اال�صتوائية 

مطلع العام املا�صي.

نيجيـــريـــا وبوركينـــــا فا�ســـــو يف �ســـــراع على الذهــــــــــــب

مهرجان �سلطان بن زايد لالإبل يف يومه ال�سابع �سويحان

�سلطان بن زايد يكرم الفائزين باملزاينات و�سط عر�ض �سعبي كبري
العزرة تخطف نامو�س ال�سيوخ وبينونة حت�سد �سوط مداين اجلماعة

ــاركــة  ــس ــ� امل  : ــنــظــمــة  امل ــة  ــجــن ــل ال
اخلليجية ت�سعدنا

ع���ربت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع��ن ���ص��ع��ادة بالغة 
وامل�صاركة  ع��ام  بوجه  اخلليجية  بامل�صاركة 
اأن  اللجنة  ،واأك���دت  خا�س  بوجه  القطرية 
اإث��راء املهرجان ورفع درجة  ذلك من �صاأنه 
االإبل  فيها  حققت  ال��ت��ي  املناف�صات  ح���رارة 
واملراكز  م���ن اجل���وائ���ز  ال��ع��دي��د  ال��ق��ط��ري��ة 
يوؤ�صر  ، كما  املزاينات  املتقدمة وبخا�صة يف 
ب��راجم��ه و  امل��ه��رج��ان يف تو�صيع  اىل جن��اح 
التهنئة  وق��دم��ت   ، فيه  امل�صاركني  ونوعية 
لكافة الفائزين يف �صوطي اليوم من املزاينة 
. وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مب��ن��ا���ص��ب��ة بدء 
اإن   : الثاين واالأخ��ري من احل��دث  االأ�صبوع 
ال�صعبي  ال��ع��ر���س  ه��ذا  يف  احلقيقي  النجم 
باأعداد  يوم  الذي يحت�صد كل  هو اجلمهور 
كبرية ملتابعة املناف�صات والربامج الرتاثية 
امل�����ص��اح��ب��ة ����ص���واء يف ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة اأو 
دكاكني   107 ت�صم  التي  ال�صعبية  ال�صوق 
املزاينات  ملناف�صات  متابعته  خ��الل  من  اأو   ،
التي تلقى اإهتماما �صعبيا وا�صحا واإهتماما 
خا�صا من اأبناء اجلاليات املقيمة يف الدولة 
ذلك  كل  واإن   ، الطالبية  والوفود  وال�صياح 
كان  م��ا  االحتفالية  االج����واء  ال��ي��ه  م�صافا 
ل��ي��ت��ح��ق��ق ب���ه���ذه ال�������ص���ورة اجل��م��ي��ل��ة لوال 
املهرجان  راع���ي  ل�صمو  ال��ي��وم��ي  احل�����ص��ور 
والتقائه باجلمهور وال�صيوف واالعالميني 
الهيئات  م��ن ممثلي  وال��ع��دي��د  وامل�����ص��ارك��ني 
 ، ال��رتاث��ي  بالعمل  ال�صلة  ذات  واملوؤ�ص�صات 
املعتمد  الدبلوما�صي  بال�صلك  والعاملني 
م���ن���اخ ح�صاري  ل��ت��ح��ق��ي��ق   ، ال���دول���ة  ل����دى 
يعك�س قيمة واأهمية هذه الريا�صة االأ�صيلة 
التي تتمتع بدعم ر�صمي و�صعبي واعالمي 

كبري .
ت�صريحها  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
الفنية  اال�صتعدادات  اكتمال  اإىل  باالإ�صارة 
االإبل  �صباق  الإط���الق  وامليدانية  واالإداري����ة 
 15 ي��وم��ي  والع�صرين  ال�����ص��اد���س  ال��رتاث��ي 
الهجن  ���ص��ب��اق��ات  و16 اجل��اري��ني مب��ي��دان 
ب�صويحان، حيث من املتوقع اأن يكون حجم 
امل�صاركة كبريا على م�صتوى جنوم وعمالقة 
ه��ذه ال��ري��ا���ص��ة م��ن ك��اف��ة اإم����ارات الدولة، 
ويتناف�صون �صمن 18 �صوطا ، على جوائز 
مالية قيمة ، حيث من املقرر اأن ينال الفائز 
االأول من كل �صوط على مبلغ خم�صني األف 
درهم . واأكدت اللجنة على اأهمية التغطيات 
ال�صحفية املحلية ، وما لها من دور مميز يف 
عك�س �صورة م�صرقة عن احلدث وفعالياته 

