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اختتام مناف�سات كاأ�ص الوثبة �ستد بال�سويد 
�سمن فعاليات مهرجان من�سور بن زايد

عربي ودويل

طحنون بن حممد ي�سهد حفل تخريج دورة 
ال�سباط اجلامعيني يف كلية زايد الثاين

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

احلكومة التون�سية تقرّر 
الذهاب اإىل االإرهاب وحماربته 

•• العني-وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
حفظه اهلل .. بح�شور الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
 .. اأم�س  ظهر  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين 
ال�شقيقة الذي يزور البالد حاليا .. وذلك يف ق�شر الرو�شة يف مدينة 
العني. ونقل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اإىل �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة حتيات اأخيه �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 
اآل خليفة ملك مملكة البحرين و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن 
�شلمان اآل خليفة رئي�س وزراء البحرين. وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س 
العالقات الأخوية املتميزة بني البلدين ال�شقيقني و التن�شيق و التعاون 
ع��ل��ى �شعبيهما  ب��اخل��ري  ي��ع��ود  ك��اف��ة مب��ا  امل��ج��الت  امل�����ش��رك بينهما يف 
ال�شقيقني وذلك يف اإطار م�شرية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.. 
والتطورات  الأح���داث  جممل  ب�شاأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  اإىل  اإ�شافة 
الهتمام  ذات  والق�شايا  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على  الراهنة 
امل�شرك. واأكد �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة خالل اللقاء حر�س دولة 

الإمارات على تنمية و تعزيز ا�شتقرار مملكة البحرين ال�شقيقة .
)التفا�شيل �س2(

   

م�شرف الإمارات املركزي يلغي ترخي�ص �شركتي 
�شرافة ملخالفتهما التعليمات والأنظمة الرقابية

 •• اأبوظبي-وام:

قرر م�شرف الإمارات املركزي اإلغاء ترخي�س �شركتي �شرافة هما: 
الأوىل  ال�شركة  ملخالفة  لل�شرافة  اآ�شيا  وم��رك��ز  لل�شرافة  ال��ه��الل 
للتعليمات والأنظمة الرقابية وتلك املتعلقة مبواجهة غ�شل الأموال 
وذكر  ال��رق��اب��ي��ة.  والأن��ظ��م��ة  للتعليمات  الثانية  ال�شركة  وملخالفة 
امل�شرف املركزي يف بيان ا�شدره اأم�س انه مبوجب اإلغاء الراخي�س 
بتحويل  تتعلق  اأن�شطة  اأي��ة  ممار�شة  من  ال�شرافة  �شركتي  منع  مت 
الأموال اأو تبديل العملة من تاريخ اليوم. واكد امل�شرف املركزي اأنه 
لن يتهاون مع املوؤ�ش�شات املالية املخالفة لأنظمته وتعليماته منوها 

بعدم التعامل مع �شركتي ال�شرافة املذكورتني اأعاله. 

مهرجان  من  جوائز  اأربع  حت�شد  الأحمر  الهالل 
نيويورك العاملي للتلفزيون والأفالم لعام 2013

•• اأبوظبي-وام:

نيويورك  مهرجان  من  جوائز  اأرب��ع  الأحمر  الهالل  هيئة  ح�شدت 
اآثارهم  العاملي للتلفزيون والأفالم لعام 2013 عن الفيلم الوثائقي 
بدورته هذا  العاملي  املهرجان  الهيئة يف  به  �شاركت  الذي  الثلج  على 
دراما  كاأف�شل  العاملية  الذهبية  اجلائزة  على  الفيلم  وح�شل  العام. 
وثائقية واجلائزة الذهبية العاملية لأف�شل ت�شوير واجلائزة الذهبية 
للق�شايا  العاملية  الف�شية  واجل��ائ��زة  الجتماعية  للق�شايا  العاملية 
الإن�شانية و�شهادة تقدير عن عدة فئات . واأكد الدكتور حممد عتيق 

الفالحي اأمني عام هيئة الهالل الأحمر..
التفا�شيل )�س25(

رئي�س الدولة خالل ا�شتقباله �شلمان بن حمد اآل خليفة بح�شور حممد بن زايد )وام(

حممد بن زايد خالل تروؤ�شه اجتماع املجل�س التنفيذي )وام(حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله ويل عهد مملكة البحرين )وام(

رئي�س الدولة ي�ضتقبل ويل عهد مملكة البحرين بح�ضور حممد بن زايد

خليفة :الإمارات حري�شة على تنمية و تعزيز ا�شتقرار مملكة البحرين ال�شقيقة 

حممد بن را�ضد ي�ضتقبل �ضلمان بن حمد اآل خليفة بح�ضور مكتوم بن حممد 
نائب رئي�ص الدولة وويل عهد مملكة البحرين 
يبحثـان تعزيـز العالقـات الأخويـة الوطيـدة 

•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يف مقر املكتب التنفيذي باأبراج 
الإمارات ظهر اأم�س بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي ..�شاحب 

ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري ���ش��ل��م��ان ب��ن ح��م��د اآل خليفة 
البحرين  مملكة  يف  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 
ال�شقيقة والوفد املرافق.. وقد نقل �شمو الأمري اإىل 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
حتيات اأخيه جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
جاللته  ومتنيات  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  ملك 

ل�شموه دوام ال�شحة وال�شعادة .    التفا�شيل )�س2(

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة ب�ضمان اأف�ضل امل�ضتويات املعي�ضية للمواطنني 
 حممد بن زايد يعتمد عددا من م�شاريع البنية 

التحتية يف اأبوظبي بكلفة 1.5 مليار درهم 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  الفريق  ت��راأ���س   
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
اأبوظبي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة 
اأم�س الأربعاء اجتماع املجل�س التنفيذي الذي عقد يف 
ديوان �شمو ويل العهد. وا�شتعر�س املجل�س يف م�شتهل 

الدوائر  م��ن خمتلف  ال�����واردة  امل��و���ش��وع��ات  اج��ت��م��اع��ه 
اأن  ب�شرورة  ووج��ه  اأبوظبي  حلكومة  التابعة  واجلهات 
جرى  التي  تلك  �شواء  وال��رام��ج  اخلطط  كافة  تتكامل 
العمل عليها اأو تلك التي مازالت يف طور الإع��داد �شعيا 
اإىل حتقيق الهدف الأ�شمى للجهود املبذولة من خمتلف 
اجلهات مبا يخدم اأبناء الوطن على كافة ال�شعد املعي�شية 

والجتماعية والثقافية...       التفا�شيل )�س3(

الفجر........    04:17            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   06:58  
الع�صاء......   08:28

اعمدة الدخان تت�شاعد جراء الق�شف الهمجي للنظام على �شواحي حلب

 •• عوا�صم-وكاالت:
ال�شورية  املعار�شة  ق��وات  اأعلنت 
ال�شيطرة  ا�شتعادت  اأنها  امل�شلحة 
ب��ل��دة خ��رب��ة غ��زال��ة يف درعا  على 
وذل����ك ب��ع��د ���ش��اع��ات م���ن اإع����الن 
البلدة  اقتحام  النظامي  اجلي�س 
نا�شطون  وبث  عليها.  وال�شيطرة 
�شورا على الإنرنت تظهر اإعادة 

انت�شار قوات املعار�شة يف البلدة.
وك����ان اجل��ي�����س احل���ر ق��د �شيطر 
الطريق  ع��ل��ى  ���ش��ه��ري��ن  ل��ق��راب��ة 
ب��ني دم�شق ودرع���ا قرب  ال���دويل 

خربة غزالة.
الهيئة  اأف������ادت  ث��ان��ي��ة  م���ن ج��ه��ة 
ع�شرين  نحو  اأن  للثورة  العامة 
اأك����ر من  وج����رح  ق��ت��ل��وا  �شخ�شا 
�شقوط   ج����راء  اآخ���ري���ن  خم�شني 
ق��ذائ��ف ع��ل��ى م��در���ش��ة لالجئني 
والن�شاء  لالأطفال  ملجاأً  اُتخذت 
مبنطقة دير قانون بوادي بردي 

يف ريف دم�شق.
النظامية  ال����ق����وات  ن���ف���ذت  ك��م��ا 
ق�شفا عنيفا براجمات ال�شواريخ 
بريف  م���وح�������ش���ن  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى 
مع  بالتزامن  ال���زور  دي��ر  مدينة 
ق�شف �شاروخي عنيف على حي 

احلر ي�ضتعيد خربة غزالة وي�ضقط طائرة وبريطانيا نحو رفع حظر الأ�ضلحة 

املعار�شة ال�شورية توؤكد اأن اأي حل �شيا�شي يجب اأن يبداأ برحيل الأ�شد
•• القاهرة-ا ف ب:

امل�شرية  النق�س  حمكمة  اي���دت 
ال�شادرة  ال������راءة  اح���ك���ام  ام�����س 
امل�شري  ال��ن��ظ��ام  م�����ش��وؤويل  ع��ل��ى 
قتل  ق�شية  يف  املتهمني  ال�شابق 
اعالميا  امل��ع��روف��ة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
بعدما  اجل���م���ل  م���وق���ع���ة  ب���ا����ش���م 
ال��ن��ي��اب��ة يف احكام  رف�����ش��ت ط��ع��ن 
اف���اد م�شدر  ب��راءت��ه��م، ذل��ك كما 

ق�شائي.
وق�������ال امل���������ش����در ال���ق�������ش���ائ���ي ان 
حمكمة النق�س برئا�شة امل�شت�شار 
برف�س  ق�����ش��ت  اهلل  ع��ب��د  ح��ام��د 
الطعن املقدم من النيابة العامة 
حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  على 
جنايات القاهرة براءة 24 متهما 
مبوقعة  امل���ع���روف���ة  ال��ق�����ش��ي��ة  يف 
اجلمل يومي 2 و3 �شباط فراير 
ايدت  املحكمة  ان  وا�شاف   .2011

احلكم ال�شادر بالراءة.
وح�����ش��ل م��ع��ظ��م ���ش��ب��اط واف����راد 
بقتل  امل����ت����ه����م����ني  ال�����������ش�����رط�����ة 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن خ���الل ال��ث��ورة على 
ب��ال��راءة يف خمتلف مدن  احكام 

البالد.
بالراءة  الح���ك���ام  ت��ل��ك  وت�����ش��ع 

الرئي�س امل�شري يف ماأزق حقيقي 
خ��ا���ش��ة ب��ع��دم��ا ت��ع��ه��د اك����ر من 
م���رة مب��ح��ا���ش��ب��ة امل�����ش��وؤول��ني عن 
قتل املتظاهرين وا�شتعادة حقوق 

�شهداء الثورة.
ع��دة اطر  اعلنت  اآخ��ر  من جانب 
رف�شها  م�شريني  مثقفني  ت�شم 
وزيرا  ال��ع��زي��ز  عبد  ع��الء  تعيني 
التعديل  ب��ع��د  امل�����ش��ري��ة  للثقافة 
رئي�س  اع���ل���ن���ه  ال������ذي  ال���������وزاري 

الوزراء امل�شري ه�شام قنديل .
وا���ش��در ع���دد م��ن ك��ب��ار املثقفني 
ب���ي���ان���ا اع���ل���ن���وا فيه  امل�������ش���ري���ني 

تابعت  ال��ث��ق��اف��ي��ة  "احلركة  ان 
يف  الدميقراطية  غري  الطريقة 
الثقافة  وزارة  يتوىل  من  اختيار 
واحلفاظ  الب���داع  ع��ن  امل�شوؤولة 
الوطنية  الثقافة  مكت�شبات  على 
ب��ر���ش��ي��ح ا���ش��م��اء ل مت��ت��ل��ك اي 
كفاءة حقيقية للقيام بهذه املهمة 
ال��وط��ن��ي��ة ور���ش��ح��ت ف��ق��ط لنها 
تنتمي لالخوان امل�شلمني بغر�س 
ال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ى م����ق����درات م�شر 
رف�س  ال��ب��ي��ان  ال��ث��ق��اف��ي��ة.واك��د 
الدولة  اخ��ون��ة  �شيا�شة  املثقفني 

التي يتبعها حزب العدالة.

