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العني للفرو�سية ينظم بطولة 
العامل لقفز احلواجز للمرة الثالثة

عربي ودويل

خليفة للأعمال الإن�سانية تتبنى دعم م�رشوع 
�سيانة 50 منزل لأيتام مواطنني يف الدولة

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

مايل: ما الذي ميكن 
للأمريكان فعله؟

•• اأبوظبي-وام:

الزعابي  اأح���م���د ج��م��ع��ه  م��ع��ايل  اأك����د 
ن��ائ��ب وزي���ر ���س���ؤون ال��رئ��ا���س��ة رئي�س 
�ساحب  م�����ب�����ادرات  م���ت���اب���ع���ة  جل���ن���ة 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��� 
اأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اللجنة تفتتح الي�م الأربعاء جتريبيا 
م�سروع تط�ير ج�سر احلميدية الذي 
بلغت تكلفة تنفيذه 223 ملي�ن درهم 

وا�ستغرق تنفيذه ح�ايل عامني. 
ام�س  له  ت�سريح  يف  معاليه  واأ�ساف 
تنفيذا  ي���اأت���ي  امل�������س���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن 
ال�����س��م��� رئي�س  ل��ت���ج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
امل�ست�ى  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة 
القت�سادي والجتماعي للم�اطنني 
متتع  على  والقائد  الأب  من  حر�سا 
م�ست�يات  باأعلى  وجد  اأينما  امل�اطن 
لأهمية  ن���ظ���راً  اإن�����ه  وق�����ال  ال����رف����اه. 
ل�ق�عه  احل��م��ي��دي��ة  ت��ق��اط��ع  م���ق��ع 
ت��رب��ط ع���ددا من  يف منطقة ح��ي���ي��ة 
عجمان  اإم���ارة  يف  الداخلية  املناطق 
ب��ه��ا م���ن ط���رق رئي�سية  مب���ا ي��ح��ي��ط 

واإم��ارات الدولة الأخ��رى فقد اعترب 
تنفيذه خيارا ا�سرتاتيجيا بالنظر ملا 
جذري  ح��ل  م��ن  مل�ستخدميه  يقدمه 

امل��روري وملا يقدمه  مل�سكلة الإزدح���ام 
من حل�ل مرورية.

 )التفا�سيل �س3(

   

بطله زعيم التيار اجلهادي يف تون�س الهارب من العدالة
ماذا يف احلوار املمنوع 

رف الإذاعي..؟ من ال�صّ
•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ا�ستمع اأم�س الأول الثنني قا�سي التحقيق بت�ن�س اإىل ت�سريحات كل 
اإذاعة م�زاييك ن�ر الدين ب�طار ورئي�س التحرير بنف�س  من مدير 
ب��ن ح��دي��د وذلك  ال��دي��ن  ال��زع��ري وال�سحايف ن�سر  ن��اج��ي  الإذاع����ة 
اأج��راه ال�سحايف ن�سر الدين بن حديد مع  بخ�س��س احل���ار الذي 
القيادي ال�سلفي وزعيم تيار اأن�سار ال�سريعة املكنى باأب� عيا�س وباعه 

اإىل اإذاعة م�زاييك.
وياأتي هذا الإجراء ب�سبب �سدور قرار مبنع بث هذا احل�ار من طرف 

قا�سي التحقيق باملحكمة البتدائية بت�ن�س.
واأعلنت وزارة العدل اأن قرار منع بث احل�ار ، مرده اأن �سيف اهلل بن 
ح�سني امللقب باأبي عيا�س حمل تتبع جزائي اأمام قلم التحقيق وه� 
زال��ت مت�ا�سلة ويخ�سى على �سالمة  الأبحاث ل  و لأن  ف��رار  بحالة 
�سر البحث من اأي ت�سريحات اإعالمية قد تت�سمن اأي�سا ما قد يعكر 

�سف� النظام العام، وفق بيان �سحايف مقت�سب.
وكان قا�سي التحقيق قد اأ�سدر الثنني قرارا مبنع بث ح�ار و حجز 
�سريط يت�سمن ح�ارا مع ال�سلفي �سيف اهلل بن ح�سني زعيم تنظيم 
و  اأف.اأم  اإذاع��ة م�زاييك  باأب� عيا�س على  واملعروف  ال�سريعة  اأن�سار 

ذلك قبل دقائق من بث برنامج ميدي �س� .
)التفا�سيل �س11(

القمة ت�صم جل�صة تفاعلية مع �صيف بن زايد وحما�صرة ملن�صور بن زايد

حممد بن را�صـد يعقد جل�صـة حواريـة يف القمـة 
احلكومية لالإجابة على اأ�صئلة املواطنني والإعالميني

�صمن مبادرات رئي�س الدولة

افتتاح ج�صر احلميدية يف عجمان جتريبيا اليوم

•• القاهرة-وكاالت:

��م��ت ج��م��اع��ة ق���دام���ى امل���ح���ارب���ني يف م�����س��ر، وقفة  ن��ظَّ
احتجاجية اأمام �سريح الزعيم امل�سري الراحل جمال 
التي  العنيفة  الأزم����ات  على  اع��رتا���س��اً  النا�سر،  عبد 
تع�سف بال�طن. وطالب ع�سرات من قدامى املحاربني 
خالل وقفة احتجاجية نظم�ها، بعد ظهر ام�س اأمام 
النا�سر  عبد  جمال  ال��راح��ل  امل�سري  الزعيم  �سريح 
مالب�سات  ع��ن  بالك�سف  ال���دف���اع،  وزارة  مل��ق��ر  امل���ج���اور 
رفح  مبنطقة  واجل��ن���د  ال�سابط  من  زمالئهم  مقتل 
ل��ق���ا حتفهم  احل���دودي���ة. وك���ان 16 ���س��اب��ط��اً وج��ن��دي��اً 
احلدودية  رف��ح  منطقة  جن�ب  جمه�لني  من  بهج�م 
الك�سف عن ه�ية  يتم  2012، ومل  اأغ�سط�س  اآب  اأوائ��ل 
ال��ه��ج���م ح��ت��ى الآن. وق��ال��ت ج��م��اع��ة قدامى  م��ن��ف��ذي 
املحاربني، اإن املحاربني القدماء غر م�ستعدين الي�م 
وط��اأة رغبة ف�سيل  يتداعى حتت  وه���  ال�طن  ل��روؤي��ة 
�سيا�سي اأّياً كان، يف ال�سيطرة على مقاليد الدولة مهما 
اأع�ساء  وي�سارك  امل�سري�ن.  يدفعه  ال��ذي  الثمن  ك��ان 
جمم�عة  من  تت�سكل  التي  املحاربني،  قدامى  جماعة 
الرتب  �سابقني من خمتلف  من �سباط وجن�د جي�س 
الع�سكرية، يف جميع املظاهرات والعت�سامات الراف�سة 
اإعالمياً  ُيعرف  ومل��ا  امل�سلمني،  الإخ����ان  جماعة  حُلكم 
جميع  مب�ساركة  ويطالب�ن  البالد،  اأخ�نة  مبحاولت 

الأطياف يف اإدارة �س�ؤون البالد.

من جهة اخرى عقد الرئي�س امل�سري، حممد مر�سي، 
الدفاع  وزارة  م��ق��ر  اجل��ي�����س يف  ق���ي���ادات  م��ع  اج��ت��م��اع��اً 
�ساعتني،  م��ن  اأك��ر  الجتماع  ا�ستمر  حيث  بالقاهرة، 
العنف  ملمار�سات  ال�ستنكار  م�جة  ت�ساعد  مع  وذل��ك 

�سد املحتجني من قبل ق�ات ال�سرطة.
وفيما مل ي�سدر بيان ر�سمي عن رئا�سة اجلمه�رية ح�ل 
الجتماع واأ�سبابه، اأعلن متحدث ع�سكري لقناة �سي بي 
يف  للداخلية  بدياًل  يك�ن  لن  اجلي�س  اأن  امل�سرية  �سي 

م�اجهة املتظاهرين. 
لدى  الأم��رك��ي��ة  ال�سفرة  اأع��ل��ن��ت  مثر  ت�سريح  ويف 
ان م�����س��ر مت���ر بفرتة  ام�����س  ب��ات��ر���س���ن،  اآن  ال��ق��اه��رة 
جه�دها  ب��ذل  ت���ا���س��ل  ال�سفارة  ان  ع�سيبة،واأ�سافت 
باتر�س�ن،  وق��ال��ت  وامل��ع��ار���س��ة.  ال��ن��ظ��ام  ب��ني  للتقريب 
باأحد  ج��دي��دة  ت��سعات  افتتاح  خ��الل  األقتها  كلمة  يف 
ال�ساحلية  الأ�سكندرية  مبحافظة  الأمركية  امل�سانع 
ف��ي��ه من  ولب���د  ب���ق��ت ع�سيب،  اإن م�سر مت��ر  ام�����س، 
الدميقراطية  اأن  واأ�سافت  املرحلة.  تلك  ال�ستثمار يف 
بال�ق�ف يف ط�ابر �سناديق  �س�اء  الت�سحية  تتطلب 
يف  الأرواح  ت��ق��دمي  اأو  الن��ت��خ��اب��ات  خ����الل  الق������رتاع 
اإننا  قائلة  باتر�س�ن  وا�ستطردت  الدميقراطية.  �سبيل 
ال��ن��ظ��ر بني  ت��ق��ري��ب وج��ه��ات  ب��ال�����س��ف��ارة م�ستمرون يف 
اأخذ  نقاط  اإىل  لل��س�ل  واملعار�سة  امل�سرية  احلك�مة 
وعطاء يف بع�س الق�سايا الهامة التي تتعلق بالد�ست�ر 

والأقليات وحق�ق املراأة وال�سحافة احلرة.

الفجر........    05:36            
الظهر.......    12:36  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:11  
الع�صاء......   07:41

�سبان �س�ري�ن ميرون امام منزل مدمر يف ريف حلب )رويرتز(

�سيخ الأزهر خالل اجتماعه مع الرئي�س الإيراين )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�س�رية  الق�ات  اإن  نا�سط�ن  قال 
ح�������س���دت ام���������س اآل�����ي�����ات وج����ن�����دا 
لقتحام مدينة داريا بريف دم�سق، 
ال�س�ري  اجلي�س  �سيطر  ح��ني  يف 
يف  ع�سكريني  حاجزين  على  احلر 
وقتل  العا�سمة.  ومبحيط  درع���ا 
22 �سخ�سا على الأقل جلهم ن�ساء 
حلب،  بريف  خنا�سر  يف  واأط��ف��ال 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ال��ت  م���ا  ح�����س��ب 

للث�رة ال�س�رية.
التن�سيق  جل��ان  ذك��رت  جهتها  من 
التعزيزات  اأن  �سام  و�سبكة  املحلية 
دبابات  ث���م���اين  ت�����س��م  دراي������ا  اإىل 
املثبت  ال�������س���ي���ارات  م����ن  وم��ث��ل��ه��ا 
مدرعات  وخم�س  ر�سا�سات  عليها 

وحافالت لنقل اجلن�د.
وياأتي هذا التط�ر يف الي�م احلادي 
الع�سكرية  احلملة  من  والت�سعني 
ي�سيطر اجلي�س  التي  املدينة  على 
احلر على 70% منها، وفقا ملا قال 
للجزيرة  املحلي  باملجل�س  ع�س� 
اإن  ���س��ام  اأي����ام. وق��ال��ت �سبكة  ق��ب��ل 
املدينة  ق�سفت  ال�س�رية  ال��ق���ات 

باملدافع وراجمات ال�س�اريخ.
وحتدثت جلان التن�سيق من جهتها 
الع�اميد  ح��ّران  يف  ا�ستباكات  عن 
وعذرا بريف دم�سق. وكان اجلي�س 

ج�سر  يف  ال����دول����ة  اأم������ن  م����ف����رزة 
اإىل  اأدى  مم���ا  ب����اإدل����ب،  ال�����س��غ���ر 
بالكامل،  اح���رتاق خم��زن ذخ���رة 
ب��ي��ن��م��ا ق��ت��ل ع��ن�����س��ر م���ن اجلي�س 
الهبيط  ببلدة  ا�ستباكات  يف  احل��ر 
للم�سدر  وف��ق��ا  اأي�������س���ا،  اإدل�����ب  يف 

ذاته.
ويف القاهرة اأظهرت م�س�دة للبيان 
التعاون  منظمة  لقمة  اخل��ت��ام��ي 
رويرتز  عليها  اطلعت  ال�سالمي 
ال�سالمي  العامل  زعماء  اأن  ام�س 
يف  لل�سلطة  انتقال  اىل  �سيدع�ن 
�س�ريا واجراء ح�ار بني املعار�سة 
حك�ميني  وم�����س���ؤول��ني  ال�����س���ري��ة 
ال��ق��م��ع لنهاء  يف  ���س��ال��ع��ني  غ���ر 
احلرب الهلية الدم�ية امل�ستمرة 

منذ عامني.
وم���ن امل��ق��رر ���س��دور ال��ب��ي��ان عقب 
ي�مني  ت�������س���ت���م���ر  ال����ت����ي  ال����ق����م����ة 
القاهرة  يف  دول�����ة   56 مب�����س��ارك��ة 
بدءا من الي�م الربعاء. ومل تذكر 
ال�س�ري  ال��رئ��ي�����س  ا���س��م  امل�����س���دة 
حك�مته  وت���ع���ت���رب  ال�����س����د  ب�������س���ار 
امل�س�ؤول الول عن العنف امل�ستمر 

يف البالد.
وتدين امل�س�دة املذابح التي ترتكبها 
املدنيني  بحق  ال�س�رية  ال�سلطات 
التعجيل  اىل  امل��ع��ار���س��ة  وت���دع���� 

بت�سكيل حك�مة انتقالية.

القمة اال�صالمية تعتزم الدعوة اىل انتقال ال�صلطة يف �صوريا 

ع�صرات القتلى بحلب واحلر ي�صيطر على حاجزين ع�صكريني 
�صيخ الأزهر يطالب جناد عدم التدخل يف �صوؤون دول اخلليج

•• القاهرة-ا.ف.ب:

الطيب  احمد  الزه��ر  �سيخ  طالب 
الثالثاء الرئي�س اليراين حمم�د 
اح���م���دي جن����اد ع����دم ال���ت���دخ���ل يف 
وب���اح���رتام  اخل��ل��ي��ج  دول  �����س�����ؤون 
ال��ب��ح��ري��ن ك��دول��ة ع��رب��ي��ة �سقيقة 
واأكد له رف�سه املد ال�سيعي يف بالد 

اهل ال�سنة واجلماعة.
لقاء  بعيد  ب��ي��ان  الزه����ر يف  وق���ال 
بني الثنني يف القاهرة، ان المام 
الإي���راين  الرئي�س  ط��ال��ب  الك���رب 
عربية  كدولة  البحرين  ب��اح��رتام 
�س�ؤون  يف  التدخل  وع��دم  �سقيقة، 
يرف�س  ان����ه  واك�����د  اخل��ل��ي��ج  دول 
ال�سنة  اأه���ل  ب���الد  يف  ال�سيعي  امل���د 
النزيف  ب�قف  وطالب  واجلماعة 
ال�سقيقة  ����س����ري���ا  يف  ال�����دم������ي 

واخلروج بها اإىل بر الأمان.

وا���س��اف ال��ب��ي��ان ان الإم����ام الأكرب 
ط�����ال�����ب اح������م������دي جن�������اد ك���ذل���ك 
ب���������س����رورة ال���ع���م���ل ع���ل���ى اإع����ط����اء 
اإي����ران،  واجل��م��اع��ة يف  ال�سنة  اأه���ل 
وبخا�سة يف اإقليم الأه�از، حق�قهم 
الكاملة كم�اطنني. وطالب ال�سيخ 

الي���راين  الرئي�س  الطيب  اح��م��د 
املراجع  م���ن  ف���ت���اوى  ب��ا���س��ت�����س��دار 
الدينية جترم وحترم �سب ال�سيدة 
عائ�سة، ر�سي اهلل عنها، واأب��ي بكر 
وع��م��ر وع��ث��م��ان وال���ب���خ���اري حتى 

ميكن مل�سرة التفاهم اأن تنطلق.

•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ي�سارك 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م 
حاكم دبي يف القمة احلك�مية التي تعقد ي�مي 11 
اأكر من  و12 من �سهر فرباير اجلاري ويح�سرها 
يجيب  لالأ�سئلة  مفت�حة  جل�سة  يف  م�سارك  األ��ف��ي 
والإعالميني  امل�اطنني  اأ�سئلة  على  �سم�ه  خاللها 
املتعلقة بروؤية �سم�ه مل�سرة العمل احلك�مي خالل 
التي  القيادة احلك�مية  مبادئ  واأهم  املقبلة  الفرتة 
ال�طنية  الأول����ي���ات  اإىل  ���س��م���ه..اإ���س��اف��ة  يتبناها 
حلك�مة دولة الإمارات و�س�ل لتحقيق روؤية 2021 
التي اأطلقها �سم�ه قبل ح�ايل ثالث �سن�ات بهدف 
جعل دولة الإم��ارات واحدة من اأف�سل دول العامل. 
احلك�مية.. القمة  خالل  املتحدثني  قائمة  وت�سم 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سم�  الفريق 
رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية و �سم� ال�سيخ 
م��ن�����س���ر ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة حيث يتناول �سم�هما 

جم��م���ع��ة م��ن امل���ا���س��ي��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط���ي��ر الأداء 
احلك�مية  للقمة  املنظمة  اللجنة  ودعت  احلك�مي. 
لإر�سال  والإع��الم��ي��ني  امل��ه��ت��م��ني  امل���اط��ن��ني  جميع 
اأ�سئلتهم اإىل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
الر�سمي..اإبتداء  الإلكرتوين  اآل مكت�م عرب م�قعه 
من ام�س وحتى تاريخ عقد القمة حيث يعقد �سم�ه 
اأيام القمة لالإجابة  اأول ي�م من  جل�سة مفت�حة يف 
على الأ�سئلة واإلقاء كلمة تلخ�س نظرته امل�ستقبلية 
واأه���م  الإم�������ارات  دول����ة  الأداء يف ح��ك���م��ة  ل��ت��ط���ي��ر 
التط�رات امل�ستقبلية يف جمال اخلدمات وال�سيا�سات 
احلك�مية  القمة  وت�ست�سيف  ال��ع��ام��ة.  احلك�مية 
امل��ت��ح��دث��ني م���ن خم��ت��ل��ف دول العامل  ال��ع��دي��د م���ن 
واملراكز البحثية املتخ�س�سة يف التط�ير احلك�مي..
احلك�مية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�ستعر�س  ك��م��ا 
ك�ريا  وجتربة  والأ�سرتالية  الكندية  التجربة  مثل 
التجارب  من  للعديد  والربازيل..اإ�سافة  اجلن�بية 
املحلية الناجحة ونقا�س لأهم التط�رات امل�ستقبلية 

يف جمال تط�ير اخلدمات احلك�مية. 
)التفا�سيل �س2(

اأنه  �سابق  وق��ت  اأعلن يف  قد  احل��ر 
يقع  خام�س  ح��اج��ز  على  ا���س��ت���ىل 
دم�سق  م��ط��ار  اإىل  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ال��دويل ال��ذي يحاول ال��ث���ار منذ 
اأ���س��اب��ي��ع ف��ر���س ط����ق ع��ل��ي��ه، مما 
اجل�ية  الرحالت  وق��ف  يف  ت�سبب 

منه واإليه.
وحت��دث��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�س�رية 
ع��م��ل��ي��ات مت�سيط  ع���ن  امل��ق��اب��ل  يف 

نفذتها الق�ات النظامية واأ�سفرت 
ع���ن ع���ن ق��ت��ل ع���دد م���ن ق����ادة من 
ت��ن��ع��ت��ه��م دم�������س���ق ب����الإره����اب����ي����ني 

وم�سادرة اأ�سلحتهم.
التن�سيق  جل��ان  حتدثت  حلب  ويف 
ال�س�ري  وامل���ر����س���د  ���س��ام  و���س��ب��ك��ة 
حل����ق�����ق الإن�����������س�����ان ع�����ن ان������دلع 
اجلي�سني  ب��ني  عنيفة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
ثكنة  حميط  يف  واحل���ر  النظامي 

ويف  ال�سبيل  م�ساكن  بحي  املهلب 
امل���خ���اب���رات اجل�ية  حم��ي��ط م��ق��ر 

بحي جمعية الزهراء.
حميط  حربية  ط��ائ��رات  وق�سفت 
م�ستهدفة  حلب  بريف   80 ال��ل���اء 
ح�سب  اقتحامه،  يحاول�ن  ث����ارا 

جلان التن�سيق.
اجلي�س  اإن  ال��ل��ج��ان  ه���ذه  وق��ال��ت 
ن�عية  ب��ع��م��ل��ي��ة  ا���س��ت��ه��دف  احل����ر 

ـــى بــهــجــوم  ـــرح ــى وج ــل ــت ق
بغداد يف  جــديــد  انــتــحــاري 

•• بغداد-ا.ف.ب:

ق���ت���ل ���س��ت��ة ا����س���خ���ا����س ع���ل���ى الق����ل 
بجروح  اخرين   14 ح���اىل  وا�سيب 
ب�سيارة مفخخة  انتحاري  يف هج�م 
م�سرتكة  دوري������ة  ام�������س  ا���س��ت��ه��دف 
منطقة  يف  واجل����ي���������س  ل���ل�������س���رط���ة 
التاجي �سمال بغداد، ح�سبما افادت 
م�������س���ادر ام��ن��ي��ة وط���ب���ي���ة..واف���ادت 
ح�����س��ي��ل��ة اول���ي���ة ���س��اب��ق��ة ع���ن مقتل 

اربعة وجرح 12 يف الهج�م ذاته.
وقال م�سدر ع�سكري ل�كالة فران�س 
قتل�ا  ا���س��خ��ا���س  ���س��ب��ع��ة  ان  ب���ر����س 
بجروح  اخرين   14 ح���اىل  وا�سيب 
ب�سيارة مفخخة  انتحاري  يف هج�م 
لل�سرطة  م�سرتكة  دوري��ة  ا�ستهدف 
واجل���ي�������س. واك�����د م�����س��در ط��ب��ي يف 
م�ست�سفى  ت��ل��ق��ي  ال�����س��ح��ة  وزارة 
 14 و  قتلى  �ستة  )�سمال(  الكاظمية 
م�سراً  الهج�م  يف  ا�سيب�ا  جريحا 
الع�سكرين بني  اىل وج���د عدد من 
م�سدر  اك��د  جهته،  م��ن  ال�سحايا. 
ت�سلم  الكاظمية  م�ست�سفى  يف  طبي 
ثالثة  بينهم  ا�سخا�س  اربعة  جثث 
 11 ب��ي��ن��ه��م  ج���ري���ح���ا  و17  ج����ن�����د، 

ع�سكريا ا�سيب�ا يف الهج�م.

يعلن  متطرف  كني�صت  ع�صو 
الأق�صى  امل�صجد  اقتحام  نيته 

•• القد�ص املحتلة-وام:

لل�قف  الق�سى  م�ؤ�س�سة  ح��ذرت 
وال�����رتاث يف ب��ي��ان ل��ه��ا ام�����س من 
ع�س�  ف���ي���ج���ل���ني  م��������س���ي���ه  ن����ي����ة 
املتطرف  ال���س��رائ��ي��ل��ي  الكني�ست 
اقتحام  الليك�د  ق��ادة ح��زب  واأح��د 
املبارك  الق�����س��ى  امل�سجد  ب��اح��ات 
ام�������س ال���ث���الث���اء ب���ال���ت���زام���ن مع 
للكني�ست   19 ال����  ال�����دورة  اف��ت��ت��اح 

ال�سرائيلي.
ك��م��ا ح����ذرت امل���ؤ���س�����س��ة م���ن مغبة 
وت���داع���ي���ات م��ث��ل ه����ذه ال���زي���ارات 
كل  اأن  ..م�������ؤك������دة  و���س��ب��ي��ه��ات��ه��ا 
�ستنك�سر  الح���ت���الل  خم��ط��ط��ات 
والت�ا�سل  ال��رب��اط  �سخرة  على 
الدائم من قبل اله��ل يف القد�س 

والداخل.
ي�سهد  الق�سى  امل�سجد  ان  وقالت 
�سديدين  وغ�����س��ب  ت��رق��ب  ح��ال��ة 
ب�����س��ب��ب الق��ت��ح��ام امل��رت��ق��ب حيث 
ي��ت���اج��د يف امل�����س��ج��د الق�����س��ى يف 
ه���ذه الث���ن���اء امل��ئ��ات م��ن امل�سلني 
القد�س  اه�����ل  م����ن  وامل����راب����ط����ني 

والداخل الفل�سطيني.
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قدامى املحاربني امل�صريني يحتجون على االأخونة واجلي�س يوؤكد عدم ت�صديه للمتظاهرين

ال�صفارة المريكية تتو�صط بني النظام واملعار�صة!
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وزارة ال�صحة تو�صي بالتعليق املوؤقت ل�صتخدام منتج م�صتخدم لعالج حب ال�صباب
لت�سجيل املنتج املذك�ر واملنتجات املثيلة له وكذلك التعليق امل�ؤقت 
يتم  حتى  وذل���ك  ل��ه  املثيلة  واملنتجات  املنتج  وت�س�يق  ل���س��ت��راد 

النتهاء من تقييم �سالمة املنتج من اجلهات املرجعية العاملية.
واأ�ساف انه على املر�سى امل�ستخدمني للدواء عدم الت�قف املفاجئ 
عن ا�ستخدام الدواء وا�ست�سارة الطبيب املعالج بهذا ال�ساأن م�جها 
اأو جتديد و�سف  اإ�سدار و�سفات جديدة  املعاجلني عدم  الأطباء 
ال�سحة  وزارة  يف  م�سجل  املنتج  ه��ذا  اأن  اإىل  ولفت  ال����دواء.  ه��ذا 
اأن ذلك ل  اإل  الدوي��ة  املتبعة يف عمليات ت�سجيل  للمعاير  وفقا 
مينع من اتباع طرق ال�سالمة والأمان يف حال ظه�ر اأي اأعرا�س 

جانبية جديدة قد حتدث نتيجة ا�ستخدام الدواء.
اكت�سفت حدوث  الفرن�سية لالأدوية  ال�كالة  اأن  الأمري  واأو�سح 
ب���اأن هذه  امل�����س��اع��ف��ات م��ن خ���رات دم���ي��ة وري���دي���ة علما  بع�س 

الدوائي  لل�سنف  الداخلية  الن�سرة  يف  اأ�سال  مدونة  امل�ساعفات 
اأنه مع ازدياد احلالت التي حدث معها م�ساعفات  ..م�سرا اإىل 

قررت ال�كالة الفرن�سية تعليق هذا املنتج م�ؤقتا.
وذكر اأن الهيئة الأوروبية للدواء تق�م حاليا بفح�س ودرا�سة املنتج 
خمربيا وتت�ا�سل وزارة ال�سحة مع الهيئة لبيان القرار النهائي 

ب�ساأن ا�ستمرار ا�ستخدام الدواء او �سحبه النهائي من ال�س�اق.
ون���ه الأم���ري ب��اأن��ه يف ح��ال ح��دوث اأي��ة اأع��را���س جانبية يرجى 
امل�قع  على  ل��ل��دواء  اجلانبية  ب��الآث��ار  اخلا�سة  ال�ستمارة  تعبئة 
الل��ك��رتوين اخل��ا���س ب��ذل��ك .. م��سحا ان��ه يف ح��ال��ة وج����د اأي 
جانبية  اأعرا�س  لأي��ة  املجتمع  اأف��راد  من  اأي  تعر�س  اأو  ا�ستف�سار 
لالأدوية يرجى اإبالغ اإدارة الت�سجيل و الرقابة الدوائية من خالل 

و�سائل الت�سال املعلنة اأو الربيد اللكرتوين. 

•• دبي-وام:

املناطق  املحلية وم��دراء  ال�سحية  الهيئات  ال�سحة  وزارة  خاطبت 
وال�سيدليات  اخلا�سة  و  احلك�مية  امل�ست�سفيات  وم��دراء  الطبية 
اخلا�سة ب�سرورة التعليق امل�ؤقت ل�ستخدام منتج داين 35 وذلك 
لالأدوية  الفرن�سية  ال�كالة  م��ن  ال�����س��ادرة  الت��سيات  على  بناء 
وامل�ستخدمة كعالج حب  له  املثيلة  واملنتجات  املذك�ر  املنتج  ب�ساأن 
ال�سباب واأمرا�س جلدية اخرى ذات من�ساأ هرم�ين حيث تبني اأن 

ا�ستخدامها قد يت�سبب يف حدوث خرات دم�ية وريدية.
وقال الدكت�ر اأمني ح�سني الأمري وكيل وزارة ال�سحة امل�ساعد 
العليا  اللجنة  رئي�س  وال��رتاخ��ي�����س  الطبية  امل��م��ار���س��ات  ل�����س���ؤون 
للت�سجيل و الت�سعرة الدوائية اإن ال�زارة اأو�ست بالتعليق امل�ؤقت 

حممد بن را�صد يبحث هاتفيا مع رئي�صة وزراء 
ا�صرتاليا العالقات الثنائية بني البلدين

•• دبي-وام:

اأجرى �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
احتاد  وزراء  رئي�سة  غ��ي��الرد  ال�سيدة ج�ليا  م��ع  رع���اه اهلل حم��ادث��ات  دب��ي  ح��اك��م  ال�����زراء 

ك�من�لث ا�سرتاليا ح�ل العالقات الثنائية بني البلدين وعدد من الق�سايا امل�سرتكة.
جرى ذلك خالل الت�سال الهاتفي الذي مت بني �سم�ه ورئي�سة ال�زراء ال�سرتالية ظهر 
ام�س. واأكد �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م خالل الت�سال حر�س دولة 
المارات العربية املتحدة قيادة وحك�مة و�سعبا على تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون مع 

ا�سرتاليا ملا فيه م�سالح البلدين ال�سديقني امل�سرتكة.

القمة ت�صم جل�صة تفاعلية مع �صيف بن زايد وحما�صرة ملن�صور بن زايد وتعقد بح�صور األفي م�صارك

حممد بن را�صد يعقد جل�صة حوارية يف القمة احلكومية لالإجابة على اأ�صئلة املواطنني والإعالميني
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ي�سارك 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي يف القمة احلك�مية التي تعقد 
األفي  اأك��ر من  �سهر فرباير اجل��اري ويح�سرها  12 من  و   11 ي�مي 
اأ�سئلة  على  �سم�ه  خاللها  يجيب  لالأ�سئلة  مفت�حة  جل�سة  يف  م�سارك 
احلك�مي  العمل  مل�سرة  �سم�ه  بروؤية  املتعلقة  والإعالميني  امل�اطنني 
خالل الفرتة املقبلة واأهم مبادئ القيادة احلك�مية التي يتبناها �سم�ه..

اإ�سافة اإىل الأول�يات ال�طنية حلك�مة دولة الإم��ارات و�س�ل لتحقيق 
روؤية 2021 التي اأطلقها �سم�ه قبل ح�ايل ثالث �سن�ات بهدف جعل 
اأف�سل دول العامل. وت�سم قائمة املتحدثني  دول��ة الإم��ارات واح��دة من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سم�  احلك�مية..الفريق  القمة  خ��الل 
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية و �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد 

يف جمال تط�ير اخلدمات احلك�مية. وت�سم القمة جل�سة ملعايل �سقر 
غبا�س وزير العمل اإ�سافة جلل�سة نقا�سية مفت�حة ت�سم وزراء ال�سحة 
والتعليم وال�س�ؤون الإجتماعية يف الدولة..فيما ت�ست�سيف القمة العديد 
ومن  و�سنغاف�رة  املتحدة  واململكة  املتحدة  ال�ليات  من  املتحدثني  من 
الدويل  والبنك  املتحدة  الأمم  مثل  العاملية  وامل�ؤ�س�سات  املنظمات  بع�س 
وامل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي وب��ع�����س ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
جمالت خدمة املتعاملني. وقال معايل حممد عبداهلل القرقاوي وزير 
�س�ؤون جمل�س ال�زراء رئي�س اللجنة املنظمة للقمة احلك�مية يف تعليقه 

على الأجندة..
اإن القمة احلك�مية ت�سكل اإ�سافة مهمة على م�ست�ى اخلدمات احلك�مية 
لي�س على امل�ست�يني املحلي والإقليمي فح�سب واإمنا على امل�ست�ى الدويل 
اأي�سا..ولهذا فاإننا حر�سنا على اأن ت�ستمل اجلل�سات النقا�سية للقمة على 
حماور مهمة تطرح م��س�عات مت�س ب�سكل كبر احتياجات امل�اطن من 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة حيث يتناول 
�سم�هما جمم�عة من امل�ا�سيع املتعلقة بتط�ير الأداء احلك�مي. ودعت 
اللجنة املنظمة للقمة احلك�مية جميع امل�اطنني املهتمني والإعالميني 
لإر�سال اأ�سئلتهم اإىل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م عرب 
القمة  تاريخ عقد  ام�س وحتى  الر�سمي..اإبتداء من  الإلكرتوين  م�قعه 
حيث يعقد �سم�ه جل�سة مفت�حة يف اأول ي�م من اأيام القمة لالإجابة على 
الأ�سئلة واإلقاء كلمة تلخ�س نظرته امل�ستقبلية لتط�ير الأداء يف حك�مة 
دولة الإمارات واأهم التط�رات امل�ستقبلية يف جمال اخلدمات وال�سيا�سات 
املتحدثني  من  العديد  احلك�مية  القمة  وت�ست�سيف  العامة.  احلك�مية 
التط�ير  يف  املتخ�س�سة  البحثية  وامل���راك���ز  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 
احلك�مي..كما ت�ستعر�س العديد من التجارب احلك�مية مثل التجربة 
والربازيل..اإ�سافة  اجل��ن���ب��ي��ة  ك���ري��ا  وجت��رب��ة  والأ���س��رتال��ي��ة  ال��ك��ن��دي��ة 
للعديد من التجارب املحلية الناجحة ونقا�س لأهم التط�رات امل�ستقبلية 

الإدارات احلك�مية املختلفة وطرق الرقي باخلدمات وج�دتها . واأو�سح 
التقليدية يف عر�س  الأط��ر  القمة حتر�س على اخل��روج من  اأن  معاليه 
الأفكار والنقا�سات نح� اإيجاد ن�ع من التفاعل و احل�ار وت�سكيل من�سة 
مثالية لتبادل اخلربات واملعارف ومبا ميكن من حتقيق الت�ا�سل البناء 
ال��ري��ادة يف  القمة ومتكني اجلميع من حتقيق  امل�ساركة يف  بني اجلهات 
تقدمي اخلدمات احلك�مية . وتهدف القمة التي تعقد حتت �سعار الريادة 
امل�س�ؤولني  اأبرز  األفني من  اأكر من  يف اخلدمات احلك�مية وت�ست�سيف 
احلك�ميني من دولة الإمارات والعامل العربي والعامل يف دورتها الأوىل 
اخلدمات  ت�فر  يف  العاملية  والجتاهات  التط�رات  اأه��م  ا�ستعرا�س  اإىل 
احل��ك���م��ي��ة..ب��ج��ان��ب ع��ر���س جم��م���ع��ة ك��ب��رة م��ن ال��ت��ج��ارب الناجحة 
الت�سغيلية  الكفاءة  وحت�سني  احلك�مي  الأداء  تط�ير  يف  وعامليا  حمليا 
وامل�سئ�لني  اخل��رباء  من  كبرة  جمم�عة  مب�ساركة  للحك�مات..وذلك 

من خمتلف دول العامل. 

�صلطان بن زايد يزور مواطنًا يف �صويحان
•• ابوظبي-الفجر:

رئي�س  ال�سم�  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  ق��ام 
الدولة، بزيارة للم�اطن �سعيد حممد را�سد بلفار املن�س�ري وذلك يف عزبته 
اخلا�سة يف مدينة �س�يحان، حيث التقى �سم�ه املن�س�ري واأولده، وتفقد 

العزبة التي ا�ستهرت باقتنائها ل�سال�سالت اأ�سيلة من الهجن وال�سل�قي.
وحر�س �سم� ال�سيخ �سلطان على ال�ستماع من احلا�سرين عن انطباعاتهم 
عن �سر العمل يف مهرجان الإبل الرتاثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات 
عن  واحلا�سرون  املن�س�ري  اأع��رب  حيث  �سم�ه،  ورعاية  بت�جيهات  حالياً 
واأ�سادوا  نزاهتها  على  واأك���دوا  التحكيم،  جل��ان  نتائج  على  ال��ت��ام  ر�ساهم 
املهرجان،  لفعاليات  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سم�  �ساحب  ممثل  �سم�  بح�س�ر 
اأبناءه كل ما ي�ساهم يف احلفاظ على الرتاث ون�سره، وت�سجيع  وم�ساركته 
باعتبارها ريا�سة تراثية من  الإبل على احلفاظ عليها  مالك وم�سمري 

جهة، وم�ساهمة مهمة يف اقت�ساد الدولة من جهة اأخرى.

�صيف بن زايد يلتقي �صفريي بريطانيا واأفغان�صتان
•• اأبوظبي-وام: 

�سيف  ال�سيخ  �سم�  الفريق  التقى 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������زراء  جم��ل�����س 

لدى الدولة. ومت خالل اللقاءين 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح����ل عدد 
اله���ت���م���ام  ذات  ال���ق�������س���اي���ا  م�����ن 
ال��ت��ع��اون و�سبل  امل�����س��رتك وب��ح��ث 
تعزيز وتط�ير العالقات بني دولة 

على  ك���ال  الول  اأم�������س  م��ك��ت��ب��ه  يف 
ح����ده ���س��ع��ادة دوم��ي��ن��ي��ك جرمي 
و�سعادة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ف��ر 
الدكت�ر جنيب اهلل جمددي �سفر 
الإ�سالمية  اأفغان�ستان  جمه�رية 

الإمارات العربية املتحدة وكل من 
اململكة املتحدة واأفغان�ستان. ح�سر 
نا�سر خلريباين  اللقاءين..الل�اء 
�سم�  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي 
ال���زراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��م��ي��د ع��ل��ي خلفان 
الظاهري مدير عام �س�ؤون القيادة 
�سع�د  والعقيد  اأب�ظبي  �سرطة  يف 
�سكرتارية  اإدارة  مدير  ال�ساعدي 

�سم� ال�زير. 

�صيف بن زايد يطمئن على حالة م�صابي حادث مدينة العني

دوريات جوية ملراقبة الطرق يف اإمارة اأبوظبي اثناء �صاعات الذروة 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سم�  الفريق  زار 
اأم�س الول  رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية م�ساء 
وحدة العناية املركزة يف م�ست�سفى ت�ام يف مدينة العني 
الطبية  وال��رع��اي��ة  ال�سحية  احل��ال��ة  اإىل  ل��الإط��م��ئ��ن��ان 
املقدمة للعمال الآ�سي�يني الذين اأ�سيب�ا يف حادث تده�ر 
�ساحنة �سقطت على حافلة تقلهم على طريق ال�ساحنات 
القدمي يف منطقة �سيح �سربه يف مدينة العني �سبيحة 
نائب  املن�س�ري  حميد  م��ن  �سم�ه  واط��ل��ع  الأول.  اأم�����س 

املتط�رة  مدير م�ست�سفى ت�ام على اخلدمات العالجية 
ال�سفاء  لهم  متمنيا  للم�سابني  امل�ست�سفى  تقدمها  التي 
�سالمة  على  ال�طن  قيادة  �سم�ه حر�س  واأك��د  العاجل. 
وزائرين  ومقيمني  م�اطنني  م��ن  كافة  املجتمع  اأف���راد 
عن  املعاير..معربا  لأف�سل  وفقا  لهم  الرعاية  وتاأمني 
اأ���س��ف��ه ل���ق���ع ه��ذا احل���ادث الأل��ي��م. راف���ق �سم�ه خالل 
مديرية  مدير  العميمي  عجالن  حمد  العميد  ال��زي��ارة 
اإدارة  �سرطة العني والعقيد حمد نا�سر البل��سي مدير 
املناطق اخلارجية يف مديرية املرور والدوريات يف �سرطة 

اأب�ظبي وعدد من ال�سباط والأطباء وامل�س�ؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

اأن طائرات  اأب�ظبي  �سرطة  اإدارة جناح اجل� يف  ذك��رت 
مدار  على  ب��دوري��ات  تق�م  لها  التابعة  اجل�ية  املراقبة 
الغربية  واملنطقة  والعني  اب�ظبي  مدينة  يف  الأ�سب�ع 
ملراقبة الطرق اخلارجية وال�س�ارع الداخلية وخا�سة يف 
اأوقات الذروة ويف اأوقات اآخرى حتددها غرفة العمليات 

املركزية.
واأو�سح العميد الركن طيار علي حممد املزروعي مدير 
ج�ية  دوري���ات  ت�سع  تنفيذ  يتم  ب��اأن��ه  اجل���  جناح  اإدارة 
على الأق��ل يف الأ�سب�ع ب�اقع ثالث دوري��ات يف كل من 

اب�ظبي والعني والغربية.

وا�سار اإىل اأن طاقم الطائرة يتك�ن من طيارين وطبيب 
ج�ي وم�سغل جهاز الت�س�ير احلراري .. لفتا اإىل اأن 
هذا امل�سغل يق�م بنقل �س�رة حية ومبا�سرة اإىل غرفة 
العمليات املركزية وغرفة عمليات اإدارة جناح اجل� اأثناء 
والطائرة  العمليات  غرفة  بني  الت�ا�سل  ويك�ن  املهمة 
املكان  اإىل  الطائرة  ت�جيه  ل�سه�لة  الترتا  جهاز  عرب 
جهاز  وي�ساعد  العمليات  غرفة  يف  حتديده  يتم  ال��ذي 
الت�س�ير احلراري على عمل الدوريات اجل�ية الليلية.
الطبيب اجل�ي  وج���د  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  العميد  ون���ه 
ال�ستجابة يف  �سرعة  ي�سهم يف  املهمة  اأثناء  الطائرة  يف 
حالة وج�د ح�ادث مرورية ج�سيمة ونقل امل�سابني اإىل 

امل�ست�سفيات.

خليفة لالأعمال الإن�صانية تتبنى دعم م�صروع �صيانة 50 منزل لأيتام مواطنني يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال الإن�سانية دعمها 
مل�سروع �سيانة 50 م�سكنا لأيتام 
الدولة الذي بادرت  م�اطنني يف 
لالت�سالت  الم����ارات  �سركة  ب��ه 
وزارة  وت���دع���م���ه  دو  امل���ت���ك���ام���ل���ة 
اأب�ظبي  وب��ن��ك  العامة  الأ���س��غ��ال 
الإ�سالمي  ل��ل��ت��م���ي��ل  ال����ط���ن���ي 

وم�سرف الهالل.
حاجي  حم���م���د  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
م�ؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  اخل��������ري 
نهيان  اآل  زاي��������د  ب�����ن  خ���ل���ي���ف���ة 
ل����الأع����م����ال الإن�������س���ان���ي���ة خ���الل 
م�ؤمتر �سحفي عقد ام�س مبقر 
بح�س�ر  اأب����ظ���ب���ي  يف  امل���ؤ���س�����س��ة 
اإن  للمبادرة  الداعمني  ال�سركاء 
�سيحدث  الإن�ساين  امل�سروع  ه��ذا 
فرقا يف حياة 50 اأ�سرة مت اأختيار 
منازلها لل�سيانة يف جميع اأنحاء 

الدولة.
م�ساركة  اأن  اخل�������ري  واأو�����س����ح 
م����ؤ����س�������س���ة خ���ل���ي���ف���ة ل���الع���م���ال 

امل�ؤ�س�سية  املجتمعية  امل�س�ؤولية 
�سركة  يف  والت�������س���ال  ل���الع���الم 
مل���ؤ���س�����س��ة خليفة  ���س��ك��ره��ا  ع��ن  دو 
و�سركائها  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الع��م��ال 
املبادرة  ه���ذه  لدعمها  الآخ���ري���ن 
م�اطني  اأن  اإىل  م�������س���رة   ..
باأف�سل  ينعم�ن  الإم����ارات  دول��ة 
اأكر  ي��ن��اف�����س  معي�سي  م�����س��ت���ى 

الدول تط�را ح�ل العامل.
هذه  ان  اإىل  اخل��ل�����س��ان  ول��ف��ت��ت 
دو  �سركة  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرة 
�سمن  امل��ا���س��ي  رم�����س��ان  �سهر  يف 
جم��م���ع��ة م���ن الأن�������س���ط���ة حتت 
وكان  وبركة  خر  رم�سان  �سعار 
اخلر  ف��ي��ك��م  م���ب���ادرة  بينها  م��ن 
تعزيز  اإ����س���ت���ه���دف���ت  وال������ربك������ة 
وت�سجيع  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ت���الح���م 
�سكان الإمارات اأفرادا وم�ؤ�س�سات 
على التعاون لدعم �سيانة منازل 

املحتاجني.
وم�ؤ�س�سات  اف���رادا  اأن  واأو�سحت 
جتاوب�ا مع هذه املبادرة الن�سانية 
ال��ت��ي اط��ل��ق��ت��ه��ا دو واع��ل��ن��ت عن 
دعمها وم�ساهمتها يف هذه املبادرة 

الن�ساين.
ولفت ال�سام�سي اإىل بنك اب�ظبي 
ال�سالمي  ل��ل��ت��م���ي��ل  ال����ط���ن���ي 
يقدم هذا الدعم للعمل الن�ساين 
من ام�ال الزكاة التي يخ�س�سها 
الثمانية  ال��زك��اة  مل�سارف  البنك 
املعروفة .. م�ؤكدا اأن هذه املبادرة 
م�ؤ�س�سة  ترعاها  التي  الن�سانية 
وهي  الن�سانية  لالعمال  خليفة 
اليتام هي حمل  �سيانة م�ساكن 

اهتمام كبر من جانب البنك.
�سليمان  ع���زة  املهند�سة  واع��ل��ن��ت 
ب�زارة  احلك�مي  الت�سال  مدير 
ال�سغال العامة ان ال�زارة �ستق�م 
الن�ساين  امل�����س��روع  ه���ذا  بتنفيذ 
الهام الذي تتبناه م�ؤ�س�سة خليفة 
لالعمال  ن���ه���ي���ان  ال  زاي������د  ب����ن 

الن�سانية.
ان  ال�سحفي  امل���ؤمت��ر  يف  وق��ال��ت 
بني  م��ا  �ست�ستمر  التنفيذ  ف��رتة 
12 اإىل 18 �سهرا وعلى مراحل 
امل��رح��ل��ة الوىل  ���س��ي��ت��م يف  ح��ي��ث 
اجراء فح�س فني حلالت املنازل 
التي حتتاج اىل ال�سيانة ثم تق�م 

الإن�سانية يف مبادرة دو من�سجمة 
مع روؤية امل�ؤ�س�سة بتقدمي مبادرات 
رائدة يف خدمة الإم��ارات وتخدم 
ثقافة  ن�سر  اىل  الهادفة  ر�سالتها 
وت�سجيع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
العمل التط�عي مبختلف ج�انبه 
الإن�سانية وتقدمي الدعم املعن�ي 
الإن�سانية  امل����ب����ادرات  لأ���س��ح��اب 
القيام  على  اأهل اخلر  وت�سجيع 

بهذه املبادرات.
خليفة  م���ؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
من  اأرادت  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الع��م��ال 
خ����الل دع��م��ه��ا ه����ذه امل����ب����ادرة ان 
القيادة  روؤي�������ة  دع�����م  يف  ت�����س��ه��م 
�سكان  ي���ن���ع���م  ال����ت����ي  ال���ر����س���ي���دة 
الإمارات بف�سلها باأرقى م�ست�ى 

معي�سي يف خمتلف دول العامل.
املبادرة  ه��ذه  يف  ال�سركاء  واأع��ل��ن 
لأيتام  50 م�سكنا  اخيتار  انه مت 
اأب�ظبي ويف  م�اطنني م�زعة يف 
ال��ع��ني وامل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ودبي 
القي�ين  واأم  وعجمان  وال�سارقة 

وراأ�س اخليمة والفجرة.
وعربت حميدة اخلل�سان مديرة 

وه� تعبر عن التالحم ال�طني 
وال�عي املتزايد باهمية مثل هذه 
ت�سهم  التي  الن�سانية  امل��ب��ادرات 
يف �سد حاجة الكثر من الفراد 

وال�سر املحتاجة يف البالد.
وق������ال ال�����س��ي��د ع����ب����داهلل حممد 
العالقات  اول  م��دي��ر  ال�سام�سي 
الت�سال  ب�������ادارة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�طني  اب�ظبي  ببنك  امل�ؤ�س�سي 
البنك  ان  ال���س��الم��ي  ل��ل��ت��م���ي��ل 
الن�سانية  امل�����س��اري��ع  ب��ق���ة  ي��دع��م 
التي  امل�ساريع  خا�سة  ال��دول��ة  يف 
تتبناها م�ؤ�س�سات العمل اخلري 

والن�ساين يف البالد.
اب�ظبي  ب���ن���ك  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
له  ال�سالمي  للتم�يل  ال�طني 
هذه  م��ث��ل  يف  ع��دي��دة  م�ساهمات 
تنفذها  التي  الن�سانية  امل�ساريع 
م���ؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي������د اآل 
نهيان لالعمال الن�سانية وهيئة 
زايد  وم�ؤ�س�سة  الح��م��ر  ال��ه��الل 
لالعمال  ن��ه��ي��ان  ال  �سلطان  ب��ن 
وغرها  والن�����س��ان��ي��ة  اخل���ري���ة 
املجال  يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات  من 

ا�سحابها  مب��ن��ح  ب��ع��ده��ا  ال������زارة 
وتفا�سيل  م�عد  تت�سمن  ر�سالة 

ال�سيانة.
هذا  م���ا يف  اب�����رز  ان  واأو����س���ح���ت 
امل�سروع احلي�ي ه� درا�سة حالة 
وا�ستئجار  ل��ل��ي��ت��ي��م  م�����س��ك��ن  ك���ل 
م�����س��ك��ن اخ���ر ل���س��رت��ه ح��ت��ى تتم 
وتع�د  الكاملة  ال�سيانة  عملية 
ال����س���رة اىل م��ن��زل��ه��ا ال�����س��اب��ق .. 
امل�سروع  ه��ذا  اهمية  اإىل  م�سرة 
ي���ات���ي �سمن  ال������ذي  الن���������س����اين 

البالد  يف  اخ���رى  ه��ام��ة  م�ساريع 
وال����ت����ي ت����ت�����ىل ق����ي����ادة ال����دول����ة 
الف  ع�سرة  بناء  خا�سة  طرحها 
�ساحب  اخ����را  ب��ه��ا  ام���ر  م�سكن 
اآل  ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .

ورحبت مرمي ي��سف اهلي رئي�سة 
الت�سال اجلماهري والعالقات 
بتبني  ال��ه��الل  مب�سرف  ال��ع��ام��ة 
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد ال نهيان 
لالعمال الن�سانية لهذا امل�سروع 

الذي مي�س حاجة فئة  الن�ساين 
مهمة من املجتمع الماراتي.

يقدر  الهالل  م�سرف  ان  وقالت 
التي  الن�سانية  امل�����س��اري��ع  ك��ث��را 
داخل  خليفة  م���ؤ���س�����س��ة  تتبناها 
ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ح��ي��ث ان لها 
م�����س��اري��ع عديدة  ط���ي��ل يف  ب����اع 
امل�سرف  مت�س حياة املجتمع وان 
م�ستعد لدعم هذه امل�ساريع التي 
التي  امل���اط��ن��ني  خدمة  يف  ت�سب 
حتر�س عليها القيادة الر�سيدة .
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انطالق اأعمال قمة التكنولوجيا احلكومية يف اأبوظبي
•• ابوظبي-وام:

اأكد �سعادة الدكت�ر املهند�س علي حممد اخل�ري مدير عام هيئة الإمارات 
اإ�سدار �سهادات رقمية  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  اأن جناح دولة  لله�ية 
اله�ية  ال�سكاين وم�سروع بطاقة  ال�سجل  �سكانها من خالل نظام  لغالبية 
لتغدو  الطريق  الدولة وميهد  الإلكرتونية يف  التعامالت  تعزيز  ي�سهم يف 
حك�مة الإمارات من�ذجا يحتذى به عامليا يف ت�سخر التكن�ل�جيا املتقدمة 
خلدمة م�اطنيها واملقيمني على اأر�سها والرتقاء بن�عية وج�دة حياتهم.

وقال الدكت�ر اخل�ري يف كلمته التي افتتح بها قمة التكن�ل�جيا احلك�مية 
الإمارات  حك�مة  اإن  الي�م  اأب�ظبي  يف  فعالياتها  انطلقت  التي  اخلام�سة 
م�اطنيها  مع  التفاعل  تعزيز  نح�  واثقة  بخط�ات  امل�سي  على  حري�سة 
وطنية  ا�سرتاتيجية  ب��ن��اء  ع��رب  املت�سارعة  الرقمية  الت�����س��الت  ع�سر  يف 

الي�م حتديا رئي�سيا يتمثل يف قدرتها على تعزيز الرتابط يف اأنظمة م�ؤ�س�سات 
القطاع العام وتط�ير اأنظمة متقدمة لتاأكيد واإثبات ه�ية امل�ستفيدين من 
املائة من م�ساريع  85 يف  اأن  اإىل  خدماتها يف الف�ساء الإلكرتوين ..لفتا 
اأو جنحت ب�سكل  احلك�مة الإلكرتونية على م�ست�ى العامل باءت بالف�سل 
احلك�مة  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  الدرا�سات  من  العديد  وف��ق  يذكر  ل  يكاد 
الإم��ارات تعترب  اأن جتربة حك�مة  الدكت�ر اخل�ري  واأو�سح  الإلكرتونية. 
التكن�ل�جية  الأنظمة  على  العتماد  جم��ال  يف  التجارب  اأجن��ح  من  الي�م 
املتقدمة ك��سيلة لل��س�ل اإىل م�ستهدفاتها ال�سرتاتيجية والرتقاء باأدائها 
و�سلط  ال�سامل.  الإلكرتوين  للتح�ل  الالزمة  التحتية  البنية  ويف تط�ير 
الدكت�ر اخل�ري ال�س�ء يف ورقته على اجله�د التي تبذلها هيئة الإمارات 
احلك�مة  اأه��داف  وحتقيق  لدعم  الالزمة  التحتية  البنية  لتمكني  لله�ية 
الإلكرتونية الحتادية لدولة الإمارات وتعزيز م�ست�يات الثقة بالعمليات 

وال�ساملة لأبنائها من خالل اخلطة  امل�ستدامة  التنمية  متكاملة لتحقيق 
ال�سرتاتيجية للحك�مة الإلكرتونية 2012 -2014.

العمل  ملنظ�مة  التحتية  البنى  تط�ير  ت�ا�سل  الإم��ارات  دول��ة  اأن  واأ�ساف 
الإن�������س���ان حم�����را جل��م��ي��ع خ��ط��ط��ه��ا وم�ساريعها  ت�����س��ع  احل��ك���م��ي وه����ي 
الدول  م�ساف  يف  لتك�ن   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  اإط��ار  يف  ال�سرتاتيجية 

املتقدمة على م�ست�ى العامل يف غ�س�ن ال�سن�ات الثماين املقبلة.
اأكر من  الدكت�ر اخل�ري يف اجلل�سة الأوىل للقمة وبح�س�ر  وا�ستعر�س 
عمل  ورق��ة  احلك�مية  التكن�ل�جية  الأنظمة  يف  عاملي  متخ�س�س   100
بعن�ان  البنية التحتية لإدارة اله�ية يف دولة الإم��ارات ودوره��ا يف تط�ير 
احلك�مة  نح�  ال��ت��ح���ل  اأن  خاللها  اأك���د  واب��ت��ك��ارا  �سم�لية  اأك���ر  حك�مة 
م�ست�ى  على  ن�عية  نقلة  لإح���داث  عنها  غنى  ل  حاجة  ب��ات  الإلكرتونية 
الأنظمة احلك�مية يف العامل. واأ�سار اإىل اأن معظم حك�مات العامل ت�اجه 

الإلكرتونية. كما ت�سمنت م�ساركة الدكت�ر اخل�ري يف القمة تعريفا بعدد 
من امل�ساريع املبتكرة اجلاري تطبيقها حتت اإ�سراف هيئة الإمارات لله�ية 
قيمة  الأك��ر  البطاقة  وجعلها  اله�ية  بطاقة  ا�ستخدامات  نطاق  لت��سيع 
واأهمية يف الدولة ويف مقدمتها م�سروع اله�ية الرقمية من خالل مركز 
الت�سديق الإلكرتوين وم�سروع الربط الإلكرتوين بني م�ؤ�س�سات الدولة. 
وتهدف قمة التكن�ل�جيا احلك�مية اخلام�سة التي تقام على مدى ي�مني 
يف فندق �ساطئ روتانا باأب�ظبي حتت عن�ان احلك�مة الإلكرتونية املبدعة 
اإىل التعرف على التحديات التي ت�اجه احلك�مات لتجاوز الفج�ة الرقمية 

و�سبل تعزيز اخلدمات الإلكرتونية.
وينظم القمة م�ؤ�س�سة ذا وورلد ديفيل�مبنت ف�رم بال�سراكة ال�سرتاتيجية 
مع كل من مركز اأب�ظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعل�مات وهيئة تنظيم 

الت�سالت وجلنة تط�ير التكن�ل�جيا.
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�صرطة اأبوظبي تدرب ربات بيوت على الإ�صعافات الأولية يف منازلهن

اإىل املنازل واجلمعيات الن�سائية لتدريب  الإ�سعاف يق�م بزيارات ميدانية 
بالطرق  وتعريفهن  الإ�سعافات  والن�ساء عم�ما على مهارات  البي�ت  ربات 
ال�سحيحة يف التعامل مع الإ�سابات للحد من تفاقمها حلني و�س�ل �سيارة 

الإ�سعاف والطاقم الطبي. 

•• اأبوظبي-وام:

على  بي�ت  رب��ات  اأب�ظبي  ب�سرطة  العامة  وال�سالمة  الط�ارئ  اإدارة  درب��ت 
مببادئ  وتعريفهن  الإ���س��اب��ات  م��ع  والتعامل  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  اإج���راء 

الإ�سعافات.
وتنفذ الإدارة برنامج الإ�سعاف واملجتمع لل��س�ل اإىل ت�عية ربات البي�ت 
اأج��ل زي��ادة وعي املجتمع بال�سعافات الأولية وذلك  اأب�ظبي من  اإم��ارة  يف 
لتمكني الأف��راد من التدخل الإ�سعايف لأهمية ذلك خ�س��سا يف اأول ع�سر 

دقائق من بداية الإ�سابة.
يت�سمن  الربنامج  اإن  الإ�سعاف  ق�سم  رئي�س  امل��زروع��ي  بطي  الرائد  وق��ال 
احل�ادث  ع��الج  كيفية  ح���ل  البي�ت  لربات  عملية  وتدريبات  حما�سرات 
الب�سيطة  املنزل مثل احلروق  التي ت�سيب الأطفال يف  واحل��الت املر�سية 
ال�سلبة والنزيف  امل�اد  واجل��روح والختناق وارتفاع درجات احل��رارة وبلع 

والك�س�ر وكيفية اإجراء الإنعا�س القلبي الرئ�ي لكل الأعمار يف املنزل.
ال��ع��ام��الت يف  م��ن  ن�سائية  ي�سم عنا�سر  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  اأن فريق  وذك��ر 

�صمن مبادرات رئي�س الدولة

افتتاح ج�صر احلميدية يف عجمان جتريبيا اليوم

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة عمل حول �صبل تطوير �صيانة التخ�صري
•• اأبوظبي-وام:

اأب�ظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ���س��ارك��ت 
الفعاليات  م���ن  ع���دد  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
القيم  اإىل زرع  الهادفة  الت�ع�ية 
على  واحلفاظ  ال�سليمة  البيئية 
م�ساركة  وتعزيز  البيئة  عنا�سر 
الهدف  ه���ذا  حتقيق  يف  املجتمع 
يف اإط���ار اح��ت��ف��الت ال��دول��ة بي�م 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ط��ن��ي ال�����س��اد���س ع�سر 
حت���ت ���س��ع��ار  ال�����س��ح��راء تنب�س 
اإدارة احلدائق  . ونظمت  باحلياة 
واملتنزهات الرتفيهية ور�سة عمل 
�سيانة  لتط�ير  ال�سبيل  بعن�ان 
اب�ظبي  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��خ�����س��ر 
امل�سئ�لني  م���ن  ع����دد  ح�����س��ره��ا 
والفنني  واملهند�سني  وامل�ظفني 
واكد  البيئي.  بال�ساأن  واملهتمني 
املهند�س را�سد عبد اهلل الفال�سي 
واملتنزهات  احلدائق  اإدارة  مدير 
بيئتنا  اإنعا�س  اأهمية  الرتفيهية 
بكل  ال���ن���اب�������س���ة  ال�������س���ح���راوي���ة 

مق�مات احلياة.