املتنوعة.
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موؤ�س�سة اأبوطاهر تواكب التطور
•• دبي – الفجر:

ديرة  يف  ابوطاهر  موؤ�ص�صة  تواكب 
بدبي التطور ال�صامل يف االمارات 
االقم�صة  م�����ن  مب���ع���رو����ص���ات���ه���ا 
واملتميزة  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة  وامل��ل��ب��و���ص��ات 
خربة  على  ترتكز  ال��ت��ي  بجودتها 
واال�صعار  ابوطاهر،  لل�صيد  طويلة 
لدى  والثقة  للب�صاعة  امل��درو���ص��ة 

اجلميع.

اإىل  �صفاري  رحلة  ال�صارقة  موا�صالت  نظمت 
خميم قطاة يف ال�صارقة حتت عنوان رحلة �صتاء 
، بح�صور عبد اهلل الزري مدير عام موا�صالت 
م�صاعد  ال�صام�صي  م��اج��د  وارح��م��ة  ال�����ص��ارق��ة 
املدير العام، واملدراء ،وروؤ�صاء االأق�صام، وح�صد 
من املوظفني ،و ذلك يف اإطار حر�س املوؤ�ص�صة 
على توفري وتدعيم بيئة العمل االأخوية التي 
العمل  وب��ه��دف ك�صر روت��ني  امل��وظ��ف��ني،  جتمع 

اليومي.
االت�صال  اإدارة  مدير  اهلل  عبد  �صعيد  واأو���ص��ح 
املوؤ�ص�صة  اأن  ال�صارقة،  موا�صالت  يف  املوؤ�ص�صي 
الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  اإق����ام����ة  ع��ل��ى  حت���ر����س 
ب�صكل  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ال��رتف��ي��ه��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  كبري  اأث���ر  م��ن  الفعاليات  ل��ه��ذه  مل��ا  منتظم 
وتوثيق  املوظفني  لدى  العمل  �صغوط  تقليل 

العالقات االجتماعية بينهم، ولدورها الفعال يف اإيجاد املزيد من التاآلف 
والتعارف وتوطيد الروابط بني املوظفني، واالإح�صا�س بروح العائلة، ما 

�صينعك�س اإيجاباً على االأداء العام.

واأ�صاف اأن اللقاء ت�صمن حوارا مفتوحا مع املدير العام الذي اأعرب عن 
املن�صرم، وحثهم  العام  املوظفني خالل  واأداء  العمل  �صري  ارتياحه جتاه 
ودية  اأج���واء  اإىل مقرتحاتهم يف  وا�صتمع  م��ن اجل��ه��د،  امل��زي��د  ب��ذل  على 

اأتاحت الفر�صة للنقا�س والتوا�صل ب�صكل اأرحب.

و�سائل ترفيه �سديقة للبيئة تعك�ض اأ�سالة الرتاث يف القرية العاملية
تقدمي  على  املو�صم  هذا  املنطقة،  يف  والرتفيه  والت�صوق  للثقافة  االأوىل  العائلية  الوجهة  العاملية،  القرية  حر�صت 
خيارات متنوعة لزائريها ت�صب جميعها يف خانة توفري اف�صل اخلدمات باإ�صلوب مبتكر يجمع بني الرتاث واحلداثة 
و�صداقة البيئة، حيث توفر القرية العاملية عدد من و�صائل املوا�صالت التقليدية والرتاثية لتتيح لزائريها فر�صة 
الرتفيه واالإ�صتمتاع برحلة مائية من خالل العربة االإماراتية اأو رحلة خارجية حول املعلم من خالل الرك�صة الهندية 
اأو عرب القطار االوروبي ال�صغري الذي ياأخذ كافة اأفراد العائلة يف جولة حول املعلم الرتفيهي.  وبالتعاون مع هيئة 
الطرق واملوا�صالت تاأتي العربة على راأ�س قائمة اخليارات الرتفيهية التي توفرها القرية العاملية لزوارها، لال�صتمتاع 
برحلة مائية يف البحرية االإ�صطناعية، حيث تتوفر 10 عربات تقوم بت�صيري رحالتها ب�صكل يومي، لتوؤمن للجمهور 
زوايا  العامل من  اأنحاء  امل�صاركة من خمتلف  واالأك�صاك  املختلفة  االجنحة  وروؤي��ة  والت�صلية  املرح  جتربة مميزة من 
خمتلفة.  وتخ�صع العربات يف القرية العاملية اىل اإ�صراف مبا�صر من هيئة الطرق واملوا�صالت للتدقيق على �صالمتها 
يوميا والعمل على تطويرها لكي جتذب اأكرب عدد من اجلمهور، وجعل هذه املوا�صالت جزءا اأ�صا�صيا يف عملية التنقل 
ال�صياحة  �صبل  والرتاثي لدبي وتعزز من  التاريخي  البعد  العربة  تعك�س هذه  اإذ  االإماراتي.  الرتاث  لعك�س  والنزهة 
للمقيمني يف الدولة ولل�صائحني على حد �صواء. وقد �صاهم تعاون القائمني على القرية العاملية يف اإجناح هذا امل�صروع 
من خالل توفري املكان املنا�صب خلط �صري العربات مرورا باأجنحة الدول التي تقع على �صفتي القناة، وهو االمر الذي 