ال�شيخ يا�شني باملدينة.
�شباح  م����ن  م���ب���ك���رة  ����ش���اع���ة  ويف 
ام�س الأربعاء اإن مقاتلي اجلي�س 
اأ���ش��ق��ط��وا طائرة  ال�����ش��وري احل���ر 
منغ  مطار  ق��رب  للنظام  مقاتلة 
الع�شكري بحلب والذي يحاولون 
ا���ش��ت��ك��م��ال ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه منذ 

اأيام.
هذا واأ�شبحت معظم اأر�س مطار 
منغ حتت �شيطرة الثوار، ومل يبق 
للنظام اإل مبنى القيادة والبوابة 

الرئي�شية، موؤكدا.

الوطني  الئتالف  اعلن  �شيا�شيا 
لقوى املعار�شة والثورة ال�شورية 
�شيا�شي  ح����ل  اي  ان  الرب�����ع�����اء 
ل��ل��ن��زاع امل�����ش��ت��م��ر يف ���ش��وري��ا منذ 
الرئي�س  برحيل  ي��ب��داأ  �شهرا   26
ب�������ش���ار ال������ش�����د، يف رف���������س غري 
والوليات  رو�شيا  لدعوة  مبا�شر 
الطرفني  بني  ح��وار  اىل  املتحدة 
على  للنزاع  حدا  ي�شع  املتقاتلني 

ا�شا�س اتفاق جنيف.
وقال الئتالف يف بيان انه يرحب 
تدعو  التي  الدولية  اجلهود  بكل 

تطلعات  ي��ح��ق��ق  ���ش��ي��ا���ش��ي  حل���ل 
دولة  يف  واآماله  ال�شوري  ال�شعب 
دميقراطية على ان يبداأ برحيل 

ب�شار الأ�شد واركان نظامه.
الئتالف  يذكر  البيان  وا���ش��اف 
باأن النظام الأ�شدي اأ�شقط جميع 
التي مت تقدميها حلل  امل��ب��ادرات 
الأزمة، وا�شتمر يف و�شع الع�شي 
جلنة  اأو  ات���ف���اق  اأي  ع��ج��الت  يف 
اأمم���ي خالل  اأو  ع��رب��ي  ف��ري��ق  اأو 
���ش��ن��ت��ني، �شفك  ي���زي���د ع���ل���ى  م����ا 
الآلف  ع�����ش��رات  دم���اء  خاللهما 
من الأب��ري��اء و�شجن ما زاد على 
م��ئ��ت��ي األ�����ف م���ن ال�������ش���وري���ني يف 
اكر  وهجر  الرهيبة  معتقالته 
من خم�شة ماليني �شوري.دوليا 
اأن  الربعاء  اأم�س  وثيقة  اأظهرت 
جديدا  م�شعى  اأطلقت  بريطانيا 
الوروب���ي  ال�شلحة  حظر  ل��رف��ع 
عن املقاتلني ال�شوريني قائلة ان 
املعتدلة  املعار�شة  �شيدعم  ذل��ك 
وي�������ش���م���ن ل����الحت����اد الوروب��������ي 
اي  مع  مبرونة  التعامل  امكانية 
الحتاد  ك��ي��م��اوي.وم��ازال  هجوم 
حيال  ب�شدة  منق�شما  الوروب����ي 
مل�شاعدة  ال�شلحة  حظر  تخفيف 

مقاتلي املعار�شة ال�شورية.

باليورانيوم  ملوثه  مواقع   8  
الــــعــــراق يف  املـــنـــ�ـــشـــب 

 •• بغداد-وام:

التلوث  ق��ي��ا���س  وح�����دة  اع��ل��ن��ت   
كلية  يف  وال���ب���ي���ئ���ي  ال����ش���ع���اع���ي 
بالعراق  ق��ار  ذي  بجامعة  العلوم 
اأم�س عن وج��ود 8 مواقع ملوثة 
من  عدد  يف  املن�شب  باليورانيوم 
رئي�س  وق����ال   . امل��ح��اف��ظ��ة  م����دن 
وحدة  ان  ما�شي   جبار  ال��وح��دة 
قيا�س التلوث ال�شعاعي والبيئي 
امللوثة  لالماكن  خرائط  متتلك 
الفريق  ان  وا�شعاعيا مبينا  بيئيا 
ال������ذي ي��ع��م��ل يف ه�����ذه ال���وح���دة 
ت��اأك��د انها ملوثة  ح��دد 8 م��واق��ع 

باليورانيوم املن�شب. 

مقتل 3 طيارين مينيني بهجوم
•• �صنعاء-ا.ف.ب:

اغتال م�شلحان جمهولن ثالثة 
مينيني  ع�������ش���ك���ري���ني  ط����ي����اري����ن 
بالقرب من قاعدة العند اجلوية 
الواقعة يف حمافظة حلج جنوبي 
وهم  الثالثة،  اليمن.والطيارين 
امل��درب��ني برتبة عقيد،  ك��ب��ار  م��ن 
القاعدة  اإىل  طريقهم  يف  ك��ان��وا 
اجلوية من مقر اإقامتهم عندما 
ي�شتقالن  م�شلحان  اع��ر���ش��ه��م 
�شمال احلوقة قبل  نارية  دراج��ة 

اأن يطلقا النار عليهم.

مثقفو م�ضر يرف�ضون )اإخوانيًا( وزيرا للثقافة 

حمكمة النق�ص توؤيد براءة متهمي موقعة اجلمل
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الإحتالل يفرج عن مفتي القد�س
ا�شرائيل ت�شعى لتمكني 

اليهود من ال�شالة يف الأق�شى
•• القد�س املحتلة-ا.ف.ب:

اطلقت �شرطة الحتالل ال�شرائيلية ام�س �شراح مفتي القد�س والرا�شي 
الفل�شطينية حممد ح�شني بعد توقيفه لعدة �شاعات للتحقيق معه .

وقال ميكي روزنفيلد لوكالة فران�س بر�س اطلق �شراح املفتي بعد ا�شتجوابه 
�شت �شاعات حول الحداث الثالثاء يف امل�شجد الق�شى وحول ت�شريحاته 

الخرية.وا�شاف مل تتم ادانته دون الدلء مبزيد من التفا�شيل.
ال�����ش��ب��اح ل�شتجوابه  امل��ف��ت��ي ح�شني يف  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  واوق��ف��ت 
امل�شجد  ب��اح��ة  يف  ج��رت  ا���ش��ط��راب��ات  و�شفتها  فيما  ب�شلوعه  لال�شتباه 
ال�شاد�شة  ب��ال��ذك��رى  لالحتفال  ال��ع��ري��ة  ال��دول��ة  ت�شتعد  ينما  الق�����ش��ى 
املتوقع  من  حيث   1967 عام  ال�شرقية  القد�س  و�شم  لحتالل  والربعني 

خروج مظاهرات ا�شرائيلية يف املدينة.
ال���وزارة  ان  ال�شرائيلية  الدي���ان  وزارة  م��دي��ر  اع��ل��ن  ذات���ه  ال�شعيد  على 
�شت�شعى اىل تعديل قانون ال�شماح للم�شلني اليهود بال�شالة يف امل�شجد 

الق�شى يف القد�س ال�شرقية املحتلة.
وقال احلنان غالت يف جلنة برملانية �شخرت لدرا�شة هذه املو�شوع بح�شور 
ممثلني عن وزارات خمتلفة نريد ان يتمكن اليهود الذين يريدون ال�شالة 

يف املوقع من ذلك.
وقال مو�شيه فيغلني وهو ع�شو متطرف من حزب الليكود الذي يتزعمه 
حق  من  لي�س  ان��ه  بحقيقة  نقبل  كيف  نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 

اليهود ال�شالة يف املكان الكر قد�شية بالن�شبة لهم على حد زعمه.
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حممد بن را�ضد ي�ضتقبل �ضلمان بن حمد اآل خليفة بح�ضور مكتوم بن حممد 

 نائب رئي�ص الدولة وويل عهد مملكة البحرين يبحثان تعزيز العالقات الأخوية الوطيدة  
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف مقر 
الإمارات  باأبراج  التنفيذي  املكتب 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اأم�����س  ظهر 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 

مملكة البحرين ال�شقيقة ومتنيات 
ال�شحة  دوام  ل�����ش��م��وه  ج���الل���ت���ه 
ال�شمو  . وتبادل �شاحب  وال�شعادة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و�شمو ويل عهد 
البحرين احلديث حول العالقات 
الأخ���وي���ة ال��وط��ي��دة ال��ق��ائ��م��ة بني 
ال�شقيقني  وال�شعبني  ال��ق��ي��ادت��ني 
ال�شمو  �شاحب   . التاريخ  مر  على 

الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
ملجموعة طريان الإمارات ومعايل 
وزير  ال���ق���رق���اوي  اهلل  ب���ن  حم��م��د 
ال������وزراء ومعايل  ����ش���وؤون جم��ل�����س 
مدير  ال�شيباين  اإب��راه��ي��م  حممد 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  داي���وان  ع��ام 
دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 
الت�شريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 

وال�شيافة بدبي . 

..�شاحب  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
بن  �شلمان  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�شمو 
نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 
القائد الأعلى يف مملكة البحرين 
وقد  امل���راف���ق..  وال��وف��د  ال�شقيقة 
�شاحب  اإىل  الأم������ري  ���ش��م��و  ن��ق��ل 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
امللك  جاللة  اأخ��ي��ه  حتيات  مكتوم 
ملك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  ح��م��د 

اآل  بن حمد  �شلمان  الأم��ري  امللكي 
احل�شاري  بالتطور  اأ���ش��اد  خليفة 
ال��ن��وع��ي ال����ذي ت�����ش��ه��ده الإم�����ارات 
ول���ش��ي��م��ا دب����ي ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز كما 
يف  دوم��ا  باملتجددة  �شموه  و�شفها 
الجتماعية  احل��ي��اة  مناحي  �شتى 
والإن�شانية  والعمرانية  والثقافية 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر   .
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 

الهالل الأحمر يقدم م�شاعدات اإن�شانية للمت�شررين من حريق بناية �شارع املطار يف اأبوظبي
حت���رك م��وظ��ف��و وم��ت��ط��وع��و ف���رع ال���ه���الل يف اأب��وظ��ب��ي فعال 
ل��ل��وق��وف بجانب امل��ت��اأث��ري��ن م��ن احل��ري��ق وت��ق��دمي ي��د العون 
اأبوظبي  �شرطة  م��ع  والتن�شيق  وموا�شاتهم  لهم  وامل�����ش��اع��دة 
وال���دف���اع امل����دين واجل���ه���ات ال��ر���ش��م��ي��ة الأخ�����رى ل��ل��وق��وف مع 
�شب  حريق  وك��ان   . معاناتهم  من  والتخفيف  البناية  �شاكني 
طوابق  ت�شعة  م��ن  تتكون  بناية  يف  �شكنية  �شقة  يف  اأم�����س  ي��وم 
تقع يف �شارع املطار يف اأبوظبي واأدى لوفاة ثالثة من ال�شكان 
واإ�شابة ثمانية اآخرين باإ�شابات ب�شيطة..وقد تواجد موظفو 
امل�شاعدات  كافة  لتقدمي  احلريق  مكان  يف  الفرع  ومتطوعو 
�شكن  لأماكن  ونقلهم  واأطفالهم  املت�شررة  لالأ�شر  ال�شرورية 

اآمنة وفرها لهم الهالل الأحمر يف اأبوظبي .