الكرة  ���س��ط��ح  الأوك�����س��ج��ني ع��ل��ى 
امل��غ��ذي��ة للرتبة  الأر����س���ي���ة وه���ي 
اي���ج���اب���ي يف حركة  ت���اأث���ر  ول���ه���ا 
ال��ك��ت��ل ال��ه���ائ��ي��ة وح��م��اي��ة كافة 

املرافق احل�سرية.
بلدية  اأن  اإىل  ال��ف��ال���س��ي  واأ����س���ار 
اأ���س��ه��م��ت ب�سكل  م��دي��ن��ة اب���ظ��ب��ي 
عنا�سر  دع���م  وك��ب��ر يف  م��ب��ا���س��ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة م���ن خالل 
امل�ساريع  م���ن  ل��ل��ك��ث��ر  اجن���ازه���ا 
ا�ستهالك  خف�س  م�����س��روع  منها 
يف  املائة  يف   17 بن�سبة  الكهرباء 
الأع�ام الثالث املا�سية وم�سروع 
اإنتاج الكهرباء من م�سادر بديلة 
ح��ي��ث ي��ت��م اإن��ت��اج 1 يف امل��ائ��ة من 
من  �سن�يا  امل�ستخدم  ال��ك��ه��رب��اء 
بالطاقة  ال��ك��ه��رب��اء  ت�ليد  ن��ظ��ام 
�سطح  ع��ل��ى  امل��ت���اج��د  ال�سم�سية 
اإعادة  وم�����س��روع  الرئي�سي  املبنى 
طن   111 م����اي����ق����ارب  ت����دوي����ر 
يف  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  �سن�ي  كمعدل 
م��ب��اين ال��ب��ل��دي��ة وه���� م���ا يعادل 
40 يف املائة من جممل النفايات 

جه�د  ال���ف���ال����س���ي  وا����س���ت���ع���ر����س 
املحافظة على  اأج��ل  ال��دول��ة م��ن 
تربطنا  ال����ت����ي  احل����ي����ة  ال�������س���ل���ة 
الثقافية  ومب���رث��ات��ن��ا  مبا�سينا 
والجتماعية والرتقاء مب�ست�ى 
ال�عي البيئي وتط�ير ال�سراكات 
املجتمع  ����س���رائ���ح  خم��ت��ل��ف  م����ع 

لتط�ير م�سرة العمل البيئي.
اب�ظبي  مدينة  بلدية  اإن  وق���ال 
خم�سني  قبل  ن�ساأتها  منذ  عملت 
عاما على دعم جه�د ال�ستدامة 
ال�سحراوية من خالل  بيئتنا  يف 
يف  املختلفة  التخ�سر  م�ساريع 
وح�ل املدن وعلى ط�ل ال�س�ارع 

الداخلية واخلارجية.
الكثر  هنالك  لي�س  انه  واأ�ساف 
التي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال�������روات  م���ن 
فهي  النباتية  بالأغطية  ت��ق��ارن 
الت�ازن  اأهمية يف  الأكر  العامل 
البيئي للغالف احلي�ي واملجمع 
اأ�سعة ال�سم�س عن  الأكرب لطاقة 
طريق كتلتها احلي�ية اخل�سراء 
اأه�����م م�سادر  اح����د  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 

ا�ستهالك  خ��ف�����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
املياه بن�سبة 10 يف املائة وخف�س 
بن�سبة  الطباعة  ورق  ا�ستهالك 

42 يف املائة.
اإح���ي���اء هذه  اأن  ال��ف��ال���س��ي  واأك����د 
تعزيز  �����س����اأن����ه  م�����ن  امل���ن���ا����س���ب���ة 
م�ؤ�س�سات  ل����دى  امل����ب����ادرات  روح 
جتاه  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
الهتمام اجلاد بالق�سايا البيئية 
وكذلك الفردية منها واجلماعية 
ب���ني ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وان 
اإقامة هذه ال�ر�سة ياأتي كن�ساط 
ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اب���ظ��ب��ي �سمن 
بي�م  ال��دول��ة  احتفالت  فعاليات 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال���ط��ن��ي  البيئة 
رعاية  يف  امل�سئ�لية  روح  ت��ع��زي��ز 
مبا  وت��ط���ي��ره��ا  البيئة  وح��م��اي��ة 

يحقق ا�ستدامتها.
ال�ستار  عبد  الدكت�ر  وا�ستعر�س 
ت�سجر  خبر  امل�سهداين  �سالح 
اب�ظبي  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة  امل�����دن 
البيئية  الأه��م��ي��ة  حما�سرته  يف 
ومتنزهات  حل��دائ��ق  امل�ستحدثة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اأحمد جمعه الزعابي 
نائب وزير �س�ؤون الرئا�سة رئي�س 
�ساحب  م���ب���ادرات  متابعة  جل��ن��ة 
اآل  ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الأربعاء  الي�م  تفتتح  اللجنة  اأن 
ج�سر  ت��ط���ي��ر  م�����س��روع  جتريبيا 
تكلفة  ب��ل��غ��ت  ال�����ذي  احل��م��ي��دي��ة 
دره����م  م���ل���ي����ن   223 ت���ن���ف���ي���ذه 
وا�ستغرق تنفيذه ح�ايل عامني. 
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه يف ت�����س��ري��ح له 
ياأتي  امل�����س��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  ام�����س 
تنفيذا لت�جيهات �ساحب ال�سم� 
رفع  اإىل  الرامية  ال��دول��ة  رئي�س 
امل�ست�ى القت�سادي والجتماعي 
الأب  م���ن  ل��ل��م���اط��ن��ني ح��ر���س��ا 
وال����ق����ائ����د ع���ل���ى مت���ت���ع امل�����اط����ن 

�س�ئية.
ال��ع��م��ل يف  اأن ن��ط��اق   واأ����س���ار اإىل 
جمم�عة  اإن�����س��اء  �سمل  امل�����س��روع 
التي  والأن������ف������اق  اجل�������س����ر  م����ن 
ال���رب���ط بني  ت������ؤدي اإىل حت�����س��ني 
املذك�رة مبا ي�فر حركة  الطرق 
اإم����ارات  اإن�����س��ي��اب��ي��ة اإىل  م���روري���ة 
دب���ي وال�����س��ارق��ة وراأ�����س اخليمة. 
وق����ال م��ع��ال��ي��ه اإن م��ا ح��ظ��ي��ت به 
ال�سم�  �ساحب  مبادرات  م�ساريع 
رئي�س الدولة من م�ست�ى عال يف 
الأداء وامل�ا�سفات و�سمن الكلف 
املر�س�دة والتي مت تنفيذها وفقا 
ل��ل��ربام��ج ال��زم��ن��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لها 
املتابعة  اإىل  فيها  الف�سل  ي��ع���د 
احلثيثة والدعم الكبر من �سم� 
ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������زراء 
وزير �س�ؤون الرئا�سة الذي يقدم 

ت��سعة  امل�سروع  اأع��م��ال  ت�سمنت 
الطرق احلالية لت�سبح  وتط�ير 
ثالث م�سارات يف كل اجت��اه على 
الأقل وذلك يف مناطق الربط مع 
الطرق امل�ج�دة لت�سكل 12 حارة 
لطرق �سريعة مق�سمة لها اأكتاف 
ومف�س�لة  وداخ���ل���ي���ة  خ���ارج���ي���ة 
رفع  مت  كما  خر�سانية  ب��ح���اج��ز 
والت�سالت  املياه  �سبكات  كفاءة 
ال�اقعة  الأخ��������رى  واخل�����دم�����ات 
���س��م��ن ح�����رم ال���ط���ري���ق . وق����ال 
ما مييز  اأه��م  اإن  الزعابي  معايل 
هذا التقاطع ه� ا�ستخدام تقنيات 
حديثة لأول مره يف الدولة حيث 
الإن�ساء  بنظام  اجل�سر  اإن�ساء  مت 
كامل  حت���م���ي���ل  ومت  ال����ك����اب�����يل 
نظرا  كاب�يل  عم�د  على  اجل�سر 
ل��سع  امل�سم�حة  املنطقة  ل�سيق 
حديد  فيه  ا�ستخدم  الأ���س��ا���س��ات 

م�ست�يات  ب���اأع���ل���ى  وج����د  اأي���ن���م���ا 
اإن���ه نظر لأهمية  وق���ال  ال��رف��اه. 
م�قع تقاطع احلميدية ل�ق�عه 
عددا  ت��رب��ط  ح��ي���ي��ة  منطقة  يف 
م��ن امل��ن��اط��ق ال��داخ��ل��ي��ة يف اإم���ارة 
ع���ج���م���ان مب����ا ي���ح���ي���ط ب���ه���ا من 
الدولة  واإم�����ارات  رئي�سية  ط���رق 
الأخرى فقد اعترب تنفيذه خيارا 
يقدمه  مل��ا  بالنظر  ا�سرتاتيجيا 
مل�ستخدميه من حل جذري مل�سكلة 
الإزدح��ام املروري وملا يقدمه من 
كل  ع��ل��ى  ت�سهل  م���روري���ة  ح��ل���ل 
ل�جهتهم  ال��س�ل  م�ستخدميه 
اأن  ال��زع��اب��ي  واأ���س��اف  ي�سر.  بكل 
تقاطع  تط�ير  ت�سمن  امل�����س��روع 
يربط  ال���ذي  ال��ق��دمي  احلميدية 
بني �س�ارع ال�سيخ خليفة وال�سيخ 
مكت�م وال�سيخ زايد بحيث يك�ن 
اإ�سارات  ودون  ح��را  التقاطع  ه��ذا 

والأنفاق التالية يف هذا التقاطع 
ج�����س���ر عل�ية  �ستة  ن��ف��ذت  ح��ي��ث 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ان�������س���اب���ي���ة احل����رك����ات 
املرورية بجانب نفق رئي�سي لربط 
ال�سيخ  �سارعي  بني  امل��رور  حركة 
م��ك��ت���م وال�����س��ي��خ زاي�����د الحت����اد 
�سطحي  نفق  اإن�ساء  اإىل  ..اإ�سافة 
للربط بني �سارعي ال�سيخ مكت�م 
خم�سة  ب��ج��ان��ب  خليفة  وال�����س��ي��خ 
لتاأمني حركة مرور  م�ساة  اأنفاق 

امل�ساة بطريقة اآمنة. 
واأو���س��ح م��ع��ايل ال��زع��اب��ي اأن���ه قد 
روعي عند اإجراء درا�سات احلركة 
حجم  تنا�سب  للم�سروع  املرورية 
امل�سروع مع حجم املرور امل�ستقبلي 
املت�قع للعام 2030 يف كل اجتاه 
�سبكة  اأط�������ال  اأن  اإىل  واأ����س���ار   .
ال��ت��ق��اط��ع بلغت  ال���ط���رق يف ه���ذا 
ر16 كيل� م��رت حيث   5 ح����ايل 

الالزمة  وال��ت�����س��ه��ي��الت  ال���دع���م 
لإجنازها.. م�سرا اإىل اأن الدعم 
من  جميع  يفخر  م�ساريع  اأف���رز 
يف جلنة متابعة مبادرات �ساحب 
قد  ب��اأن��ه��ا  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سم� 
اأينما  مم���ي���زا  م��ع��ل��م��ا  اأ���س��ب��ح��ت 

وجدت . 
ج�سر  تقاطع  م�سروع  اأن  واأو�سح 
احلميدية يتك�ن من خم�سة اأذرع 
التالية.. الجتاهات  من  جتتمع 

م��دخ��ل اإم����ارة ع��ج��م��ان م��ن جهة 
ومدخل  ال��ق��ي���ي��ن  واأم  ال�����س��ارق��ة 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان م��ن ج��ه��ة طريق 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د ومركز 
التجاري  واحل��ي  عجمان  مدينة 
والك�رني�س.  ال��ت��ج��اري  وامل��ي��ن��اء 
ان�سيابية  ل�����س��م��ان  اإن���ه  واأ����س���اف 
الإ�سارات  م��ن  وخ��ل���ه��ا  احل��رك��ة 
اجل�س�ر  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ال�����س���ئ��ي��ة 

الت�سليح بكثافة اإ�سافة اإىل كثافة 
حديد الت�سليح فقد مت ا�ستخدام 
م�ا�سفات  يف  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
وطريقة �سب اخلر�سانة. واأ�ساف 
الإن����ارة  بنظم  امل�����س��روع مت��ي��ز  اأن 
ا�ستخدام  مت  ح��ي��ث  ف��ي��ه  امل��ت��ب��ع��ة 
التي  للطاقة  امل���ف��رة  امل�سابيح 
املائة من  40 يف  ح���ايل  �ست�فر 
اأن  عن  ف�سال  الطاقة  ا�ستهالك 
العمر الفرتا�سي لهذه امل�سابيح 
اأك��ر ب��اأرب��ع م��رات ع��ن امل�سابيح 
اأعمال  م���ن  ي��ق��ل��ل  امل���ع���ت���ادة مم���ا 
امل�ستقبلية..م�سرا  ال�����س��ي��ان��ة 
ن��ظ��ام حتكم  ت��رك��ي��ب  اأن���ه مت  اإىل 
للطاقة الكهربائية ميكن امل�سغل 
امل�ستهلكة  الطاقة  تخفي�س  من 
يف ال�����س��اع��ات امل��ت��اأخ��رة م��ن الليل 
مم����ا ي���رف���ع ن�����س��ب��ة ال���ت����ف���ر يف 

الطاقة.

ال���������س����ح����راوي حت�����ت ت�����اأث�����رات 
البيئية  وخ�����س��ائ�����س��ه��ا  م���ق��ع��ه��ا 
على  ال���ري���ادة  ل���ه  زال  ول  اح��ت��ل 
والدويل.  الإقليمي  ال�سعيدين 
امل�سهداين مراحل تنفيذ  وتناول 
التجميلية  ال�����زراع�����ة  م�������س���روع 
واأعمال �سيانة الأغطية النباتية 
وم�سببات ال�سعف العام يف حالة 
من��� ال��ن��ب��ات��ات وت���داب���ر حت�سني 
ال�سيانة وكيفية حتقيق  عمليات 

وم�ساجر املدينة املتن�عة واأثرها 
كافة مرافقها احل�سرية  يف رفد 
م�ستدامة  ح��ي��ات��ي��ة  مب���ق����م���ات 
الفرد  ون�ساط  ا�ستقرار  ل�سالح 

ودمي�مة عطاءه يف املجتمع.
واأك�����د اأن جن���اح دول����ة الإم������ارات 
ال����ع����رب����ي����ة امل����ت����ح����دة امل����م����ي����ز يف 
ع���م���ل���ي���ات ال���ت�������س���ج���ر وزي���������ادة 
ال��رق��ع��ة اخل�����س��راء داخ����ل املدن 
باملناخ  اأ�سال  املتاأثرة  والأرا���س��ي 

عمليات  م���ن  الأ����س���ا����س  ال���ه���دف 
اأن��ن��ا مع  ال��ت��خ�����س��ر. ول��ف��ت اإىل 
ك����ادرن���ا ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ح��اج��ة اىل 
تغر جذري جاد يف طبيعة اأدائنا 
عمل  كفريق  ل��الأع��م��ال  املتكامل 
بحيث يرقى اىل الت�افق احل�سي 
والتحالف احلي�ي مع متطلبات 
املحلية  بيئتنا  ظ���روف  حم�سلة 
املناخية  التغرات  ت�قعات  وم��ع 

يف املنطقة على وجه العم�م.

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�سارك�ه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
امل�دعة حتت رقم : 52322
با�سم : جي�يل�لرتا ليمتد

وعن�انه : دامي�ند برايت هاو�س ، اي�يل لني ، وي�ست فارلني ، 
ميد�ست�ن ، كنت ، ام ئي15  اأو ان جي ، اإجنلرتا.

بتاريخ : 20 �سبتمرب 2003 امل�سجلة حتت رقم : 42273  
الفئة : 3

املنتجات : التنظيف ، التلميع ، احلك ، الت�س�ميع ، التنظيفات بال�س�امب� ، م�س�تح�سرات الك�س�ط ، امل�س�تح�سرات 
 ، للمركبات  واخلارجي  الداخلي  البال�س�تيك  ولفينيل  املطلية  ولال�س�طح  واملعدن  واملطاط  للكروم  ال�اقية 

م�س�تح�سرات حلماية الأقم�س�ة وال�س�جاد واجللد .
ال�سرتاطات

انتهاء احلماية يف :2013/03/29  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات 
وحتى تاريخ : 2023/03/29

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709

EAT 12439

بنك امل�صرق )�س.م.ع(
دعوة اإىل م�صاهمي بنك امل�صرق )�س.م.ع(
حل�صور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية

اإدارة بنك امل�سرق )���س.م.ع( دع�ة ال�سادة امل�ساهمني حل�س�ر اجتماع اجلمعية العم�مية  ي�سر جمل�س 
العادية للبنك املقرر عقده يف مقر املركز الرئي�سي للبنك ، يف اإمارة دبي يف متام ال�ساعة اخلام�سة من 

م�ساء ي�م الثالثاء امل�افق 2013/2/26م وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�سنة  خ��الل  امل���ايل  وم��رك��زه  البنك  ن�ساط  ع��ن  الإدارة  جمل�س  تقرير  �سماع   -1

2012/12/31م ، وتقرير مراجعي احل�سابات والت�سديق عليهما.
2- مناق�سة ميزانية البنك وح�ساب الأرباح واخل�سائر والت�سديق عليهما.

3- النظر يف مقرتح جمل�س الإدارة ب�ساأن ت�زيع الأرباح ، ب�اقع 38% من راأ�س املال نقدا.
املنتهية يف  املالية  ال�سنة  امل�س�ؤولية عن  اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراجعي احل�سابات من  اإب��راء ذمة   -4

.2012/12/31
5- تعيني مراجعي احل�سابات لل�سنة املالية 2013 ، وحتديد بدل اأتعابهم.

6- اإجازة قرار جمل�س الإدارة امل�ؤرخ يف 2013/2/3م فيما يتعلق بتعيني ال�سيد/را�سد �سيف الغرير ع�س�اً 
يف جمل�س الإدارة بدًل من الع�س� امل�ستقيل ماجد �سيف الغرير وفقاً لحكام عقد التاأ�سي�س والنظام 

الأ�سا�سي وقان�ن ال�سركات.
مالحظات:

ال�كيل من  يك�ن  اأن  باأنه ل يج�ز  ، علما  الجتماع  ي�كل غره حل�س�ر  اأن  لكل م�ساهم  اول: يج�ز 
اأع�ساء جمل�س الإدارة ويف جميع الأح�ال - باإ�ستثناء الأ�سخا�س العتباريني - ل يج�ز اأن يزيد عدد 

الأ�سهم التي يحملها النائب بهذه ال�سفة عن 5% من اأ�سهم راأ�س مال البنك.
امل�افق  الإثنني  ي���م  يف  كما  البنك  م�ساهمي  �سجالت  يف  امل�سجلني  البنك  اأ�سهم  مالك�  يعترب  ثانيا: 
2013/2/25م هم اأ�سحاب احلق يف احل�س�ر والت�س�يت يف اجلمعية العم�مية ، اأما مالك� اأ�سهم البنك 
امل�سجل�ن يف �سجالت البنك ي�م الأحد امل�افق 2013/3/10م هم الذين ي�ستحق�ن ت�زيعات الأرباح عن 

ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31.
ثالثا: ميكن للم�ساهمني الطالع على البيانات املالية لل�سركة من خالل امل�قع اللكرتوين ل�س�ق دبي 

املايل.
رابعا: يف حالة عدم اكتمال الن�ساب القان�ين يف الجتماع الأول فاإنه �سيتم عقد الجتماع الثاين بتاريخ 

2013/3/26 يف نف�س املكان والزمان.
راجني التكرم باحل�س�ر يف امل�عد املحدد

جمل�س االإدارة
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•• دبي – الفجر:

النعيمي  م�����س��ب��ح  حم���م���د  رح�����ب 
ملجم�عة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
رئي�س   ، للتم�يل  م�����ارد  ���س��رك��ات 
الإم�������ارات  م��ع��ه��د  اإدارة  جم��ل�����س 
واملالية  امل�����س��رف��ي��ة  ل���ل���درا����س���ات 
بال�سارقة ، بتقدمي كافة امل�ساهمات 
 ، دب���ي  مل�ست�سفى  امل��م��ك��ن  وال���دع���م 
لتقدمي  املجم�عة  ا�ستعداد  مبديا 
، ف�ر  امل��ادي واملعن�ي  الدعم  كافة 
البدء يف تنفيذ م�سروع اإن�ساء مركز 
 ، ال�سرطان  مر�س  لأبحاث  وطني 
لر�سد جميع حالت الإ�سابة بهذا 

املر�س وحتليلها.
ج����اء ذل����ك خ����الل ق���ي���ام وف����د من 
م�اطني جمم�عة م�ارد للتم�يل 
ظهر  النعيمي  حممد  يتقدمهم   ،
دبي  مل�ست�سفى  ب��زي��ارة  الأول  اأم�س 
فعاليات  يف  م����ارد  م��ن  م�ساركة   ،
وامل�افق   ، لل�سرطان  العاملي  الي�م 
الث���ن���ني 4 ف���رباي���ر وق����د ك����ان يف 
الرزاق  عبد  ال��دك��ت���ر  ا�ستقبالهم 
املدين مدير امل�ست�سفى ، والدكت�رة 

الأورام  ق�سم  رئي�س  داوود  �ساهينة 
ال�سرطانية مرحبني بهذه املبادرة 
، التي اأثلجت قل�ب املر�سى خالل 
اجل���ل��ة ال��ت��ي ق��ام بها وف��د م�ارد 
لهم ، وتاأكيد النعيمي على اأن تلك 
باأهمية  منهم  اإمياناً  تاأتي  الزيارة 
الدعم املعن�ي ملر�سانا ، وما له من 
النف�سي  ال�سغط  تخفيف  يف  اأث���ر 
منهم  تعبراً  وك��ذا  امل��ر���س��ى،  على 
يف  وبجانبهم  بهم  مهتم�ن  باأنهم 
ال�سفاء  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ني  حم��ن��ت��ه��م، 

العاجل واأ�سار النعيمي اإىل اأهمية 
ال�سراكة املجتمعية  تعزيز وتفعيل 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ب���ني م���ؤ���س�����س��ات 
 ، ال�طني والقطاع �سبه احلك�مي 
للم�ؤ�س�سات العالجية وامل�ست�سفيات 
وتقدمي  ال�سحي  ال��دع��م  وم��راك��ز 
تقديرا   ، املمكنة  امل�ساعدات  كافة 
امل�ؤ�س�سات  ت��ل��ك  ب��ه  ت��ق���م  مل��ا  منها 
وم��الئ��ك��ة ال��رح��م��ة بها م��ن جه�د 
ورعايتهم  املر�سى  لعالج  م�سنية 
، وكذلك كافة امل�ؤ�س�سات اخلدمية 

مفه�م  تر�سيخ  ب��ه��دف  املجتمعية 
التط�ع يف نف��س �سباب امل�اطنني 
. وم����ن ج��ه��ت��ه ثمن  وامل�����اط����ن����ات 
ال��رزاق املدين مدير  الدكت�ر عبد 
الإن�سانية،  املبادرة  هذه  امل�ست�سفى 
جمم�عة  وم�سئ�يل  م�ظفي  من 
ورئي�سهم  للتم�يل  م���ارد  �سركات 
التنفيذي، انطالقا من م�سئ�ليتها 
واملجتمع،  ال�طن  جتاه  املجتمعية 
الدولة  ق���ي���ادات  اأن  ع��ل��ى  م����ؤك���دا 
ياأل�ن  ل  اهلل  حفظهم  وح��ك��ام��ه��ا 

ال�سحية  الرعاية  ت�فر  جهدا يف 
ال��ك��ام��ل��ة مل��ر���س��ى ال�����س��رط��ان �س�اء 
داخل الدولة اأو خارجها ، وكذلك 
حتقيق  نح�  التدابر  كافة  اتخاذ 
يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  ه��دف 
احلد من ال�فيات املبكرة الناجمة 
عن الأمرا�س غر ال�سارية بن�سبة 
2025، معربا  عام  بحل�ل   %25
اإن�ساء  ق��ري��ب��ا  ي���رى  اأن  اأم���ل���ه  ع���ن 
مركز لالأبحاث على م�ست�ى دول 
يدر�س  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

اأمرا�س الدم والأورام ال�راثية .
ك��م��ا ث��م��ن ال��دك��ت���ر امل����دين جه�د 
الأورام  ب��ق�����س��م  ال��ع��ام��ل��ني  ك���اف���ة 
ال�سرطانية بامل�ست�سفى، ملا يق�م�ن 
واإ�سراف على كافة  به من متابعة 
احلالت على مدار ال�ساعة، م�سرا 
�سن�ية  خطة  للم�ست�سفى  اأن  اإىل 
عالجية ترتكز على �سفاء من 20 
اإىل 30 طفاًل من مر�سى �سرطان 
اأعمارهم  تراوح  »الل�كيميا«،  الدم 
اأن  مبيناً  ع��ام��اً،  و22  �سنتني  بني 
ن�سبة ال�سفاء من هذا املر�س ت�سل 
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•• دبي-وام:

التي تنظمها حك�مة دولة  القمة احلك�مية  ت�سع 
الإدارة  اأجندتها..تط�ير  حم��اور  �سمن  الإم���ارات 
واخلدمات احلك�مية وحتقيق النتائج الإيجابية يف 
العمل احلك�مي يف مقدمة اهتماماتها وعمدت اإىل 
مبا�سرة  وتفاعلية  نقا�سية  ح�ارية  جل�سات  اختيار 
ال�سخ�سيات  كبار  جتمع بني متحدثيها نخبة من 
وال���زراء وامل�س�ؤولني احلك�ميني من دول املنطقة 
والعامل..اإ�سافة اإىل نخبة من اخلرباء واملفكرين. 
وت�سكل القمة التي تعقد يف دبي ي�مي 11 و 12 من 
�سهر فرباير اجلاري من خالل اأجندتها الن�عية..

حيث  احلك�مية  الإدارة  جمال  يف  حقيقية  اإ�سافة 
دولة  يف  املتميزة  ال��ت��ج��ارب  ا�ستعرا�س  على  تعمل 
الإم����ارات وال��ع��امل اإ���س��اف��ة اإىل ع��دد م��ن التجارب 
الكندية  التجربة  مقدمتها  ويف  ال��رائ��دة  الدولية 
والربازيلية  والأ�سرتالية  والدمناركية  والك�رية 
على  اأي�����س��ا  ت��رك��ز  متميزة..فيما  اأخ���رى  وجت���ارب 
املهمة  امللفات  من  تعترب  التي  احلي�ية  القطاعات 
الإدارة  وال��ت��ج��دي��د يف  الب��ت��ك��ار  اإىل  وال��ت��ي حت��ت��اج 
املطل�ب  التقدم  حتقيق  من  ميكن  مبا  احلك�مية 
نح� امل�ستقبل وي�سهم بتحقيق ال�ستفادة الق�س�ى 
وت�ستمل  ال��ع��رب��ي��ة.  امل��ن��ط��ق��ة  امل��ع��رف��ة يف  وت��ع��م��ي��م 
اجل��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ل��ل��ق��م��ة ع��ل��ى م����دى ي�مني 
حماور مهمة تطرح م��س�عات مت�س ب�سكل كبر 
احتياجات امل�اطن من الإدارات احلك�مية املختلفة 
لت�سكل من�سة  الرقي باخلدمات وج�دتها  و طرق 
من  ميكن  ومبا  واملعارف  اخل��ربات  لتبادل  مثالية 
يف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  ب��ني  البناء  الت�ا�سل  حتقيق 
القمة ومتكني اجلميع من حتقيق الريادة يف تقدمي 
اخلدمات احلك�مية. وتنظم ور�سة يف الي�م ال�سابق 
مع  بالتعاون  للقمة  الر�سمية  الفعاليات  لإنطالق 
جائزة الأمم املتحدة لالإدارة العامة ح�ل التمييز 
ومكافاأة الإبتكار يف الإدارة العامة التي تتناول تعزيز 
ونقل وتبني البتكارات يف العامل العربي. وتهدف 
للخدمة  املتحدة  الأمم  بج�ائز  للتعريف  ال�ر�سة 
للتميز يف  دويل  تقدير  اأرق��ى  تعد  التي  احلك�مية 
اجلهات  لت�سجيع  تهدف  احلك�مية..كما  اخلدمة 
احلك�مية الحتادية واملحلية يف دولة المارات على 
ي�ؤهلها  ب�سكل  بخدماتها  والرت��ق��اء  اأدائها  تط�ير 
وغرها  اجلائزة  بهذه  والف�ز  للم�ساركة  بجدارة 

اخلدمات  لت�سعب  ون��ظ��را  ال��ع��امل��ي��ة.  اجل���ائ��ز  م��ن 
التي تقدم يف القطاعات املختلفة..فقد  احلك�مية 
اأخذ بعني العتبار الرتكيز على جذب ال�سخ�سيات 
ال���ق���ط���اع���ات وبحث  ال��ف��اع��ل��ة يف ع����دد ك��ب��ر م���ن 
ال��سع الراهن والآفاق امل�ستقبلية لهذه اخلدمات 
هذا  يف  وفاعلة  عملية  تعاون  �سيغ  اإىل  وال��س�ل 
امل��ج��ال..ت�����س��ه��م يف ت���ف��ر م��رج��ع اإق��ل��ي��م��ي معتمد 
يف جم��ال ج���دة اخل��دم��ات احلك�مية وال��رق��ي بها 
بامل�ست�ى الذي يقارب امل�ست�يات العاملية املتط�رة.. 
كما حر�ست القمة على ا�ستقطاب �سخ�سيات فاعلة 
لعر�س عدد من التجارب والنماذج املتميزة عامليا. 
خاللها  ي�سلط  جل�سة  للقمة  الأول  الي�م  وي�سهد 
اخلدمات  يف  ودب��ي  اأب�ظبي  جتربتي  على  ال�س�ء 
كبرا  تط�را  ت�سهد  عاملية  ملدن  كنماذج  احلك�مية 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة يتحدث  يف جم���ال 
رئي�س  الطاير  مطر  املهند�س  �سعادة  من  كل  فيها 
الطرق  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
دب��ي.. يف  التنفيذي  املجل�س  وع�س�  وامل���ا���س��الت 
ك��م��ا ي��ت��ح��دث فيها ���س��ع��ادة ف���الح الأح��ب��اب��ي املدير 
العام ملجل�س اأب�ظبي للتخطيط العمراين. وحتت 
عن�ان الإعالم الجتماعي كاأداة حك�مية للت�ا�سل 
مع املتعاملني والذي �سهد خالل ال�سن�ات املا�سية 
مع  للت�ا�سل  احلك�مات  من  ملح�ظا  ا�ستخداما 
يتحدث  ال��ت��ي  الثانية  اجلل�سة  امل���اط��ن��ني..ت��ن��ظ��م 
لكلية  التنفيذي  الرئي�س  ل�تاه  طارق  �سعادة  فيها 
دبي لالإدارة احلك�مية من الإمارات و كري�س فاين 
التكن�ل�جيا  التنفيذي لالبتكار وتط�ير  الرئي�س 
املتحدة الإمركية  ال�ليات  الدويل من  البنك  يف 
واأندريا دي ماي� نائب رئي�س �سركة جارترن. ويظل 
الت�ا�سل مع امل�ستقبل وبحث �سيناري�هات حتقيق 
لتكن�ل�جيا  الأمثل  والإ�ستخدام  فعالية اخلدمات 
فيها  يتحدث  و  اأي�سا  القمة  يف  حا�سرا  املعل�مات 
خرباء دولي�ن هم برينت�ن كافني املدير التنفيذي 
وجيف  املجتمعية  لالبتكارات  الأ���س��رتايل  للمعهد 
ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  التنفيذي من  الرئي�س  م�جلان 
اململكة  اأي��ه يف  اإ���س  اإي  اإن  والفن�ن  العل�م  لتقنيات 
املتحدة واآرون مانيام رئي�س مركز تط�ير ال�سيا�سات 
مع  مبتكرة  �سراكات  م�سمى  وحت��ت  �سنغاف�رة.  يف 
القطاع اخلا�س خلدمات حك�مية اأف�سل..يتحدث 
العمل عن جتربة وزارة  معايل �سقر غبا�س وزي��ر 
العمل يف ت�فر خدمات متميزة ذات ج�دة عالية يف 

مراكز ت�سهيل واأهمية تفعيل ال�سراكات املبتكرة مع 
القطاع اخلا�س ومدى اأثرها على كفاءة اخلدمات 
احلك�مية وج�دتها. ويربز الهتمام ببناء الثقافة 
الذي يق�م  وال��دور  القطاع احلك�مي  اخلدمية يف 
الت�ا�سل  يعد نقطة  والذي  امل�ظف احلك�مي  بها 
اأعمال  كاأول�ية على ج��دول   .. امل�اطن  الأوىل مع 
جرانت  بها  اخلا�سة  اجلل�سة  يف  ويتحدث  القمة 
اإدارة   - ل��ل��خ��دم��ات  امل�����س��اع��د  ال����زي���ر  ت��ي��د���س���ي��ل 
اأ�سرتاليا  يف  �سنرتلينك  يف  الإجتماعية  اخلدمات 
وج����اي ج������ردن امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ع��ه��د خدمات 
الأج����ن����دة م��س�ع  وت���ط���رح  ك���ن���دا.  امل����اط���ن���ني يف 
اخلدمات  لتح�سني  ال��ع��م��ل��ي��ة  والأدوات  الب��ت��ك��ار 
امل��س�ع وعرب جل�سة ح�ارية  احلك�مية و يناق�س 
خ��ا���س��ة م��ع��ايل ج���ه��ر ري���زيف ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
هارفارد  جامعة  يف  احلك�مي  لالبتكار  اأ���س  ملركز 
�سابقا و م�ست�سار رئي�س وزراء بنجالد�س وي�ساركه 
م�س�ؤولة  األ��ب��رت��ي  اأدري���ان���ا  ال��دك��ت���رة  اجلل�سة  يف 
العامة لدى برنامج البتكار يف  احل�كمة والإدارة 
املتحدة وج�رج قديفه  الإدارة احلك�مية يف الأمم 
نائب الرئي�س التنفيذي يف �سركة هي�ليت بيكارد. 
التنفيذي  الرئي�س  األ��رت  رول��ف  الدكت�ر  ويتحدث 
التعاون  منظمة  يف  الإداري  والتط�ير  للح�كمة 
مف��س  ب��ري��ج��ز  لينيل  و  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����س��ادي 
الدكت�ر  و  اأ���س��رتال��ي��ا  يف  �سابقا  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات 
ملنطقة  امليزانية  م�س�ؤولني  رئي�س  بليكز  م��ارت��ني 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف منظمة التعاون 
املختلفة  النماذج  �سبل  والتنمية..عن  القت�سادي 
امل�ؤ�س�سي  والتكامل  والتن�سيق  اخل��دم��ات  لت�فر 
حتقق  اىل  و�س�ل  للم�ارد  الكف�ؤة  الإدارة  ل�سمان 
اأهداف وت�قعات امل�اطنني فيما يتعلق باخلدمات. 
كما �ستك�ن هناك جل�سة ح�ل كيفية قيا�س التنمية 
�سبكة  رئي�سة  بليك  جنيفر  م��ن  ك��ل  فيها  يتحدث 
العاملي  القت�سادي  املنتدى  يف  العاملية  التناف�سية 
وروجينا ب�رياين رئي�سة قيا�س التط�ير يف منظمة 

التعاون الإقت�سادي والتنمية.
وحت��ر���س ال��ق��م��ة يف ج���دول اأع��م��ال��ه��ا ع��ل��ى عر�س 
التجارب الدولية الناجحة واملتميزة يف هذا املجال 
واخلربات  املعارف  لتبادل  حقيقية  فر�سة  لت�سكل 
من  وال�سلبية  الإيجابية  اجل���ان��ب  على  والتعرف 
جتربة  و�ستعر�س  حية  من���اذج  ا�ستعرا�س  خ��الل 
�سنغاف�رة حيث يتحدث فيها الدكت�ر �سان �س�ون 

�سني الأ�ستاذ يف مركز نانياجن لالإدارة العامة ووزير 
�سابق ل�زارات التعليم وال�سحة وع�س� برملان �سابق 
والدكت�ر وي� ووي اأ�ستاذ م�ساعد يف مركز نانياجن 
لالإدارة العامة والدكت�ر ي� وينك�ان اأ�ستاذ م�ساعد 
العامة. وي�ستعر�س جتربة  ل��الإدارة  نانياجن  مركز 
الدولية  ال�س�ؤون  الدمنارك يي ج�يي واجن مدير 
مدير  جاك�ب�س�ن  وت���م��ا���س  الأمت��ت��ة  م�ؤ�س�سة  يف 
و�سيد�سل  ك�بنهاجن  بلدية  يف  امل�اطنني  خدمات 
ال��ع��م��دة يف  اأول يف م��ك��ت��ب  ���س��ك���ف��ب���رج م�����س��ت�����س��ار 
التجربة  يتحدث يف  فريديريكزبرج..فيما  بلدية 
الكندية ريت�سارد �ستيل نائب ال�زير ل�سرتاتيجية 
ت��ق��دمي اخل���دم���ات وت��ط���ي��ر الأع���م���ال يف خدمات 
اأونتاري� و �سعادة �سريل في�سر املدير العام الأول 
و ج��اي ج�ردن  لإدارة اخل��دم��ات يف خ��دم��ات كندا 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ع��ه��د اخل���دم���ات امل��رت��ك��زة على 
امل�اطنني..فيما يقدم التجربة الأ�سرتالية كل من 
جرانت تيد�س�يل الرئي�س التنفيذي ل�سينرتلينك 
و ب�ل مكني م�س�ؤول اخلدمات جلن�ب ك�ينزلند 
يف  للخدمات  الإقليمي  امل�����س���ؤول  �سيذر  تري�سي  و 
ي�ستعر�س  اجل��دي��دة..ف��ي��م��ا  وي��ل��ز  ج��ن���ب  منطقة 
كي�ينج  �ساجن  من  كل  اجلن�بية  الك�رية  التجربة 
- ���س���ن امل��دي��ر ال��ع��ام ل��دائ��رة الب�سائع ال��دول��ي��ة و 
لتكن�ل�جيا  العمدة  نائب  �س�جن   - ج���جن  ه���اجن 
حك�مة  يف  التنفيذي  املعل�مات  ورئي�س  املعل�مات 
املدير  ب��ي���ي��ن��ج-ج��ني  ك������اك  و  ����س���ي����ؤول  م��دي��ن��ة 
العامة  الإدارة  املعل�مات يف وزارة  التنفيذي لإدارة 
الفاعلة  ال��ن��م��اذج  ع��ر���س  القمة  وتختتم  والأم����ن. 
باحلديث عن التجربة الربازيلية من خالل جل�سة 
ت��ب��ني ال���ري���ادة يف حت�����س��ني ج�����دة احل��ي��اة مل�اطني 
فيها  يتحدث  فيما  اقت�سادها  وتناف�سية  الربازيل 
ال��دك��ت���ر ل���ي��ز األ��ب��رت��� دو����س ���س��ان��ت������س م�ساعد 
رئا�سة  يف  ال�����س��ي��ا���س��ات  وم��ت��اب��ع��ة  للتحليل  ال���زي��ر 
كافالكانتي  ���س��ك��ي��ل��زا  ب��ي��ان���ر  ال��دك��ت���ر  و  ال���دول���ة 
اأندريه  والدكت�ر  يف  جي  اإف  ملعهد  ال��دويل  املدير 
فيكت�ر بارنت�سي- الرئي�س التنفيذي ملكتب مينا�س 
جراي�س لالأول�يات ال�سرتاتيجية. ويحفل الي�م 
باهتمام  حتظى  التي  بامل��س�عات  للقمة  ال��ث��اين 
عن  بجل�سة  اأعمالها  وت�ستهل  كبر  واإقليمي  دويل 
فيها  ويتحدث  الإم����ارات  يف  احلك�مية  اخل��دم��ات 
معايل  ك��ل  ح����اري���ة  تفاعلية  جل�سة  خ���الل  وم���ن 
ال�س�ؤون  وزي�����رة  ال���روم���ي  خ��ل��ف��ان  م����رمي حم��م��د 

الجتماعية ومعايل حميد حممد عبيد القطامي 
وزير الرتبية والتعليم ومعايل عبدالرحمن حممد 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  الع�ي�س 
وزارية  ح����ار  جل�سة  ويف  ب��الإن��اب��ة.  ال�سحة  وزي���ر 
العامة  ل��الإدارة  املتحدة  الأمم  �سبكة  مع  بالتعاون 
ال��ت��اب��ع��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ي��ت��ح��دث ك��ل م��ن معايل 
عبدالعظيم كروج ال�زير املنتدب املكلف بال�ظيفة 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  الإدارة  وحت��دي��ث  ال��ع��م���م��ي��ة 
العام  ومعايل الدكت�ر مدينة بنتي حممد الأمني 
ماليزيا  يف  والبتكار  والتكن�ل�جيا  العل�م  ل���زارة 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  القائد  حممد  و�سعادة 
يف  جتاربهم  عن  الإلكرتونية  للحك�مة  البحرين 
ت�فرها  وكيفية  اخلدمات  وج���دة  كفاءة  حت�سني 
وتت�سمن  امل����اط���ن���ني.  اح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي  ب�����س��ك��ل 
الأجندة ور�س عمل ح�ل اأف�سل املمار�سات العاملية 
يف تط�ير اخلدمات احلك�مية والتي فازت بج�ائز 
الأمم املتحدة لالإدارة العامة حتت عن�ان البتكار 
يف تب�سيط الإجراءات الإدارية وحتديث الت�سريعات 
ذات ال�سلة و�س�ل اإىل الفعالية يف تقدمي اخلدمة 
يتحدث فيها اأورييل ماركيز كارازك� اأمني اخلدمة 
امل��دن��ي��ة ���س��اب��ق��ا م��ن امل��ك�����س��ي��ك. وح�����ل الب��ت��ك��ار يف 
اخلدمات الإلكرتونية يتحدث من ك�ريا اجلن�بية 
اإدارة  الرئي�س يف  كل من جي�جن مني - �سن نائب 
العامة  الإدارة  وزارة  يف  الل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
بروفي�س�ر  كيم  �س�ب  بي�ج  والربوفي�س�ر  والأم��ن 
يف ج��ام��ع��ة ���س��ي���ؤول..ك��م��ا ي��ت��ح��دث ك��ل م��ن دكت�ر 
هروي�سي كاوا�سيما وكيني�سرو يامادا عن جتربة 
احل�كمة  البتكار يف  اليابان عن  �ساجا يف  حك�مة 
مناذج  وال�سراكات  ال�سبكات  خ��الل  من  احلك�مية 
وحتتل  الإم��ارات��ي��ة.  التجربة  م��ن  مم��ي��زة  وطنية 
دولة  يف  ال��رائ��دة  ال�طنية  وال��ت��ج��ارب  الجن����ازات 
المارات حيزا مهما على جدول اأعمال القمة من 
خالل عدد من اجلل�سات التفاعلية ح�ل اخلدمات 
احلك�مية يف الإمارات..يتم تناولها يف ور�س عمل 
احلك�مية  اخل���دم���ات  ت��ط���ي��ر  جت��رب��ة  ت�ستعر�س 
يف اإم���ارات���ي اأب���ظ��ب��ي ودب���ي وب���ج��ه خ��ا���س ودولة 
الإم��ارات العربية املتحدة عم�ما حيث يتحدث يف 
جل�سة احلك�مة الحتادية كل من ح�سة ب�حميد 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لتط�ير ال��ق��ط��اع احل��ك���م��ي يف 
مكتب رئا�سة جمل�س ال�زراء ب�زارة �س�ؤون جمل�س 
ال�������زراء وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي اجل��ه��ات الحت���ادي���ة . 

احلك�مية  اخل��دم��ات  تط�ير  جتربة  عر�س  ويتم 
واملخرجات  املتعاملني  جتربة  وقيا�س  اأب�ظبي  يف 
الفئات  املتعاملني يف  ر�سا  الرئي�سية عن حمركات 
اخلدمية املختلفة اإ�سافة لعر�س من�ذج اخلدمات 
اأب���ظ��ب��ي وت��دع��ي��م اجلل�سة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي حل��ك���م��ة 
اأر���س ال�اقع من جهات خمتلفة يف  مبمار�سات من 
ك��ل من  يتحدث يف اجلل�سة  اأب���ظ��ب��ي..ف��ي��م��ا  اإم����ارة 
يا�سر النقبي مدير مكتب برنامج اأب�ظبي للتميز يف 
الكتبي  التنفيذي وخليفة  للمجل�س  العامة  الأمانة 
اأب�ظبي  �سركة  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  نائب 
امل��ن�����س���ري املدير  ال�����س��ح��ي��ة وخ��ل��ي��ف��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
التنفيذي لقطاع خدمات املدن و�س�احيها يف بلدية 
م�ست�سار  النيادي  �سعيد  وحممد  الغربية  املنطقة 
يف  امل�ؤ�س�سي  والتط�ير  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
جل�سة  يف  يناق�س  كما  ال���س��ري��ة.  التنمية  م�ؤ�س�سة 
من�ذج دبي للخدمة املتميزة كل من اإميان ال�س�يدي 
مدير مركز من���ذج دب��ي وع��دد م��ن ق��ادة التح�سني 
ال�����س���ء يف  وي�سلط  دب���ي.  اجل��ه��ات احلك�مية يف  يف 
القمة على مناذج التميز احلك�مي يف الإمارات التي 
تعترب اإحدى التجارب الرائدة يف تط�ير اخلدمات 
احلك�مية من خالل م�ؤ�س�سية العمل وتط�ير اآليات 
حت�سني كفاءة وفاعلية الأداء امل�ؤ�س�سي..وي�ستعر�س 
لربنامج  العام  املن�سق  ن�سرات  اأحمد  النماذج  هذه 
دبي لالأداء احلك�مي املتميز و ح�سة ب�حميد املن�سق 
العام لربنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلك�مي ويا�سر 
النقبي و �سعادة الدكت�ر حممد عبد اللطيف مدير 
عام برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلك�مي و�سلطان 
للخدمة  ع��ج��م��ان  ل��ن��م���ذج  ال��ع��ام  املن�سق  ال��رم��ي��ث��ي 
اأن القمة احلك�مية التي  احلك�مية املتميزة. يذكر 
وعربية  اإم��ارات��ي��ة  �سخ�سية  األ��ف��ي  نح�  بها  ي�سارك 
ن�عه  م��ن  الأك���رب  احلك�مي  احل��دث  تعترب  وعاملية 
على م�ست�ى املنطقة من حيث ن�ع وعدد احل�س�ر 
اإق��ل��ي��م��ي م��ن ن�عه  اأول م��ن��رب  وامل�����س��ارك��ات وب��اأن��ه��ا 
ال��ق��ي��ادات و���س��ن��اع القرار  ال��ن��خ��ب م��ن  يجمع ه���ذه 
واملتخ�س�سني من ال�طن العربي والعامل ليناق�س�ا 
املتزايدة  املتعاملني  متطلبات  لتلبية  ال�سبل  اأف�سل 
مما  املت�سارعة  املتغرات  ت�س�دها  عاملية  بيئة  �سمن 
ل�سمان  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  ق��درات  تعزيز  يحتم 
اأ�ساليب  وابتكار  اخلدمات  من  عالية  ن�عية  ت�فر 
ج���دي���دة يف ت��ط���ي��ر ال��ع��م��ل احل��ك���م��ي مب���ا يحقق 

الريادة امللبية للطم�حات.

القمـــة احلكـــوميـــة يف الـــدولـــة تعتمــــد اأجنـــدة اأعمـــــال تفاعليــــــــة

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:  

املخدرات  مكافحة  ادارة  مدير  كبنت  ابراهيم  العقيد  ق��ال 
ب�سرطة راأ�س اخليمة ان جرائم املخدرات �سهدت العام امل�سي 
بفاق  اأي  قبله  ال���ذي  ال��ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة  انخفا�سا   2012
الرعاي��ة  لربنامج  �سخ�سا   27 يخ�سع  بينما  جرمية   20

الالحقة .
عن  املا�سي  ال��ع��ام  امل��خ��درات  مكافحة  ادارة  جه�د  واأ���س��ف��رت 
املخدرات  ج��رائ��م  يف  متهما  و151  ج��رمي��ة   100 �سبط 
بينما �سادرت 92880 من احلب�ب املخدرة وتلك اجلرائم 

ت�سجل انخفا�سا مقارنة مع ما حتقق يف العام 2011 حيث 
بلغ عدد جرائم املخدرات 120 جرمية .

واأكد العقيد اإبراهيم كبنت باأن الأجهزة الأمنية وال�سرطية 
اآفة  ت��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده��ا يف مكافحة  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����زارة 
املخدرات و حماربة الجتار بها من خالل مالحقة الروؤو�س 
الكبرة التي تروج لها والإطاحة بهم والعمل على جتفيف 
منابع غ�سل الأم�ال الناجتة من الجتار باملخدرات، و�سبط 
امل��دم��ن��ني وحم��ا���س��ب��ت��ه��م ق��ب��ل ت��اأه��ي��ل��ه��م واإع�����ادة دجم��ه��م يف 

املجتمع .
و  بالتعاون  ال��داخ��ل��ي��ة، وك��ذل��ك  ب��دع��م وزارة  واأ���س��اد كبنت    

على  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارات  كافة  ب��ني  القائم  التن�سيق 
م�ست�ى الدولة على ما يبذل�نه من تعاون وجهد، وكذلك 
اأ�ساد بالدور الكبر الذي ي�ليه قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
مكافحة  لإدارة  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ط��ال��ب  ال�سيخ  ال��ل���اء 
املخدرات و حر�سه وعلى متابعته امل�ستمرة و احلثيثة لكافة 
من  ال���س��ت��ف��ادة  و  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة  الق�سايا 
على  يعمل  و  ال�سرطي  العمل  يخدم  مب��ا  �سم�ه  ت�جيهات 

مكافحة و حماربة هذه الآفة اخلطرة .
بها  التي تق�م  املهام  املخدرات  ادارة مكافحة    و�سرح مدير 
بالداخل  احلك�مية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  وت�سمل  ادارت����ه 

والتعريف باأ�سرار املخدرات باإعداد خطط الت�عية وو�سائل 
�ساأنها  من  التي  الدرا�سات  كافة  واإج���راء  املختلفة،  الإع��الم 
تط�ير العمل امليداين والإداري ب�سكل عام يف جمال املكافحة 
اأعمال  وتقييم  وحتليلها  والإح�����س��ائ��ي��ات  البيانات  واإع����داد 
ومروجي  مهربي  ل�سبط  اخلطط  وو�سع  دوري���اً،  املكافحة 
املخدرات، والإملام بطرق الجتار ومتابعة ذلك ب�ستى الطرق، 
الرعاية  لربنامج  باإخ�ساعهم  عنهم  املفرج  على  والإ�سراف 
الالحقة لتاأهيلهم واإعادتهم للحياة مرة اأخرى وغرها من 

املهام .
  وحتدث كبنت عن الجنازات التي حتققت يف العام املن�سرم 

2012م حيث مت �سبط ) 92880 ( من احلب�ب املخدرة 
املختلفة من خالل 100 ق�سية و�سبط 151 متهم ، م�ؤكداً 
انخف�س  ق��د   2012 ع��ام  الق�سايا خ��الل  ع��دد  ب��ان م�ؤ�سر 
 120 �سبط  ،حيث مت   2011 �سبقه  ال��ذي  بالعام  مقارنة 
ق�سية، فيما بلغ عدد اخلا�سعني لربنامج الرعاية الالحقة 

خالل العام املن�سرم نح� 27 �سخ�ساً .
  ونا�سد العقيد اإبراهيم كبنت مدير اإدارة مكافحة املخدرات 
كافة اأفراد املجتمع اإىل �سرورة التكاتف و التعاون للت�سدي 
و  اأنف�سنا  حلماية  عليها  الق�ساء  على  العمل  و  الآف��ة  لهذه 

اأبنائنا و جمتمعنا من خطر املخدرات وويالته .

اإجنازات مهمة ملكافحة املخدرات براأ�س اخليمة

العقيد ابراهيم كبنت : �صبط 100 جرمية و151 متهما و93 األف حبة خمدرة

•• راأ�ص اخليمة - الفجر: 

ال��ت��ح�����س��رات املتعلقة  اأم�����س  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ان��ط��ل��ق��ت يف 
على  ي��ق��ام  ال���ذي   29 امل���رور  با�سب�ع  الح��ت��ف��ال  بفعاليات 

م�ست�ى دول جمل�س التعاون اخلليجي حتت �سعار
)غ��اي��ت��ن��ا ���س��الم��ت��ك(. و���س��م��ن ت��ل��ك ال��ت��ح�����س��رات عقدت 
راأ�س  املرور يف  اأ�سب�ع  املنظمة لحتفالت  الفرعية  اللجنة 
اخليمة اجتماعها التن�سيقي الأول برئا�سة العقيد عبد اهلل 
اإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة  علي منخ�س مدير 
للعمليات املركزية ب�سرطة راأ�س اخليمة حيث تركز النقا�س 
املرور  ا�سب�ع  �سعار  مع  تت�اءم  التي  الربامج  حتديد  على 
. وح�س�ر الجتماع العقيد نا�سر حممد املطر مدير   29
�سعيد  اأحمد  وامل��ق��دم  وال�سائقني،  الآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة 
النقبي مدير ف��رع الت�عية والإع���الم امل��روري و ع��دد من 

اإدارة الإعالم والعالقات  و  املرور والدوريات  اإدارة  �سباط 
العامة، وممثل عن منطقة راأ�س اخليمة التعليمية.

 اأو�سح العقيد عبد اهلل منخ�س باأن هذه املنا�سبة املرورية 
�سمن  ت��اأت��ي  اخلليج  دول  م�ست�ى  على  املقامة  ال�سن�ية 
الداخلية و اخلا�سة بقطاع  الإ�سرتاتيجية ل�زارة  اخلطة 
املرور الهادفة اإىل حت�سني الأمن و �سالمة الطرق وهذا ما 
راأ���س اخليمة على تطبيقه  ل�سرطة  العامة  القيادة  عملت 
احل�ادث  ن�سبة  خف�س  اإىل  الرامية  اإ�سرتاتيجيتها  �سمن 
ال�سرطة  عام  قائد  باأن  واأ�ساف   .. ال�فيات  ن�سبة  تقليل  و 
ي����ؤك���د دوم�����اً ع��ل��ى ����س���رورة ت��ط��ب��ي��ق ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وزارة 
الداخلية ملا يف ذلك من نتائج ايجابية تتمثل يف احلد من 
الزدح��ام امل��روري والتقليل من احل���ادث امل��روري��ة، وعدد 
لت�عية  الأخ��رى  اجلهات  مع  التعاون  تط�ير  و  ال�فيات، 

كافة �سرائح املجتمع ..

بدء التح�صريات لأ�صبوع املرور اخلليجي 
براأ�س اخليمة حتت �صعار )غايتنا �صالمتك( 

تلتقي مر�صى ق�صم االأورام وترحب بتقدمي م�صاعداتها

موارد للتمويل ت�صارك يف فعاليات اليوم العاملي لل�صرطان

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2079  جت كل- م ت- ب- اأظ

ال�سيد  ب�كالة  ذ.م.م  التكن�ل�جية  امل�ساريع  وادارة  للتط�ير  طم�ح  �سركة  مدعي/  
نبيل  حممد  عليه:  مدعى  المارات   : اجلن�سية  اله�اري  نزار  حممد  عبدالرحمن 
 20.000.00 بقيمة  �سياره  ت�سليح  الدع�ى:  م��س�ع  م�سر  اجلن�سية:  الف�سل  اب� 
درهم + تع�ي�س   املطل�ب اعالنه: حممد نبيل اب�الف�سل اجلن�سية: م�سر عن�انه: 
بالن�سر)باحالة الدع�ى( حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�س�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/2/18 امل�افق  الثنني  ي�م 
الكائنة   - اب�ظبي البتدائية  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�سة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/04
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2318ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ روفيق الدين مقب�ل علي اجلن�سية: بنغالدي�س  املنفذ �سده : 
العامة اجلن�سية: المارات املطل�ب اعالنه م�ؤ�س�سة  م�ؤ�س�سة بالنت للم�ساريع 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عن�انه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  للم�ساريع  بالنت 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/1657 
عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/2/10 م�عدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
لتنفيذ  ب�ا�سطة وكيل معتمد  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1937 )تنفيذ جتاري )
من  �سدك  �سدر  قد  بالن�سر    : عن�انه  ليمتد   انف�ستمنت  رام��ي  �سده/  املنفذ  اىل 
حمكمة اب�ظبي البتدائية حكم رقم 2012/313 ل�سالح/�سر ك�ن�سلت . وق�سى حكم 
املحكمة بالزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1.556.974 درهم ومبلغ 
50.000 درهم تع�ي�س للمدعية عما ا�سابها من �سرر وامل�ساريف ومائتي درهم اتعاب 
حماماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. ومبا ان املحك�م له قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك، لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة 
ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. كما نخطرك بانه حتديد جل�سة 2013/2/24 
التنفيذ، ويف حالة تخلفك  للنظر يف  ال�ساعة )8.30( �س  التنفيذ  ب��ادارة  حل�س�رك 
عن احل�س�ر ف�ستتخذ يف حقك الجراءات القان�نية املنا�سبة.   �سدر بت�قيعي وختم 

املحكمة بتاريخ 2013/1/15
القا�سي/ ماجد عز الرجال 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
اعـــــالن بالن�سر

لقد تقرر يف الدع�ى رقم )2012/2924( املنظ�رة امام جلنة 
�سده/  املدعي  على  واملرف�عة  اليجارية   املنازعات  ف�س 
لنظر  حتدد  وقد  ن�سرا  اعالنه  ك�ثر  علي  اب�بكر  تاي�لبيل 
الدع�ى جلل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/2/17 يف متام ال�ساعة 
6.00 م�ساًء مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر اآل نهيان وذلك على 
نفقة املدعي/ �سركة عبداملنان �سكندر لل�سيانة العامة وادارة 

العقارات.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية
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حاكم عجمان ي�صتقبل �صفري كازاخ�صتان
•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�س�  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
�سعادة  ام�س  الأم���ري �سباح  ال��دي���ان  الأع��ل��ى حاكم عجمان يف مكتبه يف 
ا�سكار م��سين�ف �سفر جمه�رية كازاخ�ستان ف�ق العادة الذي قدم لل�سالم 
و�سبل  الثنائية  التعاون  عالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  مت   . �سم�ه  على 
ت�طيدها بني البلدين ال�سديقني. واأ�ساد ال�سفر الكازاخ�ستاين بالنه�سة 
احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها دولة الإمارات يف خمتلف امليادين. ح�سر 
اللقاء..ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية 
ومعايل ال�سيخ الدكت�ر ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س الدي�ان الأمري 

وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

اأكادميية ال�صعر ت�صدر فر�صة للثلج ل�صاعر عراقي
•• اأبوظبي-وام:

العراقي  لل�ساعر  للثلج  دي�ان فر�سة  والثقافة  لل�سياحة  اأب�ظبي  ال�سعر يف هيئة  اأكادميية  اأ�سدرت 
الرابع. جاءت  باملركز  الرابع والفائز  ال�سعراء يف م��سمها  اأمر  اأحد جن�م م�سابقة  العر�سان  جناح 
طبعة الدي�ان يف 193 �سفحة من القطع املت��سط و�سم 22 ق�سيدة على خمتلف الأوزان والأ�سكال 
ال�سعرية كالعم�دي والتفعيلة غر اأن اأبيات الق�سائد العم�دية م�زعة ب�سريا على ورق املجم�عة مبا 
ي�حي اأنها ق�سائد تفعيلة . وال�ساعر جناح العر�سان �ساحب جتربة �سعرية متميزة بني اأبناء جيله 
وه� من الأ�س�ات البارزة يف احلراك ال�سعري العراقي اجلديد بعد جيل عدنان ال�سايغ وعبدالرزاق 
ال�سعرية ميزج العر�سان بني ثقافة تتكئ على م���روث �سعري  الربيعي وج���اب حطاب ويف جتربته 
قدير واإطالع كبر على التجربة ال�سعرية احلداثية يف البلدان العربية ويتجلى هذان البعدان يف 

بنية اجلملة ال�سعرية لديه ب�س�رة وا�سحة. 

حاكم عجمان ي�صهد حفل يوم عجمان للتميز ال�صرطي الثالث
ويل عهد عجمان : دولتنا كانت ومازالت و�صتبقى بلد اأمن وا�صتقرار

•• عجمان ـ حممد بدير

�سهد �ساحب ال�سم� ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�س�  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
ع��ج��م��ان، بح�س�ر  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ ع����م����ار  ����س���م���� 
رئي��س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل��س التنفي�ذي، والفري�ق �سم�� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سي�خ 
ال���زراء وزي�ر  نائب رئي�س جمل�س 
ي�����م عجمان  )ح���ف���ل  ال��داخ��ل��ي�����ة، 
والذي  ال��ث��ال��ث(  ال�سرطي  للتميز 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمته 
زاي�د  ال�������س���ي���خ  ب���ق���اع���ة  ع���ج���م���ان، 
جامعة  يف  واملعار�س  للم�ؤمت��رات 

عجمان للعل�م والتكن�ل�جيا.
اأح��م��د بن  ال�سيخ  وح�����س��ر احل��ف��ل 
ال��ن��ع��ي��م��ي، مم��ث��ل �ساحب  ح��م��ي��د 
لل�سئ�ن  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����س��م��� 
وال�سيخ  والإداري�������������������ة،  امل����ال����ي����ة 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية،  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ 
والتخطيط،  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
بن  ماجد  الدكت�ر  ال�سيخ  ومعايل 
الدي�ان  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ع��ي��د 
���س��ق��ر غبا�س  وم���ع���اىل  الأم������ري 
على  العميد  و�سعادة  العمل  وزي��ر 
عام  قائد  النعيمى  عل�ان  عبداهلل 
ال�سيخ  و����س���ع���ادة  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة 
�سلطان بن عبداهلل النعيمى نائب 
قائد عام �سرطة عجمان وعدد من 
ال�سي�خ ، وق�ادة ومدراء ال�سرط�ة، و 
مدراء الدوائر الإحتادية واملحلي�ة، 

ولفيف من ال�سباط.
 وت�سمن احلفل تكرمي نخبة من 
ورجال  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادات  اأك���رب 
الجن���ازات  ق��دم���ا  ال�سرطة مم��ن 
العظيمة منذ بداية ن�ساأة ال�سرطة 
انعك�س على  حتى ع�سرنا هذا، ما 
تقدم م�سرة الأمن وال�ستقرار يف 

الدولة.
وب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����س��الم ال���ط��ن��ي ، 
ال��ذك��ر احلكيم ثم  اأي���ات م��ن  تبعه 
بن حميد  عمار  ال�سيخ  �سم�  كلمة 
، الذي  النعيمي ويل عهد عجمان 
اأك����د خ��الل��ه��ا، اأن دول����ة الإم�����ارات 
ومازالت  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سرطة  كلية  مر�سحي  طلبة  من 
باأب�ظب�ي.