مكن حمبي الرحالت املائية من اال�صتمتاع مب�صاهدة اأبرز واأهم معامل القرية العاملية بعيداً عن االزدحام. 

جموهرات يا�سني تقطف ثمار املهرجان
•• دبي – الفجر:

توا�صل جموهرات يا�صني يف �صوق الذهب بديرة – دبي عر�س جموهراتها 
حققت  وقد  والعاملية.  واخلليجية  الوطنية  املنتجات  خمتلف  من  املتميزة 
خالل فعاليات مهرجان الت�صوق اقباال متميزا، وطلبات م�صجعة، واختيارات 
متنوعة من خمتلف اجلن�صيات كما �صرح �صاحب املوؤ�ص�صة ال�صيد ها�صموك 

املعروف بخربته الطويلة وجناحه املتميز.

فندق بارك ريجي�ض  دبي يقوم 
باإعطاء دفعة لفريق تطوير الأعمال

تطوير  م��دي��ر  ه���ي  ���ص��وام��ي  روث 
االأع��م��ال اجل��دي��دة يف فندق بارك 
ري��ج��ي�����س ك���ري�������س ك����ني دب�����ي بعد 
اإليه قادمة من موندو  اإن�صمامها 
هو�صبيتاليتي حيث �صغلت من�صب 
ثالث  يف  ال�صركات  مبيعات  مدير 

فنادق.
يو�صح �صكوت بات�صر، املدير العام، 
املهنية  م�صريتها  ب����داأت  روث  اأن 
اأب��راج االإم���ارات، ثم  يف الفنادق يف 
فنادق ومنتجعات  عملت الحقا يف 
اأند  ت���ري���درز  ب���اال����س،  داو  ك�����ورال، 
رويال اأ�صكوت، وهي جتربة �صتكون 
لقطاع  دف���ع���ة  اإع����ط����اء  يف  ث��م��ي��ن��ة 
ريجي�س  ب��ارك  فندق  يف  ال�صركات 

كري�س كني دبي.

ق�سر الإمارات ي�سارك يف مهرجان 
فنون الطهي اأبوظبي 2013

اأبوظبي   – الطهي  فنون  مهرجان  يف  االم����ارات  ق�صر  فندق  ي�صارك    

الذي تنظمه هيئة اأبوظبي لل�صياحة خالل الفرتة من -5 20   2013
فرباير احلايل يف اأرقى من�صاآت ال�صيافة بالعا�صمة االإماراتية. 

االذواق  ذات  االطباق  با�صهي  االم��ارات  ق�صر  مطاعم  �صيوف  وي�صتمتع 
والذي  جن��وم  اخلم�س  ذات  م��زالي  مطعم  يف  وخا�صة  والعاملية  املحلية 
يقدم االطباق االماراتية املعروفة ومطعم ال�صياد احلا�صل علي جوائز 

عاملية ومطعم ميزالونا االيطايل ال�صهري . 
وقال ال�صيد �صاندرو جامبا رئي�س الطهاة يف فندق ق�صر االمارات لدينا 
ا�صتعدادات مميزة للم�صاركة يف مهرجان فنون الطهي- اأبوظبي ، م�صريا 
اىل ان هذا املهرجان العاملي يهدف اإىل تعزيز ال�صمعة املتنامية لعا�صمة 
الدولة باعتبارها وجهة �صياحية ن�صطة ،وملهم لقطاع ال�صيافة املحلي. 
وا�صار ال�صيد غامبا الذي عمل يف ا�صهر الفنادق العاملية يف اوروبا وامريكا 
تتكون  االم���ارات  ق�صر  اعدها يف  التي  اجل��دي��دة  الطعام  قوائم  ان��ه  ايل 
واخل�صار  واللحوم  اال�ص��������ماك  على  تعتم�������د  التي  املميزة  املاأكوالت  من 
الطازجة لتلبية رغبات �صيوف الق�صر من االطباق املحلية واملتو�صطية 