قال ال�شيد حممد �شعيد الرميثي مدير فرع الهالل الأحمر 
يف اأبوظبي اأن حادثة احلريق وما اأ�شفر عنه من اأ�شرار مادية 
الهالل  قيام  ا�شتدعت  البناية  �شكان  من  عدد  ووف��اة  ونف�شية 
املت�شررة  الأ�شر  بجانب  والوقوف  ال�شريع  بالتدخل  الأحمر 
ال�شرورية  املتطلبات  وت��وف��ري  ميكن  م��ا  باأ�شرع  وم�شاعدتها 
لهم واملتابعة امل�شتمرة مع �شرطة ال�شعبية باأبوظبي من اأجل 
اأجل  معرفة املدة املطلوبة لإع��ادة �شيانة وتاأهيل البناية من 
اأن  الرميثي  واأك��د   . م�شاكنهم  اإىل  املت�شررين  ال�شكان  ع��ودة 
ال�شريع  للتدخل  ج��اه��زون  كافة  منت�شبيه  و  الأح��م��ر  الهالل 
اأن كوادر متطوعي الهالل الأحمر  يف مثل هذه احلالت كما 
وقد  احل��الت  هذه  مع  ال�شريع  للتعامل  موؤهلون  اأبوظبي  يف 

••  اأبوظبي-وام:

وت�شكني  ب���اإي���واء  قيامها  ع��ن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأع��ل��ن��ت   
اأم�س يف  ي��وم  �شب  ال��ذي  �شخ�شا ت�شرروا ج��راء احلريق   45
لوفاة  واأدى  اأبوظبي  مدينة  يف  املطار  ب�شارع  البنايات  اإح��دى 
ا�شتدعى  بالكامل مما  اأ�شخا�س وت�شرر ثالثة طوابق  ثالثة 
نائب  املن�شوري  مبارك  را�شد  ال�شيد  وق��ال  �شاكنيها.  مغادرة 
الأح��م��ر.. الهالل  يف  بالإنابة  املحلية  لل�شوؤون  العام  الأم��ني 
اإنه مت توجيه فرع الهالل يف اأبوظبي للتدخل ال�شريع واإيجاد 
ال�شكن واخلدمات الإيوائية لهوؤلء املت�شررين وتقدمي الدعم 
النف�شي للمتاأثرين من احلريق والأ�شر املت�شررة. من جانبه 

معهد دبي الق�شائي يطلق برنامج دبلوم التحقيق اجلمركي
••  دبي-وام:

 اأطلق معهد دبي الق�شائي موؤخرا برنامج دبلوم التحقيق اجلمركي لتاأهيل 20 متدربا من جمارك دبي 
من الناحيتني النظرية والعملية لتويل مهام التحقيق والتفتي�س اجلمركي بال�شكل الأمثل مبا ين�شجم 
اأ�شابيع حول   3 مع اأف�شل املمار�شات الدولية واملفاهيم احلديثة. ويتمحور الرنامج امل�شتمر على مدى 
منهجية متكاملة قائمة على تزويد املتدربني باملعلومات الأ�شا�شية املتعلقة مبفهوم العمل اجلمركي ومدى 
ارتباطه باأمن الوطن وحماية القت�شاد والأهمية ال�شراتيجية والأبعاد القانونية لل�شبطية الق�شائية 
التزييف  وق�شايا  اجلمركية  اجلرمية  م�شرح  مع  للتعامل  املثلى  ال�شلوكية  الجتاهات  تعزيز  عن  ف�شال 
والتزوير واملهارات الالزمة لتنفيذ م�شوؤولياتهم مبا ين�شجم مع اأعلى م�شتويات اجلودة والتميز واأحدث 
ح�شني  جمال  الدكتور  القا�شي  واأ�شار  والعاملية.  والإقليمية  املحلية  امل�شتويات  على  احلا�شلة  امل�شتجدات 
ال�شميطي مدير عام معهد دبي الق�شائي اإىل اأن اإطالق برنامج دبلوم التحقيق اجلمركي ميثل نقلة نوعية 
على م�شتوى ال�شتثمار يف العن�شر الب�شري باعتباره قاعدة متينة لبناء جيل من الكوادر الوطنية املوؤهلة 

رئي�س الدولة ي�ضتقبل ويل عهد البحرين بح�ضور حممد بن زايد

خليفة :الإمارات حري�شة على تنمية و تعزيز ا�شتقرار مملكة البحرين ال�شقيقة
••  العني-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
بح�شور   .. اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
 .. اأم�����س  ظ��ه��ر  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
ويل  خليفة  اآل  حمد  ب��ن  �شلمان 
العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء يف 
الذي  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 
ي���زور ال��ب��الد ح��ال��ي��ا .. وذل���ك يف 
العني.  مدينة  يف  الرو�شة  ق�شر 
ونقل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شاحب  اإىل  ح��م��د  ب���ن  ���ش��ل��م��ان 
ال����دول����ة حتيات  ال�����ش��م��و رئ��ي�����س 
اأخيه �شاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 
امللكي  ال�شمو  و�شاحب  البحرين 
الأم������ري خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ش��ل��م��ان اآل 
البحرين.  وزراء  رئي�س  خليفة 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
الثاين  بلده  ب��زي��ارة  �شعادته  ع��ن 
ول���ق���اء �شاحب  الإم�������ارات  دول����ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل .. معربا عن �شكره وتقديره 
واعتزازه مبواقف الدولة ودعمها 
مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن امل�����ش��ت��م��ر يف 
مبا  وتنميتها  ا�شتقرارها  حتقيق 
يعود باخلري على اململكة و�شعبها. 
كما اأعرب ويل عهد البحرين عن 
اعتزازه بالنمو و التطور اللذين 
ت�شهدهما العالقات الأخوية بني 
بالده..م�شريا  و  الإم����ارات  دول��ة 
�شموه اإىل اأن ما مل�شه خالل لقائه 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
جتاه  �شادقة  اأخوية  م�شاعر  من 
وقيادتها  و���ش��ع��ب��ه��ا  ال���ب���ح���ري���ن 
ي�����ش��ك��ل من���وذج���ا ل��ل��ع��الق��ات بني 
ل����دول  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول 
اخلليج العربية والعمل اخلليجي 
ال�شمو  �شاحب  وحمل  امل�شرك. 
رئي�س الدولة ويل عهد البحرين 
اجلاللة  �شاحب  لأخ��ي��ه  حتياته 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 
خليفة  الأم���ري  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
خليفة..متمنيا  اآل  ���ش��ل��م��ان  ب��ن 
وال�شعادة  ال�����ش��ح��ة  ل�����ش��م��وه��م��ا 
ول�شعب مملكة البحرين ال�شقيق 
ح�شر  وال����رق����ي.  ال���ت���ق���دم  دوام 
بن  طحنون  ال�شيخ  اللقاء..�شمو 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
ال�شيخ  �شمو  و  ال�شرقية  املنطقة 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
ال�شيخ  �شمو  و  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 

ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان 
بن  ه��زاع  ال�شيخ  و  الدولة  رئي�س 
نهيان  اآل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون 
وك���ي���ل دي������وان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
اأحمد  ومعايل  ال�شرقية  املنطقة 
جمعة الزعابي نائب وزير �شوؤون 
ال�شيوخ  م����ن  وع������دد  ال���رئ���ا����ش���ة 
امل�������ش���وؤول���ني. ك��م��ا ح�شر  وك���ب���ار 
البحريني.. اجل��ان��ب  م��ن  اللقاء 
عي�شى  ب��ن  حممد  ال�شيخ  معايل 
ال�شوؤون  م�����ش��ت�����ش��ار  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
بديوان  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
ال�شيخ  ومعايل  العهد  ويل  �شمو 

خليفة بن دعيج اآل خليفة رئي�س 
ومعايل  العهد  ويل  �شمو  دي���وان 
ال�شيخ اأحمد بن خليفة اآل خليفة 
م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ويل 
ال�����ش��ي��خ عبداهلل  ال��ع��ه��د و���ش��ع��ادة 
خليفة  اآل  حممد  ب��ن  عي�شى  ب��ن 
ويل  ل�شمو  اخل��ا���س  ال�����ش��ك��رت��ري 
بن  �شلمان  ال�شيخ  و�شعادة  العهد 
خليفة اآل خليفة مدير عام مكتب 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
�شعادة حممد  و  ال�شفري  ال���وزراء 
ب���ن ح��م��د ���ش��ق��ر امل����ع����اودة �شفري 

مملكة البحرين لدى الدولة. 

ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
بني  املتميزة  الأخ��وي��ة  العالقات 
التن�شيق  و  ال�شقيقني  البلدين 
يف  بينهما  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون  و 
باخلري  يعود  كافة مب��ا  امل��ج��الت 
وذلك  ال�شقيقني  �شعبيهما  على 
التعاون  اإط��ار م�شرية جمل�س  يف 

اإ�شافة  العربية..  اخلليج  ل��دول 
ب�شاأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  اإىل 
جم��م��ل الأح��������داث وال���ت���ط���ورات 
الراهنة على ال�شاحتني الإقليمية 
والدولية والق�شايا ذات الهتمام 
ال�شمو  �شاحب  واأك���د  امل�����ش��رك. 
اللقاء  خ�����الل  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 

حر�س دولة الإمارات على تنمية 
و تعزيز ا�شتقرار مملكة البحرين 
ال�شقيقة .. معربا �شموه عن اأمله 
من  م���زي���دا  امل��م��ل��ك��ة  ت�����ش��ه��د  اأن 
ال��ت��ق��دم والزده�������ار وال���رخ���اء يف 
ظل قيادتها احلكيمة. من جانبه 
امللكي  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأع�������رب 

موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال الن�شانية توا�شل 
توزيع م�شاعداتها الغذائية يف حمافظة �شنعاء

••  �صنعاء-وام:

 بداأ فريق موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الن�شانية اأم�س املرحلة 
ال�شاد�شة من توزيع امل�شاعدات الغذائية على ال�شعب اليمني ال�شقيق. وتاأتي 
هذه امل�شاعدات من جانب املوؤ�ش�شة تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
500 مليون  الدولة حفظه اهلل باعتماد  اآل نهيان رئي�س  خليفة بن زايد 
درهم لتوزيع مواد غذائية متنوعة يف جميع مناطق اليمن وذلك انطالقا 
من م�شاعر �شموه الأخوية جتاه ال�شعب اليمني ال�شقيق وحر�س �شموه على 
تخفيف معاناته احلياتية وتوفري احتياجاته الأ�شا�شية من املواد الغذائية 
مبا يوؤمن له الأمن وال�شتقرار والرخاء. وتقوم موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
ال نهيان لالعمال الن�شانية بتقدمي هذه امل�شاعدات مبا�شرة اإىل ال�شعب 
اليمني وفق برنامج ان�شاين يتم من خالله اإقامة منافذ للتوزيع يف خمتلف 
�شرائح  ع��دد من  اأك��ر  اإىل  وق��ت  اأ�شرع  ل�شمان و�شولها يف  اليمن  مناطق 
الإمارات  دولة  اإط��ار حر�س  امل�شاعدات يف  تاأتي هذه  اليمني. كما  املجتمع 
اليمن  يف  لالأ�شقاء  وامل�شاندة  الدعم  اأ�شكال  خمتلف  تقدمي  على  ال��دائ��م 
والبلدين  ال�شعبني  بني  تربط  التي  الوطيدة  الأخوية  للعالقات  جت�شيدا 
نهيان لالعمال  اآل  زاي��د  بن  رئي�س وفد موؤ�ش�شة خليفة  وق��ال  ال�شقيقني. 
الن�شانية يف اليمن ان م�شاعدات اليوم خ�ش�شت ملحافظة �شنعاء وت�شمل 
مديريات خولن وبالد الرو�س م�شريا اىل ان توزيع امل�شاعدات يتم من قبل 
فريق املوؤ�ش�شة بالتعاون مع �شفارة دولة المارات يف �شنعاء واجلهات املعنية 
يف احلكومة اليمنية. واو�شح ان املرحلة احلالية من عمل املوؤ�ش�شة تت�شمن 
توزيع مواد غذائية حتتوي على الرز وال�شكر والدقيق والزيت وهي من 
املواد الغذائية الرئي�شية لل�شعب اليمني ل�شد حاجاته ل�شيما مع اقراب 
�شهر رم�شان املبارك. ويتم توزيع امل�شاعدات ب�شكل مبا�شر على امل�شتحقني 
حيث يقوم فريق املوؤ�ش�شة بالتدقيق على كوبونات امل�شاعدات وفق البطاقة 
ال�شخ�شية للم�شتفيد حتى يكون التوزيع عادل.. وي�شتهدف فريق املوؤ�ش�شة 
جميع احلالت الإن�شانية املحتاجة بالتعاون مع ال�شلطة املحلية يف مناطق 
مما  امل�شاعدات  بهذه  �شعادتهم  عن  اليمني  ال�شعب  ابناء  واأع��رب  التوزيع. 
ي��وؤك��د ح��ر���س دول����ة الإم������ارات ع��ل��ى تخفيف م��ع��ان��ات��ه��م ج����راء ظروفهم 
ال�شعبة.. وتوجه عدد من ابناء مديرية خولن بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو 
رئي�س الدولة حفظه اهلل على تقدمي هذه امل�شاعدات اىل ال�شعب اليمني. 
امل�شاعدات  ا�شتفادوا اليوم من  ابناء مديرية خولن الذين  وقال عدد من 
الماراتية اأن هذه امل�شاعدات جاءت يف وقت هم يف حاجة ما�شة لها خا�شة 
وان �شهر رم�شان على البواب. واأكد هوؤلء اأن املواقف الن�شانية ل�شاحب 
لي�شت  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
مل�شرية  ا�شتمرار  وه��ي  اليمني  ال�شعب  م�شاندة  يف  الإم����ارات  على  غريبة 
والتي  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  عطاء 
ت�شمل خمتلف دول العامل. يذكر ان املراحل ال�شابقة من مكرمة �شاحب 
لتوزيع  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
مواد غذائية متنوعة يف جميع مناطق اليمن �شملت حمافظات عدن وامانة 
 130 وا�شتفاد منها حوايل  و�شقطرى  اأبني واحلديدة  ونازحي  العا�شمة 
األف اأ�شرة منها 50 األفا يف حمافظة عدن و50 األفا يف احلديدة وع�شرة 

اآلف اأ�شرة يف اأمانة العا�شمة و20 األف اأ�شرة يف جزيرة �شقطرى.

ح�ضر اجلل�ضة الفتتاحية   

حممد بن را�شد يرعى املوؤمتر الدويل الثاين للغة العربية تاأكيدا حلر�شه الكبري على حماية اللغة العربية ومتكينها 
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��ر   
نائب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل اأم�س 
للموؤمتر  الف���ت���ت���اح���ي���ة  اجل��ل�����ش��ة 
العربية الذي  الثاين للغة  الدويل 
يقام حتت رعاية �شموه على مدى 
ثالثة ايام وينظمه املجل�س الدويل 
للغة العربية بالتعاون مع منظمة 
لدول  الربية  ومكتب  اليون�شكو 
اجلامعات  واحت��اد  العربية  اخلليج 
م����ع مكتب  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ع���رب���ي���ة 
افتتح  ال��������وزراء.  رئ���ا����ش���ة جم��ل�����س 
امل���وؤمت���ر ال����ذي ي�����ش��ارك ف��ي��ه نحو 
وعربية  اإم���ارت���ي���ة  �شخ�شية  ال���ف 
وا���ش��الم��ي��ة واج��ن��ب��ي��ة م��ن �شبعني 
معايل  عربية  وغ��ري  عربية  دول���ة 
ال�����ش��ي��خ ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال 
كلمته  م�شتهال  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
نائب  ال�شمو  ب�شاحب  بالرحيب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح���اك���م دب�����ي و����ش���ي���وف الم�������ارات 
الكرمية  رع��اي��ت��ه  ل�شموه  و���ش��اك��را 
الذي  الدويل  العربي  امللتقى  لهذا 

الإ����ش���الم���ي احل��ن��ي��ف وم����ن تراث 
العريق  العربي  وتاريخها  دولتنا 
وت�����ش��ري��ع��ات��ه��ا ومن  ود����ش���ت���وره���ا 
والقت�شادي  الإج��ت��م��اع��ي  واق��ع��ن��ا 
واملفتوحة  املمتدة  عالقاتنا  وم��ن 
وثقافاته.  العامل  دول  جميع  على 
اللغة  ال�����دويل  للمجل�س  ك���ان  ث���م 
الدكتور  واأل��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
املن�شق  ب���ن م��و���ش��ى  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي 
لغتنا  و�شف  ال��ذي  للمجل�س  العام 
لأنها  اجل��الل��ة  ب�شاحبة  العربية 
لغة كونية ا�شطحبت باإدارة ربانية 
الر�شالة  حل��م��ل  اإل���ه���ي���ة  وع���ن���اي���ة 
املخلوقات  لكافة  امللقاة  ال�شماوية 
الدويل  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  واأ����ش���ار   .
امللتقى  �شيطرح على  العربية  للغة 
ومعاجلة  للمناق�شة  م�����ش��روع��ني 
و�شع اللغة العربية الأول عبارة عن 
قانون اللغة ليكون مرجعا ومعينا 
وامل�شرعني  ال��ق��رار  و�شناع  للقادة 
جميع  يف  وامل�شوؤولني  والقانونيني 
يف  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
الوطن العربي والعامل الإ�شالمي. 
املوؤ�ش�شة  م�شروع  فهو  ال��ث��اين  اأم���ا 
والرجمة.  ل��ل��ت��ع��ري��ب  ال��ع��رب��ي��ة 
للمجل�س  ال���ع���ام  امل��ن�����ش��ق  وخ���اط���ب 
�شاحب  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��غ��ة  ال�������دويل 

باجلنوب هنا يجتمع العامل مبدنه 
احل�شارت  جتتمع  هنا  ومنتجاته 
والفر�شان  ال�������ش���ع���راء  وي����ت����ق����ارع 
وال�������ش���ن���اع وامل�����ه�����رة وال���ف���ن���ان���ون 
وامل�شتثمرون.  ح�شر  واملخرعون 
جل�شة املوؤمتر الذي �شيناق�س نحو 
350 بحثا يف ثالثة و�شتني جل�شة 
تعقد على مدى ثالثة اأيام يف فندق 
الب�شتان روتانا بدبي معايل حممد 
الوطني  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأحمد 
حمدان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  الحت���ادي 
التعليم  وزير  نهيان  اآل  بن مبارك 
ومعايل  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
ال������وزراء ومعايل  ����ش���وؤون جم��ل�����س 
القطامي  عبيد  حممد  ب��ن  حميد 
و�شعادة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزي����ر 
جمعة  مركز  رئي�س  امل��اج��د  جمعة 
الغفار  عبد  و�شعادة  الثقايف  املاجد 
ح�����ش��ني رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
اإبراهيم  و�شعادة  الإن�شان  حلقوق 
اأبو ملحة م�شت�شار �شاحب  حممد 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
مكتوم لل�شوؤون الثقافية والإن�شانية 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
القيادات  م���ن  ح�����ش��د  ج���ان���ب  اإىل 

من  العربية  اللغة  بحماية  يعنى 
خم���اط���ر اله����م����ال وال��ن�����ش��ي��ان يف 
خ�شم العوملة التي ت�شهدها معظم 
العربية  ال��دول  العامل خا�شة  دول 
الثقافة  وزي�����ر  م���ع���ايل  واع���ت���ر   .
رعاية  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال مكتوم وح�شوره اجلل�شة  را�شد 
العلمي  التجمع  لهذا  الفتتاحية 
�شموه  قناعة  يج�شد  اإمن��ا  الثقايف 
اللغة  الكبري على حماية  وحر�شه 
مكانتها  وتاأكيد  ومتكينها  العربية 
املجتمع.  ونه�شة  ال��ف��رد  ح��ي��اة  يف 
وتوجه بال�شكر اإىل �شموه لطالقه 
اللغة  ميثاق  م��ب��ادرة  املا�شي  العام 
كا�شراتيجية  دبي  العربية هنا يف 
ا�شراتيجيات  من  ووا�شحة  ثابته 
بالغتنا  اخل��ا���ش��ة  الم������ارات  دول����ة 
مكانتها  وتعزيز  اخل��ال��دة  العربية 
واأ�شار  ال��ع��امل.  لغات  بني  الرفيعة 
م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
ان  اإىل  كلمته  �شياق  يف  نهيان  ال 
دولتنا تويل اأهمية ق�شوى خا�شة 
العربية  ل��ل��غ��ة  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ونافذة  وا���ش��ح��ة  �شيا�شات  ول��دي��ن��ا 
ا�ش�س  ت��ق��وم ع��ل��ى  ال�������ش���اأن  يف ه����ذا 
ديننا  م��ن  منابعها  ت�شتمد  متينة 

اأيها  بالقول  امل��وؤمت��ر  راع��ي  ال�شمو 
اأيها  ال�����ش��ي��خ وال�����ش��اع��ر وال��ف��ار���س 
تقاطرنا  ل��ق��د   .. ال���ب���اين  احل���اك���م 
اإىل دولة الإمارات لنقيم موؤمترنا 
وروؤو�شنا  اأع��ن��اق��ن��ا  راف��ع��ني  دب��ي  يف 
مبا حققتم من اإجن��ازات لالإن�شان 
وجيزة  ف��رة  يف  العربي  وال��ت��اري��خ 
قرون  يف  تنجزها  اأن  اأمم  ع��ج��زت 
ال�شمو..  �شاحب  يا  اإليكم  نهفو   ..
والنظرة  الثاقبة  ال��روؤي��ة  �شاحب 
ال�شجاعة  وال�����ق�����رارات  ال�����ش��ائ��ب��ة 
وامل��ب��ادرات اخلالقة يف كل املحافل 
اللغة  خ���دم���ة  وم���ن���ه���ا  وامل����ي����ادي����ن 
ل��ن��ت��ح��ال��ف ونقف  اأت��ي��ن��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
وننفذ  ج���ه���ودك���م  ون����وؤي����د  م��ع��ك��م 
ت��وج��ي��ه��ات��ك��م ون����راب����ط م��ع��ك��م يف 
خندق واحد خندق البناء والإعمار 
ال�����ش��ام��ل��ة ح��ي��ث تكون  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الإن�شان  املعارك احلقيقية خلدمة 
ال��ع��رب��ي وت���ط���وره وت��ق��دم��ه ورفع 
امل�شقة عن كاهله. واأ�شاف املتحدث  
نعم نحن هنا يف دبي حيث جتتمع 
ق���رط���ب���ة وا����ش���ب���ي���ل���ي���ة وغ���رن���اط���ه 
م���ن حوا�شر  وغ���ريه���ا  واحل���م���راء 
ما�شينا املجيد بل انكم يا �شاحب 
ال�شمو اأتيتم بالعامل كله هنا حيث 
وال�شمال  ب��ال��غ��رب  ال�����ش��رق  يلتقي 