ويف ختام احلفل قام راع��ي احلفل 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
املجل�س  ع�����س���  ال��ن��ع��ي��م��ي  را�����س����د 
يرافقه  ع��ج��م��ان،  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
ب����ن حميد  ال�����س��ي��خ ع���م���ار  ���س��م������ 
رئي��س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل��س التنفي�ذي، والفري�ق �سم�� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سي�خ 
ال���زراء وزي�ر  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلي�ة، بتكرمي عدد من قيادات 

ال�زارة ال�سابقني واحلاليني.
وٌكرم ب��سام عجمان الذهبي الأول، 
الدكت�ر  ال���رك���ن  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ي��د ال����ب����ادي وزي���ر 
تكرمي  بعدها  ال�ساب�ق،  الداخلية 
�سرطة  ب��سام  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد 
عجمان ، ملعال�ي �سقر غبا�س �سعيد 
وزارة  وكيل  العمل  – وزي��ر  امل��ري 
الل�اء  ومعايل  ال�ساب�ق،  الداخلية 
ال�سيخ حميد بن اأحمد املعال قائد 
ال�سابق،  القي�ين  اأم  �سرطة  ع��ام 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل���اء  و�سعادة 
�سامل القا�سمي مدير عام ال�سرطة 
والأمن العام ال�سابق – لإمارة راأ�س 
اخليمة، و�سعادة الل��اء حمد �سعيد 
�سرطة  عام  احل�ساين مدير  اأحمد 
التكرمي  وتلقى  ال�سابق  اأب�ظب�ي 
ع��ن��ه اب��ن��ه ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر �سعيد 
حمد احل�ساين وكيل وزارة التعليم 
عبداهلل  العمي�د  و���س��ع��ادة  ال��ع��ايل، 
ال�سرطة  ق���ائ���د  ال�������س���ري  ج��م��ع��ه 
والأم�����ن ال��ع��ام ال�����س��اب��ق – لإم���ارة 
�سعيد  العقيد  و���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة، 
م��ب��ارك ب��ن ع��ب��اد ال��ع��ب��دويل مدير 
ثم  ال�سابق،  الفجي�رة  �سرطة  ع��ام 
قام �سم� ويل عهد عجمان بتقدمي 
الركن  الفريق  اإىل  تذكارية  هدية 
البادي  �سعيد  بن  حممد  الدكت�ر 

وزير الداخلية ال�ساب�ق.
ك��م��ا ك���رم ب������س��ام ���س��رط��ة عجمان، 
عبدالقدو�س  د.  ال����ل�����اء  ����س���ع���ادة 
عبدالرزاق العبيديل مدير الإدارة 
العامة للج�دة ال�ساملة - ب�سرطة 
را�سد  ال�سيخ  العميد  و�سعادة  دبي، 
بن اأحمد املعال ، قائد عام �سرطة 
العميد  و����س���ع���ادة  ال���ق���ي����ي���ن،  اأم 

نائب  ال����دخ����ان  م����ب����ارك  ع����ب����داهلل 
�سعادة  ال�سارقة،  �سرطة  ع��ام  قائد 
ال��ع��م��ي��د حم���م���د ال���ن����ب���ي حممد 
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  الطنيجي 
العميد  و����س���ع���ادة  اخل��ي��م�����ة،  راأ������س 
نائب  املزروعي  را�سد  اأحمد  �سال�م 
القي�ي�ن،  اأم  ���س��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د 
عبد  خلفان  علي  العميد  و���س��ع��ادة 
�س�ؤون  ع���ام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  اهلل 
القيادة- ب�سرطة اأب�ظبي، و �سعادة 
عل�ان  بن  عبداهلل  حممد  العميد 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ل���الإق���ام���ة و������س������ؤون الأج�����ان�����ب – 
العميد  �سعادة  و  عجمان،  ب��اإم��ارة 
مدير  امل��ن�����س���ري  اإب��راه��ي��م  خليل 
الإدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية – ب�سرطة دبي، و �سعادة 
ال��ع��ق��ي��د حم��م�����د را����س���د ب���ن نايع 
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  الطنيج�ي 
حممد  العقيد  �سعادة  و  الفجي�رة، 
ال��ظ��اه��ري مدير  دمل����ج  ب��ن  حميد 
الآداء  الإ�سرتاتيجية وتط�ير  عام 
العقيد  �سعادة  و  الداخلية،  ب���زارة 
مدير  العامري  حمد  حم�د  عزيز 
بالأمانة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
العامة ملكتب �سم� وزير الداخلية، 
و �سعادة العقيد �سع�د م�سبح �سعيد 
�سكرتارية  اإدارة  مدير  ال�ساعدي 
ب��الأم��ان��ة العامة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
ملكتب �سم� وزير الداخلية، و�سعادة 
عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  د.  العقيد 
التخطيط  اإدارة  بن �سلطان مدير 

الإ�سرتاتيجي – ب�سرطة دبي.
وقدم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حميد 
تذكارية  هدية  النعيمى  را�سد  بن 
�سم�  ال��ف��ري��ق  اإىل  املنا�سبة  ب��ه��ذه 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 

ف��ي��م��ا ق����دم ����س���ع���ادة ال��ع��م��ي��د على 
عام  قائد  النعيمى  عل�ان  عبداهلل 
تذكارية  ه���دي���ة  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة 
عجمان  حاكم  ال�سم�  �ساحب  اإىل 

تقديرا لت�سربف �سم�ه احلفل.
ال�سيخ عمار بن حميد  وقدم �سم� 
والإقدام  ال�سجاعة  و�سام  النعيمى 
اإىل املالزم اأول ح�سن حممد ي��سف 
ال�سحى وامل�ساعد اأول عي�سى عتيق 
جا�سم  اأول  وامل�ساعد  الك�اى  بالل 
على اله�تى وامل�ساعد خالد حممد 
�سم�ه  ك��رم  كما  امل��زروع��ي،  الع�سم 
عددا من ال�سباط احلا�سلني على 
و���س��ام اخل��دم��ة امل��ت��م��ي��زة لثالثني 

عاما.
ويل  �سم�  تلقى  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
هدية  املنا�سبة  بهذه  عجمان  عهد 
ت���ذك���اري���ة ق����دم ���س��ع��ادة ق���ائ���د عام 

�سرطة عجمان.
ثم قام العميد علي عبد اهلل عل�ان 
لتكرمي  عجمان  �سرطة  ع��ام  قائد 
للميداليات  امل�ستحقني  ال�سباط 
وال�سارات، وهم املكرم��ن مبيدالية 
ال���ع���ل���م���ي ، وامل���ك���رم����ن  الإجن���������از 
الإجتماعي  ال����دف����اع  مب���ي���دال���ي���ة 
القيادة  مب��ي��دال��ي��ة  وامل���ك���رم����ن   ،
ب�سارات  وامل����ك����رم�����ن  امل���ت���م���ي���زة، 
الذين  املبدعني  وتكرمي  التقدي�ر 
قدم�ا اإقرتاحات طبقت و�ساهمت 
يف ت��ط���ي��ر ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي، ثم 
بالقيادة  امل��ت��م��ي��زة  الإدارة  ت��ك��رمي 
واأخرا  عجمان،  ل�سرطة  العامة 
ي�م  اإحتفال  يف  امل�ساهمني  تكرمي 

عجمان للتميز ال�سرطي . 
و يف ت�سريح �سحفي عقب احلفل، 
ق���ال ال��ع��م��ي��د ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
عام  ق��ائ��د  النعيمي،نائب  ع��ب��داهلل 

عجمان  قيادة  ان  عجمان،  �سرطة 
الداخلية  وزارة  ب��ق��ي��ادات  حتتفي 
عن  وع��رب  واحل��ال��ي��ني  ال�سابقيني 
بت�سريف وح�س�ر �ساحب  �سعادته 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س���  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حاكم اإمارة عجمان، و�سم�� ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  عجمان 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سم��  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�������زراء وزي�������ر ال��داخ��ل��ي��ة، و هذا 
ي�ؤكد ان قادتنا يدعم�ن ال�ستقرار 

والمن.
كما اأ�ساد باحلفل م�ؤكدا ان �سرطة 
عجمان حري�سة كل احلر�س على 
خدمات  ق���دم����ا  مل���ن  اجل��م��ي��ل  رد 
ال��غ��ال��ي��ة وخ��ا���س��ة وزراء  ل��دول��ت��ن��ا 
حر�سنا  كما  ال�سابقيني،  الداخلية 
امل�ج�دين  املتميزين  تكرمي  على 
ب���ق���ي���ادات ال�������س���رط���ة ال����ذي����ن كان 
وزارة  ارت���ق���اء  يف  ك��ب��را  دورا  ل��ه��م 
،ه����ذا اىل ج��ان��ب عدد  ال��داخ��ل��ي��ة 
���س��رط��ة عجمان  ال�����س��ب��اط يف  م��ن 
مراكزهم  يف  امل��ت��ف���ف��ني  وك���ذل���ك 
اأ�ساد  ك��م��ا   ، ع��ل��م��ي��ا  ت��ف���ق���ا  وم���ن 
بفرق التميز على م�ست�ى الدولة 
امل�ست�ى  على  بالتميز  ومناف�ستهم 
ال���ع���رب���ي وال���ع���امل���ي، واأ�����س����اف اأن���ه 
�سرطة  اط���ل���ق���ت  ����س���ه����ر   4 م���ن���ذ 
للتميز  داخ���ل���ي���ة  ج���ائ���زة  ع��ج��م��ان 
اإدارة  بها  ف��ازت  وق��د  الدارات  ب��ني 
وال�سائقني،  والليات  الرتاخي�س 
ا���س��ت��م��رار اجل��ائ��زة �سن�يا  م���ؤك��دا 
التناف�س  يف  كبر  دور  م��ن  لها  مل��ا 
لت�سب  اخل��دم��ات  اأف�سل  وت��ق��دمي 

يف م�سلحة اجلميع.

وا�ستقرار  اأم������ن  ب���ل���َد  و���س��ت��ب��ق��ى 
���س��ه��رت لتحمي  ح��ق��ق��ت��ه ح��ك���م��ة 
مثَّل�ا  وق������ادٌة  وال�����ط����ن،  ال�����س��ع��َب 
والزدهار،  والنماِء  للَعطاِء  رم���زاً 
م���ا ال��دع��َم لأج��ه��زِة ال�سرطة  وق��دِّ
التي اأثبتْت باأنها قادرٌة على تقدمِي 
اخل��دم��ِة الأم��ن��ي��ة املُ��ْث��ل��ى يف �سبِط 
النظاِم و�س�ِن احلريات واحلفاظ 
َع�سب  ه�  ف��الأم��ن  املمتلكات  على 

احلياة واأ�سا�س ال�ستقرار.
ع��ه��د عجمان  ���س��م��� ويل  واأ����س���اف 
ي�سرفني  واعتزاز  فخر  وبكل  اإنني 
ي�م  ال���غ���ال���ي���ة  امل���ن���ا����س���ب���ة  ه�����ذه  يف 
اأن  ال�������س���رط���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  ع���ج���م���ان 
والعرفان  ال�����س��ك��ر  ب��ج��زي��ل  اأت���ق���دم 
ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  �سيدي  اإىل 
تعبراً  النعيمي،  را�سد  بن  حميد 
وال�لء  ال���ف��اء  معاين  اأ�سمى  ع��ن 
لرعاية �سم�ه لهذا احلفل الكرمي 
ه�  ذل��ك  واإن  بح�س�ره  وت�سريفه 
املعطاء  ال�طن  القادة يف هذا  نهج 
�سعبهم  النبيلة لأبناِء  وم�ساركتهم 
ي�م  و  وم��ن��ا���س��ب��ات��ه��م،  اأف���راح���ه���م 
ي�م  ه���  ال�سرطي  للتميز  عجمان 
ال�سرطية  ب����الجن����ازات  ال��ع��رف��ان 
املبذولة  الأمنية  امل�سرفة واجله�د 
اأروع  ال��ت��ي ���س��رب��ت  وال��ت�����س��ح��ي��ات 
الأم���ث���ل���ة يف الإخ����ال�����س وال������لء 
لل�طن، هنيئاً لنا تقدم اأمننا وكل 
م��ا حت��ق��ق حل��م��اي��ة اأر���س��ن��ا بف�سل 
قادِتنا  ومتيز  بحكمة  ثم  اأول  اهلل 

�ساحب  ����س���ي���دي  راأ�����س����ه����م  وع���ل���ى 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اهتمامه  عظيم  وه��ب  حيث   ، اهلل 
ودعمه ل�زارة الداخلية واأجهزتها 
ب��ال حتى  ل��ه  ي��ه��داأْ  فلم  ال�سرطية 
ت�سبح  ب��اأن  ال�ساميَة  ال��روؤي��َة  حقق 
دولتنا يف م�ساف اأكر الدول اأمنا 

وا�ستقرارا.
واأخل�س  ب��اأ���س��م��ى  اأت�����ج����ه  وق�����ال 
م���ع���اين الع�����ت�����زاز ال���ت���ق���دي���ر اإىل 
والقدوة  امل��ع��ط��اء  الأم��ن��ي  ال��ق��ائ��ِد 
ال�طنية  اخل�����دم�����ة  يف  وامل�����ث�����ال 
املخل�سة الفريق �سم� ال�سيخ �سيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية،  وزي���ر  ال������زراء  جمل�س 
�سم�ه ج��ه���دا ل حدود  ق��دم  حيث 
اأر���س��ى ال�����س��الم بها  لها واجن�����ازاٍت 
للعمل  اجل��دي��دة  املفاهيَم  واأوج����َد 
املتقدمة،  مب��ق��ا���س��ده  ال�����س��رط��ي 
واأثبت اأن وزارَة الداخليِة برجالها 
الإرادة  ة  ق�������َّ ف��ي��ه��م  ب����ث  ال����ذي����ن 
ت��ر���س��ي��ِخ ك���لِّ مق�ماِت  ق����ادرة ع��ل��ى 
الأم���ِن وال���س��ت��ق��رار ودع���ِم ال�اقِع 
ت�سهُده  ب���اَت���ْت  ال�����ذي  احل�������س���اري 
رب�ُع البالد حتى غدت بحق واحًة 
للَحداثِة  ورم��زاً  ال�سلمي  للتعاي�ِس 

والأمان.
العطاء  ب����رد  ال��ع��ط��اء  اأث���م���ر  ل��ق��د 
اع��ت��زاز يف حفِلنا  بكل  واإن��ن��ا نفخر 
ه�����ذا ب���ت���ك���رمِي ك����ل م����ن ك���ان���ت له 

ال�سرطة  ت��اري��خ  اجن���از يف  ب�����س��م��ُة 
منذ ن�ساأتها اإىل ي�منا هذا فتحيَة 
لكم  وه��ن��ي��ئ��اً  ل��ك��م  نقدمها  ت��ق��دي��ر 
ه���ذه ال��ه��م��م ال��ع��ال��ي��ة ف��اأن��ت��م ثروة 
وولئكم  كم  باإخال�سِ ال���ط��ن  ه��ذا 
ب����اأن ه���ذا التكرمي  واإن���ن���ا واث���ق����َن 
ميثل لكم هاج�س انطالقة اأخرى 
امل�سرة  مل�ا�سلة  ال���ف��اء  درب  على 

الأمنية. 
�سيدي  مهنئا  هذه  كلمتي  واختتم 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م���  ����س���اح���َب 
حفظه اهلل و�سيدي �ساحب ال�سم� 
راعي احلفل و�سم� الفريق ال�سيخ 
نهيان وجمتمع  اآل  زاي��د  بن  �سيف 
بالذكرى  الإم��ارات حك�مًة و�سعباً 
لتاأ�سي�ِس  والأرب����ع����ني  اخل��ام�����س��ِة 
�سرطِة عجمان، ولقد �سقت �سرطة 
بكل  التميز  نح�  طريقها  عجمان 
وب��ات��ْت متثل �سرحاً  واق��ت��دار  ثقة 
جنباته  ب��ني  يجمع  �ساخما  اأم��ن��ي��ا 
العزمية  ل���ه���م  ت��خ��ب���  مل  رج�������اًل 
وك����ف����اءات ت���ج��ه��ه��م ال��ه�����م��م نح� 
القمم، ونعاهدكم يا �ساحَب ال�سم� 
بال�لء  َوع��دن��ا  على  �سنبقى  باأننا 
م��ل��ت��زم��ني ول���دول���ِت���ن���ا الإم��������ارات 

العربيِة املتحدة خمل�سني.
ف���ع���ال���ي���ات احلفل  ت�����س��م��ن��ت  ك���م���ا 
ال�ساعر  األ��ق��اه��ا  ���س��ع��ري��ة  ق�����س��ي��دة 
مبنا�سبة  ال��ع�����س��ري  غ���امن  را����س���د 
ال�سرطي،  ل��ل��ت��م��ي��ز  ع��ج��م��ان  ي�����م 
عدد  ق��دم��ه  ع�سكري  ع��ر���س  تبعه 

خريية النعيمي تبداأ مب�صروع �صيانة 41 منزل بالتعاون مع دار الرب 

فى اإطار العمل اخلريى امل�صرتك

التنمية القت�صادية بعجمان واملنطقة احلرة تنفذان حملة للتربع بالدم

•• عجمان ـ حممد بدير 

را�سد  ب��ن  حميد  م�ؤ�س�سة  وق��ع��ت 
النعيمي اخلرية بعجمان، مذكرة 
تفاهم مع جمعية دار الرب بدبي، 
وذلك يف اإطار �سيا�سة ال�سراكة مع 
تنتهجها  التي  امل�ؤ�س�سات  خمتلف 
النعيمي، جاء ذلك �سباح  خرية 
ي�م اأم�س خالل امل�ؤمتر ال�سحفي 

الذي عقد مبقر امل�ؤ�س�سة.
وه���دف���ت م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م على 
تنظيم واإعداد وت�س�يق احلمالت 
امل�سرتكة بغر�س دعم تنمية م�ارد 

بعجمان، خالل امل�ؤمتر ال�سحفي 
انه �سيتم الي�م البدء ب�سيانة 41 
م�سكنا مل�اطني الإمارة من الأ�سر 
املتعففة،وذلك بكلفة مالية ت�سل 
وذل���ك على  دره���م،  2 ملي�ن  اىل 

نفقة جمعية دار الرب بدبي. 
واأ�سارت ال�سيخة عزة النعيمي، اإىل 
اأنه �سيتم اختيار امل�ساكن امل�ستحقة 
ل��ل�����س��ي��ان��ة وذل����ك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
الجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  مكتب 
الأ�سر  حالة  ودرا���س��ة  عجمان،  يف 
نظام  بح�سب  وم��ي��دان��ي��ا،  مكتبيا 

البحث لديه.

�س�اء داخل اأو خارج الدولة
اأك����د ع��ل��ى ح��ر���س اجلمعية   ك��م��ا 
امل�ؤ�س�سات  خمتلف  م��ع  الت�ا�سل 
اخلرية العاملة يف الدولة، بهدف 
تعزيز الرتابط الأ�سري بني فئات 
اجلمعية  اأن  اإىل  م�سرا  املجتمع، 
قامت م�ؤخرا ببناء م�سجد جديد 
ب��ك��ل��ف��ة مالية  اجل�����رف  مب��ن��ط��ق��ة 
دره����م  م���الي���ني   3 اإىل  و����س���ل���ت 
جاري  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  ون�سف، 
م�����س��ج��د ج��دي��د مبنطقة  اأن�������س���اء 
درهم،  ملي�ن   2 بكلفة  الرا�سدية 

وكالهما يف عجمان.

اإىل  بالإ�سافة  امل�سرتكة،  امل�ساريع 
وعقد  تنظيم  جم��ال  يف  التن�سيق 
دورات وندوات ت�ع�ية عن العمل 
�سيتم  اإن����ه  ب��ال���س��اف��ة  اخل�����ري، 
على  العمل  املقبلة  املرحلة  خالل 
حت��ق��ي��ق ال���رب���ط الل����ك����رتوين يف 
ال���ط���رف���ني، بهدف  ل��ك��ال  امل����ق���ع 
ال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل���دم���ات التي 
ي��ق��دم��ه��ا ال��ط��رف��ني وف����ق امل�����ارد 

املتاحة.
وقد اأعلنت ال�سيخة عزة بنت عبد 
اهلل النعيمي، املدير العام مل�ؤ�س�سة 
حميد بن را�سد النعيمي اخلرية 

وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ع�����س��� جمل�س 
بدبي،  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  ادارة 
دعم  امل��ه��ري، على  �سهيل  حممد 
والتي  الر�سيدة  ال�طنية  القيادة 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  ي��ق���ده��ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ومتابعة  اهلل-  –حفظه  ال��دول��ة 
اأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
حاكم دبي –رعاه اهلل-اإىل ت�فر 
ك��ل الم��ك��ان��ي��ات م��ن اأج���ل ن�سرة 
كان  اأينما  املحتاج  ودع��م  الفقر، 

•• عجمان ـ الفجر  

القت�سادية  التنمية  دائ��رة  نظمت 
�سلطة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب��ع��ج��م��ان 
منطقة عجمان احلرة وبالتن�سيق 
م����ع م����رك����ز خ����دم����ات ن���ق���ل ال����دم 
ال�سارقة حملة  اإمارة  والأبحاث يف 
)نخط�  �سعار  حتت  بالدم  للتربع 
ن��ح��� اخل�����ر( مب��ق��ر �سلطة  م���ع���اً 

منطقة عجمان احلرة.
غ�س�ن  يف  الثانية  التجربة  وتعد 
التعاون  بعد جن��اح جت��رب��ة  اأ���س��ه��ر 
التنمية  دائ��������رة  ب����ني  امل���������س����رتك 
منطقة  و����س���ل���ط���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
ت��ن��ظ��ي��م حملة  ع��ج��م��ان احل����رة يف 
فئتي  �سملت  بالدم  للتربع  �سابقة 
امل�ظفني واملتعاملني الذين اقبل�ا 
الدع�ة  ملبني  ال��ت��ربع  م��ق��ر  ع��ل��ى 
و�سالمة  �سحة  ل��دع��م  الإن�سانية 
مت�سرري  وم�������س���اع���دة  امل��ج��ت��م��ع 
احل���������ادث وم���ر����س���ى ال�������دم. كما 

و�سلطة  الق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
و���س��م��ل��ت ت�زيع  امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة، 
والن�سرات  الإر����س���ادي���ة  ال��ك��ت��ي��ب��ات 
�سروط  اأه��م  لت��سيح  التعريفية 
التربع وف�ائد التربع كاإنقاذ حياة 
الدم  اإىل نقل  املر�سى واملحتاجني 
وامل�سابني  بالنزيف  امل�سابني  مثل 
فقر  كمر�س  ال�راثية  بالأمرا�س 

الدم ال�راثي )الثال�سيميا(.
اختيار  ف��ق��د مت  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
مركز خدمات نقل الدم والأبحاث 
متعاون  اإقليمي  كمركز  بال�سارقة 
العاملية  ال�������س���ح���ة  م��ن��ظ��م��ة  م����ع 
للتدريب والأبحاث يف جمال طب 
نقل الدم من قبل منظمة ال�سحة 
العاملية و ملدة اأربع �سن�ات متتالية 
الأمر   ،2012 اإىل   2008 م��ن 
ال���ذى ي���ؤك��د متيز دول���ة الإم���ارات 
امل�ست�ى  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الق��ل��ي��م��ي يف جم���ال خ��دم��ات نقل 

الدم.

نف�سه.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ���س��ع��ادة حمم�د 
�سلطة  ع��ام  مدير  الها�سمي  خليل 
احل�����رة ومدير  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة 
القت�سادية  التنمية  دائ����رة  ع���ام 
بعجمان بالتكليف ان هذه احلملة 

تعترب هذه احلملة جزءاً ل يتجزاأ 
من اأن�سطة امل�س�ؤولية الجتماعية 
ت�عية  اإىل  وت���ه���دف  ل��ل�����س��ري��ك��ني 
امل��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل ع���ام ب����اأن التربع 
ويتميز  وب�سيط،  �سهل  اأم��ر  بالدم 
بروح العطاء وامل�س�ؤولية يف ال�قت 

امل�س�ؤولية  ت��ع��زي��ز  ���س��ي��اق  يف  ت��اأت��ى 
جتاه املجتمع املحلي، ومتا�سياً مع 
ال���دور الإن�����س��اين يف م��د ي��د الع�ن 
املحتاجني  ل��ل��م��ر���س��ى  وامل�����س��اع��دة 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  وللم�ست�سفيات 
املنق�ل  ال���دم  وح���دات  م��ن  الكثر 
العمليات  ل����دع����م  ال���������س����روري����ة 

اجلراحية على خمتلف اأن�اعها.
واأو�سح الها�سمي حر�س ال�سريكني 
املبادرات  من  العديد  اإط��الق  على 
اإزاء  ال��دائ��م  الإل��ت��زام  تعك�س  التي 
املجتمع، وقال انه ل�سك اأن التربع 
الأول�يات  مقدمة  يف  يعد  ب��ال��دم 
مل��ا مي��ث��ل��ه ال����دم م��ن ح��اج��ة ما�سة 
ت�سهم يف اإنقاذ اأرواح الكثرين من 
امل�سابني باأمرا�س خطرة والذين 
ن��ق��ل دم  ع��م��ل��ي��ات  اإىل  ي��ح��ت��اج���ن 
م��ن يخ�سع�ن  وك��ذل��ك  م��ت��ك��ررة، 

لعمليات جراحية. 
وا�����س����ت����ه����دف����ت احل����م����ل����ة م�������دراء 
وم������ظ�����ف�����ي وم�����راج�����ع�����ي دائ�������رة 

عمليات �صرطة اأبوظبي تتلقى اأكرث من ثالثة ماليني مكاملة العام املا�صي
اآلف   103 اآلف و202 بالغ منها   305 اإىل  جنائية 
و396 بالغا يف اأب�ظبي و193 األفا و926 بالغا يف 

العني و7 اآلف و880 بالغا يف املنطقة الغربية.
واأك�����د امل�����س��ك��ري ج��اه��زي��ة غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات يف �سرطة 
مبختلف  والبالغات  املكاملات  جميع  ل�ستقبال  اأب�ظبي 
اأن�اعها واأحجامها على مدار ال�ساعة .. م�سرا اإىل اأنها 
ويت�ىل  املتط�رة  والتقنيات  ال��سائل  ب��اأح��دث  جمهزة 
اخلدمات  تقدم  واأنها  عالية  كفاءة  ذوو  عنا�سر  اإدارتها 
التي  اجل����دة  ومتطلبات  معاير  اأع��ل��ى  وف��ق  للجمه�ر 

تنتهجها القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي.
وذكر اأن غرف العمليات تلقت يف العام املا�سي عددا من 
اأولياء  داعيا   .. الأطفال  من  خ�س��سا  الإزع��اج  مكاملات 
الأم�����ر اإىل ت���ع��ي��ة اأب��ن��ائ��ه��م ب��ع��دم الت�����س��ال ع��ل��ى رقم 

الط�ارئ اإلعند طلب امل�ساعدة.
اأن  اإىل  اأب�ظبي  �سرطة  يف  العمليات  اإدارة  مدير  ون���ه 
مع  وب��ال��ت��ع��اون   2012 ع��ام  يف  نظمت  العمليات  اإدارة 
يف  املحا�سرات  من  جمم�عة  للتعليم  اأب�ظبي  جمل�س 
 999 الط�ارئ  خط  على  الأطفال  اإزع��اج  عن  املدار�س 
وتنبيههم بعدم الت�سال على غرف العمليات اإل يف وقت 

ال�سرورة.

•• اأبوظبي-وام:

تلقت غرف العمليات يف القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي 
 786 منها  مكاملة  و844  األفا  و429  ماليني  ثالثة 
خالل  اأب�ظبي  اإم��ارة  م�ست�ى  على  بالغا  و995  األفا 

العام املا�سي.
اإدارة  م��دي��ر  امل�����س��ك��ري  �سليمان  ن��ا���س��ر  امل��ق��دم  واأو����س���ح 
تلقتها  ال��ت��ي  امل��ك��امل��ات  اأن  اأب���ظ��ب��ي  �سرطة  يف  العمليات 
ملي�نني  اإىل  ت��ت���زع   2012 ال��ع��ام  يف  العمليات  غرفة 
و109  وملي�ن  اأب���ظ��ب��ي  يف  مكاملة  و342  األ��ف��ا  و77 
يف  مكاملة  و113  األ��ف��ا  و243  ال��ع��ني  يف  و389  اآلف 

املنطقة الغربية.
التي  البالغات  بني  من  اأن  اإىل  امل�سكري  املقدم  واأ���س��ار 
يف  ب��الغ��ا  و894  األ��ف��ا   469 العمليات  غ���رف  تلقتها 
اأب�ظبي و291 األفا و245 يف العني و25 األفا و856 

يف املنطقة الغربية.
ولفت مدير اإدارة العمليات اإىل اأن البالغات ت�سنف اإىل 
481 األفا و793 بالغا مروريا منها 366 األفا و498 
بالغا يف اأب�ظبي و97 األفا و319 بالغا يف العني و17 
األفا و976 يف املنطقة الغربية يف حني و�سلت البالغات 
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اأبوظبي للرقابة الغذائية يح�صن مليونا و 84 األف راأ�س ما�صية �صمن حملته الرابعة
باتت مرتبطة ب�سكل كامل باإمتام ت�سجيل وتعريف الروة احلي�انية �سمن 
نظام الرتقيم حيث ل يتم تقدمي خدمات التح�سني ملربي الروة احلي�انية 
احلي�انات  ترقيم  اأن  اإىل  احلي�انات..م�سرا  ترقيم  م��ن  التاأكد  بعد  اإل 
القادمة من خارج العزب يتم بالت�ازي مع حت�سينها يف العزب امل�ستهدفة 
اإدارة  اإم��ارة ثانية. وح��ذر ن�ه مدير  اأو  اأخ��رى  �س�اء كانت قادمة من عزب 
الإت�سال وخدمة املجتمع يف اجلهاز من اأن اإدخال حي�انات جديدة للقطعان 
دون حجرها لفرتة زمنية كفيلة للتاأكد من �سالمتها اأو لتح�سينها.. يعترب 
اأحد اأهم الأ�سباب يف حدوث وتف�سى الأوبئة املر�سية..م�سددا على �سرورة 
واأن���اع احلي�انات اجلديدة للقيام  باأعداد  البيطرية  العيادات  املربي  اإبالغ 
بكل الإج��راءات الحرتازية امل��سى بها من قبل الطبيب البيطري لت�ؤكد 
�سالمة اأو خل� القطعان اجلديدة من الأمرا�س قبل اإ�سافتها اإىل القطعان 

الكادر  اأن  الغذائية  للرقابة  اأب�ظبي  جهاز  يف  املجتمع  وخ��دم��ة  الإت�����س��ال 
37 راأ���س��ا م��ن امل��اع��ز �سد  األ��ف��ا و   52 البيطري يف اجل��ه��از ح�سن ح���ايل 
مر�س الكفت يف اأب�ظبي خالل الربع الأخر من العام املا�سي 2012 اأما 
يف املنطقة الغربية فبلغ عدد احلي�انات املح�سنة �سد ذات املر�س 53 األفا و 
787 راأ�سا ويف العني و�سل عدد احلي�انات املح�سنة �سد الكفت من املاعز 
اأن احلملة  واأ���س��اف  راأ���س��ا خ��الل الفرتة نف�سها.   800 و  األفا   78 ح���ايل 
املاعز والأبقار والأغنام �سد  راأ�سا من   516 و  األفا   210 �سملت حت�سني 
اأما  114 راأ�سا  األفا و   148 مر�س احلمى القالعية ويف املنطقة الغربية 
يف العني فبلغ عدد احلي�انات املح�سنة من الأ�سناف ال�سابقة 505 اآلف 
ال�سن�ية  الأوىل من احلملة  املرحلة  اأن  اإىل  الري�سي  واأ�سار  راأ�سا.   250 و 
خاللها  احلي�انات  و�ستح�سن  القادم  اأبريل  �سهر  حتى  �ست�ستمر  الرابعة 

�سد اأمرا�س احلمى القالعية والكفت وطاع�ن املجرتات ال�سغرة وجدري 
ال�بائية  الأم���را����س  ل��رف��ع مناعة احل��ي���ان��ات �سد  وامل��اع��ز وذل���ك  ال�����س��ان 
وحماية م�ساريع الإنتاج احلي�اين. واأكد اأن جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية 
اأن  على  اجل��اري  العام  خ��الل  بالتح�سني  امل�ستهدفة  الن�سبة  لرفع  ي�سعى 
ت�ستمر احلمالت حتى ال��س�ل للمناعة الكاملة للحي�انات ح�سب ت��سية 
املنظمات الدولية املخت�سة بذلك .. منا�سدا اأ�سحاب العزب ومربي الروة 
بت�سهيل  للجهاز  التابع  البيطري  الكادر  مع  التعاون  ب�سرورة  احلي�انية 
مهام الأطباء البيطريني واتخاذ ال�ستعدادات املطل�بة قبيل زيارة الأطباء 
الكافية وتخ�سي�س مناطق  العمالة  اإىل ت�فر  اإ�سافة  للعزبة  البيطريني 
اأف�سل اخلدمات  املهام وتقدمي  اإجناز  حل�سر احلي�انات بالعزب حتى يتم 
البيطري  التح�سني  خدمات  اأن  على  الري�سي  و�سدد  الأكمل.  ال�جه  على 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سن�ية  احلملة  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  �سملتها  ال��ت��ي  احل��ي���ان��ات  ع��دد  بلغ 
الرابعة للتح�سني �سد الأمرا�س التي ت�سيب الروة احلي�انية وينفذها 
جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية منذ �سهر اأكت�بر املا�سي .. ح�ايل ملي�ن 
راأ���س من الأغنام والأب��ق��ار واملاعز يف خمتلف مناطق الإمارة.  األ��ف   84 و 
و�سملت احلملة خالل مرحلتها الأوىل التي ت�ستمر حتى �سهر اأبريل القادم 
يف اإمارة اأب�ظبي ح�ايل 899 األفا و 655 راأ�سا من املاعز والأغنام والأبقار 
�سد مر�س احلمى القالعية اإ�سافة اإىل حت�سني 184 األفا و 624 راأ�سا 
اأكت�بر  ال�سابع من  الفرتة من  وذل��ك خالل  الكفت  املاعز �سد مر�س  من 
اإدارة  مدير  الري�سي  جالل  حممد  و�سرح  املا�سيني.  دي�سمرب  نهاية  حتى 

مبنا�صبة اليوم العاملي ملر�س ال�صرطان
املركز الوطني للوثائق والبحوث ينظم فعاليات علمية وطبية 

ال�صوؤون الإ�صالمية تبني 5 م�صاجد يف منطقة الفالح اجلديدة

القافلة الوردية ت�صل خورفكان وتفح�س 605 اأ�صخا�س يف اليوم الثالث

•• ابوظبي-الفجر:

لل�سرطان  العاملي  ال��ي���م  مبنا�سبة 
لل�ثائق  ال�����ط����ن����ي  امل�����رك�����ز  ق������ام 
طبية  حافلة  با�ست�سافة  والبح�ث 
م��ت��خ�����س�����س��ة ل��ل��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر من 
نف�سه  ال���ق��ت  ويف  ال��ث��دي،  �سرطان 
لل�سيدات  ت�ع�ية  حما�سرة  نظم 
ف��ق��ط ب��ع��ن���ان: )ال�����س��رط��ان �سبل 
ال�قاية والك�سف املبكر( تهدف اإىل 
بهذا  ال��ذي يحيط  الغم��س  ك�سف 
ال�قاية  يف  وت�سهم  الفتاك،  املر�س 
وت�����خ����ي احل������ذر وال���ي���ق���ظ���ة، ومّت 
الطبية  والن�سرات  الكتيبات  ت�زيع 
من  املعتمدة  الت�ع�ية  وال�سحية 

قبل هيئة ال�سحة يف اأب�ظبي.
ب���داأ ال��دك��ت���ر ���س��ي��اء ال��دي��ن اأحمد 
الأورام  ط����ب  ا����س���ت�������س���اري  ط�������راد 
حما�سرته بالتاأكيد اأن ما �سيقدمه 
اإىل  ول��ي�����س  ال��ت���ع��ي��ة  اإىل  ي���ه���دف 
اإىل  زرع ه��اج�����س اخل�����ف؛ م�����س��راً 
الإمارات  دول��ة  به يف  اهلل  ما حبانا 
وبف�سل   – امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال���ت���ي جعلت  احل���ك���ي���م���ة  ال����ق����ي����ادة 
 – اه��ت��م��ام��ات��ه��ا  اأوىل  الإن�����س��ان يف 
وكفاءات  مراكز طبية حديثة،  من 
ب�سكل  ت�������س���ه���م  م����ت����ط�����رة  ط���ب���ي���ة 

وا����س���ح يف احل����ّد م���ن ان��ت�����س��ار هذا 
ع��رف مر�س  ث��م  الع�سال.  امل��ر���س 
عامة  معل�مات  وق���دم  ال�����س��رط��ان، 
ال�سائعة،  الأمرا�س  من  فه�  عنه؛ 
يتجاوز  العامل  يف  الإ�سابات  وع��دد 
الن��ث��ى ع�سر م��ل��ي���ن��اً، وي��زي��د عدد 
�سبعة  على  عنه  ال��ن��اجت��ة  ال���ف��ي��ات 
اكت�سف  اإذا  ق���ات���ل  وه�����  م���الي���ني، 
اإذا  عالية  ال�سفاء  ون�سبة  م��ت��اأخ��راً 
اكت�سف مبكراً، ويك�ن نتيجة العبث 
اأح���ي���ان كثرة،  وق��ل��ة اله��ت��م��ام يف 
ومعل�ماته  اأف��ك��اره  املحا�سر  واأي���د 
وعاملية،  حملية  دقيقة  باإح�ساءات 
ووقف مط�ًل مع حالت ال�سرطان 

يف دولة الإم��ارات عامة وم�ست�سفى 
ت�ام خا�سة.

اأ�سباب  ط������راد  ال����دك����ت�����ر  و�����س����رح 
واأهمها:  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل،  ال�����س��رط��ان 
ال�����ت�����دخ�����ني، وت������ن������اول ال����ك����ح�����ل، 
لأ�سعة  ال��ت��ع��ر���س  يف  والإف���������راط 
اأن�اع  ببع�س  والإ���س��اب��ة  ال�سم�س، 
وقلة  واجل����راث����ي����م،  ال���ف���رو����س���ات 
والبدانة،  ريا�سية،  بتمارين  القيام 
من  والإكثار  املت�ازن  غر  والغذاء 
اللح�م احلمراء واملعلبات، والإكثار 
من الده�ن والتقليل من اللياف.

ال�ست�ساري  ط���راد  ال��دك��ت���ر  ورك���ز 
ت�ام  م�ست�سفى  يف  الأورام  ط��ب  يف 

مبدينة العني يف م�ؤ�سرات الإ�سابة، 
ميكن  ومبا  املبكر،  الك�سف  واأهمية 
الع�سال،  املر�س  هذا  لتجنب  فعله 
وثائقياً  فيلماً  امل�����س��ارك��ات  وت��اب��ع��ت 
بعن�ان: )رحلة �سفاء واأمل( يحكي 
ق�����س��ة ع����دد م���ن امل�����س��اب��ني الذين 
حت��دوا امل��ر���س مب��ا لق���ه م��ن دعم 
اأ������س�����ري ج��ع��ل��ه��م ي���ت���ج���اوب����ن مع 

العالج 
ا�ستقبلت  امل��ح��ا���س��رة  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
ل��ل��ه��الل الأحمر  ال��ت��اب��ع��ة  احل��اف��ل��ة 
الراغبات  ال�������س���ي���دات  الإم�����ارات�����ي 
لب�ادر  امل��ب��ك��ر  ال��ف��ح�����س  ب����اإج����راء 

مر�س ال�سرطان.

•• ال�صارقة-الفجر: 

القافلة  ف��ر���س��ان  م�����س��رة  و���س��ل��ت 
ال�ردية – احدى مبادرات جمعية 
م�ساء  ال�سرطان-  اأ�سدقاء مر�سى 
مدينة  اإىل  )الثنني(  الأول  اأم�س 
خ�رفكان قادمة من امارة الفجرة 
يف  ا���س��خ��ا���س   605 ف��ح�����س  ومت 
خ�رفكان  ومدينة  الفجرة  اإم��ارة 
خ��الل ال��ي���م ال��ث��ال��ث م��ن انطالق 
ال�سارقة،  اإم��������ارة  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
�سخ�ساً   576 فح�س  بعد  وذل���ك 
الذيد  مدينتي  يف  الثاين  الي�م  يف 
يف  �سخ�ساً   454 ون��ح���  وم�����س��ايف، 

املليحة  وم��رك��ز  ك��ل��ب��اء  م�ست�سفى 
لت�سل  الأول،  ال��ي���م  يف  ال�����س��ح��ي 
للفح�س  امل���ت���ق���دم���ني  ح�����س��ي��ل��ة 
اىل  املا�سية  الثالثة  الي��ام  خ��الل 
الرجال  من  �سخ�ساً   1635 نح� 
وال��ن�����س��اء امل���اط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
907 م�اطناً  الدولة منهم  اأر�س 

وم�اطنة.
واختتمت القافلة ال�ردية فعاليات 
الي�م الثالث بعد قطع م�سافة 33 
الفجرة  م�ست�سفى  ام���ام  م��ن  ك��م 
املنطقة  باجتاه  الفجرة  ام��ارة  يف 
خ�رفكان،  م��دي��ن��ة  يف  ال�����س��رق��ي��ة 
حتيات  ل���ت���ل���ق���ي  ت�����ق����ف  اجلم�ع املحت�سدة امام كلية التقنية ت��خ��ل��ل��ه��ا 

يتقدمها وفد  الفجرة،  للبنات يف 
ال��ك��ي��ل��ة ال�����ذي ث��م��ن ج���ه����د فريق 
ال�سدد  ه����ذا  ويف  ال��ق��اف��ل��ة.  ع��م��ل 
قالت اأمرة بن كرم رئي�س جمل�س 
جلمعية  امل�ؤ�س�س  والع�س�  الأمناء 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان: حينما 
الأوىل،  ل��ل��م��رة  ال��ق��اف��ل��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
و�ساحبتها  ج��دي��دة،  الفكرة  كانت 
بع�س التحفظات من قبل الرجال 
املجتمع،  طبيعة  ب��ح��ك��م  وال��ن�����س��اء 
وال���ع���ادات ال�����س��ائ��دة، وب��ع��د تكاتف 
اهلل،  رعاهم  قادتنا  ودع��م  اجله�د، 
وم��اح��ازت��ه القافلة م��ن ا���س��داء مت 
تخطي هذه التحفظات املجتمعية، 
واأ�سبحت اأهداف القافلة جزًء من 
امل��ج��ت��م��ع ، وه��اه��ي الأرق�����ام ت�سر 
تقدم  م�ست�ى  على  ي���م  بعد  ي�ماً 
ب���ه املجتمع  ي��ت��م��ت��ع  ال����ذي  ال����ع���ي 
جتاه �سرورة الفح�س املبكر والذي 
ي�سكل اأحد اأهداف م�سرة القافلة 
ال������ردي�����ة . وا�����س����اف����ت ب����ن ك����رم: 
الالفت ان اأعداد الرجال املتقدمني 
الثالثة  الأي������ام  خ����الل  ل��ل��ف��ح�����س 
من  رج������اًل،   358 ب��ل��غ��ت  الأوىل 
جمم�ع 1635 متقدماً للفح�س، 

باملائة،   22 ن��ح���  ن�����س��ب��ة  ت�����س��ك��ل 
التحفظات  ان  وهذا يعزز قناعاتنا 
لها  يعد  مل  ال�سابقة  الإجتماعية 
مك�سباً  حققت  القافلة  وان  م��ربر، 
مفاهيم  ت�����س��ح��ي��ح  يف  مت��ث��ل  اآخ����ر 
جمتمعية كانت �سائدة اىل حد ما 
ال�ردية  ال��ق��اف��ل��ة  تبنته  م��ا  وه����   ،
املفاهيم  على  تركيزها  خ��الل  من 
الثدي  ����س���رط���ان  امل��غ��ل���ط��ة جت����اه 
ت��زام��ن��اً م��ع احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 
ال����دويل ملكافحة  اأط��ل��ق��ه��ا الحت����اد 
ال�سرطان . و�سجلت ح�سيلة الي�م 
ال�ردية  القافلة  لفعاليات  الثالث 
الفجرة  م�����س��ت�����س��ف��ى  م���ن  ك���ل  يف 
وم�ست�سفى خ�رفكان اقباًل متميزاً 
واملقيمني  امل�����اط����ن����ني  ق���ب���ل  م����ن 
اجراوؤها  مت  التي  الفح��س  على 
وبلغت  امل���ت���ن���ق���ل���ة،  ع���ي���ادات���ه���ا  يف 
الفح��سات  اج���روا  ال��ذي��ن  اع���داد 
بينهم  اأ�سخا�س،   605 ال�سريرية 
 503 102 م��ن ال���رج���ال، ون��ح��� 
م�اطناً،   345 بينها  الن�ساء،  من 
و260 مقيماً، كما مت حت�يل نح� 
فح��سات  اإىل  منهم  حالة   175
فح��سات  اإىل  و35  امل��ام���غ��رام، 

اأ�سعة الأم�اج ف�ق ال�س�تية.

•• ابوظبي-الفجر:

م�اكبة للت��سع العمراين يف املدن 
 ، اجل��دي��دة  ال�سكانية  والتجمعات 
الإ�سرتاتيجية  للخطة  وت��ن��ف��ي��ذا 
اأقرها جمل�س ال���زراء امل�قر  التي 
لل�س�ؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف م��ع �سركة 
وال�سيانة  ل��ل��م��ق��اولت  ال��ن��خ��ي��ل 
5 م�ساجد  ال��ع��ام��ة ع��ق��دا لإق��ام��ة 
يف منطقة الفالح اجلديدة ، �سعة 
اأن  ، على  300 م�سل  كل م�سجد 
يتم اإن�ساء هذه امل�ساجد يف غ�س�ن 

ال�سه�ر القادمة.
حممد  الدكت�ر  �سعادة  �سرح  وقد 
م��ط��ر ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر ع���ام الهيئة 

ال���ع���ام���ة ل���ل�������س����ؤون الإ����س���الم���ي���ة 
للعقد  ت���ق��ي��ع��ه  ب��ع��د  والأوق���������اف 
القيادة  ب�������اأن   ، اأع��������اله  امل�����ذك������ر 
ك���ل احلر�س  ال��ر���س��ي��دة ح��ري�����س��ة 
حلاجة  تكفي  م�ساجد  اإقامة  على 
ال�سكان يف املناطق اجلديدة وذلك 
م����اك���ب���ة ل���ت���ق���دمي ك���اف���ة امل���راف���ق 
املتكاملة  الأ���س��ا���س��ي��ة  واخل���دم���ات 
بالدعم  م�سيدا  هناك،  للقاطنني 
الهيئة  تتلقاه  ال��ذي  امل��ح��دود  غر 
خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  من 
الدولة  ، رئي�س  اآل نهيان  زايد  بن 
�ساحب  واأخ���ي���ه   ، اهلل  ي��ح��ف��ظ��ه   ،
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   ، م��ك��ت���م  اآل 
حاكم   ، ال������زراء  جمل�س  رئ��ي�����س   ،

ال�سم�  اأ�سحاب  واإخ�انهما   ، دب��ي 
حكام الإمارات ، والفريق اأول �سم� 
 ، اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زايد 
القائد  نائب   ، اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل 

ومثمنا   ، امل�سلحة  للق�ات  الأع��ل��ى 
دع����م امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
اأب�ظبي ومتابعته احلثيثة لجناز 

هذه امل�ساجد .

حافلة الفح�س املبكر امام املركز د.�صياء طراد

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�سارك�ه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

امل�دعة حتت رقم : 171
با�سم : دانهيل ت�باك� اوف لندن ليمتيد

وعن�انه : جل�ب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبلي� �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 20 اأبريل 2002 امل�سجلة حتت رقم : 31440  

الفئة : 34
 املنتجات : ال�سجائر 

ال�سرتاطات
انتهاء احلماية يف :2013/04/13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات 

وحتى تاريخ : 2023/04/13
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709

EAT 12841

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع��������/ زم������زم 
اثي�بيا   - اح��م��د  ح�����س��ني 
�سفره  ج�����از  اجل��ن�����س��ي��ة- 
    )1575567( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

.050/6427026

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدع�/ حممد حمم�د 
م�ريتانيا   - ال������داه  ول����د 
�سفره  ج������از  اجل��ن�����س��ي��ة- 
   )0516637( رق��������م   
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������س���ال 

.050/3309876

فقدان �سهادة ا�سهم ت
ف��������ق��������د  امل�����������دع������������/ خ�����ال�����د 
حم��م��دال��ع��ام��ري ����س���ادرة من 
ال�سركة ال�سالمية للتم�يل.. 
عدد   230 رق��م  ا�سهم  �سهادة 
ال����س���ه���م م���ل���ي����ن ���س��ه��م ومن 
الرقم  ي��ج��ده الت�����س��ال ع��ل��ى 

0506216481

فقدان جواز �سفرت
�ساريروه  امل���دع����/  ف��ق��د  
ب��ت ن���ن���ر اوج�����اجن        - 
اجلن�سية-  ان��دون��ي�����س��ي��ا 
ج����������������از �������س������ف������ره رق������م   
فعلى    )940719AN(
من يجدها برجاء ت�سليمه 
اىل اقرب مركز �سرطة او 
�سفارة اندوني�سية م�سك�راً     

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع���������/ دي�����ب�����اك 
ديفاكاران         ب��ي��دي��اك��اك��ان��دي 
اجل��ن�����س��ي��ة- ج�از  ه��ن��دي   -
�سفره رقم   )6139486(      
يجده  من  الهند  من  �سادر 
عليه الت�سال بتليف�ن رقم 

.050/6122908

فقدان جواز �سفرت
امل��دع���/ حممد مزل�  فقد  
اب�����اري   - بنغالدي�س  م��ي��اه 
رقم    �سفره  اجلن�سية- ج�از 
من  )0471506(�سادر 
الم������ارات م���ن ي��ج��ده عليه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف����ن رق���م 

.055/9394204

اإعالن فقدان �سهادة ا�سهم
ال�سركة  با�سم   )32526( رقم  ا�سهم  �سهادة  فقدت 
 1000.000 وبعدد  )اآفاق(  للتم�يل  ال�سالمية 
)ملي�ن( �سهم با�سم �سعادة/ عبداهلل علي عبداهلل 
الها�سلي الرجاء ملن يعر عليها ت�سليمها لل�سركة 
 0507910088 الرقم  على  اوالت�سال  املذك�رة 

م�سك�راً.
العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     

    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/17  جت جز- م ت- ب- اأظ
مدعي/  �سركة اب� بالل للديك�ر وال�سيانة العامة ل�ساحبها غالم م�سطفى حممد 
حنيف اجلن�سية: المارات مدعى عليه: م�ؤ�س�سة درة البحر لعمال الديك�ر ميثلها 
الدع�ى: مطالبة  المارات  م��س�ع  اجلن�سية:  اجلن�سية  لبناين  ن�سر  نعيم  حكمت 
الديك�ر  لعمال  البحر  درة  م�ؤ�س�سة  اعالنه:  املطل�ب  درهم  مببلغ13000  مالية 
ميثلها حكمت نعيم ن�سر لبناين اجلن�سية اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر)علما 
بت�سحيح �سكل الدع�ى  ( حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر  امل�افق 2013/2/14 م�عدا لنظر  ي�م اخلمي�س 
الكائنة   - البتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة 
و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1615  جت جز- م ت- ب- اأظ

الذهبية  عليه:  مدعى  باك�ستان   اجلن�سية:  مرزاكل  عبدالغف�ر  مدعي/  
مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��س�ع  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الذهبية  اعالنه:  املطل�ب  درهم    6000 مببلغ 
المارات  عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/3/5 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك م�قعا  و�س�را  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2019  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/  املزاحم لالأعمال ال�سحية واعمال ال�سراميك ميثلها ال�سيد/ مالك �سهات 
حنني مالك اجلن�سية: المارات  مدعى عليه: �سركة املتقدمة الوىل ميثلها ال�سيد 
الدع�ى: مطالبة مالية  المارات  م��س�ع  ال�سباغ اجلن�سية:  ابراهيم  خالد جمعه 
خالد  ال�سيد  ميثلها  الوىل  املتقدمة  �سركة  اعالنه:  املطل�ب  درهم   215000 مببلغ 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عن�انه:  المارات   اجلن�سية:  ال�سباغ  ابراهيم  جمعه 
الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الربعاء امل�افق 2013/2/20 م�عدا لنظر 
ب�  اخلام�سة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�س�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى، 
حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او 
ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها 
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/04

قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1091  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  عميد بارفني جافا رزادن   جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حمم�د حجاج  
املتنازع  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  اقام عليك  اب�جريدة   قد  عزب 
ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3687.24 درهم( والر�س�م وامل�ساريف  بان  �سده 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة ي�م الثنني امل�افق 2013/3/4 ال�ساعة 8:30 
قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�س�ر  مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة   �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/705  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  ج�هني�س ل�دي�ك��س فان ديروي�ست�زين  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حمم�د حجاج  
عزب اب�جريدة    قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعى عليه بان 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  دره��م(   4.021.54( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزام املتنازع �سده بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة ي�م الثنني امل�افق 2013/3/4 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/986  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  ط�ين جري�س عي�سى جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع   وميثله/حمم�د حجاج  عزب 
املتنازع �سده  اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام  اب�جريدة   قد 
بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3682.25 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب���اق��ع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�ساعة 8:30 �س  امل�افق 2013/3/4  ال�سداد. وح��ددت لها جل�سة ي�م الثنني 
بالقاعة  ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/543  مدين  جزئي                      
اىل املدعى عليه/1-  �ساهد ح�سني عبداملجيد جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي / 
�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع وميثله: حمم�د حجاج  عزب اب�جريدة  
للمتنازع  ي�ؤدي  بان  املتنازع �سده  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  اقام عليك  قد 
مبلغ وقدره )8.678.40 درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
. وح���ددت لها  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  ال�����س��داد وال��ر���س���م وامل�ساريف ومقابل  وحتهى مت��ام 
لذا   ch2D.17 بالقاعة   �س   8:30 ال�ساعة   2013/2/25 امل�افق  الثنني  ي�م  جل�سة 
فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأ�صرار توافد ال�صائحني على اأبوظبي

جتذبهم الفعاليات الرتاثية.. والتطوير يفتح اآفاق النمو ل�صناعة ال�صياحة

املكانة العاملية
ال�����س��ي��د احمد  ع���رب  ال��ب��داي��ة  ويف 
اعمال عن فرحته  العزيزي رجل 
العارمة لزيارته الوىل لب�ظبي 
لقاءه  اول  من  بالألفة  واإح�سا�سه 
ب����امل����ط����ار ح���ت���ى وج������د ن���ف�������س���ه يف 
الطريق اىل الفندق وعن جتربتة 
بالطبع  ق��ال  اب�ظبي  يف  لزيارته 
اب���ظ��ب��ي ت�����س��م م���ع���امل حت���ب ان 
اكر  عليها  وت��ت��ع��رف  ت�����س��اه��ده��ا 
الطبيعة  على  م�ساهدتها  وع��ن��د 
ل�ج�د  بالفخر  �سع�ر  ل��ك  ي��ات��ي 
املكانة  لهذه  و�سلت  عربية  دول��ة 

العاملية يف البنية التحتية .
وا�ساف العزيزي ، ح�س�ر املباريات 
ي�سته�يني ومتابعة اكر من جنم 
ه�  الماراتية  الندية  يلعب�ن يف 
من احد ال�سباب الذي دفعني اىل 

زيارة المارات احلبيبة .

الرتاث االإماراتي
ال�سيد حممد  راي���ه حت��دث  وع��ن 
�سياحة  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال����س���م���ر 
و�سفر يف اب�ظبي حيث قال هناك 
الرحالت  ع��دد  يف  م�ستمر  ت��زاي��د 
تاتى  وه��ي  اب�ظبي  يف  ال�سياحية 
حيث  واورب��ي��ة  خليجية  دول  م��ن 
ا�سبحت امارة اب�ظبي دائرة �س�ء 
املنطقة  ع��ل��ى  ا���س��ع��اع��ه��ا  ي��رتام��ى 
ي�سعر  و   ، اجمع  العربي  وال�طن 
بالرفاهية  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال�����س��ي��اح 
وق�ساء اوقات ممتعة وهذا التط�ر 
اب�ظبي  داخ��ل  التحتية  البنية  يف 

ال�سياحة  ق���ط���اع  م����ؤ����س���ر  ج���ع���ل 
يرتفع اىل العلى وا�ساف ال�سمر 
عن  تختلف  اب�ظبي  يف  احل��ي��اة   ،
لن  اخ����ري  دول����ة  اي  يف  مثيلتها 
م�سياف  الم������ارات������ي  الن���������س����ان 
اهل  ب��ان��ه��م  وا���س��ت��ه��روا  بطبيعته 
ت�ارثتة  �سئ  وه��ذا  الكرم واجل���د 
فا�سبح  الج�������داد  م���ن  الج����ي����ال 
م���ن اه����م ال���ع���الم���ات يف ال����رتاث 

الماراتى على مر الع�س�ر .

رحالت الطريان
�س��ست  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع����ن  وع������ربت 
لعملها  ط�����ران  م�����س��ي��ف��ة  ع�����ادل 
عرب اخلط�ط اجل�ية املتجه اىل 
المارات وعند زيارتا للمرة الوىل 
لب�ظبي مل تت�قع ما �سهدتة من 
اجن��ازات على ار�س ال�اقع والتى 
ت�����س��ف��ه��ا ب��ان��ه��ا ت�����س��اه��ي ال����دول 

الوربية يف م�ست�اها.
ال�سياحة  ان  اىل  ع���ادل  وا���س��اف��ت 
يف اب���ظ��ب��ي ازده������رت م���ن خالل 
ازدي��������اد ع�����دد رح������الت ال���ط���ران 
تاتى  والتى  اب�ظبي  اىل  املت�جة 
من دول خليجية وعربية واوربية 
عديدة وتابعت عادل قائلة بحكم 
انطباع  على  نتعرف  نحن  مهنتنا 
اي  يف  اجازتة  ق�ساء  بعد  ال�سائح 
بلد يزورها وانا اوؤكد ان النطباع 
اب�ظبي  اىل  زي��ارت��ة  بعد  لل�سائح 
والرتياح  والبهجة  ال�����س��ع��ادة  ه��� 
ب���ع���د ق�������س���اء اي�������ام ل ت��ن�����س��ى يف 

اب�ظبي .

•• حتقيق رم�صان عطا:

باتت المارات مزار �سياحي عاملي 
يت�افد علية النا�س من �ستي بقاع 
بالتحديد  واب����ظ���ب���ي   ، الر�������س 
ا�سبحت منارة الثقافة يف اخلارطة 
العاملية ملا لها من امكانيات وعتاد 
وت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات ت��راث��ي��ة حتكي 
من  والكثر  اجلميل  املا�سي  ع��ن 
ه���ذه امل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ى تنظم كل 
ع����ام جت����ذب ال��ك��ث��ر م���ن ال����دول 
وكرم  اي�سا  والعربية  اخلليجية 
يتحاكي  ا�سبح  م�اطنيها  وطيبة 
ال�سائح عندما يرجع اىل بلدة  به 
و�سيافة  ت��رح��ي��ب  م���ن  لق�����اه  مل���ا 
تقدمها  م�������س���ت����ي  اع����ل����ى  ع���ل���ى 
ل��ك��ي تزاحم  وف��ن��ادق��ه��ا  اب���ظ��ب��ي 
القائمة  لتت�سدر  املتقدمة  ال��دول 
ال�سياحية يف العامل والفجر قامت 
بهذا التحقيق لكي تك�سف النقاب 
عن اهم ال�سباب لالقبال املتزايد 
كل عام على امارة اب�ظبي ، وراي 

امل�س�ؤولني يف هذا املجال.

املنتج ال�صياحي
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  م����ب����ارك  واك������د 
الرتويج الدويل يف هيئة اأب�ظبي 
لل�سياحة اأهمية امارة اب�ظبي باتت 
عامليا،ومنطقة  �سياحيا  مق�سدا 
اأه��م��ي��ة حي�ية  ت��ك��ت�����س��ب  اخل��ل��ي��ج 
وانت�سار  اجل��غ��رايف  مل�قعها  ن��ظ��را 
ث�����ق�����اف�����ة ال���������س����ف����ر وال�������رح�������الت 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  يف  اخل����ارج����ي����ة 
من�  اأن  النعيمي  م��ب��ارك  واأو���س��ح 
اأب�ظبي ي�ساهم  اإىل  ال��زوار  حركة 
اأمام  الفر�س  يف ت�فر مزيد من 
�سركات تنظيم اجل�لت والربامج 
ال�سياحية اخلليجية بالتزامن مع 
ت��ن��ام��ي ال���ع��ي الإق��ل��ي��م��ي بتط�ر 
الرتفيهي  ال�سياحي  املنتج  وتن�ع 

يف اأب�ظبي .
والذي ي�سعها يف مقدمة ال�جهات 
جغرافيا  وال���ق���ري���ب���ة  امل��ف�����س��ل��ة 
اإىل  اخلليجية،م�سرا  للعائالت 
اأن املجم�عة اجلديدة من مرافق 
وم�ساريع  ال���ف���اخ���رة  ال�����س��ي��اف��ة 
احلالية  املن�ساآت  وتط�ير  حتديث 
اأب�ظبي  مكانة  تر�سيخ  يف  ت�ساهم 
لالجتماعات  م��ف�����س��ل��ة  ك���ج��ه��ة 

العامل.

االنتعا�صة ال�صياحية
القبي�سي  ع��ب��داهلل  لل�سيد  ووف��ق��ا 
لل�سيد  ال�����دويل  امل��ع��ر���س  م��دي��ر 
ي�ا�سل  ق����ال  ح��ي��ث  وال��ف��رو���س��ي��ة 
لل�سيد  ال���������������دويل  امل������ع������ر�������س 
نادي  ينظمه  ال����ذي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
فعالياته  الإم������������ارات  �����س����ق����اري 

16263 زائر يف الي�م الأول من 
و27758   ،)2011 ع���ام  دورة 
زائ��ر يف ال��ي���م ال��ث��اين مقارنة مع 
الثاين  ال��ي���م  زائ��ر يف   21212(
ف�سال   )2011 ع����ام  دورة  م���ن 
اأبناء دول جمل�س  عن الآلف من 
من  وال��ع��دي��د  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
امل�������س���ارك���ني وال�������س���ي���اح الأج����ان����ب. 
اأ���س��ب��ح بحق  امل��ع��ر���س  اأّن  وامل��ل��ف��ت 

يهم  عائليا  جماهريا  مهرجانا 
وي���ن���ا����س���ب ك���اف���ة اأف��������راد الأ�����س����رة 
ي��ج��دون يف ما  وال��ذي��ن  واملجتمع، 
يقدمه معر�س ال�سيد والفرو�سية 
فر�سة نادرة للتعرف على الرتاث 
وال����ع����راق����ة الإم�����ارات�����ي�����ة. وه����ذه 
يف  ت�ساهم  ال��رتاث��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات 
النتعا�سة ال�سياحية التى ت�سهدها 

اب�ظبي يف كل عام.

اآفاق  وامل�ؤمترات وتفتح املزيد من 
النم� اأمام �سناعة ال�سياحة.

تنمية  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س  واأك����د 
واملقا�سد  امل����ق�����م����ات  وت����ن�����ي����ع 
الرتفيهية يف اأب�ظبي قبيل افتتاح 
متاحف ومن�ساآت املنطقة الثقافية 
هذا  ب��داي��ة  ال�سعديات  ج��زي��رة  يف 
اكتمالها  �ستك�ن عند  والتي  العام 
يف  الثقافية  للمرافق  مركز  اأك��رب 

اإقبال  وال�����س��ي��ق��ة يف ظ��ل  امل��ت��ع��ددة 
ج���م���اه���ري ف����اق ال���ت����ق���ع���ات من 
ال���زوار  ق��ب��ل ع�����س��رات الآلف م��ن 
م��ن اإم����ارة اأب���ظ��ب��ي وك��اف��ة اأنحاء 
دولة الإمارات م�اطنني ومقيمني 
فقد بلغ عدد زوار الي�مني الأول 
 53404 امل���ع���ر����س  يف  وال����ث����اين 
زائ�����ر   25646 م���ن���ه���م  زائ���������ر، 
 ( م����ع  م���ق���ارن���ة  الأول  ال����ي�����م  يف 

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل عددا من ال�صباط الربيطانيني املتقاعدين
•• راأ�ص اخليمة-وام:

ع�س�  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سع�د  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
ام�س  قبل ظهر  الظيت  بق�سر  اخليمة  راأ���س  الأعلى حاكم  املجل�س 
املتقاعدين  الربيطانيني  وامل�ظفني  واأ�سرهم  ال�سباط  من  ع��ددا 
الذين كان�ا يعمل�ن �سابقا يف ق�ة ال�ساحل و�سرطة ودوائر ال�سحة 
والزراعة يف راأ�س اخليمة خالل حقبة الإمارات املت�ساحلة والذين 

يزورون الدولة حاليا.
بال�فد  املقابلة  خ��الل  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سم�  �ساحب  ورح��ب 
الربيطاين يف دولة الإمارات ..متمنيا لهم طيب الإقامة والطالع 
التي  والق��ت�����س��ادي��ة  وال��ع��م��ران��ي��ة  احل�����س��اري��ة  النه�سة  م��ع��امل  على 

ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  ظ��ل  يف  ال��ب��الد  ت�سهدها 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

وجتاذب �سم�ه مع اأفراد ال�فد الذكريات اجلميلة خالل فرتة عمله 
براأ�س اخليمة يف فرتتي اخلم�سينيات وال�ستينيات قبل قيام احتاد 

دولة المارات العربية املتحدة.
واأق�����ام ���س��اح��ب ال�����س��م��� ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة م���اأدب���ة غ����داء لل�فد 

الربيطاين.
ح�سر املقابلة �سعادة جا�سم حممد بن دروي�س المني العام ال�سابق 
للبلديات وحممد احمد الكيت امل�ست�سار يف الدي�ان الأمري والعميد 
الركن عمران �سليمان �سامل ال�سميلي قائد جمم�عة احلر�س املحلي 

والدكت�ر �سيف البدواوي وعدد من ال�سخ�سيات.

عبداهلل القبي�صي: 

املـــعـــر�ـــس الــــدويل 
والفرو�صية  لل�صيد 
االآالف  ــــذب  ــــج ي
دول  اأبـــــنـــــاء  ــــن  م
ــس الـــتـــعـــاون ــ� ــل جم

�صو�صيت عادل: 

ال�صائح  انــطــبــاع 
ــــه  ــــارت بــــعــــد زي
اأبـــوظـــبـــي  اإىل 
هــــو الـــ�ـــصـــعـــادة 
ـــــــــاح ـــــــــي واالرت

مبارك النعيمي:

حتر�س  الهيئة   
ــة  ــي ــم ــن ــــى ت عــــل
ـــــــات  ـــــــوم ـــــــق امل
الــــرتفــــيــــهــــيــــة 
ــــي ــــب ــــوظ اأب يف 

حممد االأ�صمر: 

اأهل  االإماراتيون 
الـــكـــرم واجلــــود 
ـــيء  ـــص وهــــــــــذا �
توارثته االأجيال 
مــــن االأجــــــــداد

اأحمد العزيزي: 

بالفخر  نــ�ــصــعــر 
ــــة  ــــوجــــود دول ل
و�صلت  عــربــيــة 
يف  عاملية  ملكانة 
التحتية البنية 

افتتاح فعاليات اأ�صبوع البيئة والرتاث ملدر�صة الرحاب بالروي�س 

مب�صاركة مدير اجلامعة

جامعة الإمارات تعقد اللقاء التعريفي للطلبة امل�صتجدين للف�صل الدرا�صي الثاين

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

افتتح �سعادة حممد �سامل الظاهري 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املدر�سية مبجل�س اب�ظبي للتعليم 
البيئة  اأ����س���ب����ع  ف���ع���ال���ي���ات  ام�������س 
للتعليم  الرحاب  ملدر�سة  وال��رتاث 
الروي�س  مبدينة  للبنات  الأ�سا�سي 
اقيم  وال���ذي  الغربية  املنطقة  ف��ى 
وجمم�عة  اأدن��������ك  رع���اي���ة  حت���ت 
م�سروع  اإط���ار  يف  وذل���ك  �سركاتها 
احلفاظ  بهدف  امل�ستدامة  احلياة 
والأ�سالة  وال�����رتاث  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
البنات  البنني  مدار�س  فيه  �سارك 
بالروي�س ومدر�سة املتحدة للبنات 

بغياثي.
القمزي  عي�سى  الف��ت��ت��اح  وح�سر 
و  ال���روي�������س  اإ����س���ك���ان  اإدارة  م���دي���ر 

ب��ال��ب��ي��ئ��ة وت��ع��ل��م��ه مبادئ  ال��ع��ن��اي��ة 
اإع�����ادة  ث��ق��اف��ة  وزرع  ال����س���ت���دام���ة 
يف  القت�ساد  على  وحثه  ال��ت��دوي��ر 
واإن�ساء  وال��ط��اق��ة  ك��امل��ي��اه  امل������ارد 
�سانها  م��ن  التي  البيئية  ال��ن���ادي 
وتاأهيله  ال���ط���الب  اأف����ك����ار  ���س��ق��ل 
الأن�سطة  ملمار�سة  �سليما  تاأهيال 

البيئية داخل املدر�سة. 
واأك����د اىل ان ه���ذه الأف���ك���ار جتعل 
الطالب  تعلم  بيئة  امل��در���س��ة  م��ن 
ال���س��ت��دام��ة وع��ل��ى احل��ف��اظ الل�ن 
تطبيقه  يف  ف��ال��ن��ج��اح  الأخ�������س���ر 
يعتمد على مدى حتم�س ال�سع�ب 
الن  وعلينا  بجدواه  واإميانهم  له 
�سبيل  ل  اذ  اخ�����س��ر  ج��ي��ل  اإع������داد 
ولتكن  ا�ستدامة  دون  من  للتقدم 
لالنطالق  البداية  نقطة  املدر�سة 
من  انطالقا  م�ستدامة  حية  نح� 

مبجال  لهتمامها  امل��در���س��ة  ادارة 
احلفاظ على البيئة.