اأحدث �سيحات املو�سة وعرو�ض الأزياء 
�ستار هانت يف دبي اآوتليت مول 2013

جيل  عبور  من�صة  تعترب  التي  ال�صنوية  امل�صابقات  اأه��م  م��ن 
اآوتليت  دب���ي   2013 االأزي�����اء  و  امل��و���ص��ة  ع���امل  اإىل  ال�����ص��ب��اب 
مواهبهم  اإظ��ه��ار  فر�صة  لهم  تتيح  ال��ت��ي  ه��ان��ت   �صتار  م��ول 
و اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م يف ع���امل امل��و���ص��ة و ���ص��ط ح�����ص��ور الف���ت الأهم 
العالمات التجارية الكربى. يعترب هذ ا احلدث من االأحداث 
الفريدة يف املنطقة حيث اأنه يتيح للطالب اأو اأي �صخ�س من 
املجتمع ميلك الطموح لدخول عامل املو�صة و عر�س االأزياء 
اإذ يتم اختيار ع�صرة مواهب من االإناث و ع�صرة مواهب اأخرى 
من الذ كور من ثقافات متنوعة يت�صاركون روؤية واحدة و هي 
مل�صابقة  اأزي��اء  عار�صة  و  عار�س  اأف�صل   2013 بلقب   الفوز 

موا�سالت ال�سارقة تنظم رحلة �سفاري ملوظفيها

مركز الب�ستان والإقامة يجري عملية اإخالء جتريبية حلالت احلريق

ماجد بن حممد يزور م�سروع الفن يف املناطق العامة
، الهيئة  اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(  ال�صيخ ماجد بن حممد بن را�صد  قام �صمو 
دورته  تقام  ال��ذي  العامة  املناطق  يف  الفن  م�صروع  بجولة يف  ب��االإم��ارة،  وال��رتاث  والفنون  الثقافة  ب�صوؤون  املعنية 

الرابعة حالياً مبنطقة ذا ووك يف جمريا بيت�س ريزدن�س . 
ويف اإطار م�صروع الفن يف املناطق العامة ، قام الفنانون املكلفون من قبل دبي للثقافة و اإك�صبوز-م�صنع االأفكار ، 
بالتعاون مع جمموعة دبي للعقارات ، برتك مل�صاتهم االإبداعية على اأواين الزهور واالأدراج واملقاعد واالأر�صيات يف 

منطقة ذا ووك يف جمريا بيت�س ريزدن�س ، وذلك حتت عنوان املدينة هي لوحتك . 
وقد ا�صتخدم الفنانون امل�صاركون اأواين الزهور املنت�صرة يف منطقة ذا ووك واأدراجها وج�صورها ومقاعدها وجدرانها 
العملية  على  التعرف  فر�صة  و�صياحها  وزواره���ا  االإم���ارة  ل�صكان  مقدمني  الفني؛  اإبداعهم  عن  للتعبري  كلوحات 
الفنية وم�صاهدة االإبداعات الفنية احلية. واإ�صافة اإىل النتاج الفني للم�صروع والذي ت�صمن 40 عماًل مميزاً، اأقام 
الفنانون امل�صاركون ور�س عمٍل خا�صة للزوار واالأطفال والعائالت، متيحني لهم فر�صة امل�صاركة يف �صناعة االأعمال 

الفنية العامة، مبا يت�صمن النحت واخلط والر�صم. 