والإعالمية.  والثقافية  التعليمية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ختام  يف  اأع�����رب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
اللقاء  ب��ه��ذا  �شعادته  ع��ن  اجلل�شة 
لبحث  املخ�ش�س  ال���دويل  العربي 
كل ما يت�شل بدعم وتطوير لغتنا 
ون�شر  ومتكينها  الأ�شيلة  العربية 
الوعي باأهميتها وقد�شيتها خا�شة 
ال�شباب  وطلبة  ال�شباب  اأو�شاط  يف 
واملدار�س . واأك��د �شموه جم��ددا اأن 
رم��ز عزتنا  وه��ي  لغتنا هي هويتنا 
العربية  وث��ق��اف��ت��ن��ا  وح�������ش���ارت���ن���ا 
العريقة علينا جميعا  والإ�شالمية 
اأو�شاط  يف  وننميها  نحرمها  اأن 
اأج��ي��ال��ن��ا احل��ا���ش��رة وال���واع���دة كي 
ال��ع��امل وتاجها  ل��غ��ات  اأم���رية  تظل 
لأن��ه��ا ل��غ��ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي الذي 
اأن��زل هدى للنا�س جميعا . وبارك 
�شموه جهود القائمني على املوؤمتر 
اللغة  وح���م���اي���ة  ل�������ش���ون  ال����ث����اين 
فيه  للم�شاركني  ومت��ن��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
وموؤلفني  وب���اح���ث���ني  خ�����راء  م���ن 
اأعمال  يف  التوفيق  ومتخ�ش�شني 
يعزز  ما  اإىل  والتو�شل  موؤمترهم 
لها  وي��ع��ي��د  ال��ع��رب��ي��ة  لغتنا  م��ك��ان��ة 
ح�شارات  يف  ودوره�������ا  اأجم����اده����ا 

العامل قدميها وحديثها . 
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�شندوق الزكاة ي�شرف 31 مليون درهم خالل اأربعة ا�شهر ل�شالح خم�شة اآلف و 381 م�شتحقا
••  اأبوظبي-وام:

 اعلن �شندوق الزكاة انه قام خالل الأربعة اأ�شهر الأوىل 
من العام اجلاري ب�شرف 31 مليون درهم ل�شالح خم�شة 
ال�شرعية  امل�����ش��ارف  خ��الل  م��ن  م�شتحقا   381 و  الف 
اأمني  املهريي  عقيدة  بن  عبداهلل  �شعادة  ذك��ر  و   . للزكاة 
بيان  ال��زك��اة يف  رئي�س جلنة �شرف  ال��زك��اة  ع��ام �شندوق 
�شحفي ا�شدره ال�شندوق اأم�س اأن ال�شندوق ي�شعى دائما 
للزكاة  امل�شتحقة  الفئات  من  جديدة  �شرائح  اإ�شافة  اإىل 
والرتقاء الدائم مب�شاريعه التي تنبع من م�شارف الزكاة 
ال�شرعية اإ�شافة اإىل �شرعة ال�شتجابة لل�شرف من خالل 

انتهاء  وال�شتف�شار  البحث  عملية  لت�شهيل  ملفه  ورق��م 
ل�شرعة  املالية  الإدارة  اإىل  ال�شرف  جلنة  ق��رار  بتحويل 
ي�شتطيع  كما  ال�شهر  نف�س  يف  امل��ال��ي��ة  املخ�ش�شات  رف��ع 
ال��ب��اح��ث م���ن خ����الل ال���رن���ام���ج اإج������راء ع��م��ل��ي��ة البحث 
الجتماعي املكتبي وترتيب البحث امليداين للباحث مما 
يوفر الوقت واملجهود. ووجه املهريي �شكره وتقديره اإىل 
املزكني الذين جعلوا من �شندوق الزكاة وجهتهم موؤكدا 
انه لول هذا الدعم ما توا�شلت النجاحات التي يقوم بها 
اأيديهم  ال�شندوق �شاكرا للمزكني �شعيهم الدائم لو�شع 
املراحم  املتالحم  ..املجتمع  لتحقيق  ال�شندوق  باأيدي 

وهو دليل ثقة نعتز بها. 

الرنامج الإلكروين اجلديد الذي مت ت�شميمه باأيدي 
اأبناء ال�شندوق لتكون دورة امللف بالكامل الكرونيا مما 
اأ�شهم يف اإجن���از اأك���ر ق��در م��ن امل��ع��ام��الت ويف اأق���ل وقت 
ممكن. واأ�شاد املهريي برنامج حما�شبة وم�شتحقي الزكاة 
الذي يعد من اأهم الرامج الإلكرونية الذي يهدف اإىل 
تي�شري عملية احت�شاب ودفع الزكاة وتنظيم العمل الإداري 
الرنامج موظف  ال�شندوق حيث ميكن  داخل  والزكوي 
ي�شجل  للحالة  الكروين  ملف  فتح  من  العمالء  خدمة 
فيه البيانات اخلا�شة باملتقدم وا�شتالم الأوراق الثبوتية 
ويتم  الرنامج  على  لها  املطلوبة وحفظ �شورة �شوئية 
بياناته  ت�شمل  للم�شتحق  الكرونية  بطاقة  ا�شتخراج 

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة ب�ضمان اأف�ضل امل�ضتويات املعي�ضية للمواطنني 

 حممد بن زايد يعتمد عددا من م�شاريع البنية التحتية يف اأبوظبي بتكلفة 1.5 مليار درهم 

وزارة العمل ت�شبط �شت من�شاآت ت�شتخدم 24 خمالفا و حتيلها اىل النيابة

طالبتان من تقنية ال�شارقة حت�شالن على �شهادة برنامج ال�شيخ حممد بن زايد للمنح الدرا�شية

الداخلية: طائرات عمودية جديدة تدخل اخلدمة يف جناح اجلو

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ت��راأ���س   
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
اأم�س  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
الأربعاء اجتماع املجل�س التنفيذي 
ال�����ذي ع��ق��د يف دي������وان ���ش��م��و ويل 
ال���ع���ه���د. وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س يف 
املو�شوعات  اج��ت��م��اع��ه  م�����ش��ت��ه��ل 
ال����������واردة م����ن خم��ت��ل��ف ال����دوائ����ر 
واجلهات التابعة حلكومة اأبوظبي 
كافة  تتكامل  اأن  ب�����ش��رورة  ووج���ه 
اخلطط والرامج �شواء تلك التي 
التي  تلك  اأو  عليها  العمل  ج��رى 
مازالت يف طور الإع��داد �شعيا اإىل 
للجهود  الأ���ش��م��ى  ال��ه��دف  حتقيق 
مبا  اجلهات  خمتلف  من  املبذولة 
ي���خ���دم اأب����ن����اء ال���وط���ن ع��ل��ى كافة 
والجتماعية  امل��ع��ي�����ش��ي��ة  ال�����ش��ع��د 
رفاهيتهم  وي�����ش��م��ن  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وي���واف���ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م و����ش���ول اإىل 
وريادتها  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا. وان�����ش��ج��ام��ا مع 
ه���ذه ال���روؤي���ة اأق����ر امل��ج��ل�����س عددا 
التحتية يف  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  م��ن 
بكلفة  الإم�������ارة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
وذلك  دره���م  مليار   1.5 ت��ت��ج��اوز 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وتوزعت 
امل�شاريع على اأعمال تطوير البنية 
التحتية يف مدينة خليفة اأ والبنية 
الوطاة  ���ش��ع��ب��ة  مل�����ش��روع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�����ش��ك��ن��ي وط����ري����ق م���دي���ن���ة زاي����د 
احلافالت  اإي����واء  وحم��ط��ة  غياثي 
كما  اأبوظبي  مدينة  يف  الرئي�شية 
امل�شاريع  من  ع��ددا  املجل�س  ناق�س 
ال�شياحي  ب���ال���ق���ط���اع  امل���ت���ع���ل���ق���ة 

ال��داخ��ل��ي��ة وبناء  ال�������ش���وارع  اإن������ارة 
���ش��ب��ك��ة مياه  الأر����ش���ف���ة وت��ط��وي��ر 
الأم����ط����ار واإن�������ش���اء حم��ط��ات �شخ 
وتخفي�س من�شوب املياه اجلوفية. 
وي���اأت���ي اع��ت��م��اد امل��خ�����ش�����س املايل 
ان�شجاما  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  لتنفيذ 
العديدة  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات  م��ع 
املختلفة  اجل���ه���ات  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
بتوجيهات من  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف 
لر�شيخ  وذل���ك  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
�شياحية  ك��وج��ه��ة  الإم������ارة  م��ك��ان��ة 
واقت�شادية عاملية تتمتع مبقومات 
توؤهلها لت�شدر قائمة املدن الأكر 
ج��اذب��ي��ة م��ن خ��الل ت��وف��ري البنية 
التحتية ذات املعايري العاملية والتي 
تلبي متطلبات التطور والتقدم يف 
املجل�س  واأق����ر  امل���ج���الت.  خمتلف 
البنية  اأع��م��ال  تر�شية  التنفيذي 
الوطاة”  “�شعبة  مل�شروع  التحتية 
مدينة  يف  ب  و  اأ  ب�شقيه  ال�شكني 
درهم  مليون   712 مببلغ  ال��ع��ني 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني  وت��ف��وي�����س 

اإب�����راز  اإىل  ال���رام���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
�شياحية  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
تكاليف  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د  ع��امل��ي��ة 
العقود املوقعة مع املتاحف العاملية 
لإقامة موؤ�ش�شات ثقافية يف جزيرة 
ال�شيخ  م��ت��ح��ف  وه���ي  ال�����ش��ع��دي��ات 
اللوفر  وم��ت��ح��ف  ال���وط���ن���ي  زاي�����د 
جوجنهامي  وم���ت���ح���ف  اأب���وظ���ب���ي 
�شنوات  للخم�س  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي 
وقد   .2017 ال��ع��ام  حتى  املقبلة 
و�شعت م�شاريع املتاحف العاملية يف 
اأبوظبي  اإم���ارة  ال�شعديات  جزيرة 
العاملية  الثقافية  اخل��ري��ط��ة  على 
لترز كوجهة مف�شلة ملحبي الفن 
والثقافة عالوة على كونها عن�شرا 
رئي�شيا ومكمال لل�شياحة يف اإمارة 
ت��ت��م��ت��ع مبقومات  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي 
�شياحية متميزة يف جمال الرفيه 
و���ش��ي��اح��ة الأع����م����ال وامل����وؤمت����رات. 
وك��ل��ف امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي دائ���رة 
ال��ن��ق��ل ب��ر���ش��ي��ة م�����ش��روع حمطة 
اإي�������واء احل����اف����الت ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 

امل��ت��ع��ام��ل��ني ك��م��ا اطلع  وخ���دم���ات 
املجل�س على �شري العمل يف برنامج  
اأبوظبي  حلكومة  ال�شري  املت�شوق 
والذي يهدف اإىل توفري معلومات 
اخلدمات  ع���ن  وواق���ع���ي���ة  دق��ي��ق��ة 
للمتعاملني  اجلهات  تقدمها  التي 
ووج����ه امل��ج��ل�����س ب�����ش��رورة تقدمي 
مب�شتويات  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
جودة عالية تواكب التطور الكبري 
الإم����ارة يف خمتلف  ت�شهده  ال���ذي 
اعتمد  و  وامل����ج����الت.  ال��ق��ط��اع��ات 
 396 م��ب��ل��غ  تخ�شي�س  امل��ج��ل�����س 
م�شاريع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  دره�����م  م��ل��ي��ون 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر 
ملواكبة  وذل���ك  اأ  خليفة  مدينة  يف 
النمو ال�شكاين يف املدينة والزيادة 
ال�شكنية  ال��ق�����ش��ائ��م  يف  ال���ك���ب���رية 
املكتملة وتقدمي م�شتوى عال من 
امل��دي��ن��ة من  ج���ودة احل��ي��اة ل�شكان 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  تطبيق  خ���الل 
الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
امل�شاريع  وت�شمل  البيئة.  وحماية 