مديرة  الد�س�قي  م��رمي  وا���س��ارت 
من  الهدف  ان  كلمتها  يف  املدر�سة 
احلفاظ  البيئة  ا���س��ب���ع  ف��ع��ال��ي��ات 
باحلياه  واله���ت���م���ام  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
والبنات  الأبناء  وتعريف  وال��رتاث 
مبا�سيهم املجيد وتعليمهم كيفية 
خالل  م��ن  البيئة  على  املحافظة 
اإعادة تدوير النفايات وا�ستغاللها 
م�سروع  �سمن  الأمثل  ال�ستغالل 
احلياة امل�ستدامة للمدر�سة ،وقالت 
ت�سمن  الأ����س���ب����ع  ان  ال��د���س���ق��ى 
للبيئة  ومعر�س  ل��ل��رتاث  معر�س 
على  الف��ت��ت��اح  فعاليات  وا�ستملت 
الأن�سطة  ع����ن  ت��ع��ري��ف��ي  ع���ر����س 
رحلة  اوب��ري��ت  املدر�سة  يف  البيئية 
فقرات  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  ل��ل��غ��اب��ة 

املكتب  م��ن  املن�س�ري  عبدالعزيز 
القليمى للتعليم بالغربية ومبارك 
نا�سر الق�سيلي املن�س�ري م�سرف 
من  وع��دد  الغربية  مدار�س  اداري 
والرتب�يني  بالروي�س  امل�سئ�لني 
مديرة  الد�س�قي  م��رمي  بح�س�ر 
مدار�س  وطالبات  وطلبة  املدر�سة 

قطاع الروي�س.
وال�����ق�����ى �����س����ع����ادة حم����م����د ����س���امل 
الظاهري كلمة بهذه املنا�سبة رحب 
امل�ؤ�س�سات  م��ن  ب��امل�����س��ارك��ني  ف��ي��ه��ا 
تعد  املدر�سة  ان  وق��ال  وبال�سي�ف 
لتلقي  ال��ط��ال��ب  يتجه  م��ك��ان  اول 
نف�سه  الطالب  وج��د  ف��اإذا  التعليم 
يتعلم و�سط مكان اخ�سر م�ستدام 
ذهنه  يف  حمف�ظة  امل�سالة  يجعل 
يف �سن مبكر لفتا اىل ان املدر�سة 
روح  الطالب  يف  تغر�س  اخل�سراء 

ب�سان احلفاظ  امل�سئ�لني  مبادرات 
ال���رتاث  ب��ي��ئ��ة نظيفة وع��ل��ى  ع��ل��ى 
من  انطالقا  والأ�سالة  وال�طني 

روؤية 2030 حلك�مة اب�ظبي. 
ادارة  مدير  القمزي  عي�سى  واك��د 
بهذه  له  كلمة  يف  الروي�س  اإ�سكان 
نعم  م��ن  نعمة  البيئة  ان  املنا�سبة 
عليها  احل���ف���اظ  وان  ت���ع���اىل  اهلل 
واج�����ب دي���ن���ي ووط���ن���ي واأخ���الق���ي 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ان  اىل  م��ن���ه��ا 
ك��ب��رة يف احلفاظ  اأه��م��ي��ة  ت�����يل 
ال��ب��ي��ئ��ة م���ن اقامة  ع��ل��ى وت�������ازن 
ال�����ن�����دوات امل���ع���ار����س م�������س���را اىل 
�سركاتها  وجم��م���ع��ة  اأدن�������ك  ان 
لتفعيل مثل  ال��الزم  بالدعم  تق�م 
املجتمع  مب�ساركة  املنا�سبات  ه��ذه 
مب��ا ف��ي��ه��ا امل���دار����س ووج����ه ال�سكر 
واىل  التعليم  على  القائمني  اىل 

•• العني - الفجر:

العربية  الم��ارات  جامعة  عقدت 
امل�����ت�����ح�����دة ب������احل������رم اجل���ام���ع���ي 
ام�س  ال���ع���ني  اجل���دي���د مب��دي��ن��ة 
مرحبا  التعريفي  اللقاء  الثنني 
للف�سل  اجل����دد  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال�����س��اع 
اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي 
مدير  بح�س�ر   2013-2012
اجل��ام��ع��ة ���س��ع��ادة ال��دك��ت���ر علي 
ون���ائ���ب مدير  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
اجلامعة ال�ستاذ الدكت�ر حممد 
ي��������س���ف ب���ن���ي ي���ا����س وع�������ددا من 
الهيئة  واع�ساء  الكليات  ع��م��داء 
الطلبة  ام�ر  واولياء  التدري�سية 

وان جناحكم  ي���م عن م�سرتكم 
تاأهيلكم  يف  اجلامعة  جناح  يعني 
متثل�ن  لأنكم  الرفيع  بامل�ست�ى 
ي�م  اول  م��ن��ذ  ال�����س��ع��ب  ال���رق���م 
ل��دخ���ل��ك��م اجل��ام��ع��ة وع��ل��ى هذا 
والل�ائح  النظم  ال�سا�س فان كل 

امنا وجدت مل�سلحتكم .
وا����س���اف ال���دك���ت����ر ال��ن��ع��ي��م��ي ان 
�سرط  وال��ل���ائ��ح  بالنظم  التقيد 
ال�ستمرار  ���س��روط  م��ن  ا���س��ا���س��ي 
والنجاح ولبد من لعتماد على 
والنخراط  النف�س  وعلى  ال��ذات 
التعليمية  امل�����س��رة  يف  ال�سحيح 
ب��ك��ل ي�����س��ر و���س��ه���ل��ة ، وب���ق���ي ان 
تدرك�ا جيدا ان املعدل الرتاكمي 

متنح للدار�سني والدار�سات .
 404 التعريفي  اللقاء  وح�سر 
206 طالب  ب���اق��ع  الطلبة  م��ن 
لئحة  ب��ح�����س��ب  ط��ال��ب��ة   238 و 
ال���س��م��اء ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا معايل 
ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان 
تن�سم اىل  ليك�ن�ا دفعة جديدة 
وال��ت��ع��ل��م بجامعة  ال��ع��ل��م  ق���اف��ل 

المارات. 
وت���خ���ل���ل ال���ل���ق���اء جم���م����ع���ة من 
الفقرات متثلت بعر�س م�سرحية 
الطلبة  م��ن  ملجم�عة  ك�ميدية 
اي�����س��ال فكرة  ال��ه��دف منها  ك���ان 
اجلديد  ال��ط��ال��ب  اىل  خمت�سرة 

عن طبيعة احلياة اجلامعية 

.
افتتح اللقاء �سعادة مدير اجلامعة 
بكلمة ترحيبية نقل فيها حتيات 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
العايل  التعليم  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  ال 
العلى  الرئي�س  العلمي  والبحث 
الطلبة  اب���ن���ائ���ه  اىل  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
يف  والتف�ق  النجاح  لهم  متمنيا 
بداية م�س�ارهم اجلامعي ، وقال 
الدكت�ر النعيمي يف كلمته يعترب 
الي�م �سفحة جديدة يتغر  هذا 
فبيئة  ح���ي���ات���ك���م  جم�����رى  ف��ي��ه��ا 
اجل��ام��ع��ة الك��ادمي��ي��ة والداري����ة 
خلدمة  ال������س�����ا������س  يف  وج��������دت 
الطلبة وانتم م�س�ؤول�ن من اول 

الذي �سيبقى يف �سجلكم الدرا�سي 
اىل ي�م التخرج بل واىل مراحل 
هناك  فلي�س  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����س���ات 
م��ن ي��ت��دخ��ل يف ه���ذا الم����ر غر 
، ومن  وم��ث��اب��رت��ك��م  جم���ه����دك���م 
اذك��ر ان معاير  هنا لب��د يل ان 
كما  جتاوزها  ميكن  ل  و�س�ابط 
بالقيم  التم�سك  ب�سرورة  اوج��ه 
ال�سل�كي  والن�سباط  الروحية 
ن��ه��اي��ة المر  لأن���ك���م مت��ث��ل���ن يف 
وف�سائله  بقيمه  يعتد  جمتمعا 
وخلقه العظيم واع�د اىل الق�ل 
بل�ائحه  اجل��ام��ع��ي  ال��ن��ظ��ام  ان 
مكانة  ل��ر���س��خ  ج����اء  وان��ظ��م��ت��ه 
التي  ال�سهادة  واعتماد  اجلامعة 

البيئة  ع���ن  وحم���ا����س���رة  ت���راث���ي���ة 
وحما�سرة  البيئة  هيئة  قدمتها 
قدمها  الأدوي������������ة  خم����اط����ر  ع�����ن 
م�ست�سفى الروي�س ووجهت ال�سكر 
واأدن��������ك  ال���راع���ي���ة  اىل اجل����ه����ات 

دعمها  على  �سركاتها  وجم��م���ع��ة 
املت�ا�سل لفعاليات املدر�سة. 

�سامل  حم����م����د  �����س����ع����ادة  وت����ف����ق����د 
معر�س  واحل���������س�����ر  ال����ظ����اه����ري 
املعلمة  ب���اإ����س���راف  ال������رتاث  رك����ن 

ح��م��دة ج��م��ع��ة ح��م��د وا���س��ت��م��ع من 
الرتاثية  الأع��م��ال  على  الطالبات 
فار�س  �سمة  ال��ط��ال��ب��ت��ان  وق��دم��ت 
الحتاد  ع��ن  ق�سائد  خالد  و�سهد 

والإمارات ال�سبع. 
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اإعــــــــــالن
�ساطئ  ال�س�����ادة/مطعم  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 
الراحة رخ�سة رقم:CN 1063713 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل را�سد حميد عمر املن�س�ري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف فهد ي��سف حممد عبداهلل

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سب�ع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
رويال  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1369633:ماجي�ستيك للمفرو�سات ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اجنيالت بيديال م�سطفى )%49(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف منر تيالي�رات عبدالقادر اجنيالت
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سب�ع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املدخل الذهبي 

 CN 1066359:للمقاولت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد احمد باعبيد )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف امين خالد احمد باعبيد

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سب�ع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
دلة  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ال�ساي رخ�سة رقم:CN 1369743 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عزيز علي حممد ح�سن املرزوقي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف عي�سى عبيد �سامل املزروعي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سب�ع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ام القرى للقرطا�سية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1068694 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد م�سطفى بالكافالفيل من 49% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 ا�سافة �سيتام بارامبيل ي��سف )%24(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيبل��س لدارة 

CN 1191317:العقارات وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اليازية جمال ح�سني �سعيد ال�سعدي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف جمال ح�سني �سعيد ال�سعدي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سب�ع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اب� الفرج للمقاولت 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1029459 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مرمي جمعان عمر بامطرف )%25(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة غنيه حممد مبارك الزعابي )%26(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف حمد عبداهلل �سامل اجلابري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بديعه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابراهيم للمقاولت وال�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 1326836 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات لالت�سالت املتكاملة �س م ع فرع اب�ظبي
 رخ�سة رقم:CN 1154489 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/البيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1277193:النيق لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة 

CN 1274770:دار املدينة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
لت�سليح  املحربي  احمد  ال�س�����ادة/�سعيد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مكيفات ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1007525 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1.2 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري:من/�سعيد احمد املحربي لت�سليح مكيفات ال�سيارات  
SAEED AHMED ALMEHAIRBI AUTO AIR CONDITIONER REPAIRS

اىل/�سعيد املحربي لت�سليح ال�سيارات
SAEED ALMEHAIRBI AUTO REPAIRS

تعديل عن�ان/من اب�ظبي م�سفح ال�سناعية دكان 5 ق 40 م 8 بناية حممد خلفان الهاملي 
اىل اب�ظبي م�سفح ال�سناعية م 8 ق 43 ، 42 املالك خليفة حمد عي�سى املزروعي

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سمكرة املركبات )4520001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة دهان ور�س املركبات )4520002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ندى اخلليج لل��ساطة التجارية

 رخ�سة رقم:CN 1086325 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد حممد علي �سلطان الهاملي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد حممد علي �سلطان الهاملي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدالعزيز ع��س - الهيله من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدالعزيز ع��س - الهيله من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/ندى اخلليج لل��ساطة التجارية  
اىل/ ندى اخلليج لل��ساطة التجارية ذ.م.م

NADA ALKHALEEJ COMMERCIAL MEDIATIONS LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ماي اند مار 

للتجميل رخ�سة رقم:CN 1065544 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ربيع حممد عبدالعزيز ربيع املهري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

ربيع حممد عبدالعزيز ربيع املهري من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مازن هندي اب� احمد )%100(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 
فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية الرتاكر

 رخ�سة رقم:CN 1007024 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدر علي حممد نا�سر با�سليب )%25(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عادل علي حممد نا�سر با�سليب )%25(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي حممد نا�سر با�سليب )%25(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر علي حممد نا�سر با�سليب )%25(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر حممد نا�سر با�سليب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/�سيدلية الرتاكر  
ULTRA CARE PHARMACY

اىل/ �سيدلية الرتاكر ذ.م.م
ULTRA CARE PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
الكندية  ال�س�����ادة/العيادة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالأ�سنان رخ�سة رقم:CN 1107879 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر مبارك حممد عبداهلل املريخي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف زينب حممد في�سل راغب عدي 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة 

ال�روار للمقاولت العامة
 رخ�سة رقم:CN 1128182 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هالل العني للنقليات العامة
 رخ�سة رقم:CN 1008031 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
امللم�س  ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�سباغ رخ�سة رقم:CN 1130938 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد عبيد مبارك عبيد الكتبي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 حذف حامد �سيف عبداهلل بن رفيعه العرياين 
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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اإعــــــــــالن
املا�سية  ال�س�����ادة/املحارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1181332:لت�سليح اللكرتونيات رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد نا�سر �سعيد �سامل العامري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
 حذف بدر �سامل حممد را�سد الدر�سي الكعبي 

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني)
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ا�سب�عني  نح�  منذ  العراق  يف  املحتجز  الفرن�سي  ال�سحايف  عر�س 
ت�جيه  قبل  ق�سيته  لدرا�سة  ام�س  حتقيق  قا�س  ام��ام  دن��دون  ن��ادر 

اتهامات �سده او الفراج عنه.
وبدا دندون مل يحلق ذقنه لعدة ايام نحيال ويرتدي �سرتة وبنطل�ن 
التي  اجلنائية  املحكمة  لدى ظه�ره يف مقر  اليدين  ومكبل  جينز، 

تقع داخل حميط املنطقة اخل�سراء املح�سنة يف و�سط بغداد.
واكد دندون لحد مرا�سلي وكالة فران�س بر�س انه يحاول الحتفاظ 

مبعن�ياته، لي�س المر �سهال، وانا اعامل ب�سكل جيد الن .
وكان ال�سحايف دندون خالل جل�سة ا�ستماع ا�ستمرت ثالثني دقيقة 
بح�س�ر م�س�ؤول عن ال�سفارة الفرن�سية يف بغداد كان متما�سكا على 

الرغم من �سعفه ح�سبما افاد �ساهد عيان رف�س ك�سف ا�سمه.
ا�سمه،  عن  الك�سف  دون  دن��دون،  ق�سية  عن  امل�س�ؤول  القا�سي  واك��د 
ادىل  التي  لل�سهادة  بعناية كاملة  �سينظر  بانه  بر�س  ل�كالة فران�س 
بها دندون. وا�ساف ان ال�سحايف )دندون( �سيبقى على ذمة التحقيق 
الدفاع عن  ق��ال حمامي  اك��ر. من جانبه،  لتفا�سيل  ال���س��ارة  دون 
دندون، نعمة الربيعي ل�كالة فران�س بر�س بعد جل�سة التحقيق لقد 
دن��دون لننا  ن��ادر  ال�سحايف  املحكمة لالفراج عن  اىل  قدمت طلب 
اي  لرتكاب  نية  له  ولي�س  ال�سحايف  عمله  ميار�س  ك��ان  بانه  نعتقد 

عمل خمالف للقان�ن .
 

اجتماعا  بروك�سل  يف  الأربعاء  الي�م  وك��س�ف�  �سربيا  رئي�سا  يعقد 
رمزيا بف�سل و�ساطة قام بها الحتاد الوروبي، يف م�ؤ�سر على حت�سن 
العالقات بني البلدين مع ان بلغراد ترف�س العرتاف بال�ستقالل 

الذي اعلنه يف 2008 القليم الذي كان تابعا لها.
وياأتي هذا اللقاء بعد 14 عاما على النزاع بني املقاتلني النف�ساليني 
بحملة  انتهى  ال��ذي   )1999-1998( بلغراد  وق���ات  ك��س�ف�  يف 

ع�سكرية �سنها حلف �سمال الطل�سي �سد النظام ال�سربي.
وطردت الق�ات ال�سربية حينذاك من هذه املنطقة ما �سمح باعالن 
الدول الع�ساء يف  املتحدة وغالبية  ال�ليات  ا�ستقاللها بدعم من 

الحتاد الوروبي.
وترى املف��سية الوروبية ان اللقاء بني الرئي�س ال�سربي ت�مي�سالف 
اطار  يف  يندرج  اآغ��ا  يحيى  عاطفة  الك��س�فية  ونظرته  نيك�ليت�س 
تطبيع العالقات بني بلغراد وبري�ستينا. وقالت الرئي�سة يحيى اآغا 
قبل هذا اللقاء نحن متم�سك�ن بهذه العملية وم�سمم�ن بحزم على 
عدم نقل عداوات املا�سي اىل الجيال ال�سابة . وما يزيد من اهمية 
اجتماع بروك�سل ان نيك�ليت�س الق�مي الذي ا�سبح حمافظا مدافعا 
2012 من  اي��ار ماي�  التكامل الوروب���ي، كان قبل انتخابه يف  عن 

ا�سد منتقدي احل�ار الذي بداأه �سلفه مع بري�ستينا.

او خم�سة  ارب��ع��ة  ت���ق��ي��ف  ع��ن  الفرن�سية  ال�����س��رط��ة  م�����س��در يف  اف���اد 
ح�ل  حتقيق  اط��ار  يف  الباري�سية  املنطقة  يف  ام�س  �سباح  ا�سخا�س 

الو�ساط ال�سالمية الراديكالية، على ما افاد م�سدر يف ال�سرطة.
وقامت املديرية املركزية لال�ستخبارات الداخلية بالعملية ومل ترد 

اي تفا�سيل ح�ل طبيعة املاآخذ املمكنة على ال�سخا�س امل�ق�فني.
وتاتي حملة العتقالت يف وقت �سنت فرن�سا تدخال ع�سكريا يف مايل 
منذ 11 كان�ن الثاين-يناير ل�ستعادة �سمال البالد من جمم�عات 

م�سلحة ا�سالمية �سيطرت عليه، حتت �سعار مكافحة الرهاب.
وح����ذر وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي م��ان���ي��ل ف��ال�����س جم����ددا م�ساء 
الثنني من التطرف معتربا ان ال�سلطات �سمحت لنظام غر نظام 
اجلمه�رية ان ي�ستتب تدريجيا يف عدد من احياء فرن�سا التي ينت�سر 

فيها الب�ؤ�س والبطالة والف�سل املدر�سي.
وقال فال�س ان هذا النظام الذي يحذر منه ه� مزيج من الع�امل 
الدينية واجلن�ح والجتار باملخدرات داعيا اىل مكافحة هذه ال�سلفية 

املنحرفة التي تاتينا من عدد من الدول ول �سيما م�سر .
وا�ساف ثمة هنا حتد هائل لال�سالم، ولفرن�سا بالتايل، يق�سي ببناء 

ا�سالم فرن�سي، ا�سالم اوروبي، ا�سالم غربي .

عوا�صم

بغداد

باري�ص

بلغراد

ازدياد ا�صطرابات ما بعد
 ال�صدمة بني القوات الربيطانية 

•• لندن-يو بي اأي:

بعد  ما  با�سطرابات  ُيعرف  ما  اأعرا�س  اأن  ام�س،  ر�سمية،  بيانات  اأظهرت 
م��رات بني   4 ارتفعت مبعدل  القتالية،  العمليات  الناجمة عن   ، ال�سدمة 
)ديلي  �سحيفة  ووذك���رت   .2008 ع��ام  منذ  الربيطانية  ال��ق���ات  �سف�ف 
ل�زارة  التابعة  وامل�س�رات  التحليلية  اخلدمات  هيئة  اأرق��ام  اأن  تليغراف( 
الدفاع الربيطانية، ك�سفت اأن 94 جندياً بريطانياً مت ت�سخي�س اإ�سابتهم 
واأي��ل���ل- مت�ز-ي�لي�  ب��ني  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سدمة  بعد  م��ا  با�سطرابات 

الفرتة  خ��الل  فقط  جندياً   25 مع  باملقارنة  املا�سي،  العام  من  �سبتمرب 
نف�سها من عام 2008. وقالت اإن 305 حالت اإ�سابة جديدة با�سطرابات 
ما بعد ال�سدمة مت ت�سجيلها بني الق�ات الربيطانية خالل الأ�سهر ال�12 
املنتهية يف اأيل�ل-�سبتمرب من العام املا�سي، باملقارنة مع 153 اإ�سابة خالل 
الفرتة نف�سها بني 2007 و2008. ووجدت الأرقام اأن معدلت الإ�سابة 
الربيطانيني  اجل��ن���د  اأو���س��اط  ب��ني  اأك���رب  ك��ان��ت  النف�سية  ب��ال���س��ط��راب��ات 
الذين خدم�ا يف العراق واأفغان�ستان، يف حني كان جن�د �سالح اجل� امللكي 
الربيطاين و�سباط ال�سف اأكر عر�سة اأي�ساً للمعاناة من م�ساكل ال�سحة 
العقلية. وت�سبب ا�سطرابات ما بعد ال�سدمة الأرق الدائم وذكريات املا�سي 
الأحداث  وتنجم عن  �سن�ات ط�يلة،  ت�ستمر  اأن  امل�سابني، وميكن  للجن�د 
املجهدة اأو املخيفة للعمليات القتالية. ون�سبت ال�سحيفة اإىل متحدث با�سم 
اأول�ية  اإن ال�سحة النف�سية للجن�د متثل  وزارة الدفاع الربيطانية، ق�له 
جنيه  ملي�ن   7.2 بتخ�سي�س  احلك�مة  التزمت  ال�سبب  ولهذا  ق�س�ى، 

ا�سرتليني لتح�سني اخلدمات يف هذا املجال .

اعتقاالت يف ال�صفة وتوغل يف غزة

الحتالل يكبد الفل�صطينيني خ�صائر �صنوية بـ7 مليارات

اإدانات حقوقية ودولية لالنتهاكات يف م�صر 
•• عوا�صم-وكاالت:

ن���ددت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة حلق�ق 
التي  النتهاكات  مب�جة  الإن�سان 
ومن  م�سر،  يف  ال�سرطة  ترتكبها 
متظاهر  ���س��رب  خ�س��سا  بينها 
ال��رئ��ا���س��ي يف  اأم���ام الق�سر  اأع���زل 
معاقبة  اإىل  ودع������ت  ال����ق����اه����رة، 

املت�رطني فيها. 
حزنها  ع�����ن  امل���ن���ظ���م���ة  وع��������ربت 
وقلقها البالغني من اطراد العنف 
يف  واجلن�سي  والأم��ن��ي  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سية  بالأزمة  املرتبط  م�سر 
احل��ال��ي��ة مب�سر وم��ا راف��ق��ه��ا من 
انتهاكات ج�سيمة حلق�ق الإن�سان  
مقتل  خا�سة  املنظمة  وا�ستنكرت 
النا�سط حممد قرين الذي �سقط 
اإثر اإ�سابته بعيار ناري يف حميط 
بق�سر  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  مكتب 
الحتادية و النا�سط حممد �سعد 
الذي ا�ست�سهد متاأثرا بطلق ناري 
يف  متزامن  ت�قيت  يف  ب��ه  اأ�سيب 

املكان نف�سه .
كما اأدانت املنظمة جرمية تعذيب 
التيار  ع�س�  ال�سيا�سي  النا�سط 
وه�   ، اجل��ن��دي  حم��م��د  ال�سعبي 
وفاته،  اإىل  ق���اد  ال���ذي  ال��ت��ع��ذي��ب 

ح�سب املنظمة.
ووفق بيان للمنظمة فاإن اجلندي 

الق�ساء .
ال��ع��ن��ف اجلديدة  وب�����س��اأن م���ج��ة 
ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا م�����س��ر م��ن��ذ 24 
قالت  ي����ن����اي����ر،  ال�����ث�����اين  ك�����ان������ن 
وا�سنطن  ان  المركية  املتحدثة 
حت���ث ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري حممد 
مر�سي التي من �سف�ف الخ�ان 
امل�سلمني على ان يك�ن رئي�سا لكل 

امل�سريني .

جنوب اأفريقيا تعتقل 
19 من متمردي الكوجنو

•• جوهان�صربج-رويرتز:

قالت �سرطة جن�ب افريقيا ام�س 
متمردي  م���ن   19 اع��ت��ق��ل��ت  ان��ه��ا 
الك�جن� الدميقراطية امل�ستبه بهم 
من بينهم ع�س�ان بارزان يف حركة 
يف  لال�ستباه  املتمردة  مار�س   23
ق��ي��ام��ه��م ب��ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة غر 
ق��ان���ن��ي��ة. وذك����رت ���س��رط��ة جن�ب 
يف  اعتقلت  املجم�عة  ان  افريقيا 
بعد  البالد  ب�سمال  ليمب�ب�  اقليم 
حتقيق اجرته وحدة ال�ستخبارات 
اجل��ن��ائ��ي��ة. ومل ت��ق��دم امل��زي��د من 

التفا�سيل.

 اأوروبا توؤكد الجتماع 
حول اإيران 26 فرباير 

•• بروك�صل-ا ف ب:

اك����د الحت�����اد الوروب�������ي ام�������س ان 
امل���ف���او����س���ات ب���ني اي������ران وال�����دول 
ال�����ك�����ربى ح��������ل امل����ل����ف ال����ن�����وي 
�سباط-فرباير   26 يف  �ست�ستاأنف 
ا���س��ه��ر على  ب��ع��د  ك��ازاخ�����س��ت��ان  يف 
با�سم  ت���ق��ف��ه��ا. وق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة 
وزيرة خارجية الحتاد الوروبي يف 
بيان ان كاثرين ا�ست�ن تاأمل يف ان 
تك�ن املحادثات مثمرة وان يتحقق 
تقدم ملم��س على طريق الت��سل 
اىل حل تفاو�سي . وجاء يف البيان 
ان نائبة مفاو�س الحتاد الوروبي 
نظرها  م��ع  اتفقت  �سميد  هيلغا 
اليراين علي باقري على ان ج�لة 
�ستجري  امل���ح���ادث���ات  م���ن  ج���دي���دة 
امل���ات���ي يف  5+1 يف  م���ع جم��م���ع��ة 
كازاخ�ستان يف 26 �سباط-فرباير . 
ومتثل ا�ست�ن جمم�عة 5+1 التي 
الع�س�ية  ال��دائ��م��ة  ال���دول  ت�سمل 
الم���ن-ب���ري���ط���ان���ي���ا،  جم���ل�������س  يف 
وال�ليات  رو�سيا،  ال�سني،فرن�سا، 

املتحدة- ا�سافة اىل املانيا.

ن�ساء  �سد  الع��ت��داءات  من  �سيما 
ال�سب�ع  اع������زل  رج�����ل  و�����س����رب 
نح�س  ن�لند  وا�سافت  املا�سي، 
احل���ك����م���ة امل�������س���ري���ة ع���ل���ى فتح 
حتقيقات معمقة وذات م�سداقية 
ب�ساأن  ال�سكاوى  كل  يف  وم�ستقلة 
مار�سها  وا�����س����اءة  ع��ن��ف  اع���م���ال 
ومتظاهرون،  امني�ن  م�س�ؤول�ن 
واح����ال����ة امل�������س����ؤول���ني ع��ن��ه��ا اىل 

ال�����دلئ�����ل على  ظ����ه����رت لح����ق����ا 
اأ�سب�ع  م��ن  اأك���ر  قبل  اختطافه 
اأث���ن���اء ال��ت��ظ��اه��رات ال��غ��ا���س��ب��ة يف 
امل�سرية،  للث�رة  الثانية  الذكرى 
وم�����ؤ�����س����رات ح������ل اح���ت���ج���ازه يف 
م��ع�����س��ك��ر ت����اب����ع ل�����ق������ات الأم������ن 
املفاجئ يف  امل��رك��زي، قبل ظه�ره 
م�ست�سفى الهالل وف�سل حماولت 
اإ�سعافه من الإ�سابات التي اأملت به 

نتيجة تعذيب بدين �سديد .
العتداء  املنظمة  ا�ستهجنت  كما 
واحلط من كرامة امل�اطن حممد 
�سابر الذي نقلت �سا�سات التلفزة 
والدولية  وال��ع��رب��ي��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
وقائع ما تعر�س له على يد ق�ات 
الرئي�س  مكتب  م��ق��اب��ل  �سرطية 
امل�سري، وال�سغ�ط التي اأجربته 
له،  م��ا تعر�س  اإن��ك��ار  ب��داي��ة على 
النيابة  اأم�����ام  ي���رتاج���ع  اأن  ق��ب��ل 
ل��ي���ؤك��د ���س��ح��ة اجلرمية  ال��ع��ام��ة 
ال�����ت�����ي وق�����ع�����ت ب���ح���ق���ه واأرق���������ت 

امل�سريني .
كما عربت املنظمة عن قلقها من 
والتحر�سات  الع��ت��داءات  ج��رائ��م 
اك��ت�����س��ب��ت طابعا  ال��ت��ي  اجل��ن�����س��ي��ة 
العديد  ب��ح��ق  منهجيا  ���س��ي��ا���س��ي��ا 
من الن�ساء وال�سابات وا�ستخدمت 
�سالحا لرتويع واإرهاب النا�سطات 
حلملهن  وت�س�يههن  ال�سيا�سيات 

على جمانبة التظاهر.
من جانبها نددت وزارة اخلارجية 
داعية   ، بالنتهاكات  الم��رك��ي��ة 
ال���رئ���ي�������س حم���م���د م���ر����س���ي اىل 
ه����ذه  امل�����ت������رط�����ني يف  م���ع���اق���ب���ة 

النتهاكات.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م ال�����زارة 
فيكت�ريا ن�لند نحن منزعج�ن 
ل��ل��غ��اي��ة م���ن ه���ذه احل�������ادث، ول 

وا�صنطن تن�صق مع اأنقرة بهجوم �صفارتها 
اإنه قتل فيه �سخ�سان. وردا على �س�ؤال ح�ل مقتل م�اطنة  و�سائل اإعالم 
اأمركية يف تركيا، قالت ن�لند ن�ستطيع اأن ن�ؤكد مقتل امل�اطنة الأمركية 
لعائلتها  العميقة  تعازينا  ع��ن  نعرب  ون��ح��ن  اإ�سطنب�ل،  يف  �سيرا  ���س��راي 
ات�سال  الأمركية على  القن�سلية  امل�س�ؤولني يف  اأن  واأ�سافت   . واأ�سدقائها 
بعائلة �سيرا وهم يقدم�ن امل�ساعدة القن�سلية الالزمة، وت�جهت بال�سكر 

اإىل احلك�مة الرتكية على كل جه�دها يف حتديد مكان �سيرا.
وكانت جبهة حزب التحرير ال�سعبي الث�ري الي�سارية املحظ�رة يف تركيا 
قد اأعلنت م�س�ؤوليتها عن التفجر ي�سار اإىل اأن تركيا �سهدت عام 2008 
القن�سلية  مبنى  على  بالقاعدة  مرتبط�ن  اإنهم  قيل  اأف��راد  نفذه  هج�ما 
اأ�سفر عن مقتل ثالثة من املهاجمني وثالثة  الأمركية باإ�سطنب�ل، مما 

من رجال ال�سرطة.

•• وا�صنطن-يو بي اآي:

اأعلنت ال�ليات املتحدة اأن مكتب التحقيقات الحتادي �سين�سق مع ال�سرطة 
الرتكية لإجراء حتقيق كامل يف الهج�م الذي ا�ستهدف ال�سفارة الأمركية 
ال�سعبي  التحرير  املا�سية وتبنته جبهة حزب  الرتكية اجلمعة  بالعا�سمة 

الث�ري الي�سارية.
يف  ن���لن��د  فيكت�ريا  الأم��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
يتعلق  ما  يف  مم��ت��ازاً  ك��ان  الرتكية  ال�سلطات  مع  تعاوننا  �سحفي،  م�ؤمتر 

بالتفجر الذي ا�ستهدف ال�سفارة الأمركية باأنقرة .
مع  كثب  ع��ن  �سين�سق  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  اأن  ن���لن��د  واأ���س��اف��ت 
قالت  ال��ذي  الهج�م  يف  كامل  حتقيق  لإج��راء  الرتكية  ال�طنية  ال�سرطة 

اليابان ت�صتدعي ال�صفري ال�صيني ب�صبب اجلزر

•• ال�صفة-غزة-وكاالت:

ت��ق��ري��ر ����س���در ع���ن منظمة  ذك����ر 
ال���ت���ع���اون الإ����س���الم���ي ام�������س، اأن 
الناجمة  الفل�سطينية  اخل�سائر 
ع��ن الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي تبلغ 

ح�ايل 7 مليارات دولر �سن�يا.
اخل�سائر  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���اف 
مليار   6.89 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ك��ب��رة 
نتيجة  ت�����اأت�����ي  ����س���ن����ي���ا،  دولر 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة على  ال�����س��ي��ط��رة 
الفل�سطينية  الطبيعية  امل������ارد 
التل�ث  اإىل  اإ�سافة  وا�ستخدامها، 
املجالت  يف  وال���ت���اأخ���ر  ال��ب��ي��ئ��ي، 
القت�سادية وال�سناعية و�سع�بة 
الإ�سرائيلية  وال��ق��ي���د  ت��ط���ره��ا، 
الفل�سطينيني  وحركة  تنقل  على 

يف الداخل.
ت��ده���ر الظروف  ال��ت��ق��ري��ر  وع���زا 
اإىل  ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني،  امل��ع��ي�����س��ي��ة 
الفل�سطيني  الق��ت�����س��اد  ارت��ب��اط 
اإ�سرائيل  اأن  مبينا  بالإ�سرائيلي، 
ت�سيطر على معظم املياه اجل�فية 
البالغ  الغربية،  وال�سفة  غ��زة  يف 
حجمها 734 ملي�ن مرت مكعب، 
الفل�سطيني�ن  يح�سل  ح��ني  يف 
على %32 فقط من هذه املياه.

تقريرها،  يف  امل��ن��ظ��م��ة  وك�����س��ف��ت 
على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سيطرة  اأن 

•• طوكيو-ا ف ب:

ا�ستدعت ط�كي� ال�سفر ال�سيني 
ام�س لالحتجاج على ما اعتربته 
القليمية  ملياهها  جديدا  انتهاكا 
قرب  �سينية  �سفن  ابحرت  بعدما 

فل�سطيني اإن عدة اآليات اإ�سرائيلية 
انطلقت  وج��راف��ات،  دبابات  بينها 
الإ�سرائيلي،  ���س���ف��ا  م���ق��ع  م��ن 
 100 عن  تزيد  م�سافة  وت�غلت 
�����س����رق رف��������ح، وق����ام����ت  م�����رت يف 
الأرا�سي  يف  وت�����س���ي��ة  ب��ت��ج��ري��ف 

الزراعية يف املنطقة املذك�رة.
اإ�سرائيلية  ق�ة  ت�غلت  ذل��ك،  اإىل 
اأخرى �سرق منطقة جحر الديك 

وقال م�س�ؤول ان وزارة اخلارجية 
ال�سيني  ال�������س���ف���ر  ا����س���ت���دع���ت 
بخ�س��س دخ�ل �سفن املياه قرب 
اىل اجلزر  ا�سارة  �سنكاك� يف  جزر 
وتطلق  اليابان  بها  تطالب  التي 

عليها بكني ا�سم دياوي�.
وتاتي هذه اخلط�ة الحتجاجية 
�سفينتني  دخ����ل  غ���داة  اليابانية 
للمراقبة  �سينيتني  حك�ميتني 
املياه  الث���ن���ني  ���س��ب��اح  ال��ب��ح��ري��ة 
القليمية للجزر املتنازع عليها ثم 

غادرتا بعد �ساعات.
الياباين  ال�����س���اح��ل  خ��ف��ر  واع��ل��ن 
مياه  يف  ب��ق��ي��ت��ا  ال�����س��ف��ي��ن��ت��ني  ان 
14 ���س��اع��ة وقال  اجل���زر حل����اىل 
�سكرتر  ����س����غ���ا  ي��������س���ي���ه���ي���دي 
م�ؤمتر  خالل  اليابانية  احلك�مة 
ال��ت��ح��رك��ات غر  ه��ذه  ان  �سحايف 
مقب�لة على الطالق م�سيفا ان 
ا�ستدعي  ي�نغه�ا  �سينغ  ال�سفر 
ي�ستمع  لكي  اخلارجية  وزارة  اىل 

والت��سع  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 
حماولة  يف  ت���اأت���ي  ال���س��ت��ي��ط��اين 
الأرا�سي  دمي���غ��راف��ي��ة  لتغير 
الفل�سطينية، من اأجل �سم اجلزء 
عن  الغربية  ال�سفة  م��ن  الأك���رب 

طريق الحتالل.
ميدانيا، ت�غلت ق�ات من اجلي�س 
الإ�سرائيلي، ام�س الثالثاء، �سرق 
غزة وجن�بها. وقال م�سدر اأمني 

اجلزر املتنازع عليها بني البلدين. 
ولح�����ق�����ا اع����ل����ن وزي��������ر ال����دف����اع 
ع�سكرية  ف��رق��اط��ة  ان  ال��ي��اب��اين 
رادار  ب��ت�����س���ي��ب  ق���ام���ت  ���س��ي��ن��ي��ة 
ي�جه كيفية اطالق النران على 

�سفينة يابانية.

وبا�سرت  غ����زة  م���ن  ال�����س��رق  اإىل 
ب���اأع���م���ال مت�����س��ي��ط وجت���ري���ف يف 

املنطقة احلدودية .
حق�قية  م�����ؤ�����س���������س����ات  ووف���������ق 
ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، ف����������اإن اجل���ي�������س 
ع���دة عمليات  ن��ف��ذ  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
���س��ري��ان اتفاق  ب����دء  ت����غ���ل م��ن��ذ 
الثاين  ت�سرين   21 يف  التهدئة 

ن�فمرب املا�سي.

اىل اق�ى احتجاج من اليابان.
الياباين  ال�����دف�����اع  وزي�������ر  وق�������ال 
ايت�س�ن�ري اون�ديرا لل�سحافيني 
الثاين- كان�ن   30 يف  يف ط�كي� 
ي�سبه  ����س���يء  ت�����س���ي��ب  ي��ن��اي��ر مت 
رادار لت�جيه النران على �سفينة 
م��راق��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة يف ب��ح��ر ال�سني 

ال�سرقي .
وتابع ان وزارة الدفاع اكدت الي�م 
انه مت ا�ستخدام رادار لال�ستهداف 
ع�سكرية  ان مروحية  اي�سا  وق��ال 
يابانية كانت م��سع ت�س�يب من 
كان�ن   19 يف  اي�سا  مماثل  رادار 
الثاين-يناير وقال م�س�ؤول�ن انه 
الت�س�يب  ا���س��ت��م��ر  احل��ال��ت��ني  يف 

لدقائق .
ال���زي��ر ان ت�س�يب مثل  وا���س��اف 
هذا الرادار �سيء غر طبيعي على 
الط��الق، ونعرتف بانه ميكن ان 
اذا  للغاية  خ��ط��را  و���س��ع��ا  يخلق 

ح�سلت اي خط�ة ناق�سة .

اعتقلت ق�ات اجلي�س الإ�سرائيلي 
اخلليل  يف  فل�سطينيني   4 ام�س، 
ال��غ��رب��ي��ة، التي  ال�����س��ف��ة  ج���ن����ب 
����س���ه���دت ع��م��ل��ي��ات ده�����م واإق����ام����ة 

ح�اجز.
اإن  فل�سطيني  اأمني  وق��ال م�سدر 
الإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  م��ن  ق�����ات 
اقتحمت منزل �سياء اجلعربي يف 
البلدة القدمية باخلليل، واقتادته 
جل���ه���ة جم����ه�����ل����ة، ف���ي���م���ا ج���رى 
3عّمال فل�سطينيني على  اعتقال 
ع��ل��ى طريق  ف��ج��راً  ح��اج��ز ن�سب 

بيت ع�ا.
اإىل ذلك، اقتحمت قّ�ة اأخرى من 
وزارة  ف��رع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�س 
�سطحه  واعتلت  باخلليل،  املالية 
من  ان�سحابها  قبل  �ساعات  لعّدة 

املكان.
اجلي�س  اأق������ام  اآخ������ر،  ���س��ي��اق  ويف 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع���دداً م��ن احل�اجز 
مدينة  م��داخ��ل  ع��ل��ى  الع�سكرية 
العروب  خميم  وم��دخ��ل  اخلليل، 
املارة،  املركبات  لإي��ق��اف  وال��ف���ار، 
فيما داهم عدد كبر من عنا�سر 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي حميط  اجل���ي�������س 
وحميط  لالجئني،  عايدة  خميم 
ومقربة  النرتك�نتننتال،  فندق 
املخيم ببيت حلم، واأجروا عمليات 

تفتي�س يف املنطقة.

كوريا ال�صمالية تخطط 
لتجارب نووية متزامنة 

•• �صيول-ا ف ب:

اجلن�بية  ك�����ري����ا  رئ���ي�������س  ����س���رح 
ك�ريا  ان  ام�����س  م��ي���ن��غ-ب��اك  يل 
جتارب  ب��ع��دة  ت��ق���م  ق��د  ال�سمالية 
���س��ع��ي��ا جلني  ن�����وي����ة م���ت���زام���ن���ة 
املكا�سب  م����ن  مم���ك���ن  ق�����در  اك�����رب 
الدولية  ال��ع��ق���ب��ات  ت�����س��دي��د  ق��ب��ل 

املفرو�سة عليها.
ل�سحيفة  م���ت���ح���دث���ا  يل  وق��������ال 
ت�����س������س���ن اي��ل��ب��� م��ن امل��ح��ت��م��ل ان 
بتجارب  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك����ري���ا  ت��ق���م 
اكر  او  ن�وية عديدة يف م�قعني 
ب��ال��ت��زام��ن. واع��ل��ن��ت ب��ي���ن��غ يانغ 
ن�وية  جتربة  اج���راء  على  عزمها 
امل�ست�ى بعد جتربتي  ثالث عالية 
قرار  على  ردا  و2009،   2006
كان�ن  الم����ن يف  ات���خ���ذه جم��ل�����س 
العق�بات  بت��سيع  ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين 
ع���ل���ى ال���ن���ظ���ام ع���ل���ى اث�����ر اط����الق 
���س��م��ايل يف كان�ن  ك�����ري  ����س���اروخ 

الول دي�سمرب.
ول  وحلفاوؤها  وا�سنطن  و�ستغتنم 
�سيما ك�ريا اجلن�بية واليابان هذه 
على  للح�س�ل  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
الربنامج  ب�سان  جديدة  معل�مات 
الن�وي الك�ري ال�سمايل ول �سيما 
ي���ان���غ ع��ل��ى ت�سغر  ب��ي���ن��غ  ق�����درة 

القنبلة لتثبيتها على راأ�س ن�وي.
ا�سابيع  ق��ب��ل  م��ت��ح��دث��ا  يل  وق�����ال 
انتج  اذا  ولي��ت��ه  انتهاء  م��ن  قليلة 
ال�����س��م��ال ا���س��ل��ح��ة م�����س��غ��رة ميكن 
على  مثبتة  ك��روؤو���س  ا�ستخدامها 
ي��ط��رح عندها  ���س���اري��خ، ف�����س���ف 

تهديدا حقيقيا.
جن�بي�ن  ك�ري�ن  خ��رباء  ويعتقد 
اجلديدة  ال���ن����وي���ة  ال��ت��ج��رب��ة  ان 
ال�سينية  ال�سنة  راأ����س  قبل  �ستتم 
ال���ذي ي�����س��ادف ه���ذا ال��ع��ام يف 10 
�سباط   16 يف  او  ف��رباي��ر  ���س��ب��اط 
فرباير يف ذكرى ولدة كيم ج�نغ 
ايل والد الزعيم احلايل كيم ج�نغ 
ت���يف يف ك��ان���ن الول  اون وال���ذي 

دي�سمرب 2011.

مدير امل�صجد الأق�صى يدعو القمة 
الإ�صالمية اإىل التوحد حول ق�صية القد�س

•• القاهرة -وام:

نا�سد ال�سيخ ناجح بكرات مدير امل�سجد الأق�سى القمة الإ�سالمية التي تعقد بالقاهرة غدا تنحية 
ال�سالمي  العاملني  ب��سلة  باعتبارها  القد�س  حترير  ق�سية  ح�ل  والت�حد  جانبا  اخلالفات  كافة 
والعربي. وقال بكرات يف ت�سريح لل�سحفيني عقب ا�ستقبال المني العام للجامعة العربية الدكت�ر 
نبيل العربى له ام�س ناأمل فى اأن تتجه القمة ال�سالمية اىل تقدمي �سىء على الر�س ل�سالح القد�س 
�س�ؤال ح�ل  وردا على   . يكفل حتريرها  نهجا  تنهج  واأن  املحافظة على مقد�ساتها  فعليا  تتبنى  واأن 
املبالغ املالية للقد�س يف ال�قت احلايل ..ق��ال بكرات هذا الكالم حتدث عنه القادة العرب يف قمة 
�سرت 2010 وخ�س�س�ا ح�ايل ن�سف مليار دولر للمدينة املقد�سة .. ولكن حتى الآن اللتزامات مل 

ت�سل معربا عن اأمله فى ال�فاء بتلك اللتزامات.
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كرمان حتذر من انهيار العملية االنتقالية يف اليمن

احلراك يحّذر الإخوان من التظاهر يف عدن 
•• �صنعاء-وكاالت:

حذرت النا�سطة اليمنية احلائزة 
جائزة ن�بل لل�سالم ت�كل كرمان 
فران�س  وك����ال����ة  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
ب��ر���س ام�����س م��ن ان��ه��ي��ار العملية 
ا�ستمرار  اليمن مع  النتقالية يف 
ان���ق�������س���ام اجل���ي�������س وا����س���ت���م���رار 
ع��ل��ي عبداهلل  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
�سيا�سي  ب��ن��ف���ذ  ب��ال��ت��م��ت��ع  ���س��ال��ح 

وع�سكري. 
املجتمع  اح��ذر  ان��ا  كرمان  وقالت 
ال��دويل ب�سكل ع��ام وك��ل املهتمني 
العملية  ب����ان  ال��ي��م��ن��ي  ب���ال�������س���اأن 
و�سك  على  اليمن  يف  النتقالية 
النهيار، وعليهم اأن ي�سارع�ا الآن 
لنقاذ هذه العملية النتقالية مع 
�سركائهم يف احلياة ال�سيا�سية هنا 

يف اليمن . 
امل�سكلة  ف����ان  ك���رم���ان،  وب��ح�����س��ب 
الرئي�س  ق����درة  ع���دم  الب����رز ه��ي 
هادي  من�س�ر  عبدربه  الت�افقي 
اجلريئة  ال���ق���رارات  تنفيذ  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا م��ن اج���ل تطبيق 
ال�سلطة،  ان���ت���ق���ال  ات����ف����اق  ب���ن����د 
اع�����ادة هيكلة  ل���س��ي��م��ا يف جم���ال 
نف�ذ  م��ن  للحد  امل�سلحة  ال��ق���ات 
وحتى  ال�سابق،  الرئي�س  مع�سكر 

خ�س�مه. 
وق��ال��ت ك��رم��ان ان اه��م متطلبات 

،ومبقاطعته  اجل�������اري  ال�����س��ه��ر 
الرئا�سية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ت��ام��ة 
21 ف���رباي���ر من  ال��ت��ي ج���رت يف 

العام املا�سي .
ونظم احلراك اجلن�بي مهرجاناً 
ال��ث��اين- ك���ان����ن   13 ���س��خ��م��اً يف 

ع�سرات  فيه  �سارك  املا�سي  يناير 
الت�سالح  ذك��������رى)  يف  الآلف 
ف��ي��ه لفتات  وال��ت�����س��ام��ح( رف��ع��ت 
اليمن  جمه�رية  ب��ع���دة  تطالب 

فرباير احلايل.
ف��ع��ال��ي��ة يف  اإذا مت����ت  واأ������س�����اف  
اجلن�ب فاإننا نعترب ذلك ا�ستفزازاً 
نعتربه  بل  اجلن�ب،  اأبناء  مل�ساعر 
�سائناً على �سعب اجلن�ب  عدواناً 

وا�ستهدافاً مبا�سراً له .
وقال اخلبجي هذا ال�سعب رف�س 
ال�����ح����دة والح�����ت�����الل واحل�������ار 
م���ع امل��ح��ت��ل، وق����د ع����رّب ع���ن هذا 
ب���امل�������س���رات امل��ل��ي���ن��ي��ة الأخ�����رة 

اليمن  يف  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اتت  التي  وه��ي  تطبيقها  يتم  مل 
���س��م��ن ق������رارات ال��رئ��ي�����س ه���ادي 
ح������ل ه��ي��ك��ل��ة اجل���ي�������س والأم������ن 
الأوىل مدرع  الفرقة  دمج  وح�ل 
حم�سن  علي  الل�اء  يق�دها  التي 
ال�سابق  الرئي�س  خ�سم  الح��م��ر، 
واحلر�س اجلمه�ري الذي يق�ده 

جنل الرئي�س ال�سابق. 
ب��ذل��ك اىل قرار  وت�����س��ر ك��رم��ان 
ات�����خ�����ذه ال���رئ���ي�������س ب���ح���ل ق������ات 
والفرقة  اجل���م���ه����ري  احل���ر����س 
ت�سكيالت  اىل  و���س��م��ه��ا  الوىل 

ع�سكرية اخرى. 
اما امل�سكلة الثانية بح�سب كرمان، 
ف���ه���ي ت�����اأخ�����ر ان�����ط�����الق احل�������ار 
املعنية  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ات  و  ال���ط��ن��ي 
بتمثيل الن�ساء وال�سباب واملجتمع 
املدين التي قالت انها اآليات غر 
التمثيل  تعك�س  ل  واآلية  من�سفة 

احلقيقي لهم . 
من جهة اأخرى، حذر القيادي يف 
احلراك اجلن�بي نا�سر اخلبجي 
من م�سرة يعتزم حزب الإ�سالح 
تنظيمها  امل�����س��ل��م���ن(  )الإخ�������ان 
كربى  بعدن  ال��ع��رو���س  �ساحة  يف 
م���دن ج��ن���ب ال��ي��م��ن،ك��ا���س��ف��اً عن 
املتظاهرين  م��ن  الآلف  جم���يء 
امل��ح��اف��ظ��ات اجلن�بية  م��ن خ���ارج 

اإىل للم�ساركة فيها .

جمل�س  اخل��ب��ج��ي،رئ��ي�����س  وق�����ال 
حمافظة  يف  اجل��ن���ب��ي  احل�����راك 
ذلك  اإن  ام�س  اليمن  حلج جن�ب 
ومغامرة  �سيا�سياً  ت�سعيداً  يعد 

غر حم�س�بة الع�اقب .
امل�سلمني   الأخ���ان  قيادات  وحمل 
اأفعال  ردود  اأي����ة  ع��ن  امل�����س���ؤول��ي��ة 
�سد  الكراهية  تعمق  قد  غا�سبة 
دعا  التي  امل�سرة  ب�سبب  ال�سمال 
 11 اإل���ي���ه���ا يف  ح�����زب الإ������س�����الح 

نيويورك تاميز: اأوباما خمول ب�صن هجمات معلوماتية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأمركية  تاميز  ني�ي�رك  �سحيفة  ك�سفت 
الأمركي  الرئي�س  اأن  �سري  تقرير  نقال عن 
القان�نية  ال�سالحية  مي��ل��ك  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
ل�����س��ن ه��ج��م��ات م��ع��ل���م��ات��ي��ة وق��ائ��ي��ة، يف حال 
وج�د تهديدات اآتية من اخلارج بناء على اأدلة 
التفا�سيل  الأبي�س  البيت  ي���ؤك��د  ومل  ق���ي��ة. 
امل�س�ؤولني  اأحد  التقرير، لكن  ال���اردة يف هذا 
هجمات  لقيادة  م��ب��ادئ  و�سع  اأوب��ام��ا  اإن  ق��ال 
من هذا الن�ع تت�افق مع الد�ست�ر الأمركي 

اأن  امل�س�ؤول  هذا  واأ�ساف  الدولية.  والق�انني 
لقان�نها  وف��ق��ا  �ستتحرك  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 
امل�����س��روع ع��ن النف�س  ب��ال��دف��اع  املتعلق  ال��ذات��ي 
القان�ن  ذل��ك  يقر  كما  املعل�ماتي  امل��ج��ال  يف 
الأرواح  و�سيكة يف  اأي خ�سارة  لتفادي  ال��دويل 
الب�سرية اأو اأ�سرار كبرة . واأوردت ال�سحيفة 
الأ�سلحة  اأن  تك�سفها  مل  م�����س��ادر  ع��ن  ن��ق��ال 
امل��ع��ل���م��ات��ي��ة ت��ع��ت��رب ���س��دي��دة ال���ق����ة يف نظر 
على  اإل  تفعيلها  ميكن  ول  ال�ثيقة،  وا�سعي 
اأعلى م�ست�ى يف احلك�مة. ياأتي هذا يف وقت 
ق�انني  ل��سع  الأمركية  الإدارة  فيه  ت�ستعد 

واأجهزة  اجلي�س  ب�سل�ك  تتعلق  الأوىل  للمرة 
معل�ماتية  هجمات  ح��الت  يف  ال�ستخبارات 
املجال مثل  ه��ذا  الق�انني يف  كبرة. وحت��اط 
طيار  ب��دون  الطائرات  بهجمات  املتعلقة  تلك 
اأهميتها  اإىل  ي�سر  م��ا  ل��ك��ن  ك��ب��رة،  ب�سرية 
التي رفعت  النادرة  امل�اقع  اأنها من  امل�ستجدة 
برنامج  وه��ن��اك  ال��دف��اع،  وزارة  يف  ميزانيتها 
�سايرب  ي�سمى  ال��ب��ن��ت��اغ���ن  يف  ل��ه��ا  خم�س�س 
ح��ال��ي��ا، ومن  �سخ�س   900 ي���ظ��ف  ك���م��ان��د 
املقرر اأن يرفع عدد م�ظفيه اإىل 4900 بني 
ع�سكريني ومدنيني، بح�سب وا�سنطن ب��ست.

•• كابول-لندن-وكاالت:

ام�س  اآخ����رون،   10 وج���رح  الأق���ل  على  اأ�سخا�س   4 قتل 
البالد  �سمال  فرياب  ب�لية  فندق  داخ��ل  قنبلة  بانفجار 
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة )ب��اج��ه���ك( الأف��غ��ان��ي��ة ع��ن ق��ائ��د �سرطة 
اإن قنبلة م��س�عة  ق���ل��ه  م��ال خ��ي��ل،  ال���لي��ة اجل���رنال 
الفنادق يف منطقة خ�اجة  باأحد  حتت طاولة يف مطعم 
�سابزب��س يف فرياب، انفجرت حني كان الزبائن يتناول�ن 
الغداء. واأدى النفجار اإىل مقتل 4 اأ�سخا�س على الأقل 
حرجة  بحالة  منهم  اثنان  بجروح،  اآخرين   10 واإ�سابة 
ال��ف��ن��دق و�سخ�س  ���س��اح��ب  اع��ت��ق��ال  اأن����ه مت  اإىل  واأ����س���ار 
القنبلة  اأن  حملي  اأمني  م�س�ؤول  واأو���س��ح  للتحقيق  اآخ��ر 
طاولت  اإح��دى  حتت  �سغط  طنجرة  يف  م��س�عة  كانت 
النفجار  ع��ن  م�س�ؤوليتها  جهة  اأي���ة  تعلن  ومل  املطعم. 
ونظره  ك��رزاي  حامد  الأفغاين  الرئي�س  قال  و�سيا�سيا، 
بربيطانيا  اج��ت��م��اع  يف  زرداري  علي  اآ���س��ف  الباك�ستاين 
اإنهما �سيعمالن على  مع رئي�س ال���زراء ديفيد كامرون 

ت�سريع عملية ال�سالم يف اأفغان�ستان، قبل ان�سحاب الق�ات 
الرئي�سان  اأع��ل��ن  كما   .2014 ع��ام  هناك  م��ن  الأجنبية 
يف  طالبان  حلركة  �سيا�سي  مكتب  اإن�ساء  مل�سروع  دعمهما 
ثالث، وطالبا احلركة  بلد  احل���ار يف  ت�سهيل  بغية  قطر 
كرزاي  وع��رب  واحل����ار.  امل�ساحلة  عملية  يف  بالنخراط 
عن اأمله باأن تقيم كابل واإ�سالم اآباد يف امل�ستقبل عالقات 
زرداري من  ق��ال  ، فيما  اأخ����ة وح�سن ج���ار وثيقة ج��دا 
جهته اإن ال�سالم يف اأفغان�ستان يعني ال�سالم يف باك�ستان. 
كما قال كرزاي وزرداري اإن هدفهما ه� العمل من اأجل 
وباك�ستان،  اأفغان�ستان  ب��ني  اإ�سرتاتيجية  �سراكة  اإق��ام��ة 
واإنهما ياأمالن بت�قيع اتفاق لتعزيز العالقات بينهما يف 
الق�سايا القت�سادية والأمنية، مبا يف ذلك التجارة واإدارة 
احلدود يف وقت لحق من هذا العام. وقال بيان �سادر عن 
الأطراف  كل  اإن  املحادثات  بختام  الربيطانية  احلك�مة 
اتفقت على �سرورة العمل من اأجل امل�ساحلة باأفغان�ستان 
وتعهدت باتخاذ كل الإج��راءات لل��س�ل اإىل اتفاق ح�ل 

ال�سالم يف الأ�سهر ال�ستة املقبلة.

الربملان العراقي يف�صل يف اإقالة وزير 
•• بغداد-يو بي اأي:

وال��ري��ا���س��ة جا�سم حممد  ال�سباب  وزي���ر  اإق��ال��ة  ال��ع��راق��ي، يف  ال��ربمل��ان  ف�سل 
العراقي  النائب  وق��ال  لذلك.  الالزمة  الأ���س���ات  كفاية  ع��دم  ب�سبب  جعفر، 
عن ائتالف دولة القان�ن عبا�س البياتي، يف ت�سريح، اإن الربملان ف�سل خالل 
ج�سلة ام�س يف اإقالة وزير ال�سباب والريا�سة جا�سم حممد جعفر، لعدم ت�فر 
الأ�س�ات الكافية لإقالته. واأو�سح البياتي اأن عدد الن�اب الذين �سّ�ت�ا على 
255 نائباً،  102 من جمم�ع عدد الن�اب احلا�سرين البالغ  اإقالة ال�زير 
بينما كان املطل�ب ت�ّفر 163 �س�تاً لتحقق الن�ساب. وكانت جلنة النزاهة 
ا�ستدعاه  وقد  والريا�سة،  ل�زيرال�سباب  بالف�ساد  اتهامات  وّجهت  الربملانية 
الربملان 3 مرات للمث�ل اأمامه ل�ستج�ابه بهذا اخل�س��س، لكنه رف�س ذلك 

وجلاأ اىل املحكمة الحتادية التي رّدت طلبه بنق�س قرار ال�ستج�اب.

�صرطة نيويورك تراقب امل�صلمني بكثافة
•• نيويورك-رويرتز:

طلب حم��ام���ن يف جم��ال حق�ق الن�����س��ان م��ن حمكمة احت��ادي��ة يف مانهاتن 
للم�سلمني غر  ب�قف مراقبتها  ني�ي�رك  ال�سرطة يف  امرا لدارة  ت�سدر  ان 
ان  مذكرتهم  يف  امل��ح��ام���ن  وكتب  م�سروعة.  غ��ر  ب��اأع��م��ال  بقيامهم  امل�ستبه 
وا�سعة  وامل�ساجد  واملكتبات  املطاعم  يف  ن��ي���ي���رك  مل�سلمي  ال�سرطة  مراقبة 
النطاق ومكثفة. وطلب�ا ا�ست�سدار انذار ق�سائي لدارة �سرطة ني�ي�رك ل�قف 
هذه ال�ساليب وطلب�ا تعيني مراقب لال�سراف على الدارة. وكتب املحام�ن 
املحكمة اجلزئية  امام  التي رفعت  الدع�ى  املدعني يف �سحيفة  اخلم�سة عن 
انه  تفرت�س  ني�ي�رك  �سرطة  ادارة  ني�ي�رك  يف  اجلن�بي  للحي  المريكية 
احد  وق��ال  ا�ستباه.  بالتايل حمل  بال�سالم فهي  لها �سلة  لن هناك منظمة 
املحامني وه� ب�ل ت�سيفيجني ويعمل ا�ستاذا للقان�ن يف جامعة ني�ي�رك يف 
بيان التحريات عن اي طائفة والتي ل ت�ستند اىل دلئل اجلرمية تخلق حالة 
من اخل�ف وتق��س الثقة يف قدرة النظام الق�سائي على ان يحميها ون�سرت 
احلريات  لحت��اد  اللكرتوين  امل�قع  على  الق�سائي  الن��ذار  ن�سخة من طلب 
املدنية يف ني�ي�رك. ومل يت�سن على الف�ر احل�س�ل على رد من متحدث با�سم 

ادارة �سرطة ني�ي�رك على النذار الق�سائي املقرتح.  

اعتقال املدعي العام ال�صابق لطهران 
•• دبي-رويرتز:

قال بيان ن�سر ام�س على امل�قع اللكرتوين للمدعي العام لطهران انه مت اعتقال 
مدعى عام ايراين �سابق كان حم�ر نزاع متفاقم بني اأبرز �سخ�سيتني يف ايران. 
ومل ُيذَكر �سبب لالعتقال لكن ت�قيته ينبئ باأنه رمبا يك�ن له �سلة بدور امل�س�ؤول 
جناد  اأحمدي  حمم�د  الرئي�س  بني  ن��زاع  يف  مرت�س�ي  �سعيد  ال�سابق  الق�سائي 
ال��ذي ج��اء يف �سطر واح��د اعلن  البيان  ال��ربمل��ان على لري��ج��اين. وق��ال  ورئي�س 

املدعي العام لطهران ان �سعيد مرت�س�ي 
فار�س  ان��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت  اعتقاله  مت 
وانه  ايفن  �سجن  نقل اىل  ان مرت�س�ي 
وكان  يغادر عمله  كان  بينما  اعتقاله  مت 
الق�سائي  من�سبه  م��ن  ع��زل  مرت�س�ي 
التعذيب  ج������راء  م����ن  وف����ي����ات  ب�����س��ب��ب 
على  حب�سهم  اأث���ن���اء  حم��ت��ج��ني  ل��ث��الث��ة 
الرئا�سة  انتخابات  بعد  التحقيقات  ذمة 
اأنه  املعار�سة  زع��م��ت  ال��ت��ي   2009 ع��ام 
مت تزويرها ل�سالح اأحمدي جناد المر 
النا�س اىل  الذي دفع ح�س�دا هائلة من 

النزول يف ال�س�ارع. 