راأ�س  حيث ميكن ملوظفي �صرياميك 
املبكر  ل��ل��ف��ح�����س  ال����ذه����اب  اخل��ي��م��ة 
الأورام الثدي جمانا يف وذلك �صمن 
ال�صحة  وزارة  نظمتها  التي  امل��ب��ادرة 
راأ�س  �صرياميك  ان  )راأ���س اخليمة(. 
تعزيز  على  دائ��م��اً  حري�صة  اخليمة 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل اق��ام��ت حلقات 
بالتعاون  العام  ه��ذا  مماثلة  درا�صية 
ملناق�صة  اخليمة  راأ���س  م�صت�صفى  مع 
�صبل مكافحة داء ال�صكري وال�صمنة. 
راأ������س اخليمة  ���ص��ريام��ي��ك  اأظ���ه���رت 
عن  لالمتناع  ال��ع��امل��ي  لليوم  دعمها 

الثاين.
رئي�س  احل����اي����ك،  م���و����ص���ى  وق������ال 
مركز  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ع��م��ل��ي��ات 
باإجراء  نقوم  الب�صتان:  ورزيدن�س 
عمليات االإخ��الء يف حالة احلريق 
ل�صمان  م���ن���ظ���م  اأ������ص�����ا������س  ع����ل����ى 
الكرام  ���ص��ي��وف��ن��ا  واأم������ن  ���ص��الم��ة 
وال����زوار وامل��وظ��ف��ني، واأق���در عاليا 
ال��دائ��م بهذا  العمل  ف��ري��ق  اإل��ت��زام 

اأو�صح  ال���ن���دوة  وخ�����الل  ال���ت���دخ���ني، 
ال�صلبية  االآث����ار  املخت�صني  االأط��ب��اء 
للتبغ واالإدمان على التدخني، وكيفية 
عن  االإق���الع  على  املدخنني  ت�صجيع 
راأ�س  م�صت�صفى  ت��دي��ر  ال��ع��ادة.  ه��ذه 
ال����رائ����دة يف جم����ال توفري  اخل��ي��م��ة 
اجلودة  ال��ع��ال��ي��ة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
مركز  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  يف  ال���دول���ي���ة 
���ص��ريام��ي��ك راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ط��ب��ي ، 
وهذا الأهمية و�صع �صحة املوظف يف 
املوظفني  ح�صول  و�صمان  االأولوية، 

على اأف�صل دعم طبي.

ع��ل��ى معايري  ل��ل��ح��ف��اظ  ال��ن�����ص��اط 
عملية  كانت   . وجودتها  خدماتنا 
 95% بن�صبة  ن��اج��ح��ة  االإخ�����الء 
اللواء  امل��ن��ظ��م��ني  ب���دع���م  وب���ذل���ك 
والرقيب  االأمريي  اأحمد كمدي�س 
حمدي عبد القادر والرقيب ح�صن 
ال��ب��ل��و���ص��ي م���ن ف���رع الدفاع  ع��ب��اد 
املدين يف الق�صي�س بدبي واأعربوا 
العملية  الإج�����راء  اإرت��ي��اح��ه��م  ع���ن 

مار�ض اآند ماكلينان ت�سارك يف 
ماراثون دبي ل�سالح مركز النور 

�صارك موظفو مار�س اآند ماكلينان ، جمموعة ال�صركات العاملية املتخ�ص�صة 
النور  ملركز  دعماً  كيلومرت،  الع�صرة  و�صباق  دبي  ماراثون  يف اخلدمات، يف 
لتدريب وتاأهيل االأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة، وذلك يف اإطار موا�صلة 

اأن�صطتها يف امل�صوؤولية االجتماعية خالل العام اجلديد.
و  مري�صر  و  م��ار���س  �صركات  موظفي  م��ن   29 م�صاركة  يناير   25 و�صهد 
بفريق  وال�صباق  املاراثون  ، يف  ماكلينان  اآند  ملار�س  التابعة  وامي��ان  اأوليفر 
النور  م��رك��ز  االخ��ت��ي��ار على  ووق���ع   ، ع��دائ��ني حم��رتف��ني ومبتدئني  ي�صم 
ليكون ال�صريك الر�صمي للم�صاركني، وقد �صبق ذلك حملة توعوية �صملت 
م�صاهمات  ك��اف��ة  وتخ�صي�س  ك��ام��ل،  �صهر  م��دى  على  ال��ث��الث��ة  ال�����ص��رك��ات 

املوظفني يف املجموعة ل�صالح مركز النور.