اأف�شل  كافة الو�شائل التي ت�شمن 
للمواطنني  املعي�شية  امل�����ش��ت��وي��ات 
مت�شل  �شعيد  وعلى  وعائالتهم. 
ال��ت��ح��ت��ي��ة كلف  ال���ب���ن���ي���ة  ب���ق���ط���اع 
مع  بالتعاقد  النقل  دائ��رة  املجل�س 
امل���ق���اول ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع حتويل 
ط��ري��ق م��دي��ن��ة زاي����د غ��ي��اث��ي اإىل 
ط���ري���ق ب���اجت���اه���ني وب����ط����ول 80 
مليون  ر267   5 تبلغ  بتكلفة  كم 
درهم. ويتكون امل�شروع من حارتني 
على  جانبيني  وكتفني  مروريتني 
الإ�شاءة  واأع���م���ال  ال��ط��ري��ق  ط���ول 
با�شتخدام  احل���ال���ي���ة  ل�����ل�����دوارات 
ال�شم�شية.  ال��ط��اق��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حت�شني  يف  امل�������ش���روع  و���ش��ي�����ش��ه��م 
وتفادي  العامة  املرورية  ال�شالمة 
ح���وادث ت�����ش��ادم امل��رك��ب��ات ومتكني 
الغربية  املنطقة  يف  النقل  �شبكة 
من العمل بكفاءة وفعالية خلدمة 
والجتماعي  القت�شادي  القطاع 
يف امل��ن��ط��ق��ة. امل��ت��اح��ف ال��ع��امل��ي��ة يف 
جزيرة ال�شعديات ويف اإطار الروؤية 

من  املقدمة  العقود  كافة  باعتماد 
اإبرامها  قبل  العقاري  املطور  قبل 
مع �شركات ال�شت�شارات الهند�شية 
اإ�شراكها  �شيتم  ال��ت��ي  وامل���ق���اولت 
التحتية  البنية  اإجن���از  م��راح��ل  يف 
ل��ل��م�����ش��روع. وت��ت�����ش��م��ن الأع���م���ال 
 28 م��دى  على  تنفيذها  املخطط 
و�شبكات  والإن������ارة  ال��ط��رق  ���ش��ه��را 
الأمطار  ومياه  ال�شحي  ال�شرف 
والت�شالت  ال��ك��ه��رب��اء  واأع����م����ال 
الطرق  على  التجميلية  والأعمال 
الوطاة.  �شعبة  ملنطقة  الرئي�شية 
الوطاة  �شعبة  م�شروع  اأن  وي��ذك��ر 
ال�شكني يت�شمن بناء 1580 فيال 
وتعتر  ل��ل��م��واط��ن��ني.  خم�ش�شة 
املخ�ش�شة  الإ���ش��ك��ان��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
ل����ل����م����واط����ن����ني م������ن الأول�������وي�������ات 
املجل�س  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
لتاأمني  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

م���دي���ن���ة اأب����وظ����ب����ي ع���ل���ى امل����ق����اول 
وال�شت�شاري للبدء بتنفيذ امل�شروع 
الذي تبلغ تكلفته 8 ر175 مليون 
دره����م. وي��ت�����ش��م��ن امل�����ش��روع الذي 
اإن�شاء  اأ  خليفة  مدينة  يف  �شيقام 
احلافالت  لإي��واء  رئي�شية  حمطة 
اإ�شافة  ح��اف��ل��ة   480 ت�����ش��ت��وع��ب 
امل�شاندة  الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  اإىل 
امل��ب��ي��ت والتزود  ل��ه��ا م��ث��ل م��واق��ف 
لأعمال  ومبنى  والغ�شيل  بالوقود 
ال�شيانة املتكاملة والذي ي�شتوعب 
550 حافلة. وياأتي اإن�شاء املحطة 
وفعالية  ك���ف���اءة  زي������ادة  اإط������ار  يف 
ومواكبة  اجل��م��اع��ي  ال��ن��ق��ل  ن��ظ��ام 
ل�شبكة  امل�شتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 
�شيانة  ور�شة  وتوفري  العام  النقل 
م�شتوى  على  للمحافظة  متطورة 
م�شتوى  ورف�����ع  احل����اف����الت  اأداء 
جودة اخلدمة التي تقدمها عالوة 
ع��ل��ى اإن�����ش��اء م��راف��ق ن��ق��ل �شديقة 
املتبعة  اأعلى املعايري  للبيئة �شمن 

يف هذا املجال. 

••  دبى-وام:

من�شاآت  �شت  العمل  وزارة  �شبطت 
بينهم  م��ن  ع��ام��ال   24 ت�شتخدم 
حدثان مبا يخالف قانوين تنظيم 
واإقامة  و دخ���ول  ال��ع��م��ل  ع��الق��ات 
حملة  خ�����الل  وذل�������ك  الأج�����ان�����ب 
املا�شي  ال���ش��ب��وع  ن��ف��ذت  تفتي�شية 
بالتعاون مع �شرطة دبي و �شملت 
80 من�شاأة يف امارة دبي. و اأو�شح 
الوزارة  العوبد وكيل  �شعادة ماهر 
امل�شاعد ل�شوؤون التفتي�س  ان وزارة 
املخالفة  امل��ن�����ش��ات  اح��ال��ت  ال��ع��م��ل 
الالزم  العامة لتخاذ  النيابة  اىل 
حيالها و ذلك بالتوازي مع اتخاذ 
ال������وزارة اج������راءات اداري�����ة اخرى 
ت�شاريح  م��ن  ك��ح��رم��ان��ه��ا  بحقها 
�شعادته   اعتر  و  العمل اجلديدة. 

 2011 ال���ع���ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذ م��ط��ل��ع 
جمموعة �شروط ل�شدار ت�شريح 
القطاع  عمل الح��داث يف من�شاآت 
اخلا�س ممن امتوا �شن اخلام�شة 
الثامنة  �شن  يتجاوزا  ومل  ع�شرة 
ع�شرة من العمر حيث ت�شمل هذه 
ال�����ش��روط وج���ود م��واف��ق��ة كتابية 
الو�شاية على  او  الولية  له  ممن 
�شهادة  او  و���ش��ه��ادة ميالد  احل��دث 
بتقدير ال�شن �شادرة عن ال�شلطات 
الطبية الر�شمية املخت�شة واخرى 
لاللتحاق  الطبية  بلياقته  تفيد 
ي�شرط  كما  امل��ط��ل��وب.  العمل  يف 
ر�شمه  ال��ب��ال��غ  الت�شريح  ل���ش��دار 
للحدث  ي���ك���ون  ان  دره�����م   500
غ����ري امل�����واط�����ن ول�����ذوي�����ه اق���ام���ة 
امل��ف��ع��ول م��ث��ب��ت��ة يف جواز  ���ش��اري��ة 
املطلوب  العمل  يكون  وال  ال�شفر 

ك�شفت  م�شيفا  دب���ي  ���ش��رط��ة  م��ن 
احلملة التي جاءت يف اطار متابعة 
تنظيم عالقة عمل الح��داث عن 
العائدة  ال�شت  املن�شات  ا�شتخدام 
عامال   11 ا�شيويني  مل�شتثمرين 
ب�����ش��ورة خم��ال��ف��ة ل��ق��ان��ون تنظيم 
عالقات العمل و 13 اخرين ب�شكل 
واإقامة  دخ����ول  ل��ق��ان��ون  ي��خ��ال��ف 
ان  ال��زرع��وين   وذك���ر  الأجانب”. 
اثنني  حدثني  املخالفني  بني  من 
 16 العمر  م��ن  يبلغان  ا�شيويني 
احدى  ا�شتخدمتهما  حيث  ع��ام��ا 
امل�������ش���ب���وط���ة م����ن دون  امل���ن�������ش���ات 
الالزم  الت�شريح  على  احل�����ش��ول 
قامت  ال���ت���ي  ال���ع���م���ل  وزارة  م����ن 
با�شتدعاء ويل امرهما والزامهما 
بعدم  يق�شي  خطي  تعهد  بكتابة 
ت�شغيل احلدثني يف اي من�شاأة ال 

م���ن بني  م��ن�����ش��اأة   72 ال���ت���زام  ان 
خالل  زيارتها  متت  التي  املن�شات 
 80 وع��دده��ا  التفتي�شية  احلملة 
الوعي  ارت��ف��اع  اىل  ي�شري  م��ن�����ش��اأة 
العمل  ا����ش���ح���اب  ل�����دى  ال�������ش���ائ���د 
ت�شغيل  و  ا����ش���ت���خ���دام  ب�������ش���رورة 
ال��ع��م��ال��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة امل��وؤق��ت��ة مبا 
ف��ي��ه��ا الح�����داث وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون و 
العمل.  ل�شوق  الناظمة  ال��ق��رارات 
و اكد العوبد �شرورة تقيد املن�شات 
ال���راغ���ب���ة ب���ا����ش���ت���خ���دام الح������داث 
املو�شوعة  ال�شروط  و  بال�شوابط 
لتنظيم  ج��اءت  التي  و  لت�شغيلهم 
الفئة مبا يوفر  عالقة عمل هذه 
مظلة  حتت  الكاملة  احلماية  لها 
ق���ان���ون ال���ع���م���ل. و ي��ف��ر���س ق���رار 
����ش���ادر ع���ن م��ع��ايل ���ش��ق��ر غبا�س 
وزي����ر ال��ع��م��ل و ال����ذي دخ���ل حيز 

بعد املواعيد املقررة له او ت�شغيله 
يف ايام الراحة. و اأكد �شعادة وكيل 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال��ع��م��ل  وزارة 
التفتي�س  موا�شلة وزارة العمل يف 
زياراتها التفتي�شية ملن�شات القطاع 
اخلا�س للتاأكد من مدى التزامها 
بالقانون ا�شافة اىل تنفيذ زيارات 
اجلهات  م��ع  م�شركة  ح��م��الت  و 
وذل����ك  ال�����ش��ل��ة  ذات  احل���ك���وم���ي���ة 
تكامل  و  ال�شراكة  مل��ب��داأ  جت�شيدا 
من جهته اأو�شح عي�شى  الدوار”. 
التفتي�س  ادارة  م��دي��ر  ال��زرع��وين 
ان  ب���دب���ي   ال��ع��م��ل  ب���دي���وان وزارة 
احل��م��ل��ة ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ت���رك���زت يف 
ال��ع��ام��ل��ة مب��ج��ال �شيانة  امل��ن�����ش��ات 
منطقة  يف  ال�������ش���ي���ارات  ���ش��ب��غ  و 
مفت�شا   33 مب�����ش��ارك��ة  ال���رم���ول 
اخرين   14 و  ال��ع��م��ل  وزارة  م��ن 

املحظورة  الع����م����ال  ���ش��م��ن  م����ن 
احلدث  ع��ل��ى  خ��ط��را  ت�شكل  ال��ت��ي 
31 ع���م���ال. و  ال���ب���ال���غ ع���دده���ا  و 
احلقوق  ج��م��ي��ع  احل����دث  ي�شتحق 
العمل  ق��ان��ون  يف  للعمال  امل��ق��ررة 
وال����ق����رارات امل��ن��ف��ذة ل���ه وذل����ك يف 
حالة توافر �شروط ا�شتحقاقها يف 
الق�شى  يبلغ احلد  بينما  احلدث 
ل�شاعات عمله الفعلية �شت �شاعات 
يوميا ويجب ان يتخللها فرة او 
الطعام  ل��ت��ن��اول  او  ل��ل��راح��ة  اك���ر 
يف  ت���ق���ل  ل  ب���ح���ي���ث  ل���ل�������ش���الة  او 
جمموعها عن �شاعة وحت��دد هذه 
الفرة او الفرات بحيث ل يعمل 
�شاعات  ارب�����ع  م���ن  اك����ر  احل�����دث 
احلدث  تكليف  يحظر  و  متوالية 
كانت  مهما  ا�شافية  �شاعات  بعمل 
الح��وال او ابقاوؤه يف حمل العمل 

ل�شتخراج  ال����وزارة  مراجعة  بعد 
ال��ت�����ش��ري��ح وف���ق���ا ل�����الج�����راءات و 
ال�شروط و ال�شوابط املعمول بها. 
ي��ذك��ر ان ال��ق��ان��ون الحت���ادي رقم 
تنظيم  ���ش��اأن  يف   1980 ل�شنة   8
ع���الق���ات ال��ع��م��ل ي��ن�����س ع��ل��ى انه 
50 الف  يعاقب بغرامة مقدارها 
ا�شتخدم  درهم كل �شاحب من�شاأة 
اج��ن��ب��ي��ا ع��ل��ى غ���ري اق��ام��ت��ه او مل 
تركه يعمل لدى  او  بت�شغيله  يقم 
و  بال�شروط  الل��ت��زام  دون  ال��غ��ري 
القامة  ل��ن��ق��ل  امل���ق���ررة  الو����ش���اع 
الت�شريح  على  احل�����ش��ول  دون  او 
ال���الزم ل��ذل��ك وال���ذي ي�شدر عن 
دائرة العمل املخت�شة التي عرفها 
لوزارة  التابعة  ب��ال��ف��روع  ال��ق��ان��ون 
يف  العمل  ب�شوؤون  املخت�شة  العمل 

الدولة. 