•• اجلزائر-يو بي اأي:

اأعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية ان تدخل اجلي�س 
ملكافحة الإرهاب داخل البالد �ساأن داخلي ل دخل 
ل�سان  اجلي�س  جملة  واع��ت��ربت  ف��ي��ه.  ل��الأج��ان��ب 
حال وزارة الدفاع اجلزائرية يف عددها الأخر يف 
ردها على بع�س من لم�ا اجلزائر ب�ساأن تدخلها 
والأجانب  اجلزائريني  العمال  لتحرير  ال�سريع 
بعني  النفطية  املن�ساأة  يف  خمتطفيهم  اأي��دي  من 
مقتل  عن  اأ�سفرت  والتي  اأ�سب�عني  قبل  اأمينا�س 
اجلزائر  اإن  م�سلحا  و29  اأجنبية  رهينة   37
الإرهاب  تاريخها مع  اأب��دا طيلة  تر�سخ  التي مل 
ل��ت��ه��دي��دات وم��ط��ال��ب واإم������الءات امل��ج��رم��ني، بل 
ت��ت�����س��رف وف���ق م���ا مت��ل��ي��ه ال�سيادة  ك��ان��ت دائ���م���ا 
ال���ط��ن��ي��ة وامل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��دول��ة ب��ع��ي��دا عن 

الأجنبي. و�سددت  ال�سغ�ط اخلارجية والتدخل 
ع��ل��ى اأن الإع����ت����داء ع��ل��ى امل��ن�����س��اأة م���ن احل����الت 
مع  للنقا�س  قابل  غ��ر  داخليا  �ساأنا  تعترب  التي 
الرهائن  حت��ري��ر  ع��م��ل��ي��ة  واع���ت���ربت  ط����رف.  اأي 
ال�سيا�سية  العملياتية منها  املقايي�س  ناجحة بكل 
ردا على  وق���ال���ت  والإع���الم���ي���ة  وال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة 
الرهائن  بحياة  تهتم  مل  اجلزائر  ب��اأن  قال�ا  من 
ت�ؤكد  الدقيق  ال�سكل  ب��ه��ذا  التدخل  عملية  ب���اأن 
التفاو�س  ورف�س  الرهائن  اأرواح  على  احلر�س 
مع الإرهابيني . واأكدت اأن اجلزائر ت�سرفت مع 
الهج�م الإرهابي على جممع الغاز بعني اأمينا�س 
بكل م�س�ؤولية واحرتافية، وقدمت تدخل اجلي�س 
ال��ظ��روف ودون  اأن��ه اخليار ال�حيد يف ه��ذه  على 
اإىل  والقتلة  املجرم�ن  يتح�ل  ل  حتى  تفاو�س 
مفاو�سني. واأ�سارت اإىل اأن ثالثة ع�امل �سبطت 

تط�ر  وه���ي  ال��ره��ائ��ن  لتحرير  ال��ت��دخ��ل  عملية 
الأح������داث ب�����س��رع��ة ومت�����س��ك اجل���زائ���ر مب���ب���داأ ل 
على  املجرمني  واإ���س��رار  الإرهابيني  مع  تفاو�س 
الفرار خارج ال�طن مع الرهائن وتفجر مركب 
باأنه  ال�سيناري�  هذا  وو�سفت  تلغيمه.  بعد  الغاز 
مل�قع  وا�ستهداف  اجلزائر  ل�سيادة  خطر  تهديد 
اإ�سرتاتيجي يعد ع�سب القت�ساد ال�طني م�ؤكدة 
وج�����د اإره���اب���ي���ني ك��ن��دي��ني، وه���� ت������س��ي��ح يف ما 
الرواية،  ت�سكك يف  التي  الكندية  لل�سلطات  يبدو 
جزائرية  جن�سيات  من  اإرهابيني  اإىل  بالإ�سافة 
وت�ن�سية وم�سرية ومالية وم�ريتانية ونيجرية. 
اأكر  ك��ان  الع�سكرية  ال���ح��دات  تدخل  اأن  وقالت 
من �سرورة بل كان حتميا لإنقاذ الأرواح وحماية 
الق��ت�����س��اد ال���ط��ن��ي وه����� ت�����س��رف م���ن �سميم 

ال�سيادة ال�طنية .

اجلزائر تعترب مكافحتها لالإرهاب �صاأنًا داخليًا

اأفغان�صتان وباك�صتان تدعوان طالبان للحوار 

•• عوا�صم-وكاالت:

و�سل اكر من ثالثة الف لجىء 
املا�سية  ال�24  ال�ساعات  �س�ري يف 
اىل الردن معظمهم من الطفال 
وال��ن�����س��اء وال�����س��ي���خ، وف���ق م��ا افاد 
العامة  القيادة  م�سدر م�س�ؤول يف 

للق�ات امل�سلحة الردنية ام�س.
الردنية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ق���ات حر�س  ان  ق�له  امل�سدر  عن 
ال�ساعات  خالل  ا�ستقبلت  احلدود 
الربع والع�سرين املا�سية 3142 

لجئا �س�ريا .
ميثل�ن  ال���الج���ئ���ني  ان  واو�����س����ح 
خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات ال���ع���م���ري���ة من 
الطفال والن�ساء وال�سي�خ وبينهم 
وامل�سابني  امل��ر���س��ى  م��ن  ال��ع��دي��د 
ا�ستقبالهم  مت  ان���ه  اىل  م�����س��را   ،
الن�سانية  امل�������س���اع���دات  وت���ق���دمي 
العاجلة لهم ونقلهم اىل املخيمات 

املعدة لقامتهم .
الذين  ال�����س���ري��ني  ع����دد  وجت�����اوز 
املا�سي  ال�سهر  اململكة  اىل  جل���اأوا 
بح�سب  ����س���خ�������س،  ال������ف  ال50 

امل�سدر ذاته.
ي�سرتك  الذي  الردن  وي�ست�سيف 
م��ع ���س���ري��ا ب��ح��دود ي��زي��د ط�لها 
ح����اىل  ك���ي���ل����م���رتا،   370 ع��ل��ى 
منهم  �س�ري  لج��ىء  ال��ف   340
خميم  يف  ال����ف����ا   90 م�����ن  اك������ر 
الذي يقع يف حمافظة  الزعرتي، 
مقربة  على  اململكة  �سمال  املفرق 

من احلدود ال�س�رية.

ل�س�ؤون  العليا  املف��سية  وت��ق���ل 
املتحدة  لالمم  التابعة  الالجئني 
مت  لج������ئ������ا   206،630 ان 
ت�سجيلهم او هم يف ط�ر الت�سجيل 

يف الردن.
كان�ن  امل��ت��ح��دة يف  المم  واع��ل��ن��ت 
الول دي�سمرب انها تت�قع ان يبلغ 
اجمايل عدد الالجئني ال�س�ريني 
يف البلدان الربعة املجاورة ل�س�ريا 
وتركيا  وال���ع���راق  ول��ب��ن��ان  الردن 
1،1 ملي�ن بحل�ل حزيران ي�ني� 

اذا مل يت�قف النزاع.
60 ال��ف �سخ�س  وقتل اك��ر م��ن 

ال�������س���الم، يتعني  ب�����س��ن��ع  اه���ت���م���ام 
ع��ل��ي��ه اجل���ل��������س وال���ت���ح���دث الن 
املعار�س،  ال�����س���ري  م��ع الئ��ت��الف 

و�سندعم بق�ة دع�ة اخلطيب .
ال�س�ري  الئتالف  رئي�س  وعر�س 
امل���ع���ار����س اج�����راء م��ف��او���س��ات مع 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال�������س����ري ف����اروق 
ال�����س��رع مم��ث��ال ع���ن ن��ظ��ام دم�سق 
للنزاع  �سلمي  خم���رج  وراء  �سعيا 
الدامي الذي ميزق البلد منذ اذار 

مار�س 2011.
وث���ق���ت جلنة  ذل������ك،  غ�������س����ن  يف 
رابطة  يف  ال�����س��ح��ف��ي��ة  احل����ري����ات 

يف النزاع الذي اندلع يف �س�ريا يف 
ارقام  بح�سب   2011 مار�س  اذار 
ذلك،  غ�����س���ن  امل��ت��ح��دة. يف  المم 
عن  المركية  اخلارجية  اعربت 
اطلقها  ال���ت���ي  ل��ل��م��ب��ادرة  دع��م��ه��ا 
رئي�س الئتالف ال�س�ري املعار�س 
مع  للح�ار  اخلطيب  معاذ  احمد 
نظام الرئي�س ب�سار ال�سد، راف�سة 
الرئي�س  ح�س�ل  نف�سه  ال�قت  يف 

ال�س�ري على اي ح�سانة.
اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت 
الم����رك����ي����ة ف���ي���ك���ت����ري���ا ن����لن���د 
ن��ظ��ام دم�����س��ق ادنى  ل���دى  اذا ك���ان 

املعار�سة  ال�س�ريني  ال�سحفيني 
�سحفياً   18 م���ق���ت���ل  ل���ل���ن���ظ���ام 
يناير  �سهر  يف  اإع��الم��ي��اً  ون��ا���س��ط��اً 
امل���ا����س���ي، لرتفع  ال���ث���اين  ك���ان����ن 
�س�ريا  يف  الإع���الم  �سحايا  بذلك 
اآذار  مار�س  منذ  قتيال   127 اإىل 
الأعنف  هي  ح�سيلة  يف   ،2011
الإعالم  جم��ال  يف  العاملني  بحق 

منذ بداية الث�رة ال�س�رية.
رابطة  احل��ري��ات يف  وك��ان��ت جلنة 
املعنية  ال�����س���ري��ني  ال�����س��ح��ف��ي��ني 
ب����ر�����س����د وت�����ث����ي����ق الن����ت����ه����اك����ات 
والن�سطاء  ال�����س��ح��ف��ي��ني  ب���ح���ق 
الإعالميني يف �س�ريا وثقت اأي�ساً 
ن�سطاء  ث��م��ان��ي��ة  م��ق��ت��ل  ب��ي��ان  -يف 
اإعالميني يف �سهر دي�سمرب كان�ن 
ح�سيلة  ل��ت��ب��ل��غ   .2012 الأول 
القتلى من ال�سحفيني والن�سطاء 
ال�سهرين  خ�����الل  الإع����الم����ي����ني 

الأخرين 26.
ال�سحفي  ال���ق���ت���ل���ى  ب�����ني  وم������ن 
البلجيكي اإيف ديباي الذي ق�سى 
متمركزاً  ك���ان  ق��ن��ا���س  ب��ر���س��ا���س 
ع��ل��ى م��ب��ن��ى ال�����س��ج��ن امل���رك���زي يف 
كان�ن  ي��ن��اي��ر   17 ب��ت��اري��خ  ح��ل��ب 

الثاين.
وك������ان دي����ب����اي ي��غ��ط��ي الأح�������داث 
اإعالمية  م�ؤ�س�سات  ع��دة  ل�سالح 
ديباي  وق���ام  بالفرن�سية.  ناطقة 
�ساخنة  م���ن���اط���ق  ع�����دة  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
ح�ل العامل، مثل احلرب الأهلية 
اللبنانية، واحلرب يف ي�غ�سالفيا، 

واحلرب يف اأفغان�ستان.

يناير االأعنف بحق االإعالميني يف �صوريا 

الأردن ي�صتقبل مزيدًا من الالجئني ال�صوريني

رو�صيا تبداأ تدريبات ع�صكرية يف جزر الكوريل 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

بداأت رو�سيا، ام�س، تدريبات ع�سكرية وا�سعة النطاق يف جزر الك�ريل املتنازع عليها مع اليابان اأق�سى �سرق البالد.
التدريبات يف جزر  اإن  األك�سندر غ�ردييف، ق�له  الع�سكري  املتحدث  الرو�سية لالأنباء عن  ونقلت وكالة ن�ف��ستي 
الك�ريل �ستت�سمن تعاوناً بني �سفن اأ�سط�ل املحيط الهادئ الرو�سي، واملقاتالت التكتيكية و�سالح املدفعية اإ�سافة 
تهدف  خا�سة  عملية  خا�س  ب�سكل  التدريبات  �ستنفذ  غ�ردييف  واأ���س��اف  املنطقة.  يف  املت�اجد  احل��دود  خفر  اإىل 
مل�ساعدة �سفينة يف حمنة باملياه الرو�سية . ومل يحدد اأياً من اجلزر التي �ست�سملها التدريبات ويذكر اأن 4 من جزر 
الك�ريل ايت�روب وك�نا�سر و�سيك�تان وهاب�ماي اأحلقت بالإحتاد ال�س�فياتي يف نهاية احلرب العاملية الثانية، هي 
م��سع نزاع رو�سي-ياباين، وتطالب اليابان با�ستعادتها ما يح�ل دون ت�قيع معاهدة �سالم ر�سمية لإنهاء احلرب 
التي ما زالت قائمة نظرياً بني البلدين. وقد ت�ترت العالقات بني رو�سيا واليابان ب�سبب النزاع الط�يل على ملكية 
هذه اجلزر ال�اقعة �سمال املحيط الهادئ، واأعلنت ط�كي� اأن عقد معاهدة لل�سالم مره�ن مب�افقة رو�سيا على �سم 

اجلزر الأربع اإىل اليابان.

التي  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
العربية  اجلمه�رية  م��ع  احت��دت 

اليمنية عام 1990 .
بني  ن�سبت  طاحنة  ح��رب  وك��ان��ت 
 1994 �سريكي ال�حدة يف العام 
انتهت بهزمية اجلن�ب، الذي كان 
ال�سابق  اجلن�بي  الرئي�س  يق�ده 

علي �سامل البي�س.
ي�م  ع��دن  يف  الآلف  احت�سد  كما 
اإي�سال  بهدف  املا�سي  يناير   27
التي  الأمن  لبعثة جمل�س  ر�سالة 
اليمنية  ال��ع��ا���س��م��ة  ت����زور  ك��ان��ت 

�سنعاء.
تقليدية  ق�����ى  ه���ن���اك  واأ�����س����اف 
م���اأزوم���ة يف ���س��ن��ع��اء مل ت��ف��ق من 
ال�سدمة ومن الفعاليات امللي�نية 
وهي  اجل���ن����ب،  ل�سعب  الأخ�����رة 
ت��ك��اب��ر وت��رف�����س الع����رتاف بحق 
التحرير  يف  اجل�����ن������ب  ����س���ع���ب 
وال�����س����ت����ق����الل والن�����ع�����ت�����اق من 
الق�ة  اأن  م��ع��ت��ق��دة  الح����ت����الل، 
القبلي  وال����ن����ف�����ذ  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
�سم�د  من  �سيحميها  وال�سيا�سي 

ث�رة �سعب اجلن�ب .
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الرئي�س التون�صي يوؤكد �صرورة اإنهاء التدخل الع�صكري يف مايل
•• تون�ص-وام:

املن�سف  ال��ت���ن�����س��ي حم��م��د  ال��رئ��ي�����س  اأك�����د 
املا�سية  قبل  الليلة  لقائه  خ��الل  امل��رزوق��ي 
ق�����ادر ع���ري���ف ال����زي���ر امل��ع��ت��م��د ل����دى وزي���ر 
املحاربني  ب�س�ؤون  املكلف  الفرن�سي  ال��دف��اع 
القدامىالذي يزور ت�ن�س حاليا .. �سرورة 
واللتزام  مايل  يف  الع�سكري  التدخل  اإنهاء 
ي��ت�����س��ل بحماية  ف��ي��م��ا  ال���دول���ي���ة  ب��امل��ع��اي��ر 
انتقامية  ع��م��ل��ي��ات  اأي  وجت���ن���ب  امل���دن���ي���ني 
�سدهم وج��دد امل��رزوق��ي يف بيان ���س��ادر عن 

الرئا�سة الت�ن�سية .. ثقته يف جناح ت�ن�س يف 
م�سارها الإنتقايل من خالل �سياغة د�ست�ر 
الت�ن�سي من جانبه  ال�سعب  يحقق تطلعات 
اأو�سح ال�زير الفرن�سي اأن التدخل يف مايل 
ال��دول��ي��ة وه��� يهدف  ال�سرعية  اإط���ار  مت يف 
التفكك  من  الدولة  هذه  على  احلفاظ  اإىل 
املت�سددة.  الإرهابية  اجلماعات  خطر  وم��ن 
وال��ت��ق��ى امل�������س����ؤول ال��ف��رن�����س��ي ع��ب��د الكرمي 
اأكدا  حيث  الت�ن�سي  الدفاع  وزي��ر  الزبيدي 
�سرورة تكثيف التعاون بني البلدين وتن�يع 

جمالته.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ا�ستمع اأم�س الأول الثنني قا�سي 
ت�سريحات  اإىل  بت�ن�س  التحقيق 
كل من مدير اإذاعة م�زاييك ن�ر 
التحرير  ب���ط��ار ورئ��ي�����س  ال��دي��ن 
الزعري  ن��اج��ي  الإذاع�����ة  بنف�س 
وال�سحايف ن�سر الدين بن حديد 
الذي  احل�����ار  بخ�س��س  وذل����ك 
الدين  ن�����س��ر  ال�����س��ح��ايف  اأج������راه 
ب��ن ح��دي��د م��ع ال��ق��ي��ادي ال�سلفي 
وزعيم تيار اأن�سار ال�سريعة املكنى 
اإذاع����ة  ب���اأب���� ع��ي��ا���س وب���اع���ه اإىل 

م�زاييك.
وياأتي هذا الإجراء ب�سبب �سدور 
ق���رار مب��ن��ع ب��ث ه���ذا احل�����ار من 
باملحكمة  التحقيق  قا�سي  طرف 

البتدائية بت�ن�س.
قرار  اأن  ال���ع���دل  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
اأن �سيف  منع بث احل���ار ، م��رده 
ب���اأب���ي  امل���ل���ق���ب  ب�����ن ح�������س���ني  اهلل 
اأمام  ج��زائ��ي  تتبع  ع��ي��ا���س حم��ل 
ف��رار و  التحقيق وه� بحالة  قلم 
مت�ا�سلة  زال���ت  ل  الأب��ح��اث  لأن 
ويخ�سى على �سالمة �سر البحث 
قد  اإع��الم��ي��ة  ت�سريحات  اأي  م��ن 

ال�سريعة  اأن�سار  تيار  زعيم  وب��نّي 
اإفراغ  ���س��ّد  ه���  التيار  م���ق��ف  اأّن 
اإىل  للذهاب  �سبابها  من  ال�ساحة 
اأوىل  ت�ن�س  اأّن  معتربا   ، �س�ريا 
بلد  اأي  م��ن  وك����ادره���ا  ب�سبابها 
اآخر ، داعيا �سباب ت�ن�س اإىل عدم 
ال�سفر اإىل �س�ريا ما عدا اأ�سحاب 
اجلهاد  يحتاجها  التي  اخل���ربات 

يف جمالت معينة .
اأن�سار  تيار  اأّن  عيا�س  اأب���  ونفى 
ال�سريعة ين�ي الدخ�ل يف اللعبة 

ال�سيا�سية.
مقامات  ح����رق  اإىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
اأب��� عيا�س اإّن من  الأول��ي��اء، ق��ال 
يحرق مقاما اأو زاوية فه� يعترب 
من  ك��ان  واإن  حتى  اأح��م��ق  اإن�سانا 
الق�سية  لأّن  ال�����س��ري��ع��ة،  اأن�����س��ار 
ال��ق��ب���ر من  تكمن يف ح���رق ه���ذه 

عق�ل النا�س . 
واأخ������را اأو����س���ح اأب����� ع��ي��ا���س اأّن 
التيار ال�سلفي اجلهادي اأثبت اأنه 
تيار م�ستع�س عن النزلق يف ما 
يخطط، واأّن ق�ة التيار لي�ست يف 
ون�ساطه  اأع��داده  وك��رة  التنظيم 
اإمّنا تتمثل يف الن�سباط الذي ل 

مثيل له ، وفق تعبره.

ال���ذي���ن  ال����ع����م����الء  و����س���ف���ه���م ب 
ي���ري���دون اج��ت��ث��اث الإ����س���الم من 
دور خبيث  لعب  اأرادوا  قد  ت�ن�س 
مّما  اعتقاله  حماولة  خ��الل  من 
قد يت�سّبب يف اندلع اأحداث عنف 

اأو ف��سى، وفق تقديره.
م��ن جهة اأخ���رى ق��ال اأب��� عيا�س 
تنظيمي  راب������ط  ي����ج���د  ل  اإّن�������ه 
ال�����س��ري��ع��ة يف ت�ن�س  اأن�����س��ار  ب��ني 
م�ؤّكدا   ، الأخ�����رى  ال��ب��ل��دان  ويف 
ا���س��ت��ق��الل كليا  م�����س��ت��ق��ل��ة  اأّن����ه����ا 
قراراتها  وات���خ���اذ  حت��رك��ات��ه��ا  يف 
ت�سعى  جماعة  وه��ي  و�سل�كياتها 
اأن تتنّظم ثقافيا و�سيا�سيا ودع�يا 

يف كل جمالت احلياة .
اأن�سار  تيار  اأّن  عيا�س  اأب���  وب��نّي 
التيارات  دع���ة  يف  يفكر  ال�سريعة 
اإىل  اأ�سنافها  بجميع  الإ�سالمية 
النظر يف م�سلحة البالد، م�سرا 
احلك�مة  ب���ني  مي��اي��ز  ت���ي���اره  اأّن 
ال���ن���ه�������س���ة حيث  وب�������ني ح����رك����ة 
كتيار  النه�سة  مع  التيار  يتعامل 
احلك�مة  اأّم����ا  م�ستقل  اإ���س��الم��ي 
وه�  �سرعي  منها  التيار  فم�قف 
 ، الإ���س��الم  اأّن��ه��ا حك�مة ل متثل 

وفق تعبره.

يعكر �سف�  قد  ما  اأي�سا  تت�سمن 
�سحايف  بيان  وف��ق  ال��ع��ام،  النظام 

مقت�سب.
اأ�سدر  قد  التحقيق  قا�سي  وك��ان 
الث��ن��ني ق���رارا مبنع ب��ث ح����ار و 
مع  ح���ارا  يت�سمن  �سريط  حجز 
ح�سني  ب���ن  اهلل  ���س��ي��ف  ال�����س��ل��ف��ي 
ال�سريعة  اأن�����س��ار  ت��ن��ظ��ي��م  زع��ي��م 
اإذاعة  على  عيا�س  باأب�  واملعروف 
م�زاييك اأف.اأم و ذلك قبل دقائق 

من بث برنامج ميدي �س� 
وقد اأكدت عري�سة املنع انه مينع 
اأب�  ب��ث ه���ذا احل�����ار و ذل���ك لأن 
حمل  و  للعدالة  مطل�ب  عيا�س 
و�سادرة  الأم�����ن  ق��ب��ل  م���ن  ت��ت��ب��ع 
قا�سي  واعترب  جلب  بطاقة  فيه 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ب����اأن ه���ذا احل������ار من 
الأبحاث  �سر  يف  ي���ؤث��ر  اأن  �ساأنه 
يف الق�سايا املتهم فيها و بني باأن 
يت�سمن  اأن  مي��ك��ن  احل������ار  ه���ذا 
اأي�سا بع�س الت�سريبات اأو الرم�ز 
تعكر  يف  ت�سبب  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

ال�سف� العام 
جنيبة  ال�سحفيني  نقيبة  ونددت 
احل�����م�����روين مب���ن���ع ب����ث احل�������ار 
�سيف  بال�سلفي اجلهادي  اخلا�س 

النقا�س  م����ن  مت���ّك���ن  حم���رتف���ة 
و مت��ن��ح امل���ج���ال ل�������الإدلء ب�����اآراء 
�سفحات  ع���رب  ل��ي�����س  و  خم��ت��ل��ف��ة 
ال�سحفي  واأك����د  ب�����ك.  ال��ف��اي�����س 
ن�������س���ر ال�����دي�����ن ب�����ن ح�����دي�����د، اأن 
اأب������� ع���ي���ا����س م���ت����اج���د ب���اإح���دى 

حمافظات ت�ن�س الكربى.
اأن �سخ�سني من  وبنّي بن حديد 
به  ات�سال  ال�سريعة  اأن�����س��ار  ت��ي��ار 
وطرحا عليه فكرة اإجراء احل�ار 
م���ع ال���ق���ي���ادي ال�����س��ل��ف��ي، ب��ع��د اأن 
ب��ن ح��دي��د ع��ن رغبته  ع��رب لهما 
يف اإج���راء احل����ار م��ع اأب��� عيا�س 

املطل�ب للعدالة.
وقال اإن �سيارة حملته حيث يقيم 
اأب� عيا�س وه� مع�س�ب العينني 
اأن  الت�س�ير  قبل  عليه  واُ�سرتط 
ي��ب��ث احل�����ار ك��ام��ال ف���اف��ق على 

ذلك.
اأن الت��ف��اق ك��ان على اأن  كما ب��نّي 
القن�ات  اإح����دى  احل�����ار يف  ي��ب��ّث 
التلفزية، غر اأن ن�عية الت�سجيل 
على م�ست�ى ال�س�رة وال�س�ت ل 
فخّر  التلفزي�ين  للبث  ت�سلح 

بّثه على اإذاعة م�زاييك اأف اأم.
احلرا�سة  اأن  ال�سحفي  واأو����س���ح 

باأب�  امل����ع����روف  ح�����س��ني  ب����ن  اهلل 
اأف  م�زاييك  اإذاع���ة  على  عيا�س 
قلقها  احل��م��روين  تخف  مل  ،كما 
التي  املمار�سات  هذه  ت�ا�سل  من 
ال�سحافة  ح���ري���ة  ت���ه���دد  ب���ات���ت 
وال����ت����ع����ب����ر وح�������ق امل�������اط������ن يف 

احل�س�ل على املعل�مة.

هكذا اأجريت احلوار
ن�سر  الإع���الم���ي  اأك���د  م��ن جهته 
ال���دي���ن ب���ن ح��دي��د ال����ذي اأج���رى 
احل������ار م���ع ال��ق��ي��ادي ال�����س��ل��ف��ي ، 
اإي��ق��اف احل����ار مع  رف�سه ل��ق��رار 
اأب���� ع��ي��ا���س م���ؤك��دا ان���ه ل مربر 

له.
واأ�����س����اف اأن����ا اح����رتم ال���ق���ان����ن و 
و  التحقيق  ق��ا���س��ي  ق���رار  اح���رتم 
القرار غر  اأن هذا  اعترب  لكنني 
معتربا  عك�سي'  فعل  ه���  و  جم��د 
اأهمية  �سيكت�سي  احل����ار  ه��ذا  اأن 
قرار  بعد  م��رات  ع�سر  من  باأكر 

اإيقافه.
هذا  تنزيل  �سيتم  ان��ه  اإىل  واأ���س��ار 
الفاي�س  ���س��ف��ح��ات  ع��ل��ى  احل������ار 
ب����ك لكنه ك���ان م��ن الأف�����س��ل اأن 
اإعالمية  يتم احل���ار عرب قن�ات 

ال���ع���ري�������س اأ����س���ب���ح ي����داف����ع عن 
القرن  ث��م��ان��ي��ن��ات  ف���ى  ج���الدي���ه 
ال�سحية  ب��ذل��ك  ف�����س��ار  امل��ا���س��ي، 
ي���داف���ع ع���ن اجل�����اين ب��ح�����س��ب ما 
والذي  امل��ذك���ر  ال��ف��ي��دي���  يف  ورَد 
جمع اأب� عيا�س بال�سحفي ن�سر 

الدين بن حديد.
وجّدد اأب� عيا�س ق�له ، اإن و�س�ل 
نداء ت�ن�س لل�سلطة �سيك�ن على 

جثثنا على حّد ق�له.
كما و�سف القيادي ال�سلفي، زعيم 
جنيب  اأحمد  اجلمه�ري  احل��زب 
والالهث  ب���الن���ت���ه���ازي  ال�����س��اب��ي 
وراء املنا�سب، م�سرا اإىل اأن هذه 
ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  الأحزاب 
هي دمى فرن�سا وتعمل لأجندتها 

اخلا�سة ح�سب تقديره.
وق���������ال زع�����ي�����م ح�����رك�����ة اأن���������س����ار 
تخفيه  اإن  ت���ن�����س  يف  ال�����س��ري��ع��ة 
ال�������س���رورة لأن�����ه لي�س  اأوج����دت����ه 
من  بل  فقط  ت�ن�س  من  مطل�با 
اأمريكا بالذات ، م�سرا اأّنه يتابع 
التقارير ال�سحفية التي تق�م بها 
عن  ال��غ��رب  يف  املخت�سة  الهيئات 

اأن�سطة اأن�سار ال�سريعة.
من  بع�س  اأّن  عيا�س  اأب����  واأ���س��ار 

اأب����� عيا�س  ك��ان��ت م�����س��ددة ع��ل��ى 
ال���ذي ع���رّب ل��ه ع��ن خم��اوف��ه من 

التعر�س لالغتيال.

م�صمون احلوار
وق��د ���س��دَدّ �سيف اهلل بن عمر بن 
ح�����س��ني امل��ل��ق��ب ب���اأب���� ع��ي��ا���س يف 
م�قع  على  ُن�����س��َر  ال���ذي  الفيدي� 
الي�تي�ب اأم�س الأول بعد منع بثه 
الداخلية  وزارة  اأّن  الإذاع��ي، على 
ل ي�سّرها علي لعري�س ولي�س له 
ال�سيطرة التاّمة عليها'، مت�سائال 
ع����ن الأ�����س����خ����ا�����س امل���ت����اج���دي���ن 
ع���ل���ى راأ��������س ال����ف����رق الأم���ن���ي���ة يف 
اأّن  ال�سياق  نف�س  وب��نّي يف  ت�ن�س، 
وح����دات ال��ت��دخ��ل رف�����س��ت تاأمني 
حرقها  عند  الأمريكية  ال�سفارة 
ثكناتها  يف  وب��ق��ي��ت  وا���س��ت��ه��داف��ه��ا 
م�سرتطة ا�ستعمال ال�سالح احلي 
رف�ست  م��ط��ل��ب��ه��ا  رف�������س  وع���ن���د 

اخلروج ، ح�سب ق�له.
علي  اأّن  ال�سلفي  ال��ق��ي��ادي  واأك����د 
العري�س مري�س مر�ٌس نف�سي اأو 
ما ُي�سمي مبر�س �ست�كه�مل على 

حد تعبره .
واأ������س�����اف ف����ى ه�����ذا ال�������س���دد اأن 

وال��ي��م��ن وال�����س���م��ال. وم���ع ذلك، 
فان ال�ليات املتحدة، ومنذ بداية 
م������ّدت ح��ل��ي��ف��ه��ا بدعم  ال��ع��م��ل��ي��ة، 
الأقمار  خ���الل  م��ن  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي 
ال�سناعية والطائرات بدون طيار. 
طائرات  ن�����س��ر  مّت  م���ا  ���س��رع��ان  اذ 
املراقبة بدون طيار غل�بال ه�ك، 
القادرة على التحليق مدة ثالثني 
�ساعة، وقد �سمحت هذه الطائرات 
مب�����راق�����ب�����ة احل������رك������ة ال����دائ����م����ة 
�سحيفة  ذك���رت  كما   ، للجهاديني 

ل�م�ند الفرن�سية.
ب���ع���د ذل�����ك اأ����س���ب���ح امل�����ق����ف اأك����ر 
ت��ع��ق��ي��دا، و���س��ه��دت ال��ع��الق��ات بني 
ع���ن���دم���ا طلبت  ت�����ت����را  ال���ب���ل���دي���ن 
فرن�سا  م����ن  امل���ت���ح���دة  ال������لي�����ات 
الطائرات  م�ساهمة  كلفة  ت�سديد 
الأمريكية املخ�س�سة لنقل اجلن�د 
باماك�،  اإىل  وال��ع��ت��اد  الفرن�سيني 

الأم��ري��ك��ي. وحدها وزيرة  ال���رتّدد 
اخل����ارج����ي����ة ال�������س���اب���ق���ة ه���ي���الري 
ال�ليات  اأن  اع���ت���ربت  ك��ل��ي��ن��ت���ن، 
بان  ت�����س��م��ح  اأن  امل��ت��ح��دة ل مي��ك��ن 
ت�������س���ب���ح م��������ايل م���������الذا ج����دي����دا 
وتدع�  تتبّنى  اأن  قبل  لالإرهابيني 
اأف�سل  اإ���س��رتات��ي��ج��ّي��ة  و���س��ع  اإىل 
اي�سا،  ال��ك��اب��ح��ة  ال��ع���ام��ل  . وم���ن 
اك��ت���ت بنار  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  اأّن 
ا�ستثمارها  بعد  املنطقة  يف  الف�سل 
دولر يف  500 ملي�ن  لأك��ر من 
املنطقة على مدى ال�سن�ات الأربع 
اإ�سالميي  بهدف حماربة  املا�سية، 

ال�ساحل وال�سحراء.
احلالة،  ه����ذه  م��ث��ل  يف  وي�����س��ع��ب 
احل���������س�����ل ع���ل���ى اه����ت����م����ام دول�����ة 
الأول  امل����ق����ام  يف  ت���رغ���ب  ع��ظ��م��ى 
الإرهابي  ال��ت��ه��دي��د  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
وباك�ستان  اأفغان�ستان  م��ن  ال��ق��ادم 

من  اأك��ر  من  اأ�سط�ل  الأمريكي، 
بال�ق�د.  ت���زوي���د  ط���ائ���رة   400
ولكن رد وا�سنطن اليجابي و�سل 
بعد اأ�سب�عني. وقد بّرر، نائب وزير 
الدفاع اأ�ست�ن كارتر، هذا التاأخر 
بالق�ل اإن الرئي�س اأوباما مطالب 
باحرتام عدد من الإج��راءات التي 

ل تنتهي . 
املتحدة  ال���لي��ات  اأبرمت  واأخ���را، 
طائرات  لن�سر  النيجر  مع  اتفاقا 
اأغاديز  م��ن��ط��ق��ة  يف  ط���ي���ار،  ب����دون 
ال�����س��ح��راوي��ة ع��ل��ى احل������دود بني 
و�ستك�ن  وليبيا.  واجل��زائ��ر  م��ايل 
قيادة  حت��ت  الأم��ري��ك��ي��ة  العمليات 

اأفريك�م.
ال�ليات  ���س��ت��ق���م  ه���ل  وال�������س����ؤال 
امل����ت����ح����دة ب��������دور اك������رب م�����ن ه���ذا 

م�ستقبال ؟
حّددت  ال��ع�����س��ك��ري،  ال�سعيد  ع��ل��ى 

اإىل   17 ب��ح���ايل  املبلغ  ق���ّدر  وق��د 
رف�س  واأم���ام  دولر.  ملي�ن   19
هذه  ون�سر  ال�سرط،  لهذا  فرن�سا 
�سحيفة  اأع����م����دة  ع��ل��ى  امل��ع��ل���م��ة 
تراجع   ، ج����رن���ال  ���س��رتي��ت  وول 
طائرتني  واأر�����س����ل�����ا  الأم����ري����ك����ان 
مقابل  دون   C-17 ط�����راز  م���ن 
طائرات  اإر�سال  تع�ي�س.  اأو  مايل 
اأي�سا حم�ر  كانت  بال�ق�د  التزود 
ت�ستخدم  ففرن�سا  م��ري��ر.  ن��ق��ا���س 
ج����زءا ه��ام��ا مم���ا مت��ل��ك��ه م���ن هذا 
الن�ع) 14 طائرة(. ويف ليبيا عام 
ح�ايل  وا�سنطن  اأّم��ن��ت   ،2011
التزود  عمليات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   80
اأثناء  التحالف  لطائرات  بال�ق�د 
امل�ساعدة  هذه  و�ست�سمح  حتليقها. 
ل��ل��ط��ائ��رات ال��ف��رن�����س��ي��ة ب����اأن تك�ن 
منطقة  ���س��م��اء  يف  دائ���م���ة  ب�����س��ف��ة 
ال�ساحل. من جهته ميلك اجلي�س 

ومتهيدا  اجل�������اري.   4 الث����ن����ني، 
للقاء الليزيه، دافع نائب الرئي�س 
�سحيفة  مع  مقابلة  يف  الأمريكي 
ال��ف��ي��غ��ارو ، ع���ن دع���م ب����الده دون 
ويبدو  الفرن�سي.   للحليف  ت���رّدد 
بعد   ، تتجه  املتحدة  ال���لي��ات  اأّن 
كبر،  حد  اإىل  املتحفظ  فعلها  رّد 
اكرب  ب�سكل  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ت��ّت��ج��ه 
قائمة  ع���ل���ى  ي����ج���د  ل  م���ل���ّف  يف 
اأول�ياتها، وقد اتخذت مت�سعا من 
ال���ق��ت لت��خ��اذ ق���راره���ا.  البداية 
الق�ل  ت��ك��رار  ف��رغ��م  �سيئة.  ك��ان��ت 
الع�سكرية  الأه��������داف  مب�����س��ان��دة 
املتحدة  ال�ليات  ظّلت  الفرن�سية، 
امل�ساعدات  ت���ق���دمي  يف  م�������رتددة 
التي طلبتها  والتقنية  الل�ج�ستية 
امل���ر����س���ح لت�يل  ف��رن�����س��ا وح�������س���ب 
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  حقيبة 
القاعدة  تنظيم  فان  هيغل،  ت�ساك 
ي�سكل  ل  الإ����س���الم���ي  امل���غ���رب  يف 
تهديدا مبا�سرا لل�ليات املتحدة .
ف�������ك�������رة داف�������������ع ع�����ن�����ه�����ا م���ع���ظ���م 
جزئّيا،  تف�ّسر،  والتي  ال�سيا�سيني، 

ال�����لي����ات امل��ت��ح��دة م�����رارا اخلط 
الأح���م���ر ال����ذي ل���ن ت���ت���ج���اوزه: ل 
على  اأم��ري��ك��ي  ج��ن��دي  لأي  انت�سار 
اجلن�د  انت�سار  ب��ان  علما  الأر����س. 
امل�ساعدات  من  يعترب  الأمريكيني 
وذل��ك ملعرفة  بثمن،  التي ل تقدر 
ال�ليات املتحدة اجليدة باملنطقة، 
اإذ �سبق لها تدريب اجلي�س املايل. 
الراهن،  ال���ق��ت  يف  ينتظر  ل  كما 
ج�ية،  غ���ارات  وا�سنطن  ت�سّن  اأن 
كما ه� احلال يف اليمن وباك�ستان 

واأفغان�ستان.
وم��ع ذل��ك، ف��اإن ال���لي��ات املتحدة 
تدرك جّيدا اأهمّية اإحلاق الهزمية 
ب��الإره��اب يف املنطقة، وه��ي تلتقي 
ب���امل����ق���ف ال���ف���رن�������س���ي ح������ل هذه 
فرن�سا  م���ن  ت��ن��ت��ظ��ر  و  ال��ن��ق��ط��ة، 
وترغب  احل���رب.  اأه���داف  ت��سيح 
اجلبهة  ت��ت�����س��ّدر  اآن  يف  وا���س��ن��ط��ن 
دول  ب��دف��ع  وذل���ك   ، الدبل�ما�سية 
الحت��اد الأوروب���ي على رف��ع �سقف 
�سك  م�ساندتهم وم�ساعدتهم. ول 
اأّن م������س���ع احل���رب يف م��ايل كان 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

فرن�سا  ع���زل���ة  ت��ن��ف��ك  ب�������داأت  ه����ل 
الإفريقي،  ال�����س��اح��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 
وامتدت لها يد امل�ساعدة يف حربها 
يف  وح����ي����دة  ت���ع���د  ومل  م�������ايل،  يف 

م�اجهة ذئاب ال�سحراء ..؟
امل�ساند  الأمريكي  امل�قف  اأن  وهل 
ل��ه��ا ي��ج��د ت��رج��م��ت��ه ال��ف��ع��ل��ي��ة على 
اأّن زي��ارة ج�ن  ار���س ال�اقع، وهل 
دللتها  يف  حتمل  لالليزيه  بايدن 
فرن�سا،  ملطالب  الكلّية  ال�ستجابة 
اإىل  ت�سعى  املتحدة  ال�ليات  اأّن  اأم 
اإىل  اخل��ج���ل  ال��ت��زام��ه��ا  تن�سي  اأن 

جانب فرن�سا على ار�س مايل؟ 
الأمريكية  الدبل�ما�سية  احلركية 
وال��ت��ي ت�سّدد  الأخ�����رة،  الأي����ام  يف 
على دعم وا�سنطن للعملّية، ت�حي 

بذلك.
على اث��ر زي���ارة ال��رج��ل ال��ث��اين يف 
كارتر، اجلمعة  اأ�ست�ن  البنتاغ�ن، 
املا�سي، التقى ج� بايدن بالرئي�س 
ال���ف���رن�������س���ي ف���ران�������س����ا ه�����لن����د، 

الرئي�س  ن��ائ��ب  ج���ل��ة  ح��ا���س��را يف 
الأوروبية،  ب��اي��دن  ج���  الأم��ري��ك��ي 
وتنتهي  اأمل��ان��ي��ا،  اإىل  ق��ادت��ه  وال��ت��ي 

بربيطانيا. 
ت�����س��دد على  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  اإن 
للق�ات  ال���ف����ري  ال��ن�����س��ر  اأه��م��ي��ة 
تاأخذ  اأن  التي يفرت�س  الأفريقية 
تدع�  و  الفرن�سي،  اجلي�س  مكان 
انتخابات  بتنظيم  الإ����س���راع  اإىل 
فعلى  حرة ودميقراطية يف مايل. 
ه�����ذا امل�����ي�����دان، ت���رغ���ب ال�����لي����ات 

املتحدة اإبراز عملها.
ويف هذا ال�سياق قال اأ�ست�ن كارتر، 
ال�����س��روع الآن يف م��ا ه�  ان��ه يجب 
ط�يل املدى ويف التط�ر ال�سيا�سي 
ال���ذي ���س��ت��اأخ��ذه الأم�����ر على عني 
املالّية  ال���ق����ات  اأن  اإل   .. امل���ك���ان 
والأف���ري���ق���ي���ة اب��ع��د م���ا ت��ك���ن عن 
اجل��اه��زّي��ة وال��ف��اع��ل��ّي��ة، وت��ل��ك هي 
الأمريكية  للروؤية  القاتلة  الثغرة 
يف ال��ت��ع��اط��ي م��ع الأزم�����ة يف مايل 
جممل  على  الكارثّية  وتداعياتها 

املنطقة..!

ا�صكتلندا تعلن ا�صتقاللها يف مار�س 2016
•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت هيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي ام�س اأن احلك�مة ال�سكتلندية حددت 
املتحدة.  اململكة  عن  وانف�سالها  بالدها  ا�ستقالل  لإع��الن   2016 مار�س  اآذار 
وقالت اإن احلك�مة ال�سكتلندية و�سعت ورقة مف�سلة لالنتقال اإىل ال�ستقالل 
ا�ستناداً اإىل اأن نتائج ال�ستفتاء املقرر عام 2014 �ست�ؤيد هذا الت�جه بالأغلبية، 
وحددت اآذار مار�س 2016 كي�م ا�ستقالل ا�سكتلندا، على اأن تليه اأول انتخابات 
لربملانها امل�ستقل يف اأيار ماي� من العام نف�سه. واأو�سحت اأن ال�رقة ال�سكتلندية 
رئي�س  اأن  غر  الآن،  النتقال  حمادثات  ب��دء  اإىل  الربيطانية  احلك�مة  تدع� 
ب�ساأن  م�سبقة  اإج��راء مفاو�سات  يرف�س  كامرون،  ديفيد  الربيطاين،  ال���زراء 
�سين�سم�ن  ال�سكتلنديني  ال���زراء  اأن  �سي  واأ�سافت بي بي  ا�سكتلندا.  ا�ستقالل 

اإىل الأحزاب ال�سيا�سية واجلماعات املدنية يف ا�سكتلندا يف التفاو�س على �سروط 
ال�ستقالل مع احلك�مة الربيطانية، مب�جب اخلطط التي اعتمدتها حك�متهم، 
بهدف و�سع املن�سة الد�ست�رية لتق�سيم الأ�س�ل وامل�س�ؤوليات والروابط العاملية 
اجلديدة، مبا يف ذلك مع الحتاد الأوروبي، واحتفاظ ا�سكتلندا بالنظام امللكي. 
ون�سبت اإىل ال�رقة ال�سكتلندية اإن ا�سكتلندا ينبغي اأن يك�ن لها د�ست�ر مكت�ب 
الربملان  رع��اي��ة  وحت��ت  ال�ستقالل  بعد  ل��ه  الإع����داد  وي��ب��داأ  �سعبها  ق��ّي��م  يعك�س 
الت�س�يت  بعد  تن�ي  ال�سكتلندية  اأن احلك�مة  واأ�سافت  امل�ستقل.  ال�سكتلندي 
بنعم يف ا�ستفتاء 2014 اتخاذ التدابر املطل�بة وفقاً لروح اتفاق اأدنربة لنقل 
ال�سيادة ل�سعب ا�سكتلندا يف ال�قت املنا�سب لنتخابات الربملان ال�سكتلندي عام 
املكان الذي �سي�ّفر الأ�سا�س الذي �سيعمل  2016، وو�سع من�سة د�ست�رية يف 

فيه برملاننا امل�ستقل وحك�متنا .

مايل: ما الذي ميكن لالأمريكان فعله؟

م�ساعدة ج�ية امريكية �سرورة حي�ية لفرن�سا

بطله زعيم التيار اجلهادي يف تون�س الهارب من العدالة

رف الإذاعي..؟ ماذا يف احلوار املمنوع من ال�صّ
اب� عيا�س

اب� عيا�س وال�سحفي املحاور اب� عيا�س املفت�س عنه
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العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
للنجارة  لعمال  مقداد  ال�س�����ادة/خالد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحلدادة امل�سلحة رخ�سة رقم:CN 1008951 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد حممد مقداد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد حممد مقداد من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جا�سم ابراهيم علي بدر احلمادي )%51(

تعديل وكيل خدمات/حذف نا�سر عي�سى حممد مردان املزروعي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 40*60 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/خالد مقداد لعمال للنجارة واحلدادة امل�سلحة  
اىل/ خالد مقداد لعمال للنجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م 

KHALED MEKDAD SHUTTERING CARPENTRY WORK LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املبهر للديك�ر ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1194710 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف علي احمد علي البل��سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سيف علي احمد علي البل��سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حنان م�ستعد

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/املبهر للديك�ر ذ.م.م  
ALMUBHER DECOR LLC

اىل/ املبهر للديك�ر 
ALMUBHER DECOR

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  الف�سي  ال�س�����ادة/الطار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1181511 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/الطار الف�سي للمقاولت العامة  
SILVER FRAME GENERAL CONTRACTING

اىل/ الطار الف�سي لل�سيانة العامة 
SILVER FRAME GENERAL MAINTENANCE

ال�س�ؤون  دائرة   12 رقم  مكتب   27 رقم  ار�س  لي�ا  اب�ظبي  اب�ظبي  عن�ان/من  تعديل 
البلدية بلدية املنطقة الغربية اىل املنطقة الغربية لي�ا يثي ار�س رقم 27 حمل رقم 12

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
احل��سني  عبداهلل  ح�سن  ال�س�����ادة/ي��سف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:CN 1147287 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 8*1.5 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ي��سف ح�سن عبداهلل احل��سني للمقاولت وال�سيانة العامة  

YOUSEF HASAN ABDULLA ALHOSANI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ ي��سف ح�سن عبداهلل احل��سني لل�سيانة العامة 

YOUSEF HASAN ABDULLA ALHOSANI GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اخلزامى الذهبية للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1269253 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل ي��سف جمعه احل��سني )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احل��سني
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/اخلزامى الذهبية للمقاولت العامة  
GOLDEN TULIP GEN. CONT

اىل/ الكروان الف�سي لل�سيانة العامة 
SILVER KARWAN GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سب�ع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ك�يف �س�ب وكافتريا حمارة 

دملا رخ�سة رقم:CN 1062701 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ك�يف �س�ب وكافتريا حمارة دملا  

MAHARAT DELMA COFFEE SHOP & CAFETERIA

اىل/ ك�يف �س�ب اجنري برد 
COFFE SHOP ANGRY BIRDS

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(
تعديل ن�ساط/حذف كافتريا )5610003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سب�ع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساه عامل لتجارة املني�م والنحا�س 
 CN 1178259:والبطاريات واحلديد واملنتجات البال�ستيكية ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دوكت�ر �سليم خان بهرام خان )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساه علم خان
تعديل ل�حة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�ساه عامل لتجارة املني�م والنحا�س والبطاريات واحلديد 
واملنتجات البال�ستيكية ذ.م.م  

SHAH ALAM USED ALUMINIUM & COPPER BATTERIES AND STEEL AND PLASTIC LLC

اىل/ الكروان لتجارة الملني�م والنحا�س والبطاريات واحلديد واملنتجات البال�ستيكية ذ.م.م 
AL KARAWAN USED ALUMINIUM & COPPER BATTERIES AND STEEL AND PLASTIC LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سب�ع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/طه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احل�سن للنجارة واحلدادة امل�سلحة 
رخ�سة رقم:CN 1176109 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سال�ن ال�سفق الحمر 

للرجال رخ�سة رقم:CN 1018850 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ورثة املرح�م/�سلطان حجي القبي�سي وميثلهم/ خلف �سلطان 
حجي القبي�سي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان حجي �سلطان القبي�سي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق�ق او دع�ى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة 

منر ح�سني لعمال ال�سباغ
 رخ�سة رقم:CN 1187133 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق�ق  اي  عن  م�س�ؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة اب�ظبي لل�سياحة والثقافة بان فرع الحتاد 
 TL06017   لل�سفر وال�سياحة رخ�سة �سياحية رقم

فرع امل�سفح قد ابدو رغبتهم يف الغاء الرخ�سة.
 وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
من  ميالدي  ا�سب�ع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الهيئة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق�ق او دعاوي بعد انق�ساء هذه املده حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املذك�رة اعاله .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

 هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة
ABU DHABI TOURISM AUTHORITY

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

 اعــــــــــــالن
تعلن هيئة اب�ظبي لل�سياحة والثقافة بان عي�ن املها 
ابدو  قد   TL10274 رقم  1 رخ�سة  - منفذ  لل�سفر 

رغبتهم يف الغاء الرخ�سة.
 وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
من  ميالدي  ا�سب�ع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الهيئة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق�ق او دعاوي بعد انق�ساء هذه املده حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املذك�رة اعاله .
 اإدارة املعايري ال�سياحية

 هـيئة ابوظـبي لل�ســياحة
ABU DHABI TOURISM AUTHORITY

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

 اإعـــالن �سطب قيد
ك�رب�ري�سن  تاي�سي  ال�سادة/  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�سية(  )يابانية 
يف   )1202( رقم  حتت  واملقيدة  اب�ظبي  اإمارة  يف  ال�سركة 

�سجل ال�سركات الجنبية بال�زارة.
وتنفيذا لحكام القان�ن الحتادي رقم )8( ل�سنة 1984م يف 
رقم  ال�زاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�سركات  �ساأن 
)377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  امل�ؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان 
يتقدم�ا باعرتا�سهم اىل ال�زارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر 
من تاريخ الن�سر على العن�ان التايل: وزارة القت�ساد اإدارة 

الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - اب�ظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

    �سركة برج المانى لدارة العقارات- ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العم�مية الغر عادية ل�سركة / �سركة 
برج المانى لدارة العقارات - ذ.م.م واخلا�س بت�سفية ال�سركة 
املذك�رة اأعاله ، يعلن امل�سفى / اأمر �سعد ي��سف عن ت�سفية 
على  حق�ق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذك�رة  ال�سركة 
امل�ستندات  التقدم مبطالبته مع  ال�سركة املذك�رة اعالة علية 
امل�ؤيدة لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  ي�م   45

املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة. 
 تليف�ن امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، اب�ظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سب�ن قان�ني�ن .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10709 بتاريخ 2013/2/6   

 �سركة بقالة ال�سريك- ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العم�مية الغر عادية ل�سركة / �سركة 
املذك�رة  ال�سركة  بت�سفية  واخلا�س  ذ.م.م   - ال�سريك  بقالة 
اأعاله ، يعلن امل�سفى / اأمر �سعد ي��سف عن ت�سفية ال�سركة 
ال�سركة  على  حق�ق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذك�رة 
امل�ؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذك�رة 
لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 ي�م 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من 

بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة. 
 تليف�ن امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، اب�ظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سب�ن قان�ني�ن .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 مارك مرور خلدمات امللكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 55282          بتاريخ:  01 /  09 / 2003                             
با�س��م:      �س�بر ف�ن )�س.ذ.م.م.( 

وعن�انه:  �س ب 39435 ، ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم : )  48268  (  بتاريخ:  15 /  08  /  2004

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 01 /  09 /  2013  وحتى تاريخ : 01 /  09 /  2023  

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709

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

بتاريخ :2013/1/8 امل�دعة حتت رقم : 184844 
با�سم:�سركة اليمامة لل�سيارات ذ.م.م    

وعن�ان:اب�ظبي بني يا�س ال�ساخمة م�ت�رلد - الدار العقارية
 �س.ب:6365 هاتف: 6220088 فاك�س: 6223321   

 وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
ل�سالح  امل�ستعملة(  وال�ساحنات  احلافالت  امل�ستعملة  الركاب  )�سيارات  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 
الغر وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينط�ي ذلك على خدمة النقل( .

ال�اقعة بالفئة :35
و�سف العالمه:العالمة عبارة عن �سكل هيكل �سيارة بخط احمر وا�س�د ا�سفلها كلمة اليمامة بالل�ن الزرق 
alyamama باحلروف الالتينية بالل�ن الزرق  باحلروف العربية ا�سفلها كلمة لل�سيارات يقابلها كلمة 

ا�سفلها كلمة automobiles باحلروف الالتينية بالل�ن الزرق .
ال�سرتاطات: .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكت�با لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�سارك�ه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
امل�دعة حتت رقم : 52321
با�سم : جي�يل�لرتا ليمتد

وعن�انه : دامي�ند برايت هاو�س ، اي�يل لني ، وي�ست فارلني ، 
ميد�ست�ن ، كنت ، ام ئي15  اأو ان جي ، اإجنلرتا.

بتاريخ : 17 ن�فمرب 2003 امل�سجلة حتت رقم : 43566  
الفئة : 2

املنتجات : ال�رني�س والليكر وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة يف حماية املركبات �سد التاآكل وال�سداأ.
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/03/29 
وحتى تاريخ : 2023/03/29

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709

EAT 12438

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�سارك�ه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
امل�دعة حتت رقم 52320

با�سم : جي�يل�لرتا ليمتد
وعن�انه : دامي�ند برايت هاو�س ، اي�يل لني ، وي�ست فارلني ،

 ميد�ست�ن ، كنت ، ام ئي15  اأو ان جي ، اإجنلرتا.
بتاريخ : 04 فرباير 2004 امل�سجلة حتت رقم : 44758  

الفئة : 3
املنتجات : التنظيف ، التلميع ، احلك ، الت�س�ميع ، التنظيفات بال�س�امب� ، م�س�تح�سرات الك�س�ط ، امل�س�تح�سرات 
 ، للمركبات  واخلارجي  الداخلي  البال�س�تيك  ولفينيل  املطلية  ولال�س�طح  واملعدن  واملطاط  للكروم  ال�اقية 

م�س�تح�سرات حلماية الأقم�س�ة وال�س�جاد واجللد .
ال�سرتاطات

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/03/29 
وحتى تاريخ : 2023/03/29

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709

EAT 12416

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

بتاريخ :2012/2/20 امل�دعة حتت رقم : 169491 
    Middle East Industries:با�سم

وعن�ان:�سارع املطار الرم�ل بعد بناية خان �ساحب ، بناية K �سندوق بريد رقم 10223 ،
 هاتف رقم 042844622 حت�يلة رقم 135 فاك�س : 042855877   

 وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
ان�ساء املباين وال�سالح وخدمات الرتكيب او التجميع .

ال�اقعة بالفئة :37
البي�س �سمن  الل�ن  يتخلله  الغامق  الزرق  بالل�ن  النكليزية  باللغة   M العالمه:عبارة عن حرف  و�سف 
دائرة مت�سله باحلرف وتنتهي الدائرة بنقطة مفرغة بل�ن الربتقايل غر مت�سله بالدائرة مع وج�د حلقتني 
ا�سفل الدائرة بل�ن الزرق الغامق Middle East Industries بالل�ن الزرق الغامق وتك�ن ا�سغر 

.M من الدائرة املحيطة باحلرف
ال�سرتاطات:ل ي�جد .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكت�با لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل وذلك خالل ثالث�ن ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  6  فرباير 2013 العدد 10709
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•• ال�صارقة-وام:

الدورة  ل�ست�سافة  املكثفة  ا�ستعداداته  ال�سارقة  اك�سب�  مركز  ي�ا�سل 
ال�15 للمعر�س ال�طني للت�ظف بالقطاع امل�سريف واملايل واحلك�مي 

التي تنطلق يف20 فرباير اجلاري.
وي�سارك يف املعر�س � الذي ي�ستمر ثالثة اأيام � اأكر من مائة م�ؤ�س�سة 
وجهة متثل امل�سارف والبن�ك ال�زارات والدوائر احلك�مية والق�ات 

البحرية واجل�ية وال�سركات ال�ستثمارية وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة.
دورة  اأن  ال�سارقة  اأك�سب�  ملركز  العام  املدير  املدفع  �سيف حممد  واأك��د 
هذا العام �ستك�ن مميزة نظرا للم�ساركة ال�ا�سعة التي تعك�س الهتمام 
والدوائر  امل�ؤ�س�سات  لكل  هدفا  واأ�سبحت  الت�طني  بق�سية  املتزايد 

ت�فر  على  تعمل  ال��ت��ي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت�جهات  ظ��ل  يف  ب��ال��دول��ة 
فر�س العمل للم�اطنني وفتح كافة جمالت العمل امامهم.

واأ�سار املدفع اإىل اأن القطاع امل�سريف واملايل كان �سباقا يف حتقيق اعلى 
العام  باملائة   35 والتي جت��اوزت  القطاعات  كافة  الت�طني بني  ن�سب 
من  املعر�س  ه��ذا  يحققه  ال��ذي  الكبر  النجاح  اإىل  لفتا   .. املا�سي 
حيث اإيجاد فر�س العمل للباحثني عن فر�س جديدة اأم للراغبني يف 

حت�سني اأو�ساعهم ال�ظيفية.
اجلهات  من  العديد  اأن  اإىل  ال�سارقة  اأك�سب�  ملركز  العام  املدير  ون���ه 
اأجنحتها الآلف من طلبات  امل�ساركة باملعر�س يف العام املا�سي تلقت 
الت�ظيف طيلة فرتة املعر�س وه� ما يدل على مدى النجاح الكبر 
والثقة التي يحظى بها لدى الباحثني عن فر�س العمل خا�سة من 

م��ن ثالثة الف فر�سة عمل  اأك��ر  ال�طنية حيث مت ط��رح  ال��ك���ادر 
عر�ستها جهات حك�مية وم�ؤ�س�سات و�سركات كبرة.

اهتمام  املعر�س خالل دورت��ه اجلديدة  ان يلقى  واع��رب عن ت�قعاته 
جهات العمل احلك�مية واخلا�سة املختلفة باعتباره حدث الت�ظيف 
الأهم على م�ست�ى املنطقة يف جمال ت�ظيف وتاأهيل الق�ى الب�سرية 
املعر�س  الذي يحققه  الكبر  بالنجاح  �سعادته  .. معربا عن  امل�اطنة 
�س�اء فيما يتعلق باجلهات امل�ساركة اأو الزوار من امل�اطنني الباحثني 

عن فر�س عمل.
ولفت املدفع اإىل اأن جناح املعر�س يف جميع دوراته ال�سابقة ه� نتيجة 
حتمية لت�سافر جه�د اجلهات احلك�مية واخلا�سة مع املنظمني التي 
اأهمية كبرة وت�سعى لتدريب وتاأهيل الك�ادر امل�اطنة  ت�يل امل�اطن 

وخا�سة اخلريجني من ال�سباب لي�سكل�ا ن�اة بنية جديدة ترتكز عليها 
دعائم املجتمع يف امل�ستقبل.

ان ه��ن��اك تعاونا  امل��ع��ر���س  ق��ال��ت امي���ان عبد اهلل م��دي��رة  م��ن جانبها 
واملنظمني  امل�ست�سيفة  اجل��ه��ة  اك�����س��ب���  م��رك��ز  اإدارة  ب���ني  وت��ن�����س��ي��ق��ا 

وامل�ساركني ليحقق املعر�س ال�طني للت�ظف اأهدافه.
وت�قعت اأن يتجاوز عدد امل�ساركني ن�سب العار�سني بالعام املا�سي نظرا 
اإ�سافة اىل وج�د فر�س جيدة  الت�طني  ب�سيا�سات  املتزايد  لالهتمام 

للت�ظف �س�اء يف القطاع املايل اأو امل�سريف واحلك�مي.
ومن املقرر اأن يفتتح املعر�س اب�ابه من العا�سرة �سباحا حتى الثامنة 
م�ساء وي�م اجلمعة من 4 ع�سرا حتى 8 م�ساء ولل�سيدات فقط ي�م 

21 فرباير من 10 �سباحا حتى 2 ظهرا.

ا�صتعدادات مكثفة باك�صبو ال�صارقة ل�صت�صافة الدورة الـ15 للمعر�س الوطني للتوظف
املال والأعمال

بهدف تعزيز االإمارات على ا�صتقطاب اأف�صل الكفاءات

بنك اأبوظبي الوطني يطلق برنامج التقاعد والدخار للوافدين

•• تغطية رم�صان عطا:

املحدودة،  جر�سي  ال���ط��ن��ي  اأب���ظ��ب��ي  بنك  �سركة  ط��رح��ت 
اململ�كة بالكامل لبنك اأب�ظبي ال�طني، �سباح ام�س خطة 
بناء الروة، الربنامج املبتكر الذي ي�سمح لأ�سحاب العمل 
اأكر للعاملني فيها  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات تقدمي مزايا  من 
من ال�افدين من خالل خطط الدخار والتقاعد.وجاء هذا 
البنك وح�سر  مقر  ال��ذي عقد يف  ال�سحفي  امل�ؤمتر  خالل 
الأم��ان��ات يف  زك����ر، رئي�س ت�س�يق خ��دم��ات  امل���ؤمت��ر �سمرة 
املدير  ك��ستيل�،  ���س���ن  وال�����س��ي��د  ال���ط��ن��ي  اأب���ظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
التمثيلي ل�سركة جر�سي فاينان�س يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي والهند.
ومت ت�سميم خطة بناء الروة، اأول برنامج للتقاعد والدخار 
لل�افدين يف الدولة ي�سدره بنك اإمارتي، خ�سي�سا لل�سركات 
املحلية واملتعددة اجلن�سيات التي يعمل فيها وافدون وت�سعى 
خالل  م��ن  الب�سرية  امل�����ارد  يف  ال�ستثمار  ع��ائ��دات  ل��زي��ادة 
امل�اهب ومكافاأتهم واحلفاظ عليهم على  اأف�سل  ا�ستقطاب 

املدى الط�يل.
وتقدم خطة بناء الروة جمم�عة من اخليارات لال�ستثمار 
يف ال�سناديق ال�ستثمارية والتي يختارها امل�ظف بناًء على 

م�ست�ى املخاطر التي ي�د اتخاذها، كما مت ت�سميمها لتلبي 
متطلبات كل عميل وميكن لل�سركة اأو ال�سركة وامل�ظف معاً 

القيام بال�ستثمار.
وي�سكل ال�افدون ح�ايل %88.5 من �سكان دولة الإمارات 
ال�طني  امل��رك��ز  لبيانات  وف��ق��ا  ن�سمة،  ملي�ن   8.2 ال��ب��ال��غ 
خطط  ب���اأي  يتمتع�ن  ل  لكنهم   ،2011 ل��ع��ام  ل��الإح�����س��اء 

تقاعدية على خالف العديد من املراكز املالية العاملية. 
ال���دور ال��رائ��د لبنك  وت��اأت��ي خطة بناء ال���روة، التي ت���ؤك��د 
العربية  الإم����ارات  مكانة  تعزيز  ب��ه��دف  ال���ط��ن��ي،  اأب���ظ��ب��ي 

املتحدة ك�جهة للعي�س والعمل.