اخليمة  راأ���������س  ����ص���ريام���ي���ك  ت����ق����وم 
بتقدمي حما�صرة حول اليوم العاملي 
فرباير،  م��ن  ال��راب��ع  ،يف  لل�صرطان 
ال�صرطان،  ح��ول  موظفيها  لتثقيف 
وت�صجيع الوقاية منه والتاأكيد على 

اأهمية الك�صف املبكر. 
راأ���س اخليمة  دعت �صركة �صرياميك 
بالتعاون مع م�صت�صفى راأ�س اخليمة، 
ال��رائ��دة يف  امل�صت�صفيات  م��ن  واح���دة 
االأم������اره، اأح����د اأه����م ا���ص��ات��ذة الطب 
لتقدمي املحا�صرة ملوظفي �صرياميك 
راأ����س اخل��ي��م��ة، وذل���ك م��ن اأج���ل رفع 
االأ�صباب  واحد من  العام عن  الوعي 
للوفاة، مع الرتكيز  الرئي�صيه عاملياً 
واأ�صبابه  ال�������ص���رط���ان  اأن��������واع  ع���ل���ى 
واأع��را���ص��ه امل��ب��ك��ره. و���ص��ي��ك��ون هناك 
الفحو�صات  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  اأي�����ص��ا 

والعالجات املتوفره. 
اإن التزام ال�صركة يف زيادة الوعي ال 
لل�صرطان،  العاملي  اليوم  مع  تنتهي 
التالية  املرحلة  اىل  حتملها  ولكنها 
ال���ث���دي وق��ي��ا���س كثافة  م���ع ف��ح�����س 
ال�صحي،  اجل��زي��رة  مركز  يف  العظام 

م����رك����ز ورزي�����دن�����������س ال���ب�������ص���ت���ان، 
ال�����ص��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة امل��ع��روف��ة بني 
ال�����ص��ي��اح ورج������ال االأع����م����ال، نظم 
جتريبية  اإخ����الل  عملية  م���وؤخ���را 
يف  امل����دين  ال���دف���اع  م���ع  بالتن�صيق 
العمالء  ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف  دب�������ي، 
وامل���وظ���ف���ني ب�����االإج�����راءات ال����الزم 
احلريق،  ن�صوب  حالة  يف  اإتخادها 
االإخالء  ح��ال  يف  التعامل  وكيفية 

واالإحتياطات الواجب اإتخادها.
الب�صتان  ورزي���دن�������س  م���رك���ز  ق����ام 
اإخ�����الء يف حالة  ع��م��ل��ي��ة  ب����اإج����راء 
كما  ج��دا،  ناجحة  احل��ري��ق  ن�صوب 
موظف   76 ال��ن�����ص��اط  يف  ����ص���ارك 
االإقامة  ذوي  ال�صيوف  من  وع��دد 
الطويلة، وقام اإثنني من ال�صيوف 
ب���ت���ج���ري���ب ال����ك����ر�����ص����ي امل���ت���ح���رك 
الن�صاط  ب������داأ  ح���ي���ث  وال���ن���ق���ال���ة، 
ومتركز  �صباحا   10:20 ال�صاعة 
ونقاط  املركز  اأروق��ة  يف  املوظفون 
مرتديني  وال���ت���ج���م���ع  االإخ����������الء 
اإخراج  ومت  الربتقالية،  ال�صرتات 
الطابق  يف  اآل���ة  بوا�صطة  ال��دخ��ان 

�سرياميك راأ�ض اخليمة ت�ست�سيف حما�سرة عن اليوم العاملي لل�سرطان

زفاف ح�سام و�سذى يف 
احتفالية بفندق روتانا بالعني

•• العني-الفجر:     ت�صوير-حممد معني:

بفندق  اأقيمت  واالأ���ص��دق��اء  االأه���ل  �صمت  احتفالية  يف 
روت���ان���ا ال��ع��ني مت زف����اف امل��ه��ن��د���س ح�����ص��ام جن��ل فتحي 
ح�صني عطية الزميل بجريدة البيان على ال�صيدالنية 

�صذى ، كرمية نعيم �صالمة عو�س اهلل.
الفندق  ب��ح��دي��ق��ة  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ت�صمنت 
الدبكة  بينها  م��ن  ل��ي��ك��ون  �صعبية  ف��ل��ك��ل��وري��ة  رق�����ص��ات 

الفل�صطينية ال�صامية . 



بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره

 ومبزيد من احلزن واالأ�سى

يتقدم

عبيد حميد املزروعي
رئي�س حترير جريدة الفجر

بخال�س العزاء و�سادق املوا�ساة اإىل

�سعادة / الدكتور �سعيد �سلمان
وذلك يف وفاة جنله املغفور له باإذن اهلل

ثامر �سعيد �سلمان
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

 واأن يلهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

{اإنا هلل واإنا اإليه راجعون}