•• ال�صارقة-وام:

العو�شي  �شارة  الطالبتان  ح�شلت 
اإدارة  ق�شم  م��ن  احل��م��ادي  وم��ن��رية 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة  يف  الأع���م���ال 
�شهادة  ال�شارقة..على  يف  للطالبات 
اإمت�����ام ب��رن��ام��ج ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
جامعة  يف  ال��درا���ش��ي��ة  للمنح  زاي���د 
وت�شلمت  اأب����وظ����ب����ي.  ن����ي����وي����ورك 
 22 �شمن  �شهادتيهما  الطالبتان 
الإم���ارات  دول��ة  م��ن  وطالبة  طالبا 

نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف   2008 ع���ام 
اأبوظبي  جمل�س  مب�شاركة  اأبوظبي 
الفر�شة  اإت��اح��ة  اأج���ل  م��ن  للتعليم 
للموؤ�ش�شات  املنت�شبني  الطلبة  اأم��ام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ذي���ن يتم 
اخ��ت��ي��اره��م خل��و���س جت��رب��ة فريدة 
الثقافات  فيها  تختلط  نوعها  م��ن 
اآفاقهم  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى  ل��ت�����ش��اع��ده��م 
القيادية  وم���ه���ارات���ه���م  ال���ف���ك���ري���ة 
واك����ت���������ش����اب امل�����ع�����ارف ال����دول����ي����ة . 
درا�شية  دورات  الرنامج  ويت�شمن 

ب��ه��ذا ال���رن���ام���ج ال����ذي ي��ت��ي��ح لهم 
ف���ر����ش���ة خ���و����س جت���رب���ة ف����ري����دة . 
اإىل  العو�شي  �شارة  اأ���ش��ارت  بدورها 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  برنامج  اأن 
ال��درا���ش��ي��ة مب��ث��اب��ة فر�شة  ل��ل��م��ن��ح 
لها لإكت�شاب مهارات جديدة حيث 
التغيري  يف  ي��رغ��ب��ون  للذين  �شمم 
اأنف�شهم  م����ع  حت����د  يف  وال�����دخ�����ول 
ومواجهة ال�شغوط املحيطة بهم . 
ال�شيخ حممد بن  اأن برنامج  يذكر 
تاأ�شي�شه  مت  الدرا�شية  للمنح  زاي��د 

خ�������الل ح����ف����ل ت����خ����ري����ج م���ت���درب���ي 
فندق  اأق���ي���م يف  ال�����ذي  ال���رن���ام���ج 
خالله  ورافقتهما  الإم����ارات  ق�شر 
الدكتورة كري�شتينا جيتزاكي عميد 
الأكادميية  ل���ل���درا����ش���ات  م�������ش���ارك 
والدكتورة  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
اإدارة  اأ�����ش����ت����اذة  ب���ا����ش���ب���ي  ������ش�����وزان 
احلمادي  منرية  وحثت   . الأع��م��ال 
الذين  والطالبات  ال��ط��الب  جميع 
ي���ج���دون يف اأن��ف�����ش��ه��م ال���رغ���ب���ة يف 
الإلتحاق  ع��ل��ى  وال���ت���ط���ور  ال��ن��م��و 

والكتابة  الن���ت���ق���ادي  ال��ت��ف��ك��ري  يف 
واإك�شاب  ج��م��ه��ور  اأم����ام  وال��ت��ح��دث 
ودولية  ث��ق��اف��ي��ة  خ�����رات  ال��ط��ل��ب��ة 
اإىل  اأي��ام  خالل رحلة مدتها ع�شرة 
كل من نيويورك ووا�شنطن يطلعون 
خاللها على اأهم املواقع التاريخية 
قادة  ويلتقون  ال��ك��رى  والثقافية 
دول��ي��ني وت��وف��ر ل��ه��م ف��ر���ش��ة زيارة 
اأم���ري���ك���ي���ة مهمة  م���ق���ار ح��ك��وم��ي��ة 
والكونغر�س  العليا  املحكمة  م��ث��ل 

الأمريكي والبيت الأبي�س .

•• ابوظبي-وام:

من  ع�����ددا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأدخ���ل���ت 
ال���ط���ائ���رات ال��ع��م��ودي��ة اجل���دي���دة من 
يف  اخل���دم���ة  اإىل   412 ب���ي  اأي  ن����وع 
ق�����ش��م ج���ن���اح اجل����و ب��ال�����ش��ارق��ة يف ما 
ق�����ام ب���رك���ي���ب وجت���ه���ي���ز ال���ط���ائ���رات 
بكل  اجل��ن��اح  م��ن منت�شبي  م��واط��ن��ون 
الفريق  وك�����ان  واح����راف����ي����ة.  ك���ف���اءة 
وزارة  وك��ي��ل  ال�شعفار  ع��ب��داهلل  �شيف 
الداخلية د�شن اليوم الأربعاء يف ق�شم 

اجلديدة  الطائرات  وجتهيز  بركيب 
بكل كفاءة واحرافية مما كان له كبري 
التكاليف  الكثري من  الأث��ر يف توفري 
املالية. من جانبه قال العقيد الطيار 
عبداهلل �شامل رئي�س ق�شم جناح اجلو 
الطائرات  �شرب  تد�شني  اإن  بال�شارقة 
تعزيزا  ي�����ش��ك��ل  اجل���دي���دة  ال��ع��م��ودي��ة 
ب�شكل  ي�����ش��ه��م  مم���ا  الإدارة  ل���ق���درات 
اأ���ش��ط��ول��ه��ا اجلوي  ك��ب��ري يف حت��دي��ث 
بهدف الرتقاء بالأداء املهني والأمني 
الإن�شانية  امل����ه����ام  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

وزير الداخلية �شعت ول تزال لتوفري 
اأف�������ش���ل واأح�������دث الآل����ي����ات وامل���ع���دات 
العامة على  واإدارات��ه��ا  كافة  لقياداتها 
كوادرها  وت���دري���ب  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
واإمكانياتهم  ق���درات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
ن�شر  يف  اأهدافها  حتقيق  من  لتتمكن 
امل���ظ���ل���ة الأم���ن���ي���ة ب��امل��ج��ت��م��ع حلفظ 
املكت�شبات  وحماية  وال�شتقرار  الأمن 
ال�شعفار  ال��ف��ري��ق  وع����ر  ال��وط��ن��ي��ة. 
منت�شبو  اأجن���زه  مل��ا  �شعادته  ب��ال��غ  ع��ن 
بقيامهم  بال�شارقة  اجل��و  جناح  ق�شم 

جناح اجلو بال�شارقة �شرب الطائرات 
قيادتنا  اأن  موؤكدا  العمودية اجلديدة 
ال��ع��ل��ي��ا ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ت��وف��ري اأح���دث 
املعدات والآليات وت�شخري الإمكانيات 
وزارة  وم����ه����ام  ع���م���ل  ك���اف���ة لإجن�������اح 
الداخلية بهدف حتقيق اأعلى معدلت 
الأمن والطماأنينة بني اأفراد املجتمع. 
اإن  ال��ط��ائ��رات  تد�شني  حفل  يف  وق���ال 
من  حثيثة  ومبتابعة  الداخلية  وزارة 
زايد  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

جناح  اإدارة  اإن  وق���ال  اإل��ي��ه��ا.  امل��ن��وط��ة 
جمال  يف  نوعية  قفزات  حققت  اجل��و 
ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات ال��ع��م��ودي��ة ذات 
احلديثة  التقنية  والأج��ه��زة  امل��ع��دات 
الأمني  ال��ع��م��ل  وت�����ش��خ��ريه��ا خل��دم��ة 
بجوانبه كافة معربا عن فخر الإدارة 
املواطنني  م��ن  منت�شبوها  حققه  مب��ا 
وقيامهم بركيب الطائرات اجلديدة 
يف  وفاعليتهم  كفاءتهم  على  ي��دل  ما 
بكل احرافية يف  الفنية  املهام  اإجن��از 

جمال الطريان. 

املوارد الب�شرية بال�شارقة ت�شارك يف دعم م�شروع تخرج طالبة يف كلية الت�شال بجامعة ال�شارقة 
••  ال�صارقة-وام:

 ت�شارك دائرة املوارد الب�شرية يف ال�شارقة يف دعم م�شروع التخرج املتمثل مبعر�س التوظيف والتدريب لإحدى طالبات 
ق�شم الت�شال تخ�ش�س عالقات عامة”بجامعة ال�شارقة وذلك تكري�شا لدور الدائرة وحر�شها على تطوير مهارات الطلبة 
واإعدادهم ل�شوق العمل وت�شجيعهم للعمل يف بيئات عمل مماثلة لواقع العمل . وت�شارك دائرة املوارد الب�شرية يف امل�شروع 
مع  التعاون  عالقات  وتعزيز  ولبناء  والأن�شطة  والأه���داف  والر�شالة  ال��روؤي��ة  حيث  من  بالدائرة  املجتمع  تعريف  بهدف 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة يف املعر�س يف كل ما يتعلق بتاأهيل وتوطني املوارد الب�شرية وار�شاد الطلبة اخلريجني بطبيعة الوظائف 
املتاحة يف �شوق العمل واملتوافقة مع قدراتهم وموؤهالتهم . وثمن �شعادة طارق �شلطان بن خادم ع�شو املجل�س التنفيذي 
رئي�س دائرة املوارد الب�شرية جهود الطالبة امللمو�شة يف تخطيط وتنظيم املعر�س والذي ياأتي تتويجا لتخرجها داعيا كافة 
املوؤ�ش�شات اىل تبني الفكار وامل�شاريع الطالبية لت�شجيع الطلبة على اإجناز م�شاريع تخرج تعك�س قدرة الطالب ومهاراته يف 
تطبيق ما تعلمه على اأر�س الواقع متمنيا للطالبة م�شتقبال مهنيا ناجحا . وتقدم �شعادته بال�شكر لكلية الت�شال بجامعة 

ال�شارقة على دعم وت�شجيع الطلبة لجناز مثل هذه امل�شاريع وتهيئتهم لدخول �شوق العمل بكفاءة واقتدار. 