قيمة املوارد الب�صرية
الأم��ان��ات يف  خ��دم��ات  ت�س�يق  رئي�س  زك����ر،  �سمرة  وق��ال��ت 
حل�ل  ت�فر  اإن  املحدودة  جر�سي  ال�طني  اأب�ظبي  �سركة 
فعالة من حيث التكلفة والت�فر والدارة للم�ظفني يعك�س 
اهتمام اأ�سحاب العمل مب�سلحة العاملني لديها على املدى 
على  اإيجابي  ب�سكل  ال��روة  اإدارة  خطة  و�ست�سهم  الط�يل. 
واحلفاظ  ال��ك��ف��اءات  اأف�����س��ل  ا�ستقطاب  يف  ال�����س��رك��ات  ق���درة 

عليها .
وتق�م جمم�عة اإدارة الأ�س�ل ببنك اأب�ظبي ال�طني باإدارة 

ال�سناديق ال�ستثمارية اخلا�سة بخطط التقاعد والدخار.
واأو���س��ح��ت ���س��م��رة زك����ر اأن اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل ب��ح��اج��ة اإىل 
ال�ستثمار يف اإنتاجية وقيمة امل�ارد الب�سرية حيث اأ�سبحت 
املناف�سة على الكفاءات اأكر ِحدة، الأمر الذي يدفع الكفاءات 
العمل بح�افز مهمة مثل اللتزام  اأ�سحاب  امل�ؤهلة ملطالبة 

على املدى الط�يل. 
اإىل  ال������س���ل  م��ن  وامل���ظ��ف��ني  ال��ع��م��ل  اأ���س��ح��اب  و�سيتمكن 
ل��ل��ح�����س���ل على  اخل��دم��ة اجل���دي���دة ع��رب �سبكة الإن���رتن���ت 
بناء الروة اخلا�سة  واأداء خطط  املعل�مات عن ح�ساباتهم 

بهم ب�سكل اآمن وم�ث�ق.
واأ�سافت �سمرة زك�ر: ت�سمح خطة بناء الروة للم�ظفني 
العاملية  اإىل نطاق وا�سع من الفر�س ال�ستثمارية  ال��س�ل 
ت�سمح  الأف��راد كما  للم�ستثمرين  والتي قد ل تك�ن متاحة 
ل��ه��م م��ت��اب��ع��ة ت��ط���ر ال�����س��ن��ادي��ق وم��دخ��رات��ه��م يف اأي وقت 
ا�سرتاتيجية  تغير  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  مكان،  اأي  ومن 
الظروف  وتغر  ال�سخ�سية  لحتياجاتهم  تبعاً  ال�ستثمار 

وذلك عرب �سبكة النرتنت. 

خطة بناء الرثوة
العام  واملدير  ال�ستثمارات  رئي�س قطاع  دوران��ت،  اآلن  وقال 

ملجم�عة اإدارة الأ�س�ل يف بنك اأب�ظبي ال�طني �سيق�م بنك 
اأب�ظبي ال�طني بت�فر �سناديق ا�ستثمارية مت�ازنة والتي 
تعترب ج�هر خطة بناء الروة. وت�ؤكد اجل�ائز والتقديرات 
اأدائنا ومتيزنا يف تقدمي اخلدمات،  التي ح�سلنا عليها ق�ة 
ب��اأن  نخبة من م��دراء الأ�س�ل املحرتفني من ذوي  م�ؤكداً 
اأ�سحاب  م��دخ��رات  ب����اإدارة  �سيق�م�ن  وامل���ؤه��الت  اخل���ربات 

العمل وامل�ظفني .
نهاية  مكافاأة  بتقدمي  ال�سركات  تق�م  احل���ايل،  ال���ق��ت  ويف 
ال��دول��ة ح�سب مدة  م���اط��ن��ي  م��ن غ��ر  للعاملني  اخل��دم��ة 
بناء  خطة  وتعد  ال��دول��ة.  يف  العمل  لقان�ن  وفقاً  اخل��دم��ة، 
اأ�سحاب  مل�ساركة  و�سيلة  ال�طني  اأب�ظبي  بنك  من  ال��روة 

العمل امل�ظفني يف الدخار.
املحدودة  )جر�سي(  ال�طني  اأب�ظبي  بنك  �سركة  و�ستق�م 
بنك  روي���ال  �سركة  تدير  فيما  ال���روة،  بناء  خطة  بتقدمي 
حلماية  وذل��ك  ال�ستثمارية  ال�سناديق  املحدودة  كندا  اأوف 
امل�ستثمرة  الأم����ال  و�ست�سبح  العمل.  واأ���س��ح��اب  امل�ظفني 
اأب�ظبي  جزءا من هيكل الأمانات التي يديرها �سركة بنك 
ل�ساحب  مت��ام��ا  وم�ستقلة  امل���ح���دودة  )ج��ر���س��ي(  ال���ط��ن��ي 
العمل. ولدى بنك اأب�ظبي ال�طني تاريخ ط�يل يف جر�سي 
منذ تاأ�سي�س �سركة بنك اأب�ظبي ال�طني )جر�سي( املحدودة 

2003. وت���ف��ر ج��ر���س��ي درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن التنظيم  ع���ام 
ولها  والقت�سادي  ال�سيا�سي  بال�ستقرار  وتتمتع  والأم���ان 
اأكر الأنظمة ثابتاً خلدمات الأمانات. وغالبا ما ت�ستخدم 
بتقدير  حتظى  التي  الأم��ان��ة،  خلدمات  جر�سي  ت�سريعات 
كبر، كمعيار لتطبيق الت�سريعات الدولية الق�سائية. وتعد 
اإدارة  خدمات  ت�فر  التي  املالية  امل��راك��ز  طليعة  يف  جر�سي 
الروات للم�ستثمرين الدوليني وم�ست�ساريهم، مبا يف ذلك 

امل�ستثمرون اخلليجي�ن.

هيكلة الرثوات
جر�سي  ل�����س��رك��ة  التمثيلي  امل��دي��ر  ك��ستيل�،  ���س���ن  وق���ال 

فاينان�س يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والهند:
تاأ�سي�س  يف  واملعرفة  باخلربة  جر�سي  يف  العامل�ن  يتمتع 
ب�سكل  ث��روات��ه��م  هيكلة  على  ال��ع��م��الء  وم�ساعدة  الأم��ان��ات 
هذه  ب��اإط��الق  ال�طني  اأب�ظبي  بنك  قيام  وي�سعدنا  ف��ع��ال. 

اخلدمة اجلديدة واملبتكرة يف دولة الإمارات.
بالإ�سافة للخدمات امل�سرفية لل�سركات، يقدم بنك اأب�ظبي 
ال���ط��ن��ي جم��م���ع��ة م��ن اخل��دم��ات الأم���ان���ات الأخ����رى من 
اأ���س���ل الأف���راد  اخل��دم��ات اخل��ا���س��ة ب��الأم��ان��ات اإىل حماية 

والأ�سر الرية وامل�ؤ�س�سات واجلهات اخلرية.

•• الدوحة-الفجر:

وزير  ال�����س��ادة  �سالح  ب��ن  حممد  ال��دك��ت���ر  �سعادة  افتتح 
ام�س  م�ساء  ال��دوح��ة  يف  ال��ق��ط��ري  ال�سناعة  و  ال��ط��اق��ة 
الأو�سط  ال�سرق  وامل��اء  الكهرباء  الول م�ؤمتر ومعر�س 
واخلرباء  امل�س�ؤولني  من  كبر  عدد  بح�س�ر   2013
ال�سحافة  وممثلي  امل�ساركة  وال���ف���د  الع��م��ال  ورج���ال 

املحلية والعاملية.
املركز  يف  يعقد  امل�ؤمترالذي  يف  الرئي�سي�ن  املتحدث�ن 
الك�اري  ه��الل  ب��ن  عي�سى  ���س��ع��ادة  للمعار�س  ال���ط��ن��ي 
رئ��ي�����س امل���ؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ال��ق��ط��ري��ة ل��ل��ك��رب��اء وامل����اء 
)ك��ه��رم��اء( وال�����س��ي��د امل��ه��ن��دي م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة قطر 
للكهرباء واملاء وال�سيد رميي روحاين مدير عام غرفة 
�ستانف�رد  ديبي  وال�سيدة  القطرية  وال�سناعة  التجارة 
م�ؤ�س�سة  يف  الدولية  املعار�س  ق�سم  مديرة  كر�ستيان�سن 
تيم  وال�سيد  للم�ؤمتر  املنظمة  ال��سط  ال�سرق  بن�يل 

دووار النا�سر يف جمم�عة املياه والنفايات.
القطري بق�س  ال�زير  �سعادة  قام  الكلمات  انتهاء  وبعد 
ال�����س��ري��ط ال��ت��ق��ل��ي��دي اي���ذان���ا ب��اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س يف حني 
قامت ال�ف�د امل�ساركة قبل ذلك بج�لة يف حمطة را�س 
اب�الفنطا �س للكهرباء وحتلية املياه وواحة قطر للعل�م 
والتكن�ل�جيا حيث مت اطالعها على �سر العمليات يف 

هاتني املن�ساتني الهامتني.
ويعقد امل�ؤمتر واملعر�س بدعم من �سركاء رئي�سيني مبا 
للكهرباء  قطر  �سركة  وهم  البالتينيني  الراعني  فيهم 
األ�ست�م  �سركة  كهرماء،  العامة،  الأ�سغال  وهيئة  وامل��اء 
الراعي الف�سي و واحة العل�م والتكن�ل�جيا، اخلط�ط 
اجل�ية القطرية، وغرفة جتارة و�سناعة قطر وجمعية 
رجال الأعمال القطرية، جمعية رجال العمال التراك 

يف قطر، و جمل�س الأعمال القطري المركي وجامعة 
قطر وال�سركاء القليميني والدوليني.

و���س��ي��ت��م خ����الل امل����ؤمت���ر ال����ذي ي��ع��ت��رب واج����د م���ن اهم 
اوراق  ت��ق��دمي  املنطقة  ن���ع��ه يف  امل����ؤمت���رات م��ن  واك���رب 
20 دولة  100 متحدثا م��ن  اك��ر م��ن  عمل م��ن قبل 
املتجددة  الطاقة  ت�سمل  عديدة  هامة  م�ا�سيع  تغطي 
واخر  املجال  ه��ذذ  يف  امل�ساريع  ت�اجه  التي  والتحديات 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  امل�ستخدمة  التكن�ل�جيا 
وعمليات ال�سيانة و الدارة للم�ساريع وم�ا�سيع اخرى.
وت�سمل ابرز امل�ا�سيع املطروحة يف م�ؤمتر الطاقة اخر 
الو�سط  ال�سرق  الطاقة يف منطقة  التط�رات يف قطاع 
وامل�ساريع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  وخا�سة 
امل��ط��روح��ة يف ه���ذا امل��ج��ال واو����س���اع ق��ط��اع ال��ط��اق��ة يف 
املياه  م�ؤمتر  يركز  حني  يف  العراقية  كرد�ستان  منطقة 
املياه  ا�سراتيجية  بال�سافة  امل�ا�سيع  ه��ذه  مثل  على 
املجال يف  هذا  والتط�رات يف  والعراق  والردن  يف قطر 

ال�سرق الو�سط.
كما �سيتم مناق�سة التحديات التي ت�اجه قطاع الطاقة 
واملياه يف املنطقة وامل�ساريع املطروحة وو�سائل مت�يلها 

ا�سافة اىل ق�سايا هامة اخرى.
وكانت �سركة بن�يل قد اكدت يف بيان انه �ستهم بحث نح� 
200 م�سروع طاقة يف ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا 
املناق�سات  ان  اىل  م�����س��رة  دولر  م��ل��ي��ار   250 بقيمة 
و  ملي�ن   100 ب��ني  قيمتها  ت���رتاوح  م�ساريع  �ستغطي 
ت�سمل الطاقة واملاء  ال�احد  للم�سروع  دولر  مليار   25

والطاقة املتجددة.
وح�سب تقرير ر�سمي عربي فان ال�ستثمارات يف جمال 
امل�ست�ى  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�سكل  ارت��ف��ع��ت  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
ال��ع��امل��ي ل��ك��ن��ه��ا ال��ن��خ��ف�����س��ت يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ب�سبب 

الت�ترات ال�سيا�سية.
ال�ستثمارات  ���س��رك��ة  ا���س��درت��ه  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وا����س���ار 
البرتولية العربية )ابيك�رب( اخرا اىل ان حجم تلك 
 17 بن�سبة  ارت��ف��ع  ال���دويل  امل�ست�ى  على  ال�ستثمارات 
انخف�ست فيه هذه  ال��ذي  ال�قت  2011 يف  ع��ام  باملئة 
افريقيا  و�سمال  الو���س��ط  ال�سرق  دول  يف  ال�ستثمارات 

با�ستثناء المارات واملغرب. 
هذا  يف  العاملية  ال�ستثمارات  حجم  ان  الدرا�سة  وقالت 
 2011 257 مليار دولر عام  القطاع و�سل اىل نح� 
ان��ه��ا جتاوزت  اذ  ل��ه على الط���الق  اع��ل��ى م�ست�ى  وه��� 

 2007 ع��ام  املجال  ه��ذا  يف  ال�ستثمارات  حجم  �سعفي 
عام  العاملية  القت�سادية  الزم��ة  �سبق  ال��ذي  العام  وه��� 
لال�ستثمارات  الفعلي  احلجم  ان  اىل  م�سرة   2008
مليار   68 ا���س��اف��ة  عند  دولر  مليار   325 اىل  ي�سل 
يف  املنفذة  ال��دم��ج  وعمليات  ال���س��ت��ح���اذات  قيمة  دولر 

تلك ال�سنة.
وذكر التقرير ان ح�يل ثلثي هذه ال�ستثمارات كانت يف 
ا�ستثمر نح� الثلث يف الدول  الدول ال�سناعية يف حني 
النامية وان دول الحتاد الوروبي برزت كاكرب م�ستثمر 

تلتها ال�سني ثم ال�اليات املتحدة.

افتتاح موؤمتر ومعر�س الكهرباء واملاء ال�صرق الأو�صط 2013 

العمل واملوظفون من الو�شول للخدمة عرب �شبكة الإنرتنت اأ�شحاب  �شيتمكن  زكور:  •• �شمرية 
نخبة من املدراء املحرتفني �شيقومون باإدارة مدخرات اأ�شحاب العمل واملوظفني دورانت:  •• اآلن 

اجلديدة اخلدمة  هذه  باإطالق  الوطني  اأبوظبي  بنك  قيام  ي�شعدنا  كو�شتيلو:  •• �شون 

•• �سمرة زك�ر•• �س�ن ك��ستيل� 

ارتفاع موؤ�صر �صوق دبي املايل بن�صبة 
0.22 يف املائة يف ختام تداولت ام�س

••دبي-وام:

 4.1 متقدما  املائة  يف   0.22 بن�سبة  امل��ايل  دب��ي  �س�ق  م�ؤ�سر  ارتفع 
نقطة ليغلق على 1868.7 نقطة يف ختام تداولت ام�س التي بلغت 
قيمتها 299.7 ملي�ن درهم و�سط ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم �سبع �سركات 

وهب�ط اأ�سهم 16 �سركة وثبات اأ�سعار �ست �سركات.
املائة من  27.3 يف  ن�سبته  ما  القاب�سة على  اأرابتك  �سهم  وا�ستح�ذ 
�سعره  مرتفعا  دره��م  ملي�ن   140.6 بنح�  ال�س�ق  ت���داولت  قيمة 

ثالثة فل��س ليغلق على 3.02 درهم.
التغر يف  ارتفاعا من حيث  ال�سركات  اأكر  التجاري  وكان بنك دبي 
اأ�سعارها باإغالق 3.40 درهم بن�سبة تغر بلغت 11.5 يف املائة بينما 
كانت دبي ال�طنية للتاأمني واإعادة التاأمني اأكر ال�سركات انخفا�سا 

يف اأ�سعارها باإغالق 2.07 درهم بن�سبة تغر �سالب 10 يف املائة.
يذكر اأن نطاق التقلب املعم�ل به يف �س�ق دبي املايل ه� 15 يف املائة 

�سع�دا كحد اأق�سى و 10 يف املائة هب�طا كحد اأدنى.
القطاعات  ب��اق��ي  الهند�سية  والإن�������س���اءات  ال��ع��ق��ارات  ق��ط��اع  وت�����س��در 
 203.4 ال�س�ق مببلغ  التداول يف  قيمة  اأ�سهمها من حيث  املتداول 

ملي�ن درهم اأي ما ن�سبته 67.9 يف املائة.
وفيما يتعلق بال�ستثمار الأجنبي يف �س�ق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل 
قيمة م�سرتيات الأجانب من الأ�سهم ام�س نح� 108.1 ملي�ن درهم 
امل�سرتيات يف  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   36.1 ن�سبته  م��ا  لت�سكل 
حني بلغ اإجمايل قيمة مبيعاتهم 144.6 ملي�ن درهم بن�سبة 48.3 
ال�ستثمار  �سايف  بذلك  لي�سل  املبيعات  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف 

الأجنبي اإىل 36.5 ملي�ن درهم كمح�سلة بيع.
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العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1621  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ م�نديال لتجارة املنت�جات ال�سمنتية ميثلها ي�سري حممد �سهاب اجلن�سية: 
المارات مدعى عليه: ركن امليار للمقاولت العامة وميثلها خالد عبدالقادر من�س�ر 
الديب واخرون اجلن�سية: المارات  م��س�ع الدع�ى: مطالبة مالية بقيمة )40.215 
اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  امليار  �سركة  اعالنه:   املطل�ب  درهم( 
المارات عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�س�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/2/20 امل�افق  الربعاء  ي�م 
الكائنة   - البتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع مذكرة بدفاعك  او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك  التجارية   �سخ�سيا  املحكمة 
و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ 2013/2/3
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/61  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ح�سن �سيف احمد هميله املزروعي اجلن�سية: المارات مدعى عليه: م�ؤ�س�سة 
نا�سر املزروعي للمقاولت وادارة العقارات ل�ساحبها ال�سيد نا�سر املزروعي اجلن�سية: 
ال�ستثمار وت�سليمها  العني م��س�ع عقد  الدع�ى: احلكم باخالء  المارات م��س�ع 
بقيمة 110000 درهم - مطالبة بقيمة 55000 درهم املطل�ب اعالنه:  م�ؤ�س�سة نا�سر 
اجلن�سية:  املزروعي  نا�سر  ال�سيد  ل�ساحبها  العقارات  وادارة  للمقاولت  املزروعي 
المارات  عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
باحل�س�ر  مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/2/13 امل�افق  الربعاء  ي�م 
الكائنة   - البتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
املحكمة التجارية  مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدع�ى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/5
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/14  ح نف�ض- م ر- ب- اأظ

مدعي/ ب�سرى ال�سحمائي اجلن�سية: املغرب  مدعى عليه: عبداهلل احمد ح�سن 
حممد �سقر اجلن�سية: م�سر م��س�ع الدع�ى: اثبات ح�سانة+نفقة املطل�ب 
اعالنه:  عبداهلل احمد ح�سن حممد �سقر اجلن�سية: م�سر عن�انه: بالن�سر 
الثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث 
امل�افق 2013/2/18 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 
الكائنة   - البتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
دائرة الق�ساء �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/4
الحوال ال�سخ�سية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/491  مد كل- م ر- ب- اأظ

اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  الهند�سي  الثالثي  م�ؤ�س�سة  مدعي/ 
المارات   مدعى عليه: عبدال�سالم احمد �سريدة واخرون اجلن�سية: �س�ريا   
�سريدة  احمد  عبدال�سالم  اعالنه:   املطل�ب  خبر   ندب  الدع�ى:  م��س�ع 
اجلن�سية: �س�ريا   عن�انه: بالن�سر )باحلكم التمهيدي ن�سرا( حيث ان املدعي 
اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثنني امل�افق 2013/2/11 
امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر 
الدائرة الوىل ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدع�ى  لنظر  املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  م�قعا 

�سدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة املدنية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/143  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
البنعلي  ال�سباح  عبداهلل  مالكها/عبدالرحمن  العامة  للمقاولت  امل�سار  م�ؤ�س�سة  مدعي/ 
ذ.م.م  العامة  للتجارة  الو�سط  ال�سرق  والع�سرين  احلادي  عليه:  مدعى  المارات   اجلن�سية: 
مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��س�ع  المارات   اجلن�سية:  عزيز  املدير/مقيت  ال�سريك  ميثلها 
للتجارة  الو�سط  ال�سرق  والع�سرين  اعالنه:احلادي  املطل�ب    %12 الف�ائد  درهم+   137120
حيث  بالن�سر  عن�انه:  المارات   اجلن�سية:  عزيز  املدير/مقيت  ال�سريك  ميثلها  ذ.م.م  العامة 
ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الثنني امل�افق 2013/2/11 م�عدا 
لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
او ب�ا�سطة وكيل  اآل نهيان  �سخ�سيا  الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر  اب�ظبي البتدائية - 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  م�قعا  امل�ستنداتك  و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/4
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2201  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
فهد  ح�سني  علي  متيم  عليه:  مدعى  المارات  اجلن�سية:  الهالل  م�سرف  مدعي/ 
العمرة اجلن�سية: المارات  م��س�ع الدع�ى: مطالبة مالية مببلغ 817.848.24درهم 
املطل�ب اعالنه: متيم علي ح�سني فهد العمرة اجلن�سية: المارات  عن�انه: بالن�سر 
امل�افق  الثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً  2013/2/11 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر 
و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل 
امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ 2013/2/4
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/113  عم جز- م ع- ب -اأظ

ك�كا�س  عليه:  مدعى  الفلبني  اجلن�سية:  جا�سالن  اك�ين�  ج��سي  مدعي/ 
للديك�ر والتعهدات اجلن�سية: المارات م��س�ع الدع�ى: م�ستحقات عمالية 
عن�انه:  المارات   اجلن�سية:  والتعهدات  للديك�ر  اعالنه:ك�كا�س  املطل�ب 
ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الثنني امل�افق 2013/2/11 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر 
 - البتدائية  اب�ظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية مزيد م�ل �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/22
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3598  عم جز- م ع- ب -اأظ

مدعي/ داود عبداخلالق احمد اب� العم�سة اجلن�سية: الردن  مدعى عليه: 
المارات   اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للنقليات  الذهبي  الطريق  م�ؤ�س�سة 
الطريق  م�ؤ�س�سة  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�ستحقات  الدع�ى:  م��س�ع 
الذهبي للنقليات وال�سيانة العامة اجلن�سية: المارات  عن�انه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الربعاء امل�افق 
2013/2/20 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/30
قلم املحكمة                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1916  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ معمل النه�سة للطاب�ق والبالط والرخام ذ.م.م اجلن�سية: المارات  مدعى 
م��س�ع  المارات  اجلن�سية:  واآخرون  ذ.م.م  للتجارة  الهلي  الربج  �سركة  عليه: 
املطل�ب  القان�نية  الفائدة   + درهم   427000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدع�ى: 
�سند  ال�سيكات  علي  وامل�قع  املدير  ال�سريك  �سالح  عبا�س  �سالح  حممد  اعالنه:  
املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عن�انه:  م�سر  اجلن�سية:  الدع�ى 
لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/2/18 امل�افق  الثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله 
اب�ظبي  ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  فانت مكلف باحل�س�ر 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  مبع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك م�قعا  بدفاعك و�س�را  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/1/31
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1369  جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ ايك� لتجارة م�اد البناء اجلن�سية: المارات  مدعى عليه: م�ؤ�س�سة اوول 
�سيتي للمقاولت العامة ملالكها حميد �سعيد �سليم الدرعي اجلن�سية: المارات  
م��س�ع الدع�ى: ندب خبر املطل�ب اعالنه: م�ؤ�س�سة اوول �سيتي للمقاولت 
العامة ملالكها حميد �سعيد �سليم الدرعي اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر 
حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة ي�م الحد امل�افق 
ال�ساعة 8.30  الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر  2013/2/17 م�عدا لنظر 
�سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
ايداع  ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان  �سخ�سيا  اآل  التجارية مبع�سكر 
امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�س�را 

الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/3
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2616ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ عاملجر ح�سني اب� احمد اجلن�سية: بنغالدي�س  املنفذ �سده 
اعالنه:ح�سرون  املطل�ب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  ح�سرون   :
للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
عم   2012/2064 رقم  الدع�ى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة ي�م الربعاء امل�افق 2013/2/27 م�عدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   
الكائنة باملحكمة العمالية الرئي�سي �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2877ت عمل-م ع- ت- اأظ)
 : �سده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�سية:  مياه  انت�ز  حليم  حممد  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:  املطل�ب  المارات  ذ.م.م اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  الدليل 
بالن�سر  المارات  عن�انه:  ذ.م.م اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الذهبي  الدليل 
الدع�ى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/2455 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة ي�م اخلمي�س امل�افق 
الدائرة  امام  باحل�س�ر  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  م�عدا   2013/2/14
الوىل بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية الرئي�سي �سخ�سيا او ب�ا�سطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/846  مدين كلي           
اىل املدعى عليه/1- ليلى علي حممد �سعيد جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
اجلمل    حمدان  حممد  ها�سم  وميثله:  اجل�سمي  جعفر  حممد  غل�م  مهدي   /
املدعي  وال��زام  فيها  والرج�ع  الهبة  ف�سخ  الدع�ى وم��س�عها  اق��ام عليك  قد 
عليها بان ترد وت�سلم الر�س رقم 1009 ند احلمر  املدعي ويف حالة الت�سرف 
يف الر�س ترد قيمة الر�س والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 ch2E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9:30 �س  امل�افق 2013/2/10  جل�سة ي�م الحد 
لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1154  جتاري جزئي             
اىل املدعى عليه/1- حممد حماد حممد اب� زاهية جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القي�ين ال�طني �س م ع  وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني     
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة  قد 
القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   28705.71(
12% �سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة ي�م 
فانت  لذا   ch2D.19 بالقاعة  8:30 �س  ال�ساعة   2013/2/10 امل�افق  الحد 
مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/462  جتاري جزئي             

اىل املدعى عليهما/1- املهري للمقالت ���س.ذ.م.م 2- عبيد �سامل حممد عبيد 
امل��دع��ي / حممد ب�سر ح�سن  ان  امل��ه��ري جمه�يل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  �سعي�اد 
ك��ل       قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها الزام املدعى عليه بان ي�ؤدي مبلغ 
)14.000 درهم( والفائدة التاخرية ب�اقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق لل�سداد 
امل�افق  الثنني  ي�م  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.     بالر�س�م  والزامه  التام 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�س�ر  2013/2/18 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او 
. ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/778  مدين كلي               

اىل املدعى عليه/1- �سركة ابيار للتط�ير العقاري جمه�يل حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سركة دبي ال�سالمية للتاأمني واعادة التامني ) امان( �س م ع وميثلها 
ال�سيد- ح�سني حممد �سامل حممد امليزة       قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )125069 درهم( والر�س�م وامل�ساريف 
ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 التاخرية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة 9:30 �س  امل���اف��ق 2013/2/10  ي���م الح��د  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/45  جتاري جزئي             

اىل املدعى عليه/1- مطعم برياين ا�سفهان اليراين  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي / عرب المارات للتم�ين بامل�اد الغذائية )���س.ذ.م.م( وميثله: خالد 
كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  دره��م(   74076.26( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
ي�م الثنني امل�افق 2013/2/18 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/864  جتاري جزئي             
اىل املدعى عليه/1- اجادة للمقاولت )�س.ذ.م.م( جمه�ل حمل القامة 
فالري  وميثلها-  العامة-  ال�سيانة  ملقاولت  فالري   / املدعي  ان  مبا 
كريف� رت�ف      قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )38400درهم( والر�س�م وامل�ساريف وحددت لها جل�سة ي�م 
ch2D.19 لذا  ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة  امل�افق 2013/2/24  الحد 
فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1595  احوال نف�ض م�سلمني               

حمل  جمه�ل  ب��رك��ات   عبداللطيف  ن��دمي  حممد  عليه/1-  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / اولينا ن�فج�رود�سكا    قد اقام عليك الدع�ى 
�سابقة  املطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة زوجية  وم��س�عها 
ونفقة متعه وم�ؤخر ال�سداق والر�س�م وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
 ch1C.14 ي�م الثالثاء امل�افق 2013/2/26 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل 

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.  
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/9  تظلم جتاري             

اىل املتظلم �سده/1- جن�م دي�سمرب للتجارة العامة �س.ذ.م.م- وميثلها مديرها 
املتظلم/عبداحلكيم  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ي��سف  علي  �سعيد  ال�سيد 
ميالد حممد عبدو وميثله: ع�سام عبدالمر حمادي الفا�سلي التميمي  /  قد 
اقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��س�عه تظلم من القرار ال�سادر يف المر 
على عري�سة رقم 2011/535 جتاري والر�س�م وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
ي�م اخلمي�س امل�افق 2013/2/7 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1B.6 لذا فانت 
مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.  
 رئي�ض الق�سم                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/467  جتاري كلي               
اىل املدعى عليه/1- �سركة �سارة القليمية ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ باري�س غالري ���س.ذ.م.م وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   قد اقام عليك 
احل�س�س  بيع  اتفاقية  من  كال  ونفاذ  ب�سحة  باحلكم  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى 
فيها بني املدعية واملدعي عليه الول و�سدور احلكم ب�سحة ونفاذ كال من اتفاقية بيع 
احل�س�س املربمة فيما بني املدعية واملدعي عليه الول يف م�اجهة املدعي عليهم من 
الثانية وحتى احلادي ع�سر، مع حتميل املدعى  عليه الول بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2013/2/19 ال�ساعة 9:30 �س 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/435  جتاري جزئي               

اىل املدعى عليه/1- في�سل ح�سن ابراهيم حممد  جمه�ل حمل القامة مبا 
حممد  ح�سن  �سالح  وميثله:  احل��اج  احمد  ح�سن  حممد  حميد   / امل��دع��ي  ان 
مبا�سري قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )92000 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة وف�ائدة القان�نية 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
 ch2D.19 جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/2/10 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2009/1348  عقاري كلي                 

اىل اخل�سم املدخل  /1- بروفايل جروب جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي / خي�جن 
بف�سخ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اق��ام  ق��د  ل���ي  ه��ي 
الول  عليها  املدعى  من  دره��م(   1962463( وقدرها  املدف�عة  املبالغ  وبارجاع  التعاقد 
والثانية ومبلغ 392493 درهم من املدعي عليهم الثالثة والرابعة والزام املدعي عليهم 
مببلغ 150000 درهم اتعاب حماماة والتع�ي�س والر�س�م وامل�ساريف والفائدة القان�نية 
ب�اقع  12% من تاريخ ا�ستالم املبالغ وحتى متام ال�سداد و�سم�ل احلكم بالنفاذ باملعجل 
بالكفالة.وحددت لها جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/3/10 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/664  جتاري جزئي                   

القامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م   ي�نيت  ميتال  اند�سرتيال  �سركة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / هي��سنت خلدمات الهند�سة البحرية ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد 
حمم�د الكبان قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )21850 درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القان�نية 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  .وحددت 
ch1A.1 لذا  لها جل�سة ي�م الثنني امل�افق 2013/2/18 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

اإجمايل قيمة التجارة اخلارجية للدولة خالل الفرتة من يناير  بلغ 
اإىل اأغ�سط�س من عام 2012 ح�ايل 678 مليار درهم مقابل 608 

مليارا خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق بزيادة 70 مليار درهم.
للجمارك  الحت��ادي��ة  للهيئة  الأول��ي��ة  الإح�سائية  البيانات  واأظ��ه��رت 
 12 للدولة مبعدل  النفطية  غ��ر  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ارت��ف��اع حجم 

باملائة خالل الفرتة املذك�رة.
بيانات  ان  لها  �سحفي  ب��ي��ان  يف  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  وذك���رت 
الثمانية  ال�سه�ر  خ��الل  ل��ل��دول��ة  النفطية  غ��ر  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
2012 ك�سفت ا�ستمرار من� بند ال�سادرات مبعدلت  الأوىل من عام 

بلغ مقدارها 49 باملائة خالل الفرتة حيث بلغ اإجمايل قيمة �سادرات 
الدولة 112.8 مليار درهم خالل الفرتة مقابل 75.5 مليار درهم 

خالل نف�س الفرتة من العام ال�سابق بزيادة 37.3 مليار درهم.
 11 بلغت  امل��ذك���رة  الفرتة  خ��الل  ال����اردات  زي��ادة  ن�سبة  اأن  واأ�سافت 
باملائة لرتتفع قيمة واردات الدولة غر النفطية من 388.4 مليار 
درهم اإىل 431.7 مليار درهم بزيادة 43.3 مليار درهم بينما بلغت 
قيمة اإعادة الت�سدير 133.5 مليار درهم منخف�سة بن�سبة 7 باملائة 

عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
واأو�سحت الهيئة اأن اإجمايل حجم التجارة اخلارجية لدولة الإمارات 
من حيث ال�زن يف ال�سه�ر الثمانية الأوىل من عام 2012 بلغ ح�ايل 
 40.6 و  ال����اردات  37.7 ملي�ن طن وزن  طن منها  ملي�ن   85.1

ملي�ن طن وزن ال�سادرات و6.8 ملي�ن طن وزن اإعادة الت�سدير.
النم�  التجارة اخلارجية يعك�س حركة  زي��ادة حجم  اأن  الهيئة  واأك��دت 
املت�ساعدة يف القت�ساد الإماراتي بعد الأزمة املالية التي �سربت اأرجاء 
2008 كما يعك�س ارتفاع م�ست�ى كفاءة املنافذ اجلمركية  العامل يف 
تط�ير  ا�سرتاتيجيات  تبني  يف  املحلية  اجلمركية  الإدارات  وجن���اح 
الدولة  بني  التجارة  حركة  ت�سر  يف  اإيجابية  اآث��ار  لها  ك��ان  وحتديث 

و�سركائها التجاريني يف خمتلف دول العامل.
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات م��ع العامل  اأن قيمة  واأ���س��اف��ت 
مليار   84 ح���ايل  بلغت  وح��ده   2012 اأغ�سط�س  �سهر  اخل��ارج��ي يف 
18.1 مليارا قيمة  و  ال���اردات  51.7 مليار درهم قيمة  درهم منها 

ال�سادرات و 14.3 مليارا قيمة اإعادة الت�سدير.

حافظ  اجلغرايف  الإقليم  حيث  من  التجارة  هيكل  اأن  الهيئة  وذك��رت 
على ا�ستقراره يف الرتتيب من حيث الأهمية خالل ال�سه�ر الثمانية 
واملحيط  وا�سرتاليا  اآ�سيا  دول  اإقليم  واحتل   2012 ع��ام  من  الأوىل 
الهادي �سدارة ترتيب قائمة اأبرز ال�سركاء التجاريني للدولة يف جمال 
التجارة اخلارجية غر النفطية وبلغ اإجمايل قيمة جتارة الإقليم مع 
اإجمايل  باملائة من   43 بن�سبة  دره��م  مليار   284.8 الإم���ارات  دول��ة 

التجارة.
درهم  مليار   189.3 بن�سيب  الثانية  املرتبة  يف  اأوروب���ا  اإقليم  وج��اء 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  اإقليم  ث��م  الإج��م��ايل  م��ن  باملائة   28 بن�سبة 
اأفريقيا بن�سيب 95 مليارا بن�سبة 14 باملائة واإقليم اأمريكا والكاريبي 

بن�سيب 58.7 مليارا بن�سبة 9املائة.

 2012 عام  من  اأ�صهر   8 خالل  النفطية  غري  الإمارات  جتارة  حجم  يف  زيادة  باملائة   12
املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

والثقافة  لل�سياحة  اأب�ظبي  هيئة  اأطلقت 
دورت����ه����ا اجل����دي����دة م����ن ب���رن���ام���ج �سفر 
الت�ايل،  ع��ل��ى  ال�����س��اد���س  ل��ل��ع��ام  اأب���ظ��ب��ي 
منذ  للربنامج  دورة  اأ���س��خ��م  تعد  وال��ت��ي 

انطالقه.
ممثلي  م��ن  �سخ�س   622 ن��ح���  وت��ق��دم 
بطلبات  واخل�����ا������س  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع���ني 
جزءاً  يعترب  ال��ذي  الربنامج  يف  امل�ساركة 
ي�سهدها  التي  الت�طني  حركة  من  مهماً 
اأب�ظبي،  يف  والثقافة  ال�سياحة  قطاعي 
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ط���م����ح  وي��ج�����ّس��د 
لالرتقاء بتجربة الزوار من خالل تعزيز 
و�ستت�ا�سل  امل����اط���ن���ني.  م���ع  ت��ف��اع��ل��ه��م 
فعاليات الربنامج على مدى 12 اأ�سب�عاً 

لتنتهي بحفل تخريج خا�س. 
للمنت�سب  اب�ظبي  �سفر  برنامج  ويقدم 

ف���ر����س���ة ت���ع���ري���ف ال�������س���ائ���ح ب������الإم������ارة ، 
مراكز  ب��ت��ق��دمي  ي��ك��ت��ف��ي  ل  ف��ال��ربن��ام��ج 
ب����ل يقدم  ال�������س���ي���اح���ي ف��ح�����س��ب  اجل������ذب 
ث��ق��ايف غ��ن��ي، وق���ال نا�سر  ويعلم م����روث 
ال�سياحية  املعاير  اإدارة  مدير  الريامي 
قطع  والثقافة:  لل�سياحة  اأب�ظبي  بهيئة 
انطالقته.  منذ  ط�ياًل  �س�طاً  الربنامج 
امل�ساركة  الطلب احلايل على  اأن  �سك  ول 
الذي  النجاح  م��دى  يعك�س  ال��ربن��ام��ج  يف 
اأحرزه وي�ؤكد تنامي وعي املجتمع املحلي 
ال�سياحة  ق��ط��اع��ي  يلعبه  ال����ذي  ب���ال���دور 
وم�ستقبل  القت�ساد  تن�يع  يف  والثقافة 

الإمارة.
اختيار  622، مت  ال�  املتقدمني  ومن بني 
يف  للم�ساركة  وم���اط��ن��ة  م���اط��ن��اً   130
الذاتية،  ���س��ره��م  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال���ربن���ام���ج 
واملقابالت ال�سخ�سية التي اأجريت معهم، 
باللغة  واإمل��ام��ه��م  الت�ا�سل  يف  وق��درات��ه��م 

الجن��ل��ي��زي��ة ، ف�����س��اًل ع���ن م��ه��ارات��ه��م يف 
اإجراء العرو�س التعريفية والتقدميية.

ومت اإط��الق ال��دورة اجلديدة من برنامج 
���س��ف��ر اأب���ظ��ب��ي يف ف��ن��دق ج��م��را اأب����راج 
الرئي�سية  ال��راع��ي��ة  الحت���اد وه��� اجل��ه��ة 

للربنامج . 
 وقال حممد املرزوقي تنفيذي اأول ت�طني 
ياأتي  والثقافة:  لل�سياحة  اأب�ظبي  بهيئة 
اإع��داد جيل  تنظيم هذا الربنامج  بهدف 
من امل�اطنني املُدربني وامل�ؤهلني لتقدمي 
اأب�ظبي،  لإم������ارة  احل�����س��اري��ة  ال�������س����رة 
واملعرفة  اخل��ربات  على  بالعتماد  وذل��ك 
الربنامج  يكت�سب�نها خالل وحدات  التي 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، وت�����س��م��ل حم����اور ع���دي���دة يف 

جمالت ال�سيافة والثقافة والرتاث . 
واأ�ساف املرزوقي: اعتدنا اإ�سافة اجلديد 
ال��ربن��ام��ج، وهذا  ك��ل دورة م��ن  واملميز يف 
يف  ل���دورة  املنت�سبني  اإخ�ساع  �سيتم  ال��ع��ام 

كما  الإع���الم  و�سائل  م��ع  التعامل  كيفية 
على  التعرف  جتربة  املنت�سبني  �سيخ��س 
مع  ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  اأبجديات 
جتربة  و�سيعي�س�ن  اأرابيا  امرب�س  �سركة 

رحلة ل�ؤل�ؤ اأب�ظبي . 
مبادرة  اأب�ظبي  �سفر  برنامج  اأن  يذكر 
لل�سياحة  اأب�����ظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا 
و�سارك   ،  2008 ال��ع��ام  م��ن��ذ  وال��ث��ق��اف��ة 
ال�سن�ات  يف  م�سارك   277 الربنامج  يف 
املا�سية ميثل�ن طلبة اجلامعات  اخلم�س 
املحلية  وامل���ؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ات  وم���ظ��ف��ي 
من  جمم�عة  خ��الل��ه  تلق�ا   ، ال��دول��ة  يف 
ال�سياحة،  ق��ط��اع  يف  العملية  ال��ت��دري��ب��ات 
معرفة  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي���ه���دف 
والثقافة  ال�سياحة  بقطاعي  امل�����س��ارك��ني 
وزيادة  وال�طني،  ال��دويل  امل�ست�يني  على 
التعامل  يف  باأنف�سهم  وثقتهم  مهاراتهم 

مع زوار اأب�ظبي.

هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة تطلق الدورة ال�صاد�صة من برنامج �صفري اأبوظبي

اقت�صادية اأبوظبي توؤكد قدرة الكوادر املواطنة على تنفيذ امل�صاريع الطموحة

•• دبي-الفجر: 

ب���ن را����س���د لتنمية  وق���ع���ت م���ؤ���س�����س��ة حم��م��د 
امل�������س���اري���ع ال�������س���غ���رة وامل���ت��������س���ط���ة، اإح�����دى 
و�سركة  القت�سادية،  التنمية  دائرة  م�ؤ�س�سات 
ال�سرق  العاملية للمحاماة يف  ايه بايرب  دي ال 
ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون لدعم  الأو������س�����ط، م�����ؤخ����راً 
�سمن  امل�سنفة  واملت��سطة  ال�سغرة  امل�ساريع 
برنامج املئة، وذلك من خالل ت�فر خدمات 
من  جمم�عة  ح���ل  القان�نية  ال���س��ت�����س��ارات 
خمتلف  يف  ال�سركات  ت�اجهها  التي  الق�سايا 
مذكرة  على  اجلانبان  ووق��ع  من�ها.  مراحل 
ت��ف��اه��م وق���ام���ت امل���ؤ���س�����س��ة ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ندوة 
امل�سنفة  لل�سركات  وخ�س�ست  م���ؤخ��راً  عقدت 
من  جمم�عة  فيها  وحت���دث  امل��ئ��ة  برنامج  يف 
األ  دي  ل�سركة  التابعني  القان�نني  اخل���رباء 
اي��ه ب��اي��رب . ت��اأت��ي ال��ن��دوة �سمن اإط���ار جه�د 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  م�ؤ�س�سة 
وزيادة  ق��درات  تنمية  واملت��سطة يف  ال�سغرة 
ال�����س��غ��رة امل�سنفة  ال�����س��رك��ات  ل���دى  امل��ع��رف��ة 
ذات  �سركة �سغرة ومت��سطة   100 كاأف�سل 
الأداء املتميز يف دبي، �سمن برنامج املئة الذي 
ال�سيخ  �سم�  رع��اي��ة  حت��ت  امل���ؤ���س�����س��ة،  اأطلقته 
اآل مكت�م ويل  ب��ن را���س��د  ب��ن حممد  ح��م��دان 
مل�ساعدة  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 

اأ�سحاب تلك امل�ؤ�س�سات على حتقيق اأكرب قدر 
ممكن من النم� وال�ستدامة، وتقدمي الدعم 
الالزم مبا يعزز ذلك من مكانتها على ال�سعيد 
املحلي والدويل م�ستقباًل. وكانت امل��س�عات 
اأهمية  ذات  ال���ن���دوة  يف  تغطيتها  مت��ت  ال��ت��ي 
يف  الت��سع  اإىل  ت�سعى  التي  لل�سركات  خا�سة 
امل�ساركني  مُت��ك��ن  اأن��ه��ا  اأ���س���اق ج��دي��دة، حيث 
ذات  الرئي�سية  القان�نية  امل�سائل  فهم  على 

ال�سلة باأعمالهم التجارية.
و�سملت الندوة التي عقدتها دي األ ايه بايرب 
بقيادة جمم�عة وا�سعة من اخلرباء م�ا�سيع 
وح�كمة  ال�سركة؛  هيكلة  اأب��رزه��ا:  من  ع��دة، 
احلالية،  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��م��ار���س��ات  ال�����س��رك��ات، 
ومت�����ي����ل ال�������س���رك���ات، وال����ع����ق����ارات وت���اأج���ر 
الفكرية،  وامللكية  العمل،  وق��ان���ن  املمتلكات، 
والتحكيم  الق�سائية  الدعاوى  اإىل  بالإ�سافة 

وامل�سائل التنظيمية.
وقال عبد البا�سط اجلناحي، املدير التنفيذي 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  مل���ؤ���س�����س��ة 
امل���ؤ���س�����س��ة عقد  ي�سر  وامل��ت������س��ط��ة:  ال�����س��غ��رة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ب��اي��رب  اي��ه  األ  دي  م��ع  �سراكتها 
100 م�����س��روع �سغر  اأف�����س��ل  م���ب���ادرة  دع���م 
األ  ب��دور دي  دب��ي، ونثني  اإم���ارة  ومت��سط يف 
امل�سافة  القيمة  تقدمي  يف  الفّعال  بايرب  اي��ه 
اأدائ����ه����ا ورف�����ع �سقف  ت��ط���ي��ر  ل��ل�����س��رك��ات يف 

الأع��م��ال م��ن خ��الل ال��دع��م امل��ع��ريف للق�انني 
الندوة يف  التزاماتها. و�ساهمت  املعقدة وفهم 
ح�س�ل ال�سركات على املعرفة املفيدة واخلربة 
القان�نية ال�افية من دي األ ايه بايرب والتي 
م�ست�يات  اإىل  من���ه��ا  م��راح��ل  يف  �ستفيدها 
اأبده،  اأع��ل��ى.  وم��ن اجلهة ذات��ه��ا، �سرح م��راد 
دي  يف  ال�سركات  جمم�عة  ورئي�س  ال�سريك 
ال ايه بايرب يف ال�سرق الأو�سط قائال: هناك 
ال�سلة  ذات  احلالية  الت�سريعات  من  العديد 
للم�ؤ�س�سات ال�سغرة واملت��سطة احلجم التي 

يف  دورن��ا  ياأتي  وهنا  البداية،  يف  معقدة  تبدو 
بع�س  على  ال�س�ء  ت�سليط  اإىل  ال��ن��دوة  ه��ذه 
فهمها  لل�سركات  ميكن  التي  البديلة  الطرق 
وتعزيز  اأعمالها  وتنمية  تط�ير  على  والعمل 

ميزتها التناف�سية . 
واأ�ساف مراد: يعترب قطاع ال�سركات ال�سغرة 
وامل��ت������س��ط��ة ع��م���د رئ��ي�����س��ي يف اق��ت�����س��اد دبي 
يف  للدخ�ل  �سعداء  ونحن  امل�ستدام،  ومن���ه��ا 
�سراكتنا الهادفة مع م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد 

لتنمية امل�ساريع ال�سغرة واملت��سطة .

وقعت اتفاقية مع دي األ ايه بايرب 

حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع تنظم ندوة حول امل�صائل القانونية املتعلقة بال�صركات
موؤمتر ال�صرق الأو�صط للطاقة ال�صم�صية 

ينطلق يوم 17 من فرباير اجلاري
•• دبي-وام:

الذي ي�ست�سيفه مركز دبي  ال�سم�سية  الأو�سط للطاقة  ال�سرق  اأعمال م�ؤمتر  17 من فرباير اجلاري  تنطلق ي�م 
التجاري العاملي وي�ستمر ثالثة اأيام. وي�سارك يف اأعمال امل�ؤمتر الذي يعترب اأحد الفعاليات امل�ساحبة ملعر�س ال�سرق 
الأو�سط للطاقة ال�سم�سية..اأكر من 150 �سركة من كربى ال�سركات العاملة يف قطاع الطاقة ال�سم�سية ح�ل العامل 
وال�ساعية لال�ستفادة من اإزدهار الأ�س�اق يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ويقام معر�س ال�سرق الأو�سط 
اأكرب واأقدم معر�س قائم يف املنطقة  38 ملعر�س ال�سرق الأو�سط للكهرباء  ال�  للطاقة ال�سم�سية اإىل جانب الدورة 
والذي ي�سارك فيه اأكر من األف عار�س ممن يعر�س�ن اآخر منتجاتهم املتعلقة بالطاقة والإنارة والطاقة الن�وية 
والطاقة املتجددة. وي�ست�سيف م�ؤمتر ال�سرق الأو�سط للطاقة ال�سم�سية عددا من كبار اخلرباء والعاملني يف قطاع 
الطاقة ال�سم�سية من املنطقة والعامل الذين يلتم�س�ن من احلك�مات يف املنطقة م�ا�سلة ودعم جه�دهم يف تط�ير 
ال�سيا�سات والت�سريعات ب�سكل ميكنهم من ا�ستغالل وفرة الطاقة ال�سم�سية يف املنطقة. وطالب اخلرباء املخت�س�ن يف 
قطاع الطاقة ال�سم�سية حك�مات ال�سرق الأو�سط بتمهيد الطريق اأمام ال�ستثمارات يف الطاقة ال�سم�سية يف ال�قت 
الذي يتناول م�ؤمتر جديد ينعقد يف دبي اأبرز املع�قات التي ت�اجه تبني التطبيقات ال�سم�سية يف املنطقة. و�سرح 
جيغار �ساه م�ؤ�س�س �سركة �سن اإدي�س�ن اآند ذا كارب�ن وور روم رئي�س الدورة الأوىل مل�ؤمتر ال�سرق الأو�سط للطاقة 
الت�سريعات  بانتظار  املنطقة وجميعهم  ال�سم�سية يف  الطاقة  ال�سم�سية..اإن اجلميع مت�س�ق�ن لال�ستثمار يف قطاع 
النهائية من احلك�مات يف املنطقة..م�سرا اإىل اأن املزايا القت�سادية للتح�ل اإىل الطاقة ال�سم�سية يف املنطقة اأف�سل 
بكثر عنها يف جن�ب اأفريقيا والهند والربازيل وال�سني وال�ليات املتحدة. واأ�ساف اأنه مع انخفا�س تكاليف تط�ير 
التقنيات ال�سم�سية ب�سكل وا�سح فاإن ال�قت قد حان ملنطقة ال�سرق الأو�سط لدخ�ل هذا القطاع ودعمه..م�سرا اإىل 
ال�سم�سية �سمن خططها  اأبدت نيتها تعزيز اعتمادها على الطاقة  الأو�سط كانت  ال�سرق  اأن احلك�مات يف منطقة 
لتن�يع م�سادر الطاقة الإقليمية حيث ي�جد حاليا ما ل يقل عن ع�سرة م�ساريع متعلقة بالطاقة ال�سم�سية تقدر 
والأردن  وم�سر  وعمان  والك�يت  الإم��ارات  كل من  الإن�ساء يف  قيد  اأمريكي  دولر  مليارات  ثمانية  بح�ايل  قيمتها 
يف  املتحدثني  اأح��د  اأ�س�س��سيت�س  �ستانداردز  ال�ست�سارات  �سركة  عام  مدير  امل�سري  خالد  اأ�سار  جانبه  من  واملغرب. 
املحفزات  و�سح  ال�سم�سية  الطاقة  لقطاع  امل�جهة  ال�سيا�سات  قلة  اأن  اإىل  ال�سم�سية  للطاقة  الأو�سط  ال�سرق  م�ؤمتر 
لتبني تقنياتها يف منطقة ال�سرق الأو�سط يبقى التحدي الأكرب اأمام ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية ب�سكل كامل. وقال 
ل�سناعة  ت�سمح  والتي  العاملية  املعاير  اأرف��ع  تت�افق مع  ت�سريعات ومعاير متقدمة  ب��سع  اإن��ه ميكن تخطي هذا 

الطاقة ال�سم�سية للنم� وهذا يحفز القطاع اخلا�س للت�جه للعمل يف الطاقة ال�سم�سية وال�ستثمار يف م�ساريعها.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل دائرة التنمية القت�سادية 
باأب�ظبي اإن الدائرة تراهن على حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية 
على  اأب�ظبي  حلك�مة   2030 القت�سادية  بالروؤية  املتمثلة 
اأخذ  م�سئ�لية  عليها  يقع  ال��ت��ي  امل���اط��ن��ة  الب�سرية  ك���ادره��ا 
والروؤى  الطم�حة  التنم�ية  امل�ساريع  تنفيذ  يف  امل��ب��ادرة  زم��ام 
قيادتنا  وت�جهات  لتطلعات  ترجمة  ال�سرتاتيجية  واخلطط 

الر�سيدة.
واأكد عبداهلل خالل حفل تكرمي 74 م�ظفا من املتميزين من 
م�ظفي الدائرة للعام 2012 والذي نظمته الدائرة الي�م اإن 
الدائرة ت�سع �سمن اأول�ياتها الهتمام بك�ادرها من امل�ظفني 
اهدافها  لتحقيق  حقيقية  اإ�سافة  ي�سكل�ن  الذين  املتميزين 
بها  املن�طة  وامل�سئ�ليات  املهام  يرتجم  مبا  وروؤيتها  ور�سالتها 

يف قيادة اقت�ساد المارة نح� ال�ستدامة.
م��ن م�ظفي  املتميزين  ت��ك��رمي  اإن  اإىل  ال��دائ��رة  وك��ي��ل  واأ���س��ار 
لأدائهم  دوره��م  تثمني  يعك�س احلر�س على  اإن��ه  الدائرة رغم 
بكفاءة  ال�ظيفية  اأهدافهم  العام يف حتقيق  ال�ظفيفي خالل 
اإنه يف ال�قت ذاته يعرب عن ت�جه حقيقي يف تبني  اإل  ومتيز 
�سيا�سة التميز وحتقيق اجل�دة يف العمل مما ي�سهم يف الرتقاء 
منظ�مة  �سمن  امل�ؤ�س�سي  التميز  نح�  للدائرة  العام  ب���الأداء 

احلك�مة.
من  ينبع  اإمن���ا  ال���ظ��ي��ف��ي  الأداء  يف  التميز  حتقيق  اإن  وق���ال 
الدائرة  اأه���داف  حتقيق  وراء  دائ��م��ا  ن�سعى  باأننا  را���س��خ  اإمي���ان 
و�سعته  ال��ذي  والأه���م  ال�سمى  ال��ه��دف  لبل�غ  ال�سرتاتيجية 

حك�مة المارة الر�سيدة.
الذي  ب��الإجن��از  كلمته  اهلل يف  عبد  �سعادة حممد عمر  واأ���س��اد 
حققه م�ظف� الدائرة خالل العام املا�سي وو�سفه باأنه يعك�س 

التزام الدائرة بتحقيق روؤيتها كم�ؤ�س�سة تركز على املتعاملني 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ب��ك��ف��اءت��ه��ا يف مت��ك��ني  وت��ت��م��ي��ز 

امل�ستدامة لإمارة اأب�ظبي.
وحث امل�ظفني املكرمني على ا�ستمرار تقدمي املزيد من العطاء 
ه��ذا احلد  ال���ق���ف عند  التميز وع��دم  اأعلى درج��ات  وحتقيق 
والقيادية خدمة  ال�ظيفية  املراكز  اأف�سل  اإىل  لل��س�ل  �سعيا 

لهذا ال�طن املعطاء مبا يحقق تطلعات قيادته الر�سيدة.
التنفيذي  املدير  املزروعي  الفندي  حممد  غامن  �سعادة  وق��ال 
لقطاع اخلدمات امل�ساندة بالدائرة اإن امل�ظفني املكرمني حازوا 
درجة المتياز يف التقييم ال�ظيفي ح�سب برنامج اإدارة الأداء 
العديد  نفذت  الدائرة  ان  واأو�سح  م�ساندة.  ل�سركة  ال�ظيفي 
وتعريف  ال�ظيفي  التقييم  ل��ربن��ام��ج  الت�عية  ح��م��الت  م��ن 
اأداوؤك  الب�سرية حلملة  امل���ارد  اإدارة  امل�ظفني به ومنها تنفيذ 
الت�سال  و�سائل  عرب  كبر  ب�سكل  اأ�سهم  وال��ذي  ارتقائك  �سر 

يهدف  مبا  معه  التفاعل  واأهمية  اأهدافه  ت��سيح  يف  الداخلي 
اإىل ت�عية امل�ظفني بكيفية حتديد م�سارهم ال�ظيفي وتقييم 

اإجنازاتهم وقدراتهم الذاتية يف تاأدية املهام امل�كلة اإليهم.
التام  واإدراك����ه����م  امل���ظ��ف��ني  اإن م��ع��رف��ة  امل���زروع���ي اىل  واأ����س���ار 
اأر�س  على  وتنفيذها  ترجمتها  وكيفية  ال�ظيفية  مبهامهم 
وانه  كما  كل م�ظف  لدى  التميز  ي�سنع  اأن  �ساأنه  ال�اقع من 
اأن  �ساأنها  من  التي  الجن���ازات  حتقيق  نح�  مهما  عامال  يعد 

ترتقي بالدائرة نح� �سلم التميز يف الداء امل�ؤ�س�سي.
جدير بالذكر اإن هناك 40 م�ظفا حازوا المتياز يف التقييم 
 15 وكذلك  التجارية  ال�س�ؤون  قطاع  م�ظفي  من  ال�ظيفي 
م�ظفا من قطاع اخلدمات امل�ساندة و 7 م�ظفني من الإدارة 
م��ن قطاع   5 و  والإح�����س��اء  التخطيط  ق��ط��اع  م��ن   5 و  العليا 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��دول��ي��ة وم���ظ��ف واح���د م��ن قطاع 

ال�سيا�سات والت�سريعات. 

�صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع ينظم
 اول دورة تدريبية عرب مبادرة �صوغة 

•• اأبوظبي-وام:

نظم �سندوق خليفة لتط�ير امل�ساريع بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة اليابانية لدعم امل�ساريع ال�سغرة واملت��سطة وم�سنع 
�س�يدو ان�سين�س للعط�ر والبخ�ر اأ�س اأم اأر جيه يف اليابان ام�س دورة تدريبية يف جمال �سناعة العط�ر �سارك فيها 

. �س�غة  مبادرة  �سمن  م�اطنات   8
وقالت م�زة خلفان املحربي ان الدورة اتاحت لها تعلم اأ�ساليب جديدة يف جمال �سناعة العط�ر وا�سهمت يف �سقل 
مهاراتهم املت�ارثة يف هذه ال�سناعة التي حتمل عبق تاريخ عميق من ال�سناعات الرتاثية التي يحر�س �سندوق 

خليفة على اإحيائها وتط�يرها ومتكني اأ�سحابها من حت�يل مهاراتهم اإىل م�سدر دخل لهم.
من جانبها قالت م�زة عبيد النا�سري مديرة دائرة تط�ير رواد العمال يف �سندوق خليفة لتط�ير امل�ساريع اإن 
دورة �سناعة العط�ر متثل منحى جديدا يف م�سرة مبادرة �س�غة التي اثبتت جناحها يف جمال متكني امل�اطنني 

ا�سحاب احلرف الرتاثية وحت�يل مهاراتهم اىل م�سدر دخل لهم.
وا�سارت اىل انه قبل اع�ام مت طرح مبادرة �س�غة ذات الأبعاد الجتماعية والقت�سادية والثقافية فهي من جهة 
تعك�س حماولة جادة من ال�سندوق لت�ثيق الرتاث املحلي ومتثل يف ال�قت نف�سه فر�سة لتمكني اأ�سحاب احلرف 
وامل�سغ�لت اليدوية والرتاثية من ا�ستثمار مهاراتهم وحت�يلها اإىل م�سدر للدخل ف�سال عن امل�ساهمة يف خلق ن�سق 

اقت�سادي دائم ينظم القطاع احلريف يف اأب�ظبي.
وا�سافت اأن هذه املبادرة ت�سكل فر�سة حقيقية لت�ثيق الرتاث الإماراتي با�سل�ب مميز من خالل ا�ستح�سار اأمناط 

امل�سغ�لت اليدوية املحلية واإعادة اإحيائها وترويجها مبا يعك�س ثقافة �سعب الإمارات واأ�سالة تراثهم.
واأو�سحت النا�سري ان فريق عمل �س�غة متكن خالل ال�سن�ات الثالث املا�سية من حتقيق اجناز مهم متثل يف 

احياء عدد من املهن واحلرف الرتاثية مثل الغل وال�سدو والتلي و�سناعات �سعف النخيل وغرها.
وا�سارت اىل ان اجنازاتنا حفزتنا للمحاولة يف الت�جه نح� �سناعة جديدة وهي �سناعة العط�ر حيث قام فريق من 
�سندوق خليفة بزيارات عديدة اىل اليابان ومت التفاق مع م�سنع �س�يدو ان�سين�س للعط�ر والبخ�ر على �سيغة 
التي احت�سنها  التدريبية  ال��دورة  .. م�ؤكدة ان  التعاون لتط�ير عطر اماراتي مب�ا�سفات عاملية  ا�سكال  �سكل من 

ال�سندوق هي باك�رة هذا التعاون وبداية م�س�ار تط�ير �سناعة العطر بايد اماراتية.
من جهته قال ال�سيد تاك�سي ميزون� مدير التط�ير يف م�ؤ�س�سة اأ�س اأم اأر جيه ان �سندوق خليفة لتط�ير امل�ساريع 
يعد م�ؤ�س�سة فريدة يف جمال دعم امل�ساريع ال�سغرة واملت��سطة ون�سر ريادة العمال يف او�ساط املجتمع .. معربا عن 

امله يف حتقيق تقدم ميكن ان يفيد امل�اطنات الل�اتي ي�ستفدن من مبادرة �س�غة وي�سهم يف حت�سني دخلهم.
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العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    
  اعــــــالن بالن�سر  

رقم املرجع :2013/175   
نبهان  ال��زري  نا�سر عي�سى  را�سد  ال�سيد /�سالح  م��ن   ب��ان كل  للجميع  ليكن معل�ما   
اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كا مل ح�سته البالغة 100% يف/ النعمة 
لتجارة الح�ا�س مب�جب رخ�سة برقم )612783( وذلك اىل ال�سيد/ ميتال ك�ت�ب�رات 
ك�نهي ح�سن ك�ي�تي بن ك�ي�تي هندي اجلن�سية تعديالت اخرى.  �سانديها �س�را�س 
هندي اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته وعمال لن�س املادة )16( فقره 
3 من القان�ن الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    

  اعــــــالن    
رقم املرجع :2013/176   

 ليكن معل�ما للجميع بان كل من  ال�سيد / ابراهيم �سالح بدال�احد �سالح- اماراتي 
وال�سيد/  اي����راين اجل��ن�����س��ي��ة  زاده-  ح�����س��ن  ع��ب��دامل��ح�����س��ن  ح�����س��ني  وال�����س��ي��د/  اجل��ن�����س��ي��ة 
كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ت��رغ��ب���ن  اجلن�سية  اي���راين  زاده-  ح�سن  �سا�سانح�سني 
ح�س�سهم البالغة 199% يف �سركة ) ور�سة خ�ر�ستان لت�سليح املعدات وال�سيارات الثقيلة( 
مب�جب رخ�سة رقم )211752( وذلك اىل ال�سيد/ ح�سني عبداملح�سن ح�سن زادة- ايراين 
اجلن�سية. وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القان�ن الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م 
يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق 
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة 

وزارة العدل
دار الق�ساء بال�سارقة 

        الكاتب العدل
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    

  اعــــــالن بالن�سر  
رقم املرجع :2013/171   

 ليكن معل�ما للجميع بان كل من ال�سيد /�سعيد ا�سماعيل �سعيد الزعابي، امارات 
خياط  يف/   %51 البالغة  ح�سته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/ حممد ح�سني علي  اىل  وذل��ك  برقم )24326(  اخلليل مب�جب رخ�سة 
النجار، اماراتي اجلن�سية. تعديالت اخرى. وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من 
القان�ن الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء -ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    

  اعــــــالن بالن�سر  
رقم املرجع :2013/78   

باك�ستاين  م��ب��ارك  رم�����س��ان  حممد  /ورث���ة  ال�سيد  ب��ان  للجميع  معل�ما  ليكن   
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف/ور�سة فرين 
لت�سليح كهرباء ال�سيارات رخ�سة رقم )216220( وذلك اىل ال�سيد/ مبارك خان 
من   3 فقره   )16( امل���ادة  لن�س  وعمال  اجلن�سية.    باك�ستاين  رم�سان-  حممد 
القان�ن الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى مكتب الكاتب العدل املذك�ر لتباع الجراءات القان�نية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء -ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    
 اعـــــــالن       

 املرجع 2013/96 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

امل��ه��ري اجلن�سية: الم�����ارات وطلب  را���س��د���س��ل��ط��ان ع��ب��داهلل حم��م��د ب��ن ح���ارب 
الت�سديق على الت�قيع يف حمرر يت�سمن :تنازل  يف ال�سم التجاري )االختيار 
االول للمقاوالت الكهروميكانيكية ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )63813( امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف 
بعجمان اىل ال�سيد /را�سد حميد عبيد الغبي العليلي اجلن�سية: المارات  ليكن 
معل�ما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيق�م بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذك�ر بعد انق�ساء ا�سب�عني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

 مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1374 تنفيذ ايجارات

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ع��ب��دال��رح��م��ن اب���� ال��ق��ا���س��م  جم��ه���ل حمل 
عبداهلل  وميثله:  �ساهني  ريحانه  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
ال�سادر  القرار  ال�سام�سي مب�جب  الع�ي�س   رحمه عبداهلل رحمه 
من اللجنة الق�سائية اخلا�سة بالف�سل بني امل�ؤجرين وامل�ستاأجرين 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ���س��داد  ب��الت��ي:  مكلف  ف��ان��ك  دب��ي  ببلدية 
)59363( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 

15 ي�م من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/1425 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
اخطر  املدعي/عثمان  اق��ام  جن�سيته/  ليمتد  ا�ستابلي�سمنت  جيجا  �ستار 
جن�سيته: عن�انه /دبي بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد- منطقة برج خليفه-
الدع�ى   044477044 رق��م  ه��ات��ف   313 رق��م  ج��ن��اح  ب-  ال�ساحه  مكاتب 
مببلغ  املطالبة  وم��س�عها   - عجمان  كلي(  )م��دين   2012/1425 برقم 
198.829.93 درهم فانت مكلف باحل�س�ر امام حمكمة عجمان الحتادية 
 11.00 ال�ساعة  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية 
الق�سية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�سنة  فرباير  �سهر  من   13 ي���م  امل���اف��ق 

ب��سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/1/30
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: عبدالر�صيد للمقاوالت  )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�سة: 563619 العن�ان: مكتب رقم 83Fملك عبدال�احد احمد را�سد 
بن �سبيب بر دبي- ال�س�ق الكبر ال�سكل القان�ين: ذات م�سئ�لية حمدودة رقم 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1028223 التجاري:  بال�سجل  القيد 
بانها ب�سدد الغاء الرتخي�س اخلا�س بال�سركة ال�اردة اعاله وذلك مب�جب 

الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .
وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي من 
 Suggest_compalin@dubaided.gov.ae اللكرتوين  الربيد  خالل 
مرفقا معه كافة امل�ستندات والوراق الثب�تية وذلك خالل )15( ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1616  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/  مناف ج�ل بيام خان اجلن�سية: باك�ستان  مدعى عليه: حا�سمة البناء 
للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات م��س�ع الدع�ى: مطالبة مالية وقدره  
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  البناء  اعالنه:حا�سمة  املطل�ب  درهم    4700
المارات   عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/3/5 امل�افق  الثالثاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك م�قعا  و�س�را  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/05
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/2  جت جز- ب �ض- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
اجلن�سية:  حم�د  نا�سر  ميثلها  امل�سلحة  للنجارة  حم�د  نا�سر  م�ؤ�س�سة  مدعي/  
المارات  مدعى عليه: م�ؤ�س�سة ابعاد و زوايا ميثلها �سيف اجلن�سية: المارات   م��س�ع 
الدع�ى: مطالبة مالية 25000 درهم املطل�ب اعالنه: م�ؤ�س�سة ابعاد و زوايا ميثلها 
املذك�رة  اقام الدع�ى  املدعي  ان  بالن�سر حيث  �سيف اجلن�سية: المارات     عن�انه: 
لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/2/11 امل�افق  الثنني  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س 
البتدائية - الكائنة بني يا�س �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ 2013/2/4
قلم املحكمة التجارية                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1428 جتاري جزئي  

انه  نعلمك  بالن�سر  العن�ان  ريي�س    جل�ريا  والتر  عليه/  املحك�م  اىل 
بتاريخ امل�افق 2013/1/30م  قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدع�ى 
بالتايل:  ال�سيارات  لتاجر  انفينتي   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك���رة 
حكمت املحكمة ح�س�ريا: بالزام املدعى عليه بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا 
بامل�ساريف.    ك��ذل��ك  دره��م(وال��زم��ت��ه  اآلف  �ستة   ( دره���م   6.000 وق���دره 
قابال  2013/2/05 حكما  امل�افق  بتاريخ  املحكمة  بت�قيعي وختم  .�سدر 
هذا  لت�سلمك  ال��ت��ايل  ال��ي���م  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي���م��ا   30 خ���الل  لال�ستئناف 

امل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين        
 رئي�ض الدائرة التجارية اجلزئية الثالثة      

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/737 )تنفيذ احوال �سخ�سية )

اىل املنفذ �سده/ �سامل خليفة �سامل علي النعيمي- المارات عن�انه : بالن�سر  
اقرار  �سند  الت�جيه  ادارة  البتدائية  اب�ظبي  حمكمة  من  �سدك  �سدر  قد 
ب�  واتفاق رقم 2011/565 ل�سالح/حكيمة احمد حممد الزلزويل- الم��ارات 
طالق +ح�سانة + م�سكن + نفقة ومبا ان املحك�م لها قد تقدم بطلب تنفيذ 
القيام  عليك  لذلك  لذلك  املحدد  الر�س�م  ودفعت  املذك�ر،  التنفيذي  ال�سند 
بتنفيذ ال�سند التنفيذي خالل خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.  
كما نخطرك بانه حتديد جل�سة 2013/2/27 حل�س�رك بادارة التنفيذ ال�ساعة 
ف�ستتخذ يف  تخلفك عن احل�س�ر  ويف حالة  التنفيذ،  للنظر يف  )8.30( �س 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بت�قيعي  �سدر  املنا�سبة.  القان�نية  الج���راءات  حقك 

2013/2/5
القا�سي/ عبدالغفار احمد حممد     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/586  مدين كلي               
اىل املدعى عليه/1- �سركة رويف للعقارات والن�ساءات- ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /  مي يل جي زميطا�س زميني ومتال م�هند�سلي ان�ساءات ان�نيم �سركت 
وميثله: حممد �سيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة 
 1.193.800.00( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام 
القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ  درهم( والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت   . بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سم�ل  ال�سداد   متام  وحتى  املطالبة 
لذا   ch1C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�ساعة   2013/2/13 امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�سة 
فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيك�ن مبثابة ح�س�ري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/280   

املنذر/ جمم�عة املال لالأعمال )ذ.م.م(
ب�كالة املحامى/ حممد �سيف احلفيتي

 املنذر اليه: �سيفا �س�ندرام ما�سانا م�ت� �سيفا �س�  )جمه�ل حمل القامة( 
قام املخطر اخطار قان�نى للمخطر اليه لدى كاتب العدل مب�جب حمرر 
رقم 2012/170196 لطالبته ب�سداد مبلغ 2.000.000 درهم وحيث ان املخطر 
ايام  املبلغ خالل خم�سة  اذا مل يتم هذا  انه يف حال  اليه  ينبه على املخطر 

ف�س�ف نلجا لتحريك الدع�ى الق�سائية �سدكم.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6   

   اعادة اعالن مذكرة تبليغ  موعد جل�سة بالن�سر
   رقم الق�سية  2011/193 مدين جزئي

احمد  �ساحبها/عبدالرحمن  وميثلها  البناء  ملقاولت  امالك  �سركة  عليه:  املدعي  اىل 
مل�ىل  عبدا  وميثلها/  ل�سيانة  امل�ساحة  �سركة  امل��دع��ى/  ان  حيث  درب����ل  ع��ب��داهلل  علي 
مدين   -2011/193 رق��م  احلق�قية  الدع�ى  عليك  اق��ام  قد  عبدامل�ىل  ام��ني  عبدامللك 
جزئي وعليه يقت�سى ح�س�رك اىل املحكمة البتدائية برا�س اخليمة للنظر يف الدع�ى 
املدنية اجلزئية، وذلك �سباح ي�م الربعاء 2013/2/13 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لالجابة 
او  ودف���ع ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر  بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدع�ى  على 
ار�سال وكيل عنك يف ال�قت املحدد، فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى غيابيا بحقك 

لدى �سعادة امل�ست�سار/ وحيد اب� عيا�س- حرر بتاريخ2013/2/4
امني �صر الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
حممد علي ح�صن البلو�صي        

  حكومة  را�ض اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1736 تنفيذ عمايل
�س.ذ.م.م   البال�ستيكية  لل�سناعات  بال�ست  ميدي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سيام �س�ندر مان�سريال 
نار�ساياه مان�سريال   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8164( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة . بال�سافة اىل مبلغ  516 درهم ر�س�م خلزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/2042  جتاري كلي               

اىل اخل�سم املدخل /1- مهي�س مهتاين �س�هار  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
اقام  ق��د  امل��ط���ع    حممد  ح�سن  عبدالرحمن  ومي��ث��ل��ه:  للعقارات  امل��ح��ظ���ظ  البيت   /
مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  بالزام  الم��ر  با�سدار  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك 
املعجل  بالنفاذ  �سم�ل احلكم  التام مع  ال�سداد  ب�اقع 9% حتى  والفائدة  336333دره���م 
بالكفالة والزام بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة ي�م اخلمي�س 
امل�افق 2013/2/21 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�س�ر 
او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.

 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/657  جتاري كلي               

باحل�سا   جمه�ل حمل  فار�س حممد عبداهلل   -1/ عليه    املدعى  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ح�سني علي حم��م��د    ق��د اق���ام عليك 
ب�سداد  عليه  املدعى  بالزام  المر  با�سدار  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى 
مبلغ 60.000 درهم والر�س�م  وامل�ساريف .   وحددت لها جل�سة ي�م الحد 
فانت  لذا   ch2D.19 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة   2013/2/24 امل�افق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�س�ر  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/506  مدين جزئي                

اىل املحك�م عليه  /1-  نبيل عبداملجيد عبداحلافظ ال�ساحب  جمه�ل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة   حم��ل 
فاع�ر:  ا�سعد  ل�سالح/ ح�سن  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  2012/12/18 يف 
حل وت�سفية ال�سركة املندو كافيه )املدعى عليها الثانية( والزام املدعى 
اتعاب  م��ق��اب��ل  دره���م  خم�سمائة  وم��ب��ل��غ  وامل�����س��اري��ف  ب��ال��ر���س���م  عليهما 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني ي�ما 
اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سم� 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2599ت عمل-م ع- ت- اأظ)
 : �سده  املنفذ  بنغالدي�س  اجلن�سية:  علي  اي�ب  علي  ي��سف  التنفيذ/  طالب 
في�سل حممد للبال�سرت وال�سباغ اجلن�سية: المارات  املطل�ب اعالنه: في�سل 
حممد للبال�سرت وال�سباغ اجلن�سية: المارات   عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/986 
عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/2/17 م�عدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-   
لتنفيذ  ب�ا�سطة وكيل معتمد  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3266ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ حممد اي�ب الدين حممد عبدالر�سيد  اجلن�سية: بنغالدي�س 
املطل�ب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  طار�س  عبداهلل   : �سده  املنفذ 
اعالنه: عبداهلل طار�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات    عن�انه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 
امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ع-  جز-م  عم   2012/1843
الدائرة  امام  باحل�س�ر  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  م�عدا   2013/2/13
الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة باملحكمة العمالية الرئي�سي �سخ�سيا او ب�ا�سطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2550ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ بالل لتي روحيم جازي اجلن�سية: بنغالدي�س  املنفذ �سده : ا�سبي�س 
ه�ريزون ثري دي للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  املطل�ب اعالنه: ا�سبي�س 
ه�ريزون ثري للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/1906 عم 
جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/2/10 م�عدا لنظر 
طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ-   الكائنة 
باملحكمة العمالية الرئي�سي �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ   2013/2/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2269ت عمل-م ع- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/ عارف اهلل �سفي اهلل اجلن�سية: بنغالدي�س  املنفذ �سده : اجل�هرة 
الزرقاء لعمال الديك�ر اجلن�سية: المارات   املطل�ب اعالنه:اجل�هرة الزرقاء 
لعمال الديك�ر اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/1206 عم جز-م ع- 
ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/2/10 م�عدا لنظر طلب 
الكائنة  التنفيذ-    بادارة  الدائرة الوىل  امام  التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر 
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  العمالية  باملحكمة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10709 بتاريخ 2013/2/6     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1092  ا�ستئناف مدين
امل�ستاأنف �سده/1 -�سهر �سعد �سعيد  جمه�ل حمل القامة  اىل 
)�سالمة(  للتاأمني  ال�سالمية  العربية  /ال�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا 
)������س.م.ع(  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع���ى رقم 
جل�سه  لها  وح���ددت   2012/12/11 بتاريخ  كلي  م��دين   2011/863
بالقاعة   �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/2/11 امل�افق  الثنني  ي���م 
ch2E.23 وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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حت���ت رع���اي���ة ���س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اآل نهيان ع�س� املجل�س  خليفة بن زايد 
التنفيذي لإمارة اأب�ظبي رئي�س جمل�س 
والرماية  للفرو�سية  العني  ن��ادي  اإدارة 
واجل�لف، تنطلق يف العا�سرة من �سباح 
الدولية  ال��ع��ني  ب��ط���ل��ة  غ���ٍد اخل��م��ي�����س 
لقفز احل�اجز التي ينظمها نادي العني 
اأي��ام حيث  م��دى ثالثة  على  للفرو�سية 

تختتم ي�م ال�سبت املقبل.
اإ�سراف احتاد  املناف�سات حتت  تقام هذه 
اأب�ظبي  وجمل�س  للفرو�سية  الإم����ارات 
ال���داع���م احل��ك���م��ي للحدث  ال��ري��ا���س��ي 
فار�ساً   130 م��ن  اأك���ر  فيها  وي�����س��ارك 
 13 25 دول���ة م��ن بينها  وف��ار���س��ة م��ن 
ن��خ��ب��ة فر�سان  دزل����ة ع��رب��ي��ة ومي��ث��ل���ن 
امل�ساركة  ال��دول  قائمة  ت�سم  و  ال��ع��امل. 
ال���ذي حتت�سنه مدينة  احل���دث  ه��ذا  يف 
كاًل  ال��ت���ايل  على  الثالثة  لل�سنة  العني 

من : الإمارات العربية املتحدة ،اجلزائر 
 ، فل�سطني   ، م�سر   ، ق��ط��ر   ، ���س���وري��ا   ،
العراق ،الأردن ، بريطانيا ، اأملانيا ،اإيران 
،مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ،ت��رك��ي��ا ،ال��ربت��غ��ال ، 
 ، ال�سع�دية  العربية  ،اململكة  اأوك��ران��ي��ا 
الك�يت ، لبنان ، �سلطنة عمان ، اإيرلندا 
املتحدة  ال���لي��ات   ، فرن�سا   ، اإي��ط��ال��ي��ا   ،

الأمريكية ، ال�س�يد واإ�سبانيا.
اأكرب  اأح��د  الدولية  البط�لة  ه��ذه  وتعد 
عددها  البالغ  العربي  ال���دوري  ج���لت 
12 ج�لة حتظى دولة الإمارات العربية 
بدبي  تبداأ  ج���لت  ب��اأرب��ع  منها  املتحدة 
مدينة  يف  وتختتم  وال�سارقة  واأب�ظبي 
املادية  ق��ي��م��ة ج���ائ��زه��ا  ال���ع���ني، وت��ب��ل��غ 
يخ�س�س  دره��م��اً   650000 اأك��ر من 
منها 230000 درهماً ل�س�ط اجلائزة 
يف  عليها  التناف�س  ي��اأت��ي  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
القادم  ال�سبت  له  املقرر  البط�لة  ختام 

فار�سان  ال�������س����ط  ه�����ذا  م����ن  وي���ت���اأه���ل 
اإىل ن��ه��ائ��ي ب��ط���ل��ة ك��اأ���س ال��ع��امل لقفز 
���س��ي��ق��ام يف  وال������ذي   2013 احل�����اج����ز 

ال�س�يد يف اأبريل من هذا العام. 
العا�سرة  م���ن  ي���م��ي��اً  امل��ن��اف�����س��ات  ت���ب���داأ 
���س��ب��اح��اً وت��ن��ت��ه��ي ع��ن��د ال��ع��ا���س��رة م�ساء 
وتتخللها فرتات اإ�سرتاحة بني الأ�س�اط 
والكربى،  واملت��سطة  ال�سغرى  الثالث 
 120 اإرتفاعات احل�اجز بني  وت��رتاوح 

�سم اإىل 160 �سم.
ال�سحفي  امل�����ؤمت����ر  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
الذي عقد اأم�س الأول بقاعة امل�ؤمترات 
للفرو�سية  ال���ع���ني  ب���ن���ادي  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
وال���رم���اي���ة واجل����ل���ف ب��ح�����س���ر حممد 
را�سد النا�سري املدير العام ملجل�س اإدارة 
النادي وطالب املهري اأمني ال�سر العام 
واملهند�س  للفرو�سية  الإم����ارات  لحت��اد 

عاطف �س�قي املدير الفني للبط�لة.

ويف م�����س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ي األ���ق���اه���ا يف 
ب����داي����ة امل������ؤمت�����ر، ن���ق���ل حم���م���د را����س���د 
ال�سيخ  �سم�  للح�س�ر حتيات  النا�سري 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حم��م��د 
العني  ن���ادي  اأن  م���ؤك��داً  البط�لة  راع���ي 
للفرو�سية والرماية واجل�لف قد حقق 
ال�سابقة  البط�لت  كل  يف  كبراً  جناحاً 
وعربية  خليجية  مب�ساركة  نظمها  التي 
ال��ن��ادي يق�م  اإن  ودول��ي��ة متميزة. وق��ال 
ب��ت���ف��ر ك���ل ال��ت�����س��ه��ي��الت التي  دائ����م����اً 
ت�ساعد على النجاح لفتاً اإىل اأن البط�لة 
الفر�سان  بني  ق�ياً  تناف�ساً  ت�سهد  �س�ف 
بنتائج  اإىل اخلروج  الذين ي�سع�ن  كافة 
ت���ؤه��ل��ه��م ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��امل لقفز 
2013 التي تنظمها ال�س�يد  احل�اجز 
اأب���ري���ل امل��ق��ب��ل وك��ذل��ك ك��اأ���س العامل  يف 
يف  فرن�سا  ت�ست�سيفها  التي  للفرو�سية 
اإىل  النا�سري �سكره  2014. كما وجه 

ال�سريك  ال��ري��ا���س��ي  اأب���ظ��ب��ي  جم��ل�����س 
لكل  املت�ا�سل  لدعمه  الدائم  احلك�مي 
نادي  يف  تنظيمها  يتم  التي  ال��ب��ط���لت 
واجل�لف  وال��رم��اي��ة  للفرو�سية  ال��ع��ني 
اإىل  اأي�����س��اً  اإن ال�����س��ك��ر م������س���ل  ،وق����ال 
جميع امل�ؤ�س�سات وال�سركات الراعية التي 
ت�سم دار ل�جنني لل�ساعات ال�س�ي�سرية 
) الراعي املا�سي( ، بنك الحتاد ال�طني 
) ال����راع����ي ال���ذه���ب���ي(، ب�������ادي م�����ل ) 
ال���راع���ي ال����ربون����زي(، اأوا���س��ي�����س ليفني 
لل�سفر  الأم�����ان  الإع����الم����ي(،  )ال���راع���ي 
الدائم  ال��راع��ي  ك���ل  ك�كا   ، والعطالت 
جلميع الأن�سطة بنادي العني للفرو�سية 
بري�ستيج:  ك���ازا  و  وال��رم��اي��ة واجل���ل��ف 
للفائزين  قيمة  ج���ائ��ز  خ�س�ست  التي 

الأوائل. 
اأمني  امل��ه��ري  اأك���د ط��ال��ب  وم��ن جانبه 
ال�سر العام لحتاد الفرو�سية اأن اللجنة 

جميع  ت�فر  على  حر�ست  قد  املنظمة 
الفر�سان  م�ساركة  وت�سهيل  الإمكانيات 
اأعمار  م��ع  م�ست�ياتهم  مبختلف  ك��اف��ة 
اخلي�ل املختلفة بداية من الأقل خربة 
اإن عدداً  حتى اخل��ي���ل الأومل��ب��ي��ة. وق��ال 
اخلربات  اأ�سحاب  الفر�سان  م��ن  ك��ب��راً 
احل��دث مما  ه��ذا  ي�سارك�ن يف  الط�يلة 
بينهم  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��اف�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ر 
املهري  اأو�سح  كما  اأ�سده.  على  �سيك�ن 
تذكرة  خ�س�ست  قد  املنظمة  اللجنة  اأن 
من  ي����م  ك��ل  يف  للجمه�ر  واح����دة  �سفر 
اأي������ام ال��ب��ط���ل��ة ال���ث���الث���ة م��ق��دم��ة من 
الأمان لل�سفر والعطالت بالإ�سافة اإىل 
اأخرى وتخ�سي�س منطقة  ج�ائز قيمة 

ترفيهية لالأطفال.
وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى ا���س��ت��ع��ر���س عاطف 
اجل�انب  للبط�لة  الفني  املدير  �س�قي 
عدد  اإن  وق������ال  ل��ل��م��ن��اف�����س��ات  ال��ف��ن��ي��ة 

امل�ساركني من الفر�سان يزيد عن عددهم 
يف البط�لة املا�سية م�ؤكداً اأن 24 حكماً 
من خمتلف اأنحاء العامل �سي�سارك�ن يف 
اإدارة املناف�سات التي ي�سارك فيها 250 

ح�ساناً.
وم���ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة اأ����س���ار حم��م��د علي 
نائب رئي�س اأول ورئي�س قطاع الت�سال 
ال�سرتاتيجية  وال���ع���الق���ات  امل���ؤ���س�����س��ي 
الراعي  ال����ط���ن���ي  الحت������اد  ب��ن��ك  ل����دى 
البنك  ج��ه���د  اإىل  ل��ل��ب��ط���ل��ة  ال��ذه��ب��ي 
وقال:نحن  احل����دث.  ل��دع��م  امل��ت���ا���س��ل��ة 
الدولية  العني  لبط�لة  بدعمنا  �سعداء 
لقفز احل�اجز والتي تعد اإحدى كربى 
ج�لت الدوري العربي ، كما اننا ن�سعر 
اأحرزه  ال��ك��ب��رال��ذي  ل�لتقدم  ب��الع��ت��زاز 
ف���ري���ق الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
�سباقات اخليل لقفز احل�اجز يف غ�س�ن 

ال�سن�ات الأخرة.

اأعلن بنك دبي التجاري وجمل�س دبي 
ال�ستعدادات  اكتمال  ام�س  الريا�سي 
الثانية  ال��ن�����س��خ��ة  ن��ه��ائ��ي��ات  لإق���ام���ة 
لألعاب  التجاري  دب��ي  بنك  لبط�لة 
الق�ى للنا�سئني  التي حتظى برعاية 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سم� 
را�سد اآل مكت�م ويل عهد دبي رئي�س 

جمل�س دبي الريا�سي.
اأن ت��ق��ام ن��ه��ائ��ي��ات هذه  وم���ن امل��ق��رر 
ال��ن�����س��خ��ة م���ن ال��ب��ط���ل��ة ال���ت���ي تعد 
اأكرب بط�لة مدر�سية لألعاب الق�ى 
 2013-2012 مل������س��م  للنا�سئني 
اأع�������داد الطالب  ن��اح��ي��ة  ����س����اء م���ن 
والطالبات امل�ساركني وحجم اجل�ائز 
درهم  األ��ف   500 تقارب  التي  املالية 
ب���ن���ادي �سباط  ي�����م ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل 

�سرطة دبي.
واأع������رب ع��ام��ر حم��م��د م��ك��ي رئي�س 
ل��ل��ب��ط���ل��ة مدير  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
التخطيط ال�سرتاتيجي يف بنك دبي 
البنك لالجتماع  فخر  التجاري عن 
ال���ي����م ون��ح��ن ع��ل��ى ب��ع��د اأي�����ام قليلة 
اأكرب  نهائيات  ان��ط��الق  ع��ن  تف�سلنا 
الق�ى  لأل����ع����اب  م��در���س��ي��ة  ب��ط���ل��ة 
التي  البط�لة  الإم���ارات وهي  بدولة 
ك��ب��رة رغ��م حداثة  قطعت خ��ط���ات 

اإطالقها.
البط�لة  م��ن  الوىل  الن�سخة  كانت 
مب�ساركة  املا�سي  ال��ع��ام  انطلقت  ق��د 
العدد  ي��ت�����س��اع��ف  اأن  ق��ب��ل  وا����س���ع���ة 
�سهدت  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف 
ن�فمرب  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  الت�سفيات 
املا�سي م�ساركة اأكر من األفي طالب 
60 مدر�سة  اأك���ر م��ن  وط��ال��ب��ة م��ن 
اأق�ى  حك�مية وخا�سة بدبي قدم�ا 
فر�سة  ون��ال���ا  الريا�سية  ال��ع��رو���س 
اللقاء والتعارف فيما بينهم يف اأج�اء 
خمتلف  ملمار�سة  حمفزة  وبيئة  اآمنة 
اأم  تعد  التي  الق�ى  األعاب  م�سابقات 
الأ�سا�سية  واخلط�ة  الأ�سل  الألعاب 

ملمار�سة اأية األعاب ريا�سية اأخرى.
واأ�سار عامر مكي اىل حر�س بنك دبي 
البط�لة  ه��ذه  اإق��ام��ة  على  التجاري 
تاأكيدا لدوره كم�ؤ�س�سة مالية وطنية 
جتاه  امل�ساهمة  على  حت��ر���س  رائ���دة 
املجتمع الذي نعي�س فيه وباعتبارها 
للقيادة  ب��ت��ق��دمي��ه��ا  ن��ت�����س��رف  ه��دي��ة 
ال���ر����س���ي���دة و���س��ع��ب دول�����ة الإم�������ارات 
اللجنة  اأع��دت  املتحدة حيث  العربية 
باملناف�سات  ح���اف���ال  ي����م���ا  امل��ن��ظ��م��ة 
والفعاليات  وامل���ف���اج���اآت  ال��ري��ا���س��ي��ة 
يف  احل��ا���س��رة  للجماهر  امل�����س��اح��ب��ة 

النهائيات.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ي���ام  اإىل  ول���ف���ت 
خالل الفرتة املا�سية بزيارة املدار�س 
وت�جيه  ال���ن���ه���ائ���ي���ات  يف  امل�������س���ارك���ة 
الطلبة  منح  جانب  اإىل  لها  ال��دع���ة 
البط�لة  متيمة  م��اه��ر  ل��ق��اء  فر�سة 
مبا  الريا�سية  التدريبات  وممار�سة 
الأث��ر يف حتفيز الطلبة  كان له بالغ 
على التناف�س طمعا باكت�ساب مهارات 
ال�����س��ع���د وعلى  اأو  ري��ا���س��ي��ة ج��دي��دة 

من�سات التت�يج ي�م ال�سبت املقبل.

ن���ائ���ب رئي�س  ال���ب���ن���اي  ع�����ادل  وق�����ال 
ل��ل��ب��ط���ل��ة ان هذه  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
للقطاع  ال��ك��ث��ر  ق���دم���ت  ال��ب��ط���ل��ة 
���س��ه��را فقط   12 ال��ري��ا���س��ي خ���الل 
الفرتة  خ���الل  ال��ك��ث��ر  �ستقدم  وه���ي 
هذه  حققته  م��ا  مقدمة  ويف  املقبلة 
نا�سعة  ���س���رة  تقدمي  ه��ي  البط�لة 
ومن�ذج ناجح للتعاون بني امل�ؤ�س�سات 
واملالية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
املجتمع  فئات  م��ن  مهمة  فئة  لدعم 
امل��دار���س وكذلك منح  هي فئة طلبة 
املدار�س  يف  وبناتنا  لأبنائنا  الفر�سة 
احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���س��ة ل��ل��ك�����س��ف عن 
ريا�سية  ان�سطة  وممار�سة  م�اهبهم 
من  وت��زي��د  بال�سحة  الهتمام  تعزز 

التقارب فيما بينهم.
الفر�سة  ال���ب���ط����ل���ة  ق����دم����ت  ك���م���ا 
بالن�ساط  ل���اله���ت���م���ام  ل���ل���م���دار����س 
ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة وال��ت��ن��اف�����س مع 
ال�ستفادة  وك��ذل��ك  الثانية  امل��دار���س 
م���ن م��ك��اف��اآت ال���ف����ز ل��ت��ع��زي��ز وحدة 
اي�سا  وق��دم��ت  امل��در���س��ة  يف  الريا�سة 
الريا�سة  بتط�ير  املعنية  للجهات 

لألعاب  الإم�������ارات  احت����اد  وحت���دي���دا 
امل�اهب  لكت�ساف  الفر�سة  ال��ق���ى 
ال�اعدة وانتقاءها من اأجل زجها يف 
برامج الإعداد املخ�س�سة للم�ه�بني 
وت����ك�����ي����ن ج����ي����ل ج�����دي�����د لأب�����ط�����ال 

امل�ستقبل.
وقدم عادل البناي ال�سكر لبنك دبي 
البط�لة  هذه  اط��الق  على  التجاري 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  مع  بالتعاون 
وع���ل���ى ت��خ�����س��ي�����س��ه��م ال���دع���م امل���ايل 
.. ووجه  وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا  لإجن��اح��ه��ا 
للبط�لة  ال��داع��م��ة  للجهات  ال�سكر 
ويف مقدمتها احتاد الإمارات لألعاب 

الق�ى ونادي �سباط �سرطة دبي.
ر�سد  ع��ن  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
للمدار�س  ���س��خ��م��ة  م��ال��ي��ة  ج����ائ���ز 
ملي�ن  ن�سف  ت��ق��ارب  وال��ري��ا���س��ي��ني 
املدر�سة  ف��ري��ق  يح�سل  ح��ي��ث  دره���م 
م�سابقة  كل  يف  الأول  املركز  �ساحب 
األ����ف دره����م واملركز   32 م��ب��ل��غ  ع��ل��ى 
األ��ف دره��م واملركز   24 ال��ث��اين على 
الثالث على 16 األف درهم مبجم�ع 
بينما مت  األ���ف دره���م   360 ي�����س��اوي 

 200 ت��ب��داأ م��ن  ر�سد ج���ائ��ز مالية 
دره���م   1000 اإىل  و����س����ل  دره�����م 
ج����ائ���ز ف���ردي���ة يف ك���ل م�����س��اب��ق��ة يتم 
بطاقات  �سكل  على  للطالب  منحها 
ال����ت����ج����اري  ب����ن����ك دب�������ي  ح���������س����اب يف 
ا�ستخدام  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  ب��ه��دف 
بتعزيز  ي�ساهم  مب��ا  البطاقات  ه��ذه 
م��ع��ارف��ه��م امل���ال���ي���ة وق���درات���ه���م على 

حتديد الإنفاق ب�سكل واع وم�س�ؤول.
التجهيزات  املنظمة  اللجنة  واأكملت 
للي�م اخلتامي الذي ينطلق ال�ساعة 
فئة  نهائيات  باإقامة  �سباحا  الثامنة 
ال�سباحيةعلى  الفرتة  يف  الطالبات 
الطالب  ف��ئ��ة  ن��ه��ائ��ي��ات  ت��ن��ط��ل��ق  اأن 
ب��داي��ة م��ن ال�����س��اع��ة ال����اح���دة ظهرا 
م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  ومتتد 

م�عد انطالق احلفل اخلتامي.
و���س��ت��ق���م ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف حفل 
علي  املهند�س مهدي  بتكرمي  اخلتام 
القدم  لكرة  ال�طني  مدرب منتخبنا 
امل���ت����ج م����ؤخ���را ب��ل��ق��ب ك���اأ����س اخلليج 
بن�سختها 21 التي اأقيمت بالبحرين 
اللجنة على  اإط���ار ح��ر���س  وذل���ك يف 
دعم وتكرمي اأ�سحاب الإجنازات من 

الكفاءات ال�طنية.
حممد  عامر  اأعلن  اآخ��ر  �سعيد  على 
م��ك��ي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة عند 
دع���م ال��ب��ط���ل��ة حل��م��ل��ة دع���م تنظيم 
2020 وذلك انطالقا  دبي لك�سب� 
م��ن الإمي�����ان ال��را���س��خ ب��اأه��م��ي��ة دعم 
هذا امل�سروع ال�طني الذي من �ساأنه 
ال�سعيد  على  ال��دول��ة  مكانة  ت��اأك��ي��د 

الدويل.
برعاية  حت��ظ��ى  ال��ب��ط���ل��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ع��دي��د م���ن امل���ؤ���س�����س��ات وه���ي ليدر 
�سب�رت وجملة الأم والطفل �سبال�س 
املائية  لالألعاب  لن��د  درمي  وحديقة 
وب�كاري  مرم�م  دولفيناري�م  ودب��ي 
وجتربة  للب�سريات  واجلابر  �س�يت 

قمة برج خليفة وبيبي �س�ب.

نظره  م��ع  ال��ي���م  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���ط��ن��ي  منتخبنا  يلتقي 
الفيتنامي يف اأوىل مبارياته �سمن اجل�لة الأوىل للمجم�عة 
 2015 اآ�سيا  كاأ�س  لنهائيات  امل�ؤهلة  للت�سفيات  اخلام�سة 

املقرر اإقامتها يف اأ�سرتاليا.
الرئي�سي  امللعب  تدريبه الخر على  الي�م  واأنهى منتخبنا 
ب��ع��د اأن ت���درب اأم�����س ع��ل��ى اأح���د امل��الع��ب ال��ف��رع��ي��ة التابعة 
وجهازه  علي  ال�طني مهدي  امل��درب  اإ�سراف  لال�ستاد حتت 

امل�ساعد.
واأكد املدير الفني ملنتخبنا ال�طني لكرة القدم مهدي علي 
جه�زية الفريق ملباراة الي�م� التي �ستقام با�ستاد ماي دينه 
الت�سفيات  ج����لت  اأوىل  يف  فيتنام  منتخب  اأم���ام  ال���دويل 

امل�ؤهلة اإىل نهائيات كا�س اآ�سيا 2015.
واأ�سار اإىل اأن الفريق اأقام مع�سكرا ناجحا يف مدينة �سن زن 
ال�سينية وخا�س مباراة ودية اأمام منتخب ك�ريا ال�سمالية 
عن  النظر  بغ�س  فنية  مبكا�سب  الفريق  خاللها  من  خ��رج 
النتيجة وظهر الفريق ب�س�رة جيدة وا�ستح�ذ على جمريات 

اللعب و�سنحت له العديد من الفر�س لت�سجيل الأهداف.
املباراة تعد �سعبة على اجلانبني  اأن  اإىل  ولفت مهدي علي 
اإل اأن ثقته كبرة بالالعبني يف حتقيق النتيجة الإيجابية 
وتعطي  مهمة  تك�ن  م��ا  دائ��م��ا  الأوىل  اخل��ط���ة  واأن  خا�سة 
التي  الت�سفيات  م�����س���ار  يف  للفريق  ك��ب��رة  معن�ية  دف��ع��ة 

�ستمتد لغاية العام املقبل.

لدى  ال��دول��ة  �سفر  املعال  على  احمد  ال�سيخ  �سعادة  وق��ال 
الأول  ال�طني  منتخبنا  اأن  ال�سرتاكية  فيتنام  جمه�رية 
الآخرين  قبل  م��ن  ب��ه  يحتذى  اأ�سبح من���ذج��ا  ال��ق��دم  لكرة 
قدمه  م��ا  اأن  اإىل  ..م�����س��را  اخلليجية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  خ��ا���س��ة 
ه���ذا امل��ن��ت��خ��ب م��ن اجن�����ازات ل��ل��ك��رة الإم���ارات���ي���ة يف خمتلف 
للفخر  يدع�  اأم��ر  والعاملية  والقارية  الإقليمية  البط�لت 

لكل الريا�سيني يف دولة الإمارات.
واأك���د �سفر ال��دول��ة اأن ه��ذه الجن���ازات مل ت��اأت �سدفة بل 
احتاد  على  القائمني  قبل  من  مدرو�سة  برامج  وف��ق  ج��اءت 
الكرة واأع�ساء اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب امل�اطن 
مهدي علي الذي ومنذ ا�ستالمه للمنتخب الأول اأثبت اأنه 

قادر على تكملة النجاحات التي حققها مع منتخب ال�سباب 
والأوملبي من خالل قيادته للمنتخب اإىل حتقيق لقب دورة 
تاريخ  يف  الثانية  للمرة   21 خليجي  العربي  اخلليج  كاأ�س 

الكرة الإماراتية.
وذكر املعال اأنه وعلى الرغم من م�ساغله اإل اأنه كان يحر�س 
اإىل   21 خليجي  يف  منتخبنا  مباريات  جميع  متابعة  على 
جانب عدد من �سفراء الدول اخلليجية والعربية والأجنبية 
الذين اأبدوا اعجابهم ال�سديد بامل�ست�ى الذي قدمه منتخبنا 

وباملهارات الفنية العالية التي يتمتع فيها الالعب�ن.
واأ�سار �سعادة ال�سفر اىل اأن اأغلب الدبل�ما�سيني العرب يف 
العا�سمة هان�ي اأبدوا رغبتهم يف الت�اجد يف ملعب مباراة 

اأن  متمنيا   .. فيتنام  اأم���ام  منتخبنا  وت�سجيع  مل����ؤازرة  الغد 
النقاط  وان��ت��زاع  الف�ز  اح��راز  يف  الت�فيق  منتخبنا  يحالف 

الثالث.
الكرة  احت���اد  م��ن  يتمنى  اأن���ه  امل��ع��ال  ذك��ر  حديثه  نهاية  ويف 
العمل  وم�ا�سلة  الالعبني  من  اجليل  ه��ذا  على  املحافظة 
يف  الأ�سا�س  تعترب  التي  ال�سنية  امل��راح��ل  بقطاع  والهتمام 
جميع  يف  املناف�سة  على  ال��ق��ادرة  ال�طنية  املنتخبات  تك�ين 

البط�لت الكروية.
كان �سفر دولة حر�س على ا�ستقبال البعثة يف مطار هان�ي 
الدويل والتقى اأع�ساء اجلهازين الإداري والفني والالعبني 

 . وقدم لهم التهنئة مبنا�سبة لقب خليجي 21 

حتت رعاية حممد بن خليفة ومب�صاركة 25 دولة

العني للفرو�صية ينظم بطولة العامل لقفز 
احلواجز للمرة الثالثة

منتخبنا الوطني يالقي نظريه الفيتنامي يف اأوىل املباريات املوؤهلة لكاأ�س اآ�صيا

ال�صامبا والديوك يف �صيافة اإنكلرتا واأملانيااكتمال ال�صتعدادات لإقامة نهائيات بطولة بنك دبي التجاري لألعاب القوى للنا�صئني
له مع  اول مباراة  �سك�لري  امل��درب ل�يز فيليبي  يخ��س 
منتخب الربازيل يف وليته الثانية مع بطل العامل خم�س 
مرات عندما يحل �سيفا على انكلرتا الي�م الربعاء على 
ال���دي��ة يف كرة  ال��دول��ي��ة  امل��ب��اري��ات  اب��رز  ملعب وميبلي يف 

القدم.
وحل �سك�لري بدل من مان� مينزي�س املقال من من�سبه 
يف ت�سرين الثاين ن�فمرب املا�سي ل�س�ء النتائج، وذلك قبل 

ان ت�ست�سيف البالد م�نديال 2014 على ار�سها.
وا���س��ت��دع��ى ���س��ك���لري ا���س��م��اء م���ه���ب��ة خل������س م�اجهة 
او�سكار  ال��سط  نيمار ولعبي  املهاجم  انكلرتا، على غرار 
ول�كا�س م�را، كما فاجاأ النقاد ب�سم املخ�سرم رونالديني� 
اىل  �سيلي�ساو  قاد  ال��ذي  �سك�لري  و�سم  فابيان�.  ول�ي�س 
لقبه اخلام�س يف اليابان وك�ريا اجلن�بية 2002، لعبا 
واحدا �سيخ��س مباراته الدولية الوىل ه� مدافع بايرن 

مي�نيخ الملاين دانتي )29 عاما(.
الدوري  م��ب��اراة يف   20 اه���داف فقط يف   7 ب��اي��رن  وتلقى 
الط�ل  الفارع  املدافع  امل��اين( يف ظل وج���د  )رق��م قيا�سي 
الذي �سيقف �سدا ل�اين روين ورفاقه يف عا�سمة ال�سباب. 

وقال دانتي: انا �سعيد لال�ستدعاء واتطلع للم�ساركة .
جرماين  ت�تنهام  مهاجم  �سيغيب  امل��ق��اب��ل،  ال��ط��رف  على 
كاحله.  يف  لها  تعر�س  ل�سابة  انكلرتا  ت�سكيلة  عن  ديف� 
اللندين  فريقه  م��ب��اراة  خ��الل  ال�سابة  م��ن  ديف�  وع��ان��ى 
مع م�سيفه و�ست بروميت�س البي�ن )1-�سفر( الحد يف 
ان��دري فيال�س  الربتغايل  واعلن مدربه  املحلي.  ال��دوري 
لقد  الرب����ع����اء:  م���ب���اراة  ع���ن  �سيغيب  ال���الع���ب  ان  ب����ا����س 
الت�ى كاحله. ناأمل ال تك�ن اربطته قد ت�سررت وال قد 
و�سط  لعب  اي�سا  وان�سحب   . ثالثة  او  ل�سب�عني  يغيب 
مان�س�سرت ي�نايتد مايكل كاريك من ت�سكيلة املدرب روي 
ه�دج�س�ن ل�سابة يف وركه تعر�س لها يف الدوري املحلي.

ال�سك ح�ل م�ساركة مهاجم ليفرب�ل اجلديد  كما يح�م 
دانيال �ستاريدج، اذ قال مدربه اليرلندي ال�سمايل براندن 
رودجرز: لقد تعر�س ل�سربة يف فخذه. �سنبقى على ات�سال 
مع جهاز منتخب انكلرتا . ويف ظل غياب ديف� و�ستاريدج، 
قد يح�سل ثي� والك�ت على فر�سة خ��س اللقاء ا�سا�سيا 
ونقل جناحه مع ار�سنال راهنا )18 هدفا هذا امل��سم( اىل 

منتخب ال�س�د الثالثة.
 30 اه���داف فقط يف   4 ع��ام��ا( �سجل  وال��ك���ت )23  لكن 
م��ب��اراة م��ع ب���الده: الم����ر ج��ي��دة م��ع ار���س��ن��ال حاليا على 
اجلهة اليمنى، لكن غياب دانيال وجرمان قد ي�سكل فر�سة 
مع املنتخب.. اخليار يع�د للمدرب، تدربت اىل جانب واين 
القليلة  ال�سن�ات  اعتقد اين مهاجم �سريح، ويف  )روين(. 

املقبلة �سا�سارك يف هذا املركز بانتظام .
يدخل  لع��ب  �سابع  ك���ل  ا�سلي  الي�سر  الظهر  و�سي�سبح 
بيكهام  وديفيد  �سيلت�ن  بيرت  بعد  انكلرتا،  مع  املئة  ن��ادي 

ت�����س��ارل��ت���ن وب��ي��ل��ي راي����ت و�ستيفن  وب����ب���ي م�����ر وب����ب���ي 
جرارد.

املنتخب،  جماهر  قبل  من  حمب�با  لي�س  ان��ه  رغ��م  وعلى 
ال ان ظهر ت�سل�سي عن�سر هام يف غرف املالب�س بح�سب 
وال���ك����ت: ا���س��ل��ي ه���ام ل��ل��غ��اي��ة. مي��ل��ك اخل���ربة واح����رز عدة 
ق�ية  �سخ�سيته  اليه.  ي�ستمع�ن  كثرون  لعب�ن  القاب. 

وميكنه التعامل مع اي م�قف. ل �سيء ي�ستت تركيزه .
ويف م���ب���اراة ق���ي��ة اخ����رى، ت��اأم��ل ف��رن�����س��ا ال���س��ت��ف��ادة من 
يف  تت�اجهان  عندما  املانيا  ت�سكيلة  �سربت  التي  ال�سابت 

العا�سمة الفرن�سية على ملعب �ستاد دو فران�س .
مرو�سالف  اليطايل  لت�سي�  مهاجم  املانيا  عن  ويغيب 
اليمنى يف  الركبة  تعر�سه ل�سابة يف  ب�سبب  وذل��ك  كل�زه 
 3-2 ج��ن���ى  م�سيفه  ام���ام  فريقه  خ�سرها  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 

الحد يف الدوري اليطايل.
يذكر ان كل�زه )34 عاما( ه� ثاين اف�سل هداف يف تاريخ 
املنتخب الملاين بر�سيد 67 هدفا بفارق هدف واحد خلف 

املدفعجي غرد م�لر �ساحب الرقم القيا�سي.
و�سيحل لعب و�سط ب�رو�سيا دورمت�ند �سفن بندر حمل 
ي�ستدع  ل����ف، ومل  ي�اكيم  امل���درب  اع��ل��ن  م��ا  ك��ل���زه ح�سب 
مت�سدر  ل��ي��ف��رك���زن  م��ه��اج��م  كي�سلينغ  �ستيفان  الخ����ر 
ترتيب هدايف الدوري املحلي، ليبقى العائد ماري� غ�ميز 

مبفرده يف هج�م املان�سافت.
وي��غ��ي��ب ث���الث���ي ب���رو���س��ي��ا دورمت�����ن����د ح���ام���ل ال��ل��ق��ب يف 
العامني الخرين مارك� روي�س وماري� غ�ت�سه ومار�سيل 
والثاين ل�سابة  ا�سابته بفرو�س  ب�سبب  الول  �سميلت�سر 

يف الفخذ والثالث يف ال�ساق.
وحل���ق ال��ث��الث��ي ب��الع��ب و���س��ط ب��اي��رن م��ي���ن��ي��خ با�ستيان 
ا�سابته  ب�سبب  الحد  ان�سحابه  اعلن  الذي  �سفاين�ستايغر 
بها فريقه على  ف��از  التي  امل��ب��اراة  ال�سبت يف كاحله خ��الل 

ماينت�س )3-�سفر( يف الدوري املحلي.
و�سي�سطر �سفاين�ستايغر )28 عاما( اىل اخل�س�ع للراحة 
ملدة ثالثة ايام ولن يتمكن بالتايل من اللتحاق بزمالئه 

يف املنتخب الذين اجتمع�ا الثنني يف فرانكف�رت.
غاب  دولية،  مباراة   97 خا�س  ال��ذي  �سفاين�ستايغر  وك��ان 
اي�سا عن املباراة الخرة ملنتخب بالده يف 2012 وكانت 
امام ه�لندا )�سفر-�سفر( يف 14 ت�سرين الثاين/ن�فمرب 

املا�سي يف ام�سرتدام.
ا�سا�سيا على ح�ساب  و�سيخ��س احلار�س رينه ادلر املباراة 
مان�يل ن�ير الذي �سريحه مدربه: هذه مكافاأة جله�دي، 
ولي�ست فر�سة كي اع�د جمددا الرقم واحد. ان اع�د اىل 
ت�سكيلة املنتخب ه� امر مميز على ال�سعيد العاطفي، لين 

اعلم جيدا كيف تتغر الم�ر ب�سرعة .
و�ستك�ن املباراة مبثابة ال�ستعداد لملانيا خل��س م�اجهتي 

كازاخ�ستان ال�سهر املقبل يف ت�سفيات م�نديال 2014.
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اأك���د رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل��ل�����س��ي��ارات اأم�س 
اإعجابه ال�سديد بالعمل اجلاد والدوؤوب الهادف 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�����س��ي��ارات  ريا�سة  لتط�ير 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا والنتقال بها مل�ست�يات 

اأعلى واأكرب. 
ال��دويل لل�سيارات، اجلهة  وك��ان رئي�س الحت��اد 
الدولية امل�سرفة على ريا�سة ال�سيارات، قد لبى 
�سليم،  ب��ن  ال��دك��ت���ر حممد  اإل��ي��ه  اأر�سلها  دع����ة 
نائب رئي�س الحتاد الدويل لل�سيارات، حل�س�ر 
اجتماع عقد الدوحة مب�ساركة ممثلني عن 22 
منطقة  م��ن  ال�����س��ي��ارات  لريا�سة  وطنية  هيئة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
بن  ك��ان  تقريرين  ب��درا���س��ة  الآن  ت���د  و�سيق�م 
نادي  رئي�س  اأي�سا من�سب  ي�سغل  والذي  �سليم، 
وقام  باإعدادهما  كلف  قد  لل�سيارات،  الإم���ارات 
الأخر  الأع�����س��اء  اج��ت��م��اع  خ���الل  بتقدميهما 
اأ�سار  ق��د  التقريرين  اأح���د  وك���ان  ال���دوح���ة.   يف 
ب��ت��ق��دمي خ��ط��ة م���ؤل��ف��ة م��ن �ستة ن��ق��اط تهدف 
واملتط�عني  امل�س�ؤولني  املت�سابقني،  عدد  لزيادة 
يف  ال�سيارات  لريا�سة  امل�جهة  الفعاليات  وعدد 

املنطقة بن�سبة %20 بحل�ل العام 2015. 
اأما التقرير الآخر، فقد جاء مبنيا على درا�سة 

كربى  يف  امل�����س��ارك��ني  امل��ت��ط���ع��ني  ع��ل��ى  مكثفة 
فعاليات ريا�سات ال�سيارات يف الإمارات، والذي 
ت�سمن ت��سيات وت�جيهات من �ساأنها م�ساعدة 
يف  ال��ع��امل  ح���ل  الريا�سية  الفعاليات  منظمي 
واملراقبني  للمتط�عني  اأف�سل  حماية  تقدمي 
اأثناء  اج�����س��ام��ه��م  امل���ي���اه يف  ن��ق�����س  م���ن خ��ط��ر 

العمل.  
العا�سمة  يف  اأي�����س��ا  ح�سر  وال����ذي  ت����د،  وق���ال 
القطرية اجتماعا اآخرا ملجل�س الن�ادي العربية 
الكثر  اأن  ال�ا�سح  من  وال�سياحة:  لل�سيارات 
ت�سم  وباتت  كبر،  ب�سكل  تط�رت  املنطقة  من 

امكانات كبرة ذات �ساأن يف امل�ستقبل.
و�ساملة،  ناجحة  اجتماعاتنا  ك��ان��ت  واأ����س���اف: 
يتمتع  التي  واحلما�سة  امل�ساركة  بحجم  ده�ست 
وال�سداقة  التكافل  امل�����س��ارك���ن.  الأع�����س��اء  بها 
نف�سي،  الإع��ج��اب يف  اأث��ارت  وا�سحة  كانت  التي 
وعن نف�سي كرئي�س لالحتاد الدويل لل�سيارات، 
اجلماعي  وال��ع��م��ل  لتحقيقه  ن��ت��ط��ل��ع  م���ا  ه���ذا 

والإن�ساين هما قبلتنا.
مب�ساركة  عقد  وال���ذي  ال��دوح��ة،  اجتماع  وك��ان 
22 هيئة وطنية لريا�سة ال�سيارات واملجتمعة 
لل�سيارات  ال����دويل  الحت����اد  مظلمة  حت��ت  م��ع��ا 

قد  اأف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة 
الكبر  التقدم  على  ب�سكل خا�س  ال�س�ء  �سلط 
يف  املنطقة  يف  ال�سيارات  ريا�سة  حققته  ال��ذي 

ال�سن�ات الأخرة. 
ويعترب اجتماع الدوحة اأكرب اجتماع من ن�عه 
يف  ال�سيارات  لريا�سة  املمثلة  الهيئات  تاريخ  يف 
ال�سابقة  الج��ت��م��اع��ات  تتعدى  مل  اإذ  املنطقة، 
والتي  �سبع هيئات،  اإىل  �ست  اأك��ر من  م�ساركة 
وت�سريعات  تنظيمات  مناق�سة  بهدف  تتم  كانت 

بط�لة ال�سرق الأو�سط للراليات فيا.
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  جتمع  تاأ�سي�س  وج��اء 

لل�سيارات  ال��دويل  الحت��اد  يف  اأفريقيا  و�سمال 
بن  م����ن  ك���ام���ل���ني  و����س���ع���ي  ب���دع���م   ،2011 يف 
 22 الهيئات  ل�ستقطاب  انطالق  نقطة  �سليم، 
ال�طنية لريا�سة ال�سيارات للعمل معا لتحقيق 

اهداف م�سرتكة. 
وح�سر اج��ت��م��اع ال��دوح��ة ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ني من 
الدول الأع�ساء، والتي �سملت كال من اجلزائر، 
البحرين، قرب�س، م�سر، اإيران، العراق، الأردن، 
الك�يت، لبنان، ليبيا، م�ريتانيا، املغرب، �سلطنة 
ال�س�مال،  ال�سع�دية،  قطر،  فل�سطني،  عمان، 

ال�س�دان، �س�ريا، ت�ن�س والإمارات. 

وحاملة  الأ�سرتالية،  النجمة  قامت 
الدولية  اأب�����ظ����ب����ي  ب���ط����ل���ة  ل���ق���ب 
بتاأجيل  باترفيلد  نيكي  للرتايثل�ن 
الإعالن  تزمع  كانت  التي  تقاعدها 
اأج���ل ال��دف��اع ع��ن لقبها يف  عنه م��ن 
القادم  ال�سهر  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة 
يف البط�لة التي يت�قع لها اأن تك�ن 
ال�سيدات  م��ن��اف�����س��ات  ب���ني  الأق�������ى 
العامل  بط�لة  ن��ط��اق  خ���ارج  للنخبة 

للرجل احلديدي.
م�سرتها  اأوق��ف��ت  قد  كانت  اأن  وبعد 
امل��ه��ن��ي��ة ب��ع��د ف����زه���ا ال���ت���اري���خ���ي يف 
لإجناب  تتفرغ  لكي  اأب�ظبي  بط�لة 
اإىل  باترفيلد  الثاين، تن�سم  وليدها 
زوج��ه��ا، ال��ب��ط��ل الأومل���ب���ي ت��اي��ل��ر من 
ي�����س��ارك يف بط�لة  ال����ذي  ب����رم�����دا، 
الثاين  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  اأب����ظ���ب���ي 
على  و�سيعمالن  املقبل،  م��ار���س  م��ن 
للدفاع  التح�سر  يف  ال�ساعة  م��دار 
عن لقبها التاريخي يف �سباق "الق�ة 
يف  ك��ل��م   223 مل�����س��اف��ة  ال�سرفة" 

اأب�ظبي.  
امليزات  اأح���د  اإن  ب��ات��رف��ي��ل��د:  وق��ال��ت 
الرائعة لالحتفاظ بي�ميات مف�سلة 
ع���ن ال��ت��دري��ب��ات ال��ي���م��ي��ة وم���ن ثم 
تقدمي الأداء اجليد ه� اأنني اأ�ستطيع 
اأف��ع��ل��ه يف  اأ���س��ت��ع��ي��د م��ا ك��ن��ت  اأن  الآن 
مثل ه��ذا ال�قت وم��ا اأجن��زت��ه يف كل 

اأ�سب�ع باملقارنة مع العام املا�سي، ما 
اأ�سعر،  كنت  وكيف  اأفعله،  كنت  الذي 
والأوقات التي اأنهيت بها التدريبات، 
ال��ت��دري��ب، وم��ع��دل �سربات  ووت���رة 

القلب، اإلخ.
ب��ع�����س الأ����س���ي���اء ه���ذا ال���ع���ام مماثلة 
مت���ام���اً ل��ل��ع��ام امل��ا���س��ي، م��ث��ل اأوق����ات 
اجل����ري،  ودورات  ال����دراج����ة،  رك�����ب 
التغيرات،  ب��ب��ع�����س  ق���م���ت  ل��ك��ن��ن��ي 
من  القادمة  الأم  الريا�سية  اأ�سافت 
بري�سبان، والتي قطعت خط النهاية 
يف اأب�ظبي العام املا�سي وهي حتمل 
اب��ن��ت��ه��ا ���س��اف��ان��ا ب���ني ذراع���ي���ه���ا اأم����ام 
ت�����س��ف��ي��ق ح����اد م���ن اجل���م���ه����ر، بعد 
وكارولني  ن��ي��ث،  اأجن��ي��ال  تخطت  اأن 
هاو�سيلت  وم���ي���ل���ي�������س���ا  ����س���ت���ي���ف���ن، 
�سيعدن  والالتي  �سابقاً(،  )رولي�س�ن 
مل��ن��اف�����س��ت��ه��ا ع��ل��ى اللقب  ال���ع���ام  ه����ذا 
ال��ب��ارز. ���س���ف اأح����اول ه��ذا ال��ع��ام اأن 
اأك�ن اأكر تركيزاً يف التمارين ي�ماً 
ب��اأ���س��ب���ع، ويف �سياق  ب��ي���م، واأ���س��ب���ع��اً 
ا�ستعداداتي ككل. لقد اأجهدت نف�سي 
عدة مرات يف العام املا�سي، وكان علي 
اأن اأ�سرتيح لبع�س ال�قت، ثم الع�دة 
للتدريب جم��دداً. لقد جنح ذلك يف 
قد  كنت  ولكني  ب��ال��ت��اأك��ي��د،  اأب���ظ��ب��ي 
اأحاول  واأن��ا  ي�لي�.  يف  متاماً  اأنهكت 
حتقيق املزيد من التقدم هذا العام، 

و�س�ف نرى كيف �ستك�ن النتائج.
الدراجات  رك�����ب  حم��رتف��ة  واأث���ب���ت 
ال�سباقات  يف  ج���دارت���ه���ا  ال�����س��اب��ق��ة 
عندما اعتمدت على اخلربة ال�ا�سعة 
ب�سباق  الف�ز  لتنتزع  به  تتمتع  الذي 
ال�����دراج�����ات امل���ن���ه���ك مل�����س��اف��ة 200 
املطاف  ن��ه��اي��ة  يف  اأدى  وال����ذي  ك��ل��م، 
متقدمًة  الأول،  باملركز  ف���زه��ا  اإىل 
ب���دق���ي���ق���ت���ني ون���������س����ف ع�����ن اأق�������رب 
باترفيلد،  واأ���س��اف��ت  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا.  
حم���رتف���ة ال����دراج����ة امل���ع���روف���ة على 
امل�اهب  متعددة  بك�نها  وا�سع  نطاق 
"لقد  احلركة:  �سريعة  هي  ما  بقدر 
ال�سباق  بها  التي مر  الطريقة  كانت 
عام 2012، وتف�قي على املناف�سني 
ب�سيطًة حقاً، فقد ا�ستخدمت تكتيكات 
الفتيات  لتخطي  ال���دراج���ات  رك����ب 
الأخ��ري��ات يف �سباق ال��دراج��ات. لقد 
حاولت اأن اأم�سي بعيداً على الدراجة 
واأنا اأفكر بال�سباق املتميز، ولكن كما 
يعلم اجلميع، حتى عندما تك�ن على 
يك�ن  الأم����ر  ف���اإن  ق��ان���ن��ي��ة،  م�سافة 
اأ���س��ه��ل ع��ل��ى ال�����س��خ�����س ال����ذي ي�سر 
خلفك، لذا ف��اإن الأم��ر يتطلب قدراً 

كبراً من الق�ة لتبقى يف املقدمة.  
اأن���ن���ي م��ع��روف��ة ب��ك���ين راكبة  ومب���ا 
دراج���ة ق���ي��ة، ف���اإن اأح����داً مل ي��رد يل 
امل�سي يف ال�سباق. مل اأكن اأخطط اأن 

اأك�ن هج�مية على ذلك النح� قبل 
احلني،  ذل��ك  يف  �سئلت  ول���  ال�سباق، 
اإن���ه���ا ك��ان��ت خ��ط���ة جمن�نة،  ل��ق��ل��ت 
الدراجات  رك�����ب  يف  تتعلم  ول��ك��ن��ك 
وبعد  ال�سانحة،  الفر�س  تنتهز  كيف 
ال����دراج����ة،  ك��ل��م ع��ل��ى   140 م�����رور 
كنت قد بداأت بت�س�ر خطة ح�ل ما 
كانت تق�م به الفتيات الأخريات. اإن 
اأن تك�ن ق��ادراً على  اأف�سل و�سع ه� 
من  تتمكن  واأن  بقدميك  التفكر 
ات��خ��اذ ق���رارات �سريعة اع��ت��م��اداً على 

الكيفية التي ي�سر بها ال�سباق. 
املجم�عات  اأق����ى  اإح���دى  وب�سحبة 
ال��ري��ا���س��ي��ني يف احلدث  ن��خ��ب��ة  م���ن 
اأب�ظبي  هيئة  تنظمه  ال���ذي  ال��ب��ارز 
لل�سياحة والثقافة، والذين ي�ستعدون 
ل��سع ب�سمتهم ال�سهر املقبل، �س�ف 
لديهما  م��ا  ك��ل  وت��اي��ل��ر  نيكي  ت��ب��ذل 
خالل الفرتة التدريبية يف اأ�سرتاليا 

قبل ال�سباق.
ال�سعر  ذات  ال��ري��ا���س��ي��ة  واأ����س���اف���ت 
اإىل  اآت��ي مع تايلر  اأن  اأح��ب  الأحمر: 
اأ���س��رتال��ي��ا ه��رب��اً م��ن ب���رد ال�����س��ت��اء يف 
ن��ق�����س��ي معظم  ك������ل������رادو. ون���ح���ن 
وقتنا هنا يف مع�سكر التدريب ونركز 
ب�سكل كبر على التدريبات لذا فمن 
بعد  كبراً  �سباقاً  نختار  اأن  املنطقي 

الفرتة التدريبية القا�سية. 

ك��م��ا ق���ام ت��اي��ل��ر، ال����ذي اح��ت��ل املركز 
ال��رج��ل احلديدي  ال��راب��ع يف بط�لة 
يف اأريزونا عام 2012، وحامل لقب 
الأم��ري��ك��ي��ة، بتمثيل  ال��ب��ل��دان  ب��ط��ل 
ب����رم�����دا يف م�����س��ارك��ت��ه ال���ث���ان���ي���ة يف 
الألعاب الأوملبية يف لندن، حيث كان 
الأ�سرع يف قطع م�سافة �سباق التتابع 
 .34 امل��رك��ز  على ال��دراج��ة وح��ل يف 
 2013 وه� يذهب الآن اإىل م��سم 

مركزاً على امل�سار الط�يل.
وق�����ال ت���اي���ل���ر، ال�����ذي ���س��ي��ن�����س��م اإىل 
الفائز بامليدالية الذهبية يف الألعاب 
األي�ستر براونلي،   ،2012 الأوملبية 
احلدث  يف  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  يف 
اأفتتح  ���س���ف  امل��ق��ب��ل:  ال�سهر  ال��ب��ارز 
هذا امل��سم يف اأب�ظبي ول�س�ف يك�ن 
�سباقاً افتتاحياً �سخماً. ولكني اأحب 
التي حتثني  الكبرة فهي  ال�سباقات 
ال��ت��دري��ب اجل����اد،اأن����ا متحم�س  ع��ل��ى 
ولأب�ظبي   2013 عام  ل�سباق  ج��داً 
اإحراز  ي��ك���ن  و���س���ف  خ��ا���س.  ب�سكل 
نتيجة جيدة هناك عاماً ناجحاً منذ 
البداية. اإن بط�لة اأب�ظبي هي �سباق 
لي�م واحد دون نقاط، ولذا فما عليك 
ما  باأق�سى  والتناف�س  الذهاب  �س�ى 
ت�ستطيع من جهد. اإن حتقيق اأف�سل 
نتيجة ممكنة يف ال�سباق ه� من اأهم 
اأول�ياتي. واآمل اأن يك�ن اأداوؤنا جيداً 

يف  جيدة  نتيجة  لتحقيق  يكفي  مب��ا 
ونرى  لننتظر  ولكن  ال�سباق،  نهاية 
يف ي�م ال�سباق. تبداأ بط�لة اأب�ظبي 
ب�سباق   2013 للرتايثل�ن  الدولية 
ال�����س��ب��اح��ة م���ع ����س���روق ال�����س��م�����س يف 
قبالة  ال��زرق��اء  العربي  اخلليج  مياه 
النتقال  قبل  العام،  اأب�ظبي  �ساطئ 
امتداد  ع��ل��ى  امل��غ��ل��ق��ة  ال���ط���رق  اإىل 
يا�س  جزيرة  اإىل  و�س�ًل  الك�رني�س، 

 – الرائعة وح�ل حلبة مر�سى يا�س 
التي ت�ست�سيف �سباق جائزة الحتاد 
 – للف�رم�ل1  ال��ك��ربى  ل��ل��ط��ران 
العا�سمة  اإىل قلب  التح�ل  ومن ثم 

الإماراتية اأب�ظبي.
الدولية  اأب����ظ���ب���ي  ب��ط���ل��ة  ت��ت��األ��ف 
م�سارات:  ث����الث  م���ن  ل��ل��رتاي��ث��ل���ن 
امل�سار الط�يل – 223 كلم ) 3 كلم 
و20  دراج���ات،  كلم  و200  �سباحة، 

 1.5( الق�سر  وامل�سار  ج��ري(،  كلم 
ك��ل��م ���س��ب��اح��ة، و100 ك��ل��م دراج����ات، 
ال�سريع،  وامل�����س��ار  ج���ري(،  كلم  و10 
وحقق   2011 ع�����ام  اأط����ل����ق  ال������ذي 
�سباحة،  مرت   750  ( كبراً  جناحاً 
دراج���ات، و5 كلم جري(.  كلم  و50 
امل�سارين  امل�ساركة يف كل من  وميكن 
تتابع  ك�سباقات  وال�سريع  الق�سر 

للفريق.

رئي�س االحتاد الدويل لل�صيارات يبدي اإعجابه مببادرة تطوير ريا�صة ال�صيارات يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

تود يثني على مبادرات بن �صليم الإقليمية بعد ح�صوره اجتماع الدول 22 يف الدوحة

باترفيلد توؤجل تقاعدها من اأجل الدفاع عن لقبها يف بطولة اأبوظبي للرتايثلون

بطلة عام 2012 ترافق زوجها البطل الأوملبي تايلر �صعيًا وراء املجد يف اأبوظبي

ق���ي��ة يف  ب���داي���ة  وال���ع���راق اىل  ال�����س��ع���دي��ة  ي��ت��ط��ل��ع منتخبا 
ت�سفيات كاأ�س ا�سيا لكرة القدم املقررة نهائياتها يف ا�سرتاليا 
ال�سيني  ن��ظ��ري��ه��م��ا  ي�ست�سيفهان  ع��ن��دم��ا   2015 ع���ام 
والندوني�سي على الت�ايل الي�م الربعاء يف اجل�لة الوىل 

من مناف�سات املجم�عة الثالثة.
وخرج منتخب ال�سع�دية من الدور الول يف الن�سخة املا�سية 
 2-1 ���س���ري��ا  ام���ام  ان خ�سر  ب��ع��د   2011 ع���ام  ال��دوح��ة  يف 
بعد  نتائجه  ان  كما  �سفر-5،  وال��ي��اب��ان  �سفر-1  والردن 
ذلك مل تتح�سن واآخرها خروجه من الدور الول اي�سا يف 
امام  خ�سارته  بعد  املا�سي  ال�سهر  بالبحرين   21 خليجي 

العراق والك�يت وف�زه على اليمن.
وادى خروج الخ�سر من الدور الول للبط�لة اخلليجية اىل 

املهمة حاليا  وا�سناد  رايكارد  اله�لندي فرانك  املدرب  اقالة 
اىل ال�سباين خ�ان ل�بيز امل�سرف على الفئات ال�سنية.

وت�ج املنتخب ال�سع�دي بطال لكاأ�س ا�سيا بطال ثالث مرات 
اع�ام 1984 و1988 و1996 وو�سل اىل النهائي ثالث 
املرة  ويف  و2007،  و2000   1992 اع����ام  اي�سا  م���رات 

الخرة �سقط امام العراق �سفر-1 يف جاكرتا.
والدارية  الفنية  التغيرات  تثمر  ان  يف  ال�سع�دي�ن  وياأمل 
اليام  يف  املنتخب  ع��ل��ى  ط����راأت  ال��ت��ي  ال��الع��ب��ني  بع�س  ويف 
املا�سية ايجابا خ�س��سا انه يلعب على ار�سه وامام جمه�ره 
يف الدمام ويريد حم� م�سل�سل الخفاقات الخرة وقد دخل 
اأمام  ودي��ة  م��ب��اراة  خالله  خا�س  داخليا  مع�سكرا  الأخ�سر 

فريق التفاق ك�سبها بثالثية نظيفة.

خليجي  يف  �ساركت  التي  ال�سماء  نف�س  على  ل�بيز  واعتمد 
21 مع ا�ستدعاء نايف هزازي بدل من يا�سر القحطاين يف 
الهج�م، واعادة ال�ساب م�سطفى ب�سا�س وقد ا�ستدعى 25 
الثنيان  وفهد  ال�سديري  وعبداهلل  عبداهلل  وليد  هم:  لعبا 
م��ع��اذ وعلي  ال�����س��ه��راين وح�����س��ن  وي��ا���س��ر  البي�سي  و���س��ل��ط��ان 
الزبيدي ومن�س�ر احلربي وكامل امل��سى واأ�سامة ه��ساوي 
وم�سطفى  كريري  و�سع�د  ع�سري  واحمد  ه��ساوي  وعمر 
ب�سا�س وتي�سر اجلا�سم وح�سني املقه�ي وعبداهلل عطيف 
ونايف  ال��ف��رج  و�سلمان  ال��دو���س��ري  و���س��امل  ال�سهري  ويحيى 

هزازي ونا�سر ال�سمراين وي��سف ال�سامل وفهد امل�لد.
ومت ا�ستبعاد ابراهيم غالب بعد ا�سابته يف الع�سلة ال�سامة 
ومن جهته، ا�ستعد املنتخب ال�سيني بقيادة املدرب ال�سباين 

يف  اإع����دادي  مع�سكر  خ��الل  م��ن  كمات�س�  انط�ني�  خ��سيه 
املنتخب  اأم����ام  ودي����ة  م���ب���اراة  ع��م��ان خ��ا���س خ��الل��ه  �سلطنة 
بطل  العراقي  املنتخب  ويبحث  �سفر-1.  خ�سره  العماين 
2007 ع��ن ال��ف���ز على ن��ظ��ره الن��دون��ي�����س��ي غ��دا يف دبي 
كاأ�س  دورة  التي حققها م�ؤخرا خ�س��سا يف  النجاحات  بعد 
اخلليج يف البحرين حيث بلغ املباراة النهائية قبل ان يخ�سر 
اقام  التمديد.  بعد   2-1 الم��ارات��ي  نظره  ام��ام  ب�سع�بة 
نطاق  يف  الم����ارات  يف  تدريبيا  مع�سكرا  ال��ع��راق��ي  املنتخب 
حت�سراته لندوني�سيا ا�ستمر �ستة ايام خا�س خالله لقاء 

جتريبيا امام ماليزيا انتهى مل�سلحته بثالثية نظيفة.
���س��اك��ر امل�ساركة  ال��ع��راق��ي ح��ك��ي��م  امل��ن��ت��خ��ب  وي���ق����ل م����درب 
ال��ك���ي��ت و يف  امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  نهاية  ا�سيا  غ��رب  يف بط�لة 

خليجي 21 باملنامة قبل ايام تعد مثالية ل�ستعداد املنتخب 
م��ن جهة  ا���س��ي��ا  ل���س��ت��ح��ق��اق��ات��ه اجل���دي���دة وم��ن��ه��ا ت�سفيات 
وت�سفيات الدور النهائي مل�نديال 2014 من جهة اخرى .

للف�ز  ثمينة  فر�سة  عن  غدا  اندوني�سيا  ام��ام  نبحث  وتابع 
ام��ر مهم،  وه��ذا  الت�سفيات  امل��ب��اراة الوىل يف م�سرة  لنها 

واآمل ان يقدم لعب�نا اداء جيدا فيها .
او  اندوني�سيا  مع  كانت  �س�اء  مهمة  امل��ب��اراة  �ساكر  وا���س��اف 
غرها، علينا ان نبذل جمه�دا اكرب والف�ز اذا ما اردنا ان 

ننتقل للج�لة الثانية امام ال�سني باريحية تامة .
المارات  يف  الخر  املع�سكر  العراقي  املنتخب  مدرب  وتابع 
كان مفيدا ولقاء ماليزيا ال�دي جعلنا نعتقد باأن حت�سراتنا 
ت�سر ب�سكل �سحيح واننا ا�سبحنا جاهزين متاما للمباراة .

ال�صعودية والعراق ي�صت�صيفان ال�صني واأندوني�صيا يف ت�صفيات اآ�صيا

بل�غ  اىل  بق�ة  مر�سحني  والنيجري  الغاين  املنتخبان  يبدو 
املباراة النهائية للن�سخة التا�سعة والع�سرين من نهائيات كاأ�س 
افريقيا  جن�ب  ت�ست�سيفها  التي  القدم  لكرة  الفريقية  المم 
ب�ركينا  مع  الربعاء  الي�م  يلتقيان  عندما  املقبل،  الحد  حتى 

فا�س� يف نيل�سربوت ومايل يف دوربان يف الدور ن�سف النهائي.
وقدم املنتخبان م�س�ارا جيدا ن�سبيا يف البط�لة حتى الن وان 
عانيا كثرا يف الدور الول قبل ان ي�سربا بق�ة يف ربع النهائي 
النهائي  اىل  الطريق  الربعة يف  دور  اىل  بطاقتهما  ويحجزان 
املربع  ا�سالع  ممثلي  بني  من  ال�حيدين  اجلارين  بني  احللم 
الذهبي �سبق لهما التت�يج بالكاأ�س الغالية: غانا 4 مرات اع�ام 
1963 و1965 و1978 و1982، ونيجريا مرتني عامي 
1980 و1994. وتعرت غانا ال�ساعية اىل اللقب اخلام�س 
الدمي�قراطية  الك�نغ�  ام��ام  الوىل  مباراتها  يف  تاريخها،  يف 

عندما ف�سلت يف احلفاظ على تقدمها بهدفني نظيفني لت�سقط 
م��ايل بهدف  ف���زا �سعبا على  2-2، ثم حققت  التعادل  يف فخ 
وحيد، قبل ان ت�سحق النيجر بثالثية نظيفة يف اجل�لة الثالثة 
النهائي  ربع  بل�غ  الثانية ومن ثم  املجم�عة  لتت�سدر  الخرة 

حيث اوقفت مغامرة الراأ�س الخ�سر بهدفني نظيفني.
فا�س�  ب�ركينا  على  ثمني  ف�ز  يف  نيجريا  فرطت  جهتها،  من 
الدقيقة  حتى  وحيد  بهدف  تقدمت  عندما  الوىل  اجل�لة  يف 
الخرة )1-1(، ثم كررت المر ذاته امام زامبيا حاملة اللقب 
الدقيقة  حتى  وحيد  بهدف  تقدمت  عندما  الثانية  اجل�لة  يف 
85، قبل ان حتقق الهم يف املباراة الثالثة الخرة امام اثي�بيا 
عندما فازت بثنائية نظيفة وخطفت بطاقتها اىل ربع النهائي 

م�ستفيدة من تعر زامبيا امام ب�ركينا فا�س� �سلبا.
بيد ان منتخب الن�س�ر املمتازة �سرب بق�ة يف ربع النهائي وازاح 

�ساحل العاج املر�سحة للقب واملدججة �سف�فها بالنج�م عندما 
تغلبت عليها 2-1. ويبدو ان املنتخبني تعلما الدر�س جيدا من 
يقدمان  كانا  عندما  القاري  العر�س  يف  ال�سابقة  م�ساركاتهما 
اف�سل العرو�س وي�دعان خاليي ال�فا�س: غانا وعقدة الن�سخ 
 2008 الثالث الخ��رة حيث خرجت من دور الربعة عامي 
و2012 امام الكامرون وزامبيا على الت�ايل، وخ�سرت املباراة 

النهائية عام 2010 امام م�سر.
ام���ا ن��ي��ج��ري��ا ف��خ��رج��ت م���ن ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي اع������ام 2002 
و2004 و2006 على يد ال�سنغال وت�ن�س و�ساحل العاج على 
الت�ايل ومن ربع النهائي عام 2008 على يد غانا بالتحديد، 
2010 قبل ان  املنتخب ذات��ه يف دور الرب��ع��ة ع��ام  ثم على يد 

تغيب عن الن�سخة الخرة يف الغاب�ن وغينيا ال�ست�ائية.
وتدخل غانا م�اجهتها امام ب�ركينا فا�س� مبعن�يات عالية بعد 

ف�زها الثمني على الراأ�س الخ�سر بثنائية نظيفة.
وي�سب التاريخ يف م�سلحة غانا الباحثة عن لقب اول منذ اكر 
من 30 عاما، ك�نها ح�سمت اللقاءات اخلم�سة حتى الن امام 
ب�ركينا فا�س� يف م�سلحتها بينها مرة يف الدور الول للنهائيات 
القارية عام 1978 بثالثية نظيفة يف اكرا عندما ت�ج منتخب 
النج�م ال�س�داء باللقب الثالث يف تاريخهم. وفازت غانا مرتني 
يف ت�سفيات كاأ�س العامل 2006 )1-�سفر يف واغادوغ�، و1-2 
يف ك�ما�سي( ومرتني وديا 5-2 عام 1967 يف اكرا و1-�سفر 

عام 1982 يف ك�ت�ن�.
وتع�ل غانا على جنميها مهاجم العني الماراتي جيان ا�سام�اه 
مل�ا�سلة  ا���س��ام���اه  ك����ادوو  الي��ط��ايل  ي�فنت��س  و�سط  ولع��ب 

الطريق نح� النهائي.
ول تختلف حال نيجريا عن غانا لدى م�اجهتها مايل، لنها 

املر�سحة اىل بل�غ املباراة النهائية، بيد انها ت�اجه عقبة �سعبة 
بقيادة جنم بر�سل�نة ال�سابق �سيدو كيتا.

وتدين مايل باجنازها اىل كيتا الذي قادها اىل ن�سف النهائي 
للمرة الثانية على الت�ايل بعدما كانت خرجت على يد �ساحل 

العاج العام املا�سي.
وحتن مايل اىل اجنازها عام 1972 عندما كانت قاب ق��سني 
لكنها  تاريخها  يف  الول  ال��ق��اري  باللقب  التت�يج  من  ادن��ى  او 

خ�سرت امام الك�نغ� 2-3 يف املباراة النهائية يف الكامرون.
ومل تذق مايل حالوة اللقب قط لكنها تلعب دائما دورا هاما يف 
النهائيات وتبلغ ادوارا متقدمة، وهي بلغت دور الربعة 5 مرات 
من ا�سل 7 م�ساركات فحلت و�سيفة عام 1972 وثالثة العام 
مرتني  ف�سلت  وه��ي  و2004،   2002 عامي  وراب��ع��ة  املا�سي، 

فقط يف تخطي الدور الول وذلك عامي 2008 و2010.

حلجز بطاقة نهائي اأمم اأفريقيا

غـــانــــــا ونيجيــــــريــــا يواجهـــــــان بوركينـــــا فا�صــــــو ومــــالــــــــي
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�سهد �سم� ال�سيخ �سلطان بن زايد 
ال�سم�  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س 
وللي�م  ام�������س  ���س��ب��اح  الإم���������ارات، 
مبيدان  ال�����ت������ايل  ع���ل���ى  ال���ث���ال���ث 
منطقة  يف  ال����ه����ج����ن  �����س����ب����اق����ات 
�سم�  مهرجان  فعاليات  �س�يحان، 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ 
لالإبل 2013، الذي ينظمه نادي 
�سم�ه،  ب��رع��اي��ه  الإم�������ارات  ت����راث 
ال�ساد�س  حتى  فعالياته  وت�ستمر 
ع�سر من فرباير اجلاري، مب�ساركة 
الإب����ل وع�ساق  م���الك وم�����س��م��ري 
العريقة  الرتاثية  الريا�سة  ه��ذه 
اإم��ارات الدولة، ودول  من خمتلف 
ف�ساًل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
م�ساركة عدة جهات حك�مية،  عن 
اأك���ر من  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان  وي�سمل 
وثقافية  ت��راث��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة   100
ال�س�ق  يف  تقام  وجمتمعية  وفنية 
ال�سعبي الذي ي�سم 107 دكاكني، 
مركز  فيها  ي�سارك  تراثية  وقرية 
ومركز  والبح�ث،  للدرا�سات  زايد 
�سلطان بن زايد للثقافة والإعالم، 
وبيت  ال���رتاث���ي���ة،  ال��ق��ري��ة  واإدارة 

ال�سعر يف اأب� ظبي، واأمهات امل�سغل 
الرتاثية  ال���ق���ري���ة  يف  ال��ن�����س��ائ��ي 

ومركز ال�سمحة.
�سعادة  �سم�ه  الفعاليات مع  و�سهد 
املدير  ال���رم���ي���ث���ي  ع����ب����داهلل  ع���ل���ي 
النادي،  يف  لالأن�سطة  التنفيذي 
وعدد كبر من املالك وامل�سمرين 
غفر  وج����م����ه�����ر  وامل�����������س�����ارك�����ني، 
واأبناء  وامل��ق��ي��م��ني،  امل���اط��ن��ني  م��ن 
والأجنبية.  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ال���ي���ات 
الثالث  ال��ي���م  فعاليات  وا�ستملت 
ل��ل��م��ه��رج��ان ع��ل��ى م�����س��اب��ق��ة جمال 
الإبل الأ�سايل املزاينة لفئتي لقايا 
ال�سباحية،  الفرتة  خالل  ال�سي�خ 
و مزاد الإبل الذي اأقيم يف الفرتة 

امل�سائية املزايدة .
وك����ان راع����ي امل��ه��رج��ان ق��د ق���ام يف 
وقت مبكر من �سباح ام�س بج�لة 
ال��ت��ق��ى خاللها  امل��زاي��ن��ة  ���س��اح��ة  يف 
وامل�سمرين  الإب������ل  م����الك  ك���ب���ار 
واأعداداً من امل�ساركني يف املهرجان، 
التحكيم  جلنة  اأع�ساء  التقى  كما 
�سرح  اإىل  منهم  وا�ستمع  وال��ف��رز، 
امل�������س���ارك���ني  اأع����������داد  ح�������ل  واٍف 
وم�����س��ت���ى الإق����ب����ال والإج�������راءات 

ال��الزم��ة ن��ط��الق ال�����س��ب��اق��ات، كما 
على  املهرجان  راع��ي  �سم�  اأط��م��اأن 
ختام  يف  ووج��ه  امل�ساركني،  اأح����ال 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ج���ل��ت��ه 
الدعم  و�سائل  بت�فر  للمهرجان 
للم�ساركني كافة من اأجل دمي�مة 
امل�����س��ارك��ات يف م��ه��رج��ان��ات الإب����ل 
الآب�����اء والأب���ن���اء، ومبا  ب��ني جيلي 
ويتنا�سب  امل��ث��ل��ى،  امل��ك��ان��ة  ي��ح��ق��ق 
التي  الرتاثية  الريا�سة  ه��ذه  م��ع 
واأه���ت���م���ام �ساحب  ب���دع���م  حت��ظ��ى 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
فعاليات  يف  امل�������س���ارك����ن  وث���م���ن   .
رئي�س  �سم�  ت���ج��ي��ه��ات  امل��ه��رج��ان 
فعالياته  تط�ير  اأج��ل  من  النادي 
الي�م  اأ�سبح  ك�نه  اآخ��ر،  بعد  عاماً 
عالمة فارقة على وجه اخلريطة 

ال�سياحية الدولة.
ـــا الـــ�ـــصـــيـــوخ  ـــاي ـــق ـــج ل ـــوي ـــت ت

واجلماعة
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  ت����ج  ث��م 
املهرجان  راع����ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الي�م  م��ن��اف�����س��ات  يف  ال���ف���ائ���زي���ن 
ال�سالت  اأ�����س�����ات  و����س���ط  ال��ث��ال��ث 

تبثها  ال��ت��ي  ال�سعبية  والأه����ازي����ج 
اإذاعة املهرجان، حيث نالت الناقة 
ال�سيخ  ���س��م���  مل��ال��ك��ه��ا  م���ن�������س����رة 
الدكت�ر هزاع بن �سلطان اآل نهيان 
دون  ومن  بجدارة  املزاينة  نام��س 
مناف�سة وح�سلت على 800درجة، 
را�سد  ملالكها  غ��ن��امي  ج���اءت  بينما 
املن�س�ري  غ��ال��ب  ب��ن  �سلطان  ب��ن 
يف امل��رك��ز ال��ث��اين مب��ج��م���ع 770 
درجة، وح�سلت على املركز الثالث 
الناقة  �سجة ملالكها حممد �سامل 
ط��ال��ب امل��ح��رم��ي مب��ج��م���ع 760 
لقايا  لفئة  امل��زاي��ن��ة  يف  درج���ة.اأم���ا 
الناقة غر  اجلماعة فقد انتزعت 
املن�س�ري  ه��ي��اي  ب��ن  ع��ل��ي  ملالكها 
ن���ام��������س ال��ف��ئ��ة مب��ج��م���ع 780 
الثاين  امل��رك��ز  ن��ال��ت  بينما  درج���ة، 
الناقة ه�ايل ملالكها �سعادة حممد 
ب��ن ع��اي�����س ال��ق��ح��ط��اين مبجم�ع 
770درجة، وحققت املركز الثالث 
الناقة اميازة ملالكها �سعد بن نهار 
بن نا�سر النعيمي مبجم�ع 760 

درجة.

املن�صوري.. ملتقى االأجيال
م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب ع��ل��ي ب���ن هياي 
بنام��س  ال����ف����ائ����ز  امل����ن���������س�����ري 
ف��ئ��ة  ل��ق��اي��ا اجل��م��اع��ة ع��ن �سروره 
بامل�ساركة والف�ز يف مهرجان �سم� 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن زاي����د لالإبل 
الذي يتمتع يف دورته احلالية كما 
باإقبال متميز  املا�سيات  دورات��ه  يف 
من  امل�ساركني  قبل  م��ن  وحما�سة 
خمتلف الأعمار، م�سراً اإىل جناح 
اللجنة املنظمة العليا للمهرجان يف 
ح�سن الإعداد والتنظيم والت�ا�سل 
�سم�  ورعاية  بدعم  امل�ساركني  مع 
راع�����ي امل���ه���رج���ان، مم���ا ���س��اه��م يف 
ب�س�رة  ل��الأج��ي��ال  ملتقى  حتقيق 

مثالية على اأر�س �س�يحان.

اأهداف املزاد
تهدف مزايدة املزاد لالإبل الأ�سايل 
اقتناء  على  امل�اطنني  ت�سجيع  اإىل 
الأ�سيلة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���������س����اللت 
ُم�ستدامة،  وطنية  ث��روة  ب��سفها 
لبيع  جت����اري����ة  ����س����ق  خ���ل���ق  واإىل 
�س�يحان  الإب��ل يف منطقة  و���س��راء 
ب�ؤراً  القائمة  الأ���س���اق  مع  لي�سكل 
لأجتذاب ال�سّياح واملهتمني بتجارة 

الإبل.

جوائز الفائزين يف املزاينة
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ر����س���دت 
ملهرجان �سلطان بن زايد اآل نهيان 
احل��ال��ي��ة ج�ائز  ب���دورت���ه  ل���الإب���ل 
للفائزين  ق��ي��م��ة  وع��ي��ن��ي��ة  ن��ق��دي��ة 
الفائز  ي���ن���ال  ح��ي��ث  امل���زاي���ن���ة،  يف 

بينما  فاخرة،  �سيارة حديثة  الأول 
الثاين على  باملركز  الفائز  يح�سل 
جائزة مالية بقيمة 70 األف درهم 
األف درهم، والرابع   50 ، والثالث 
45 األف درهم، واخلام�س 40 األف 
درهم،  األ��ف   30 وال�ساد�س  دره��م، 
والثامن  دره��م،  األف   25 وال�سابع 
األف   15 األف درهم، والتا�سع   20

درهم، والعا�سر 10 اآلف درهم.

�صويحان ذاكرة املكان .. نب�ّس 
ال�صحراء

لتنب�س  ت����ع�����د  احل�����ي�����اة  ه����اه����ي 
الت�ا�سل  ب���دمي����م���ة  ب�����س���ي��ح��ان 
واملكان  املدينة  �س�يحان  والعطاء. 
الأج���داد  ذاك���رة  �س�يحان  الأث����ر، 
ل  املُ��سِ واجل�سر  والآب����اء  الأوائ����ل 
اإىل الأبناء، مدينة تبتهج بالثقافة 

ال�سعبية وامل�روث الأ�سيل.
امل�سافرات  الإب����ل  ح���داء  ���س���ي��ح��ان 
اأدمي�����ه�����ا م���ن���ذ تلكم  ع���ل���ى رم�������ال 
ال�سن�ن. واإّن ل�س�يحان مع الزمن 
ح��ك��اي��ة اأث�����رة، وف����رح غ��ام��ر يلّف 
واحلب�ر،  البهجة  وزائريها  نا�سها 
ك��ي��ف ل وه����ي ت�����س��ت��ق��ب��ل ك���ل عام 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  مهرجان 

زايد اآل نهيان لالإبل.

�صويحان  املن�صوري:  فاطمة 
حا�صرة  اإىل  مـــاء..  بئر  مــن 

حا�صنة للموروث ال�صعبي
امل��ك��ان قالت  ذاك���رة  وع��ن �س�يحان 
املن�س�ري  ن��اي��ع  م�����س��ع���د  ف��اط��م��ة 
للدرا�سات  زاي��د  مركز  يف  الباحثة 
وال���ب���ح����ث ال���ت���اب���ع ل���ن���ادي ت���راث 
الإماراتب اإّن �س�يحان هي املنطقة 
امل�ستكينة يف قلب ال�سحراء، والتي 
حتيط بها م��زارع النخيل لت�سفي 
املنت�سية  ال�����اح����ة  ���س��ف��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
ظاللها،  ووارف  خ�سرتها  بجمال 
والذي  م��رة  لأول  ل��زائ��ره��ا  تخيل 
يف  املنت�سرة  ال�سكنية  البي�ت  يرى 
التحتية  البنية  وت���اف��ر  اأرج��ائ��ه��ا 
مدار�س  من  منطقة  لأّي  الالزمة 
للبلدية  ودائ������رة  ���س��ح��ّي  وم���رك���ز 
والكهرباء  امل���اء  مل�ؤ�س�سات  وف���روع 
التي  املنطقة  باأّنه يف  والت�سالت، 
�س�يحان،  با�سم  القدم  عرفت منذ 
اإّل اأن احلقائق اجلغرافية ال�اردة 
ال�سفهية ت�ؤكد  الرواية  على ل�سان 
عك�س ذلك، واأّن �س�يحان القدمية 
ع����ب����ارة ع����ن ب���ئ���ر م�����اء حت���ي���ط به 
اأي  م��ن  وك��اأن��ه��ا حتت�سنه  ال��رم��ال 
خطر يحدق به، ف�س�يحان ما هي 
الي�م  يقع  م��اء  بئر  ع��ن  ع��ب��ارة  اإّل 
يف منطقة املزارع وبالتحديد على 
8 كم غ��رب �س�يحان،  بعد ح���ايل 
اإىل مدينة  امل�����ؤدي  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 

اأب�ظبي، وعلى بعد نح� 105 كم 
�سرق مدينة اأب�ظبي.

واأ�سارت املن�س�ري اإىل اأن �س�يحان 
م�قعاً  الأخ���رة  الفرتة  يف  احتلت 
البيئية  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  م��ت��م��ي��زاً 
وذلك  اأب�ظبي،  لإم��ارة  والثقافية 
خ���دم���ة جليلة  ب���ه يف  ت�����س��اه��م  مل���ا 
لإجن������اح ه���ذي���ن امل���ج���ال���ني؛ حتى 
اأب���ظ��ب��ي رائ���دة يف  اإم���ارة  اأ�سبحت 
ال��ب��ي��ئ��ي وال���ث���ق���ايف. فعلى  امل���ج���ال 
لت�افر  ونتيجة  البيئي  ال�سعيد 
باإن�ساء  ت�سمح  التي  البيئة  عنا�سر 
امل�����خ�����ت�����ربات ال������الزم������ة لإج��������راء 
التجارب الزراعية واحلي�انية مبا 
التنم�ي،  ال��ع��م��ل  دف���ع  يف  ي�ساهم 
كثبانها  ب��ني  ���س���ي��ح��ان  احت�سنت 
الف�سيحة؛  و���س��ي���ح��ه��ا  ال��رم��ل��ي��ة 
البيئية  املراكز  اأه��م  من  جمم�عة 
ومن  ظبي.  اأب���  للعا�سمة  التابعة 
اأه���م ت��ل��ك امل��راك��ز امل��رك��ز ال�طني 
لبح�ث الطي�ر ، التابع لهيئة بيئة 
اأب�ظبي، الذي يعمل منذ تاأ�سي�سه 
�سمان  ع���ل���ى  1993م،  ع�����ام  يف 
بال�سق�ر  ال�سيد  ريا�سة  ا�ستدامة 

وبالتحديد امل�ساهمة على احلفاظ 
على الأعداد املتبقية من احلبارى 
ال����ربي����ة؛ ف��ق��د ع��م��ل ط������ال تلك 
املجال  ذل���ك  امل��ا���س��ي��ة يف  الأع�������ام 
وجنح يف الكثر من جتاربه خا�سة 
اإكثار طي�ر احلبارى يف  يف جم��ال 
الأ�سر، وا�ستطاع م�ؤخراً اأن ي�سجل 
الريا�سة  ل��ه��ذه  ع��امل��ي��اً  ان��ت�����س��اراً 
الرتاثية الأ�سيلة عندما مت يف عام 
2011م باإ�سافة ملف ال�سقارة اإىل 
القائمة العاملية للرتاث الإن�ساين.
املركز  قائلة:  املن�س�ري  واختتمت 
الآخ��ر املهم ه� مركز زايد العاملي 
وال�اقع  وال��زراع��ة  البيئة  لبح�ث 
طريق  )ع��ل��ى  نه�سله  م��ن��ط��ق��ة  يف 
يعترب  والذي  �س�يحان-اأب�ظبي(، 
التجارب  رائ����داً يف جم���ال  م��رك��زاً 
اأن يحقق  ا�ستطاع  الزراعية، حيث 
الإجن���������ازات خا�سة  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�سحراوية.  ال���زراع���ة  جم���ال  يف 
املركزين  ذل�����ك  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
هناك اأي�ساً مركز اأبحاث الهجن ، 
ال�اقع يف منطقة احليلية، والذي 
ثمانينيات  يف  تاأ�سي�سه  منذ  جن��ح 

العديد  يح�ل  اأن  املن�سرم  القرن 
م���ن ن��ظ��ري��ات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة يف جمال 
ملم��س،  واق�����ع  اإىل  ال��ت��خ�����س��ي��ب 
وذلك من خالل الإكثار من هجن 
التاريخ  ذات  الأ����س���اي���ل  ال�����س��ب��اق 

العريق يف جمال ال�سباق.

جـــزيـــرة  اإدارة  ـــج  ـــام ـــرن ب
ال�صمالية

ت�������س���ارك ج����زي����رة ال�������س���م���ال���ي���ة يف 
الفعاليات امل�ساحبة ملهرجان �سم� 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ 
ل���الإب���ل يف ���س���ي��ح��ان، وذل�����ك من 
خالل تقدميها عرو�ساً للفرو�سية 

والهجن ولطيلة اأيام املهرجان.

اليوم يذاع ال�صيوخ واجلماعة 
ت�ستكمل الي�م )الأربعاء( مناف�سات 
يذاع  لفئتي  »املزاينة«  الإبل  جمال 
وي�سمل  اجل��م��اع��ة  وي���ذاع  ال�سي�خ 
ال��ذك���ر والإن����اث، والَبكرة  ال��ي��ذاع 
الذكر  وال��ق��ع���د  )ي���ذع���ه(،  ت�سمى 
ي�سمى )يذع( حيث اأنهما اأمّتا من 

الُعمر اأربع �سن�ات.

�صلطان بن زايد ي�صهد فعاليات اليوم الثالث ملهرجان االإبل يف �صويحان

لق بفئة لقايا اجلماعة من�صورة لهزاع بن �صلطان بن زايد تك�صب نامو�س املزاينة بلقايا ال�صيوخ وغري حتحُ

املقبل  اخل��م��ي�����س  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  ال��ع��ني  ن����ادي  ي�ست�سيف 
ف��ع��ال��ي��ات ب��ط���ل��ة ال��ع��ني ال��دول��ي��ة لقفز احل���اج��ز التي 
تقام حتت رعاية �سم� ال�سيخ حممد بن خليفة اآل نهيان 
ع�س� املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني 

للفرو�سية والرماية واجل�لف.
اإ�سراف  حتت  تقام  التي  البط�لة  مناف�سات  يف  وي�سارك 
الريا�سي  اأب�ظبي  وجمل�س  للفرو�سية  الإم���ارات  احت��اد 
130 فار�سا وفار�سة من  اأكر من  اأي��ام  وت�ستمر ثالثة 

25 دولة ميثل�ن نخبة فر�سان العامل.
وت�����س��م ق��ائ��م��ة ال����دول امل�����س��ارك��ة يف ه���ذا احل����دث الذي 
الت�ايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  لل�سنة  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  حتت�سنه 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واجل���زائ���ر و���س���ري��ا وقطر 

واأملانيا  وبريطانيا  والأردن  وال��ع��راق  وفل�سطني  وم�سر 
واأوكرانيا  والربتغال  وتركيا  البحرين  ومملكة  واإي��ران 
و�سلطنة  ولبنان  والك�يت  ال�سع�دية  العربية  واململكة 
املتحدة  وال���لي��ات  وفرن�سا  اإيطاليا  و  واإي��رل��ن��دا  عمان 

الأمريكية وال�س�يد واإ�سبانيا.
اأك��رب ج���لت الدوري  اأح��د  وتعد هذه البط�لة الدولية 
الإمارات  دول��ة  12 ج�لة حتظى  البالغ عددها  العربي 
العربية املتحدة منها باأربع ج�لت تبداأ بدبي واأب�ظبي 
وال�سارقة وتختتم يف مدينة العني وتبلغ قيمة ج�ائزها 
 230 650 الف درهم يخ�س�س منها  اأكر من  املادية 
عليها  التناف�س  ياأتي  التي  الكربى  اجلائزة  ل�س�ط  الفا 
من  ويتاأهل  ال��ق��ادم  ال�سبت  ل��ه  امل��ق��رر  البط�لة  ختام  يف 

هذا ال�س�ط فار�سان اإىل نهائي بط�لة كاأ�س العامل لقفز 
احل�اجز 2013 والذي �سيقام يف ال�س�يد يف اأبريل من 

هذا العام.
وتبداأ املناف�سات ي�ميا من العا�سرة �سباحا وتنتهي عند 
العا�سرة م�ساء وتتخللها فرتات اإ�سرتاحة بني الأ�س�اط 
الثالث ال�سغرى واملت��سطة والكربى وترتاوح اإرتفاعات 

احل�اجز بني 120 �سم اإىل 160 �سم.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�سحفي الذي عقد اأم�س الول 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ب��ن��ادي  ال�سحفية  امل����ؤمت���رات  ب��ق��اع��ة 
النا�سري  را���س��د  حممد  بح�س�ر  واجل���ل��ف  وال��رم��اي��ة 
اأمني  املهري  وطالب  النادي  اإدارة  ملجل�س  العام  املدير 
ال�سر العام لحتاد الإمارات للفرو�سية واملهند�س عاطف 

�س�قي املدير الفني للبط�لة.
التي  كلمته  م�ستهل  يف  ال��ن��ا���س��ري  را���س��د  حممد  ون��ق��ل 
ال�سيخ حم��م��د بن  امل���ؤمت��ر حت��ي��ات �سم�  األ��ق��اه��ا خ���الل 
خليفة اآل نهيان راعي البط�لة .. م�ؤكدا اأن نادي العني 
للفرو�سية والرماية واجل�لف قد حقق جناحا كبرا يف 
خليجية  مب�ساركة  نظمها  التي  ال�سابقة  البط�لت  كل 

وعربية ودولية متميزة.
وقال اإن النادي يق�م دائما بت�فر كل الت�سهيالت التي 
�ست�سهد  البط�لة  اأن  اإىل  لفتا   .. النجاح  على  ت�ساعد 
اخلروج  اإىل  ي�سع�ن  الذين  الفر�سان  بني  ق�يا  تناف�سا 
احل�اجز  لقفز  ال��ع��امل  ك��اأ���س  لنهائيات  ت�ؤهلهم  بنتائج 
وكذلك  املقبل  اأبريل  يف  ال�س�يد  تنظمها  التي   2013

ف��رن�����س��ا يف  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
.2014

الريا�سي  اأب�ظبي  جمل�س  اإىل  �سكره  النا�سري  ووج��ه 
ال�����س��ري��ك احل���ك����م���ي ال����دائ����م ل��دع��م��ه امل���ت����ا����س���ل لكل 
للفرو�سية  العني  نادي  تنظيمها يف  يتم  التي  البط�لت 
وال�سركات  امل�ؤ�س�سات  جميع  واإىل  واجل���ل��ف  وال��رم��اي��ة 

الراعية.
العام لحتاد  ال�سر  اأم��ني  املهري  اأك��د طالب  من جانبه 
الفرو�سية اأن اللجنة املنظمة حر�ست على ت�فر جميع 
مبختلف  كافة  الفر�سان  م�ساركة  وت�سهيل  الإمكانيات 
م�ست�ياتهم مع اأعمار اخلي�ل املختلفة بداية من الأقل 

خربة حتى اخلي�ل الأوملبية. 

نادي العني للفرو�صية ي�صت�صيف بطولة العامل لقفز احلواجز اخلمي�س املقبل



 

ملاذا ت�صطك اأ�صناننا من الربد؟
جميع الب�سر على اختالف اأجنا�سهم واأل�انهم وبقاعهم ي�سعرون بالربودة، 
ل  الأ�سنان.  ا�سطكاك  اأو  البدن  اق�سعرار  اأو  الرجفة  عالمتها  اأك��ان  �س�اء 
ن�سعر  مل��اذا  لكن  قبل.  م��ن  الإح�سا�س  ه��ذا  اخترب  ق��د  اجلميع  اأن  يف  ري��ب 
بالربودة على اأي حال؟ لكل ج�سد طريقته اخلا�سة بالتعبر عن الإح�سا�س 
بالربودة، فالبع�س يت�سرب الربد يف بادئ الأمر اإىل اذانهم، يف حني تربد 
اأطراف البع�س اأوًل. وي�ؤكد ذلك الدكت�ر ي�اخيم لت�س، من كلية ك�ل�نيا 
جلد  فلكل  ان��ف��رادي،  �سع�ر  بالربودة  الإح�سا�س  اأن  اإىل  م�سراً  للريا�سة، 
اجل�سم.  ح��رارة  درج��ة  ت�سجل  وال��ربودة  باحلرارة  ا�ست�سعار خا�سة  اأجهزة 
ل  فاملرء  ب��ال��ربودة.  الإح�سا�س  عن  بالتعبر  اخلا�سة  طريقته  ج�سد  لكل 
يحتمل املاء البارد لفرتة ط�يلة الأمد، ويف ال�قت الذي ميتلك بع�س منا 
اأخرى  اأماكن  يف  الآخ��ر  البع�س  ميلكها  الأذن،  يف  كثرة  ا�ست�سعار  اأجهزة 
متفرقة يف �سائر اأنحاء اجل�سد. اأما على �سعيد عددها، فهي اأي�ساً تختلف 
الربودة.  با�ست�سعار  اخلا�سة  طريقته  له  منا  فكل  ول��ذا  لآخ��ر.  ج�سد  من 
منا  لكل  فكما  الطبيعة:  مبزاجية  الختالف  هذا  لت�س  الدكت�ر  وي�سف 
حجم اأقدام خمتلف، فاإن لكل منا عدد خمتلف من اأجهزة ال�ست�سعار. ومن 
املمكن لبع�س اأجهزة ا�ست�سعار اأج�سادنا ر�سد الربودة. ومن ال�سعب على 
اأي اإن�سان حتمل درجة حرارة ج�سده اأن تك�ن دون الثالثني درجة مئ�ية، 
فمت��سط  �سمالها،  اأو  الأر���س  ا�ستقراره يف جن�ب  النظر عن مكان  بغ�س 

درجة حرارة اجل�سد الب�سري تقريباً واحدة.

�صجناء يهربون 400 خليوي
�سجن بريطاين متكن�ا من تهريب  ن��زلء  اأن  ام�س  ر�سمية  اأرق��ام  اأظهرت 
اأكر من 400 هاتف حمم�ل اإىل زنزاناتهم خالل عام واحد، رغم القي�د 
اإن هذا الخرتاق وقع برغم  الأمنية امل�سددة. وذكرت �سحيفة ديلي �ستار 
ال��ت��ج��اوز ح��ني ت�لت  اإ���س ب�قف ه��ذا   4 الأم���ن اخلا�سة ج��ي  تعهد �سركة 
م�س�ؤولية اإدارة �سجن برمنغهام عام 2011. واأ�سافت اأن الأرقام اجلديدة 
ك�سفت اأن اله�اتف املحم�لة التي �سادرها م�ظف� ال�سركة الأمنية اخلا�سة 
م�سى.  وق��ت  اأي  مع  باملقارنة  املا�سي  العام  يف  لها  م�ست�ى  اأعلى  �سّجلت 
واأ�سارت الأرقام اإىل اأن �سلطات ال�سج�ن يف انكلرتا وويلز �سادرت ما ي�سل 
اإىل 7000 هاتف حمم�ل و�سريحة هاتف جرى تهريبها اإىل الزنزانات يف 
ال�سج�ن  اإدارات  اأن  ك�سفت  الربيطانية  العدل  وزارة  وكانت  املا�سي.  العام 
14595 هاتفاً حمم�ًل و�سريحة هاتف خالل العامني املا�سيني،  �سادرت 
اأي ما يعادل هاتفاً واحداً تقريباً لكل خم�سة �سجناء من اأ�سل عدد ال�سجناء 

البالغ 83900 يف �سج�ن انكلرتا وويلز.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على �صيارة 
اإليزابيث هرييل 

ع�������رت امل���م���ث���ل���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
�سيارتها  ع��ل��ى  ه���ريل  اإل��ي��زاب��ي��ث 
ال���ت���ي ب��ل��غ��ت ع����ن ���س��رق��ت��ه��ا قبل 
الربيطانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  اأي�����ام 
لندن، حيث تبني انها ن�سيت اأين 

ركنتها.
وذكرت �سحيفة �سن الربيطانية 
انه بعد اأيام من البحث عن �سيارة 
م��ن طراز  وه��ي  الفخمة  ه��ريل 
اأودي، عر عليها يف امل��راآب الذي 
وهديتها  فيه،  فقدانها  بلغت عن 

كانت 4 بطاقات خمالفة وق�ف.
قيام  ع��ن  حتدثت  تقارير  وك��ان��ت 
�سيارة  ب�سرقة  لندن  يف  ل�س��س 
هريل التي يقدر ثمنها بح�ايل 
ركنتها  ب��ع��دم��ا  دولر  األ����ف   117
اإىل  ل��ت��ذه��ب  م��اي��ف��ر  منطقة  يف 

الت�س�ق ي�م اخلمي�س املا�سي.
للممثلة  ال��ت��ق��ط��ت  ���س��َ�ر  وك��ان��ت 
وهي تغادر �سيارتها، ولكنها حني 
ع�����ادت اإل��ي��ه��ا ب��ع��د 4 ���س��اع��ات مل 

جتدها.

ينقل اأ�صابع يديه اإىل قدميه
اإ�سبعني  لنقل  ُيجري عملية جراحية  اأن  بريطاين  قرر 
من قدميه اإىل يده، وذلك بعد اأن فقد اأ�سبعيه يف حادث 
وبح�سب  ال��ن��اري��ة.  ل��ل��دراج��ات  �سباق  يف  م�ساركته  اأث��ن��اء 
�سحيفة ال��دي��ل��ي م��ي��ل ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ف����اإن الأط���ب���اء مل 
يتمكن�ا طيلة الفرتة املا�سية من معاجلة اأ�سابع ج�ناز 
باربر امل�سابة، فقام�ا باإجراء عملية جراحية ليده بناء 
قدميه  اإ�سبعني من  نقل  ه�، مت خاللها  اقرتاحه  على 
اإىل اليد اليمنى كبدائل لإ�سبعيه اللذين فقدهما، فيما 
باربر  اأن  اإىل  ي�سار  ب�سكل طبيعي.   يده  ي�ستخدم  اأ�سبح 
اإ�سبعيه جراء  وف��ق��د  دراج��ت��ه  ع��ل��ى  م��ن  �سقط  ق��د  ك���ان 
احلادث وذلك اأثناء م�ساركته يف �سباق للدراجات النارية 

مع اأ�سدقائه يف ي�لي� من العام املا�سي.

منـــــر يقتــل مدربــــه 
اأمام  تقدميه عر�سا حيا  اأث��ن��اء  م��درب من���ر حتفه  لقي 
اجلمه�ر . وقد ف�جئ اجلمه�ر بروؤية اأحد النمرين يف 
ويحكم  كري�سبني،  األك�سندر  امل��درب  على  ينق�س  احللبة 
�سيطرته باأنيابه على رقبة املدرب. وقد مت ر�سد احلادثة 
ب�ا�سطة  �س�ن�را  ولي��ة  يف  اإيت�س�خ�ا  مدينة  �سرك  يف 
ه��ات��ف ن��ق��ال ي��ع���د لأح���د املتفرجني، ال��ذي��ن ه��رع���ا اىل 
خارج �سالة العر�س وقد اأ�سيب�ا بحالة من الهلع، فن�سر 
ت�سجيل احلادث يف النرتنت لي�ساهده املهتم�ن يف البالد 
اأنيابه يف رقبة مرو�سه  النمر بغرز  وخارجها. مل يكتف 
اأرج���اء احللبة.  اأر���س��اً، بل راح يجره يف  اأط��اح به  ان  بعد 
وحاملا تعر�س كري�سبني لهج�م ال�ح�س املفرت�س تدخل 
دقائق  الأم��ر عدة  ا�ستغرق  ال�سرك لإنقاذه، وقد  رج��ال 
جنح النمر خاللها باإ�سابة ج�سد ال�ساب 35 عاماً باملزيد 
من اجلروح، اىل ان متكن�ا من اإبعاد النمر عن �سحيته.

�صاحبة اأنحف خ�صر يف العامل 
والذي  العامل  يف  خ�سر  اأنحف  �ساحبة  ي�نغ  كاثي  تعد 
يبلغ 15 ان�ساً فقط الأمر الذي اأك�سبها لقب �س�بر رقيقة  
لأحفاد  واجل���دة  ع��ام��اً   70 العمر  م��ن  تبلغ  وال��ت��ي  كاثي 
كر هي يف حالة �سحية جيدة جداً على الرغم من ك�ن 
كما  ك��ب��رة.  ماي�نيز  ج��رة  حجم  يبلغ  احل��اج��ز  حجابها 
لالأرقام  غيني�س  م��س�عة  اىل  الدخ�ل  ا�ستطاعت  انها 
اأتى  النحيف  اخل�سر  ه��ذا  خ�سرها.   لنحافة  القيا�سية 
فكاثي   ، اخل�سر مب�سد خا�س  رب��ط  م��ن  ع��ام��اً   25 نتاج 
لتعاود  ال���س��ت��ح��م��ام  وق���ت  يف  اإل  اأب����داً  م�سدها  تخلع  ل 
اأري��د فعله ،  اأفعل ما  . وتق�ل انني  بعدها لب�سه جم��دداً 
اأتناول وجبات قليلة  اإي  اأكل ما ا�ستهي بالرغم من  فاأنا 
على  اجلل��س  يف  �سع�بة  اأواج���ه  اإن��ن��ي  اإل   ، �سني  بحكم 
اجلل��س  من  يل  فالبد  املطاعم  يف  املنخف�سة  الكرا�سي 
متلك  اأنها  كاثي  وت�سيف   . ج��داً  العالية  الكرا�سي  على 
مما   ، ج�سدها  طبيعة  مع  يتنا�سب  بال�سباحة  خا�س  زي 
ميكنها من الذهاب اىل ح��س ال�سباحة كما انها مازالت 

قادرة على القيام بالأعمال املنزلية.

حفل طالق.. رومان�صي 
يرى الكثرون اأن الطالق جتربة مريرة مليئة بامل�ساكل والنزاعات، ولكن زوجني يف ال�سني قلبا العتقاد ال�سائد 
اأقاما حفاًل رومان�سياً لالحتفال بطالقهما مع ح�سد من الأقارب والأ�سدقاء. وذكرت �سحيفة )غل�بال  اأن  بعد 
اأقاما حفاًل يف منتزه مبنطقة  �سنة،   35 منذ  متزوج  واآخ��راً  الثمانينات،  منذ  متزوجاً  ثنائياً  اأن  ال�سينية  تاميز( 

�س�نغكني لالحتفال بالطالق، ح�سره اأقارب واأ�سدقاء العرو�سني ال�سابقني.
اأيام ال��زواج ال�سعيدة.  وقد ت�جه كّل ثنائي برحلة ق�سرة على منت قارب، ثم �سار كّل ثنائي يف املنتزه ليتذكروا 
بع�س  اإىل  بالع�دة  يرغبان  ل  اأنهما  متاأكدين  كانا  اإن  القا�سي  �ساألهما  حيث  م�سرح  اإىل  الثنائيان  �سعد  وبعدها 
تعّهدهما  اإلغاء  اإىل  كاإ�سارة  بالن�سف  املزدوجة"  "ال�سعادة  على  �سينياً  رم��زاً  قطع�ا  ثّم  ب�"نعم"،  واأجابا  مطلقاً، 

ال�سابق، واأعادوا اإىل بع�س هدايا الزواج وتبادل�ا العناق.
راحا  ولكنهما  الثمانينات  تزوجا يف  اإنها وزوجها  الثنائيني،  واحد من  ال�سابقة يف  الزوجة  تيانغ، وهي  وقالت يل 
يبتعدان عن بع�س ب�سبب ان�سغالت احلياة، فيما قال الثنائي الثاين املتزوج منذ 35 عاماً، اإن كّل منهما �سي�سعى 
لتحقيق �سعادته اخلا�سة. وقد �سارك يف املرا�سم حبيبان غر متزوجني قال اإمنا يرغبان التعّلم من التجربة كي 

يقّدرا حبهما ول ينف�سالن.   
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مـاذا يحـدث لو
 ق�ص�صنا �صـوارب القطة؟!

كبرا من  ج��زءا  القطة  �ستفقد  �س�ارب قطة  ق�س�سنا  ح��ال  يف 
ت�ساعد  ال�سعرات  لأن هذه  فعلها..  ردة  و�سرعة  مرونة حركتها 
تعترب هذه  ال�سع�ر وحت�س�س طريقها من ح�لها.  على  القطة 
ت�جيهي  تغر  اأدن��ى  ا�ست�سعار  وميكنها  ج��داً  ح�سا�سة  ال�سعرات 
مثاًل  الليل  يف  القطة  ه��ذا  ي�ساعد  فائقتني.  و�سرعة  ب�سه�لة 
على الت�سلل خل�سة اإىل داخل الغرفة اأو املنزل دون اأن ت�سطدم 
ت�سعر ب�ج�ده. ويحدث هذا  باأي �سيء يعرت�س طريقها لأنها 
اأماكن  على  بالعتماد  تتغر  الغرفة  يف  اله�ائية  التيارات  لأن 
وج�د هذه القطع اأو الأغرا�س امل�ج�دة داخل الغرفة اأو املنزل 
كالأثاث وغره. وبينما ت�سر القطة داخل الغرفة يف طريقها 
اإىل الأريكة، تعرف اأي اجتاه عليها اأن ت�سلك اعتماداً على التغر 
يف تيار اله�اء ح�ل الأريكة. بالإ�سافة اإىل امتالك هذه ال�سعرات 
ملزاجها.  جيدة  م�ؤ�سرات  اأي�ساً  تعترب  ا�ست�سعارية،  خل�سائ�س 
عندما تك�ن القطة غا�سبة اأو ت�سعر بحالة دفاعية اأو عدوانية، 
تك�ن ال�سعرات متجهة اإىل اخللف. وعندما تك�ن القطة �سعيدة 
اأو ينتابها الف�س�ل اأو الرغبة ب�سيء، تك�ن ال�سعرات اأكر ارتخاء 
ومدف�عة اإىل الأمام.  لكن ال�ستخدام الرئي�سي لهذه ال�سعرات 
ه� م�ساعدة القطة على معرفة ما اإذا كانت اأية فتحة تت�سع لها 
اأم ل. عادة ما يك�ن عر�س تلك ال�سعرات مبقدار عر�س ج�سد 
تلك  اأط����راف  وتعترب  طبيعية.  مب�سطرة  اأ���س��ب��ه  اأي   – القطة 
تدخل  قطة  اأحياناً  ت��رى  قد  ال�سغط.  �سد  ح�سا�سة  ال�سعرات 
وتقحم  باأكملها  تدخل  اأن  قبل  تخرجه  ثم  ما  فتحة  يف  راأ�سها 
ج�سدها داخل تلك الفتحة.  يف هذه احلالة، فاإن القطة تقي�س 
عر�س اأو ات�ساع الفتحة وتقرر ما اإذا كان با�ستطاعتها عب�رها اأو 

ما اإذا كانت �ستنح�سر بداخلها ل� تقدمت.

اقهر جوعك مبمار�صة الريا�صة 
خل�س باحث�ن من جامعة ل�فربا يف بريطانيا اإىل اأن ممار�سة 
جتربة  اأج���روا  بعدما  وذل��ك  ال�سهية،  تكبح  اجل�سدي  الن�ساط 
نتيجة  ب��اجل���ع، يف  بال�سع�ر  ال��ري��ا���س��ة  ع��الق��ة  ف��ه��م  مل��ح��اول��ة 
اإىل  ت����ؤدي  اجل�سدية  الأن�سطة  ب��اأن  ال�سائد  الع��ت��ق��اد  تخالف 

حتفيز ال�سهية وبالتايل تناول الكثر من الطعام.
ال��ف��ي��زي���ل���ج��ي والتغذية  امل��ن�����س���رة يف جم��ل��ة  ف��ف��ي درا���س��ت��ه��م 
�سهية  البحث  فريق  قا�س  املا�سي،  ال�سهر  التطبيقي  والأي�س 
ثم  الريا�سيني،  من  ع��دد  دم��اء  يف  الغرلني  هرم�ن  وم�ست�ى 
وقا�س�ا  الدراجة،  ورك�ب  اجلري  ت�سمل  لتمرينات  اأخ�سع�هم 
�سهيتهم وم�ست�ى الغرلني خالل ممار�ستهم للن�ساط اجل�سدي. 
والغرلني هرم�ن اكُت�سف عام 1999 وتفرزه خاليا اإب�سيل�ن يف 
البنكريا�س، وه� يبطئ معدل الأي�س وحتفيز ال�سهية لتناول 
الهرم�ن  ه��ذا  م�ست�ى  انخفا�س  الباحث�ن  ولح��ظ  الطعام. 
ال�سهية،  تراجع  اإىل  اإ�سافة  الريا�سة،  ممار�سة  اأثناء  ال��دم  يف 
باجل�ع  الإن�سان  �سع�ر  يكبح  اجل�سدي  الن�ساط  اأن  يعني  مما 
ازدادت  املا�سي  القرن  وخ��الل  الطعام.  لتناول  قابليته  ويقلل 
م�ست�ى  تراجع  مع  ترافق  ال��ذي  الأم��ر  تناولها،  التي  ال��غ��ذاء 
ن�ساطنا اجل�سدي نتيجة ا�ستعمال و�سائل الرفاهية من �سيارات 
ال�زن  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  اإىل  اأدت  ال��ع���ام��ل  ه��ذه  ك��ل  وم�ساعد. 

الزائد وال�سمنة وحت�لها اإىل وباء.
جي�سيكا ت�سا�ستني لدى و�س�لها اىل اأكادميية ج�ائز املر�سحني يف بيفريل هيلز حيث ر�سحت جلائزة اأف�سل ممثلة عن دورها يف )ثالث�ن الظالم �سفر(. )رويرتز(

اأول �صورة لطفل �صاكريا
الك�ل�مبية  ال��ن��ج��م��ة  اخ����ت����ارت 
م�قع  ���س��اك��را  الأ���س��ل  اللبنانية 
للطف�لة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
�س�رة  اأول  تن�سر  ك��ي  الي�ني�سف 
اجلميع  داع��ي��ة  اجل��دي��د،  مل�ل�دها 

اإىل التربع لالأطفال املحتاجني.
ولدة  على  فقط  اأ���س��ب���ع��ني  وب��ع��د 
�ساكرا  ق������ررت   ، م���ي���الن  اب���ن���ه���ا 
وزوجها لعب كرة القدم الأ�سباين 
له  ���س���رة  اأول  ن�سر  بيكيه  ج��رار 
ويظهر   . الي�ني�سف  م���ق��ع  ع��ل��ى 
يقبل  وه������  ال�������س����رة  يف  ال�����ال����د 
امل���ل���د اجل��دي��د. وك��ت��ب��ت �ساكرا 
ن��اأم��ل با�سمه  امل���ق��ع  وزوج��ه��ا على 
اأن يتمكن الأطفال الأقل حظ�ة يف 
العامل من احل�س�ل على حاجاتهم 
الهدايا  خ�����الل  م����ن  الأ����س���ا����س���ي���ة 
مل�ساركتكم  و����س���ك���راً  وال���ت���ربع���ات، 
تن�سى  ل  التي  اللحظة  ه��ذه  اإي��ان��ا 
ن�سرت   ، �سنة   35 �ساكرا  . وكانت 
25 �سنة  ل��ه��ا م���ع زوج���ه���ا  ����س����رة 
تك�سف فيها عن بطنها املنتفخ قبل 
ال�لدة، معلنة عن حفل افرتا�سي 
الهدايا  كل  تقدم  اأن  على  لطفلها 

والتربعات لأطفال حمتاجني.

دينريو يرتك
 ب�صمته يف هوليوود 

خّلد النجم الأمركي روبرت دينرو، 
ب�سمات يديه وحذائه يف ا�سمنت عامل 

ه�لي�ود.
دينرو  اأن  زي(  اأم  )ت���ي  م���ق��ع  وذك���ر 
لّطخ يديه  69 عاماً  البالغ من العمر 
يديه  ب�����س��م��ات  ل���ي���رتك  ب��ال���س��م��ن��ت 
وح����ذائ����ه ق�����رب امل�������س���رح ال�����س��ي��ن��ي يف 

ه�لي�ود.
وياأتي تكرمي دينرو بعد اأن ملع جنمه 
لع�سرات ال�سنني يف التمثيل والإخراج.

اأخطاأ يف  اأن دينرو  وك��ان من الالفت 
فكتب  ال�سمنت،  على  التاريخ  تدوين 
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اخلطاأ.
 200 ح�������ايل  اإىل  دي����ن����رو  وي��ن�����س��م 
ب�سماتهم  ب���رتك  ت��ك��رمي��ه��م  مت  جن���م 
ب�غارت،  هامفري  مثل  ه���ل��ي���ود،  يف 

وج�ن واين، و�سريل تامبل.

اف�����س��ل لعب  ل��ي���ن��ي��ل مي�سي  ي��دي��ن الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ال��ع��امل يف الع�����ام الرب��ع��ة الخ���رة بعبقريته  يف 
اكر  دماغه  عمل  اىل  اجل�سدية  ولي�نته  الكروية 
من بقية الالعبني العاديني، بح�سب درا�سة اجريت 

على عق�ل لعبي كرة القدم.
ان  الربيطانية  باحث�ن من جامعة برونيل  ووجد 
القدم،  ك��رة  يف  العالية  امل��ه��ارة  ا�سحاب  الالعبني 
قادرون على تفعيل املزيد من مناطق الدماغ مقارنة 
مع املبتدئني عندما يقرتب الالعب اخل�سم منهم، 

ما ميكنهم من الرد بنجاح على حتركاتهم.
الريا�سة  جم��ل��ة  يف  امل��ن�����س���رة  ال���درا����س���ة  ووج�����دت 
ق���ادرون  النف�س ان لع��ب��ي اخل���ربة  ومت��ري��ن ع��ل��م 
على قمع الرغبة برد فعل غريزي، ما يجعلهم اقل 

عر�سة ملحاولت اخلداع من قبل اخل�سم.
وك��ج��زء م��ن ال���درا����س���ة، و���س��ع 39 لع��ب��ا ت���رتاوح 
املحرتفني  ن�سف  اىل  املبتدئني  ب��ني  م�ست�ياتهم 
املغناطي�سي  بالرنني  للت�س�ير  دم��اغ��ي  ما�سح  يف 

و�ساهدوا مقاطع لالعب دويل �ساب يتقدم نح�هم 
بالكرة.

يف بع�س الحيان، كان الالعب يق�م مبناورة خادعة 
وت��ع��ني ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني اخ��ت��ي��ار الجت����اه ال�اجب 
لدائهم  وفقا  بعدها  جتميعهم  مت  اليه.  النتقال 
يف المتحان، وظهر ان ا�سحاب الداء العايل كان�ا 
مع  م��ق��ارن��ة  اخل�سم  حت��رك��ات  م��ع  ان�سجاما  اك��ر 

الالعبني القل مهارة.
ب��رون��ي��ل: تظهر  م��ن جامعة  بي�س�ب  دان��ي��ال  وق��ال 
ادمغة  يف  اك��رب  ن�ساطا  الع�سبي  للت�س�ير  بياناتنا 
ال��الع��ب��ني امل��ح��رتف��ني م��ق��ارن��ة م��ع اجل����دد، اثناء 

امل�ساركة يف مهمة حت�سب كروي.
وختم: نعتقد ان هذا امل�ست�ى العايل من الن�ساط 
التمارين  خ����الل  م���ن  ت��ط���ي��ره  ال��ع�����س��ب��ي مي��ك��ن 
امل��رت��ف��ع��ة امل�����س��ت���ى، ل���ذا ���س��ت��ك���ن اخل��ط���ة املقبلة 
يف كيفية ت��دري��ب ال��دم��اغ م��ع م��رور ال���ق��ت لت�قع 

حتركات اخل�سم.

علماء: ر�صاقة مي�صي نابعة من دماغه 

بانتون تبحث عن كلبتها 
طلبت جنمة فرقة �سباي�س غرلز الربيطانية اإميا بانت�ن م�ساعدة اجلميع يف البحث 

عن كلبتها التي فقدتها يف لندن.
وجلاأت بانت�ن اإىل م�قع ت�يرت لتعلن عن فقدان كلبتها فيبي ، م�سرة اإىل انها تبحث 

عنها دون كلل لكنها مل تتمكن حتى الآن من العث�ر عليها.
و�ساألت بانت�ن اجلميع م�ساعدتها علهم يجدون الكلبة اأو يلمح�نها يف مكان ما.

�سرق  و�ستك�ن مذع�رة جداً يف  الرائعة �ساعت..  بينها كلبتي  وكتبت عدة تغريدات من 
بارنيت اأو هاديل ه�د اأو منتزه ترانت.. ا�سمها فيبي! وهي طيبة لذا ابحث�ا عنها.