مرور اأبوظبي توعي ال�شباب عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي
••  اأبوظبي-وام:

 اأفاد العميد مهند�س ح�شني اأحمد احلارثي مدير مديرية املرور والدوريات ب�شرطة 
اأبوظبي اأن عدد احلوادث املرورية التي ارتكبها ال�شائقون ال�شباب ذوو الفئة العمرية 
العام  املائة من احل��وادث التي وقعت خالل  46 يف  30 �شنة �شكلت نحو  اإىل   18
املا�شي .. موؤكدا اأهمية رفع اإدراك هذه الفئة املهمة من املجتمع بال�شالمة املرورية 
من خالل مبادرات فاعلة ت�شتوعب الع�شر عر مواقع التوا�شل الجتماعي . وذكر 
وتدهور  و�شدم  ده�س  ح��وادث  بني  ما  تنوعت  ال�شباب  ارتكبها  التي  احل���وادث  اأن 
اأن  مو�شحا   .. بليغة  باإ�شابات  اآخرين   168 واإ�شابة  �شابا   132 وف��اة  عنها  نتج 
الزائدة  ال�شرعة  املوؤ�شفة  امل��روري��ة  احل��وادث  تلك  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  اأه��م  من 
والإهمال  كافية  م�شافة  ترك  وعدم  احلمراء  ال�شوئية  الإ�شارة  وجت��اوز  والإهمال 
وعدم النتباه. وقال مبنا�شبة اأ�شبوع املرور العربي حتت �شعار �شالمتي م�شوؤوليتي 
امل��روري لالأ�شرة تلقى اهتماما بالغ الأهمية من قبل  ان توفري ال�شالمة والأم��ن 
وال�شبط  التوعية  جم��الت  يف  �شاملة  ا�شراتيجية  تطبيق  خ��الل  م��ن  امل��دي��ري��ة 
والهند�شة املرورية اأ�شهمت يف حتقيق انخفا�س ملمو�س يف وفيات واإعداد احلوادث 
واأ�شاف  امل�شتهدفة.  الن�شب  من  اأك��ر  مبعدلت  املا�شيني  العامني  خالل  املرورية 
اأبوظبي  م��رور  برنامج  خالل  من  املرورية  التوعية  يف  زادت  املديرية  اإن  احلارثي 
بوك  في�س  ال�  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  على  معا  املرورية  احل��وادث  للحد من 
ال�شباب  ال�شائقني  خ�شو�شا  عموما  ال�شائقني  ب�شلوك  لالرتقاء  ويوتيوب  وتوتري 
وفتح قنوات للتوا�شل واحلوار معهم مبا ي�شهم يف حتقيق �شالمة مرورية م�شتدامة 
للمحافظة على حياة الإن�شان الذي يعتر اأهم ثرواتنا وغاية التنمية . وا�شار اىل 
مرورية  �شالمة  يحقق  مبا  املجتمع  مع  التوا�شل  منهجية  اإط��ار  ويف  املديرية  اإن 
م�شتدامة اأطلقت اأربع مبادرات جمتمعية جديدة ت�شمل مبادرة اأف�شل �شائق �شاب 
ت�شتهدف رفع الثقافة املرورية وذلك باعتبارها ال�شريحة الأخطر مروريا ومبادرة 
العائلة الأف�شل مروريا ومبادرة املدر�شة الأف�شل مروريا وتهدف اإىل تعزيز معايري 
ومبادرة مع�شكر  الطالب  امل��روري بني  الوعي  ورفع م�شتوى  املدار�س  ال�شالمة يف 

العمال الأف�شل مروريا لرفع م�شتوى الثقافة املرورية بني العمال.
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•• ابوظبي - الفجر:

اأحمد  خليفة  الإم����ارات����ي  ال��ط��ال��ب 
ربيعا  ع�����ش��ر  ال��ث��الث��ة  ذو  ال��رم��ي��ث��ي 
ال��ع��م��ر املبكر  اأده�������س وه���و يف ه���ذا 
وتفوق  والأك����ادمي����ي����ني  الأ����ش���ات���ذة 
ع��ل��ى م���ن ه���م اأك�����ر م��ن��ه ع���م���راً يف 
م����اراث����ون ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات الذي 
موؤخرا،  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  نظمته 
الرميثي  اأحمد  خليفة  فيه  وح�شل 
من مدر�شة الإم��ارات الوطنية على 
م�شابقة  يف  املتميز  امل�����ش��روع  ج��ائ��زة 
املعلومات،  تقنية  م�شاريع  معر�س 
العرو�س  على  تركز  التي  امل�شابقة 
املعلومات  لتكنولوجيا  الإب��داع��ي��ة 
وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا من 

قبل طلبة املدار�س .
ت��خ�����ش��ع امل�����ش��اب��ق��ة ل��ت��ق��ي��ي��م خ���راء 
ال��ع��م��ل الذي  اأك���ادمي���ي���ني ر���ش��ح��وا 
�شارك به خليفة كاأ�شغر مت�شابق يف 
م�شروعا  قدم  وال��ذي  امل�شابقة  هذه 
فرديا على م�شتوى ت�شميم الفكرة 
ده�شة  اأث���ار  ال���ذي  الأم���ر  والتنفيذ 
واإع��ج��اب وت��ف��اع��ل احل�����ش��ور الذين 
�شكلت لهم عبقرية خليفة الرميثي 
له  �شيكون  ق����راءة خم���رع  م��الم��ح 
لقي  اإذا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ك��ب��ري  ����ش���اأن 

الدعم والهتمام الالزمني .
اإجنازه ي�شاف اإىل اخراعات كثرية 
الرميثي  اأح��م��د  اأن  ت��وؤك��د  ب��ه��ا  ق���ام 
خم����رع ���ش��اح��ب م��وه��ب��ة وق����درات 
املعنوي  ال����دع����م  ت��ت��ط��ل��ب  خ���ا����ش���ة 
م����ن جميع  واله����ت����م����ام  وامل����������ادي، 
املوؤ�ش�شات املعنية مبثل تلك املواهب 
اإىل  توؤهله  فاخراعاته  ال��دول��ة  يف 
التقنية  ع����امل  يف  م��ت��م��ي��ز  م�������ش���وار 
يع�شقها  ال����ت����ي  والل����ك����رون����ي����ات 
تقنية  يف  ب��اه��ر  مل�شتقبل  وت��ر���ش��ح��ه 

املعلومات والهند�شة التقنية .
بداأت عالقة خليفة اأحمد الرميثي 
فعند  مبكر  عمر  يف  بالتكنولوجيا 
والدته  لحظت  عمره  من  التا�شعة 
ال���ب���ح���ث عن  ال�����دائ�����م يف  ح���ر����ش���ه 
م�������ش���اري���ع ال���ك���رون���ي���ة م����ن خالل 
بتنفيذ  وقيامه  املعلوماتية  ال�شبكة 
ي��ق��راأ عنها وتثري  التي  الأف��ك��ار  ك��ل 

انتباهه .
اهتمامات خليفة املختلفة عن اأقرانه 
وعزوفه عن ميول اأقرانه يف الألعاب 
والنرنيت  باد  والآي  اللكرونية 
يف  فراغه  لوقت  الكامل  وا�شتثماره 
البحث والإطالع وتطبيق وت�شميم 
والديه  دف����ع  الخ����راع����ات  ب��ع�����س 
جميع  وت���وف���ري  ب���ه  اله���ت���م���ام  اإىل 
الحتياجات التي يطلبها وت�شجيعه 
العون  وتقدمي  البحث  على  الدائم 

الذي يطلبه .
تقول والدته اأن اهتماماته املختلفة 
التي  الأل��ع��اب  فاأبرز  انتباهي  لفتت 
كطفل  ي��وم��ي��ات��ه  يف  اأول���وي���ة  �شكلت 
هي الليجو وهي لعبة تنمي مهارات 
خليفة  وك��ان  الدقة  وتعلم  التفكري 

جم�شمات  جت�����ش��ي��د  ع��ل��ى  ح��ري�����س 
ومن���اذج ك��ث��رية م��ن خ��الل الأ�شكال 
م�شمم  وال���ده  اأن  ومب��ا   ، واملكعبات 
ب��رجم��ي��ات ، ك���ان ح��ري�����س ع��ل��ى اأن 
نرى  جعلتنا   ، خا�شة  عناية  يوليه 
اخراعات خليفة يف وقت مبكر مثل 
م�شروع الري الذي نفذه يف حديقة 
غلى  اإ�شافة   ، فردية  ب�شورة  املنزل 
اخ����راع����ه ج���ه���از حت��ك��م يف اإغ����الق 
لل�شوء  ا�شتجابة  وفتحها  ال�شتائر 
جهاز  طريق  عن  تلقائية  وبطريقة 

ح�شا�س يف اآله الطباعة .
ن��ح��ن ن��وؤم��ن ب���اأن ع��ل��ى الأ����ش���رة دور 
املوهوب  ال��ط��ف��ل  رع���اي���ة  يف  ك��ب��ري 
ولقد �شعرنا باأن خليفة نعمة كبرية 
والهتمام   ، العناية  ت�شتحق  وب��ذرة 
، وت���ب���ن���ي م���ب���ادرات���ه  وال���ت�������ش���ج���ي���ع 
تعامله  وط��ري��ق��ة  نف�شيته  وت��ف��ه��م 
،وه���و هلل احل��م��د م��ت��ف��وق يف جميع 
العلوم على  م��ادة  امل��واد ويح�شل يف 
معلمه  واإع��ج��اب  النهائية  ال��درج��ة 
م�شتمرة  ب�����ش��ورة  ي��ج��ع��ل��ه  ب��ت��ف��وق��ه 
يتمنى لو ي�شتطيع اأن مينحه درجة 

اأكر من املائة .

م��دار���ش��ن��ا حا�شنة  ت��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى 
هنالك  يكون  واأن  املواهب  تلك  ملثل 
اأن  بوا�شطتها  ن�شتطيع  م��رج��ع��ي��ة 
نوثق اخراعات خليفة ونح�شل له 

على براءات اخراع .
واأ�شاف عماد جوهر الأ�شتاذ امل�شارك 
يف كلية التقنية بجامعة الإمارات اأن 
للمجتمع  اكت�شاف خليفة وتقدميه 
الأكادميي من خالل امل�شروع الذي 
قدمه وهو جهاز التحكم يف الأجهزة 
اأي  الكهربائية عن بعد وبا�شتخدام 
م���ن و���ش��ائ��ل الت�������ش���ال احل��دي��ث��ة ، 
يعد هدفا من الأهداف التي ن�شعى 
م�شابقة  تنظيم  خ���الل  م��ن  اإل��ي��ه��ا 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ال�����ش��ن��وي��ة ولقد 
خليفة  م�شروع  ج��دا  انتباهي  لفت 
وق��دم��ت ل��ه جم��م��وع��ة م��ن الأفكار 
واملالحظات لتطوير م�شروعه وقد 
���ش��ع��رت ب���اأن ل��دي��ه م��وه��ب��ة حقيقية 
نتمنى اأن جتد طريقها اإىل التطور 
واأن يكون خليفة واحدا من عباقرة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وع����ن دور 
ع��م��اد جوهر  ال�شيد  اأ���ش��ار  امل��در���ش��ة 
اإىل اأن هنالك دور اأ�شا�شي للمدر�شة 
يف رعاية مثل تلك املواهب والك�شف 
بنف�شها  ث���ق���ت���ه���ا  وت����ع����زي����ز  ع���ن���ه���ا 
تاأ�شي�س  ط��ري��ق  ع��ن  بها  واله��ت��م��ام 
من  ينطلق  للموهبة  علمية  قاعدة 
قدراته  تنمية  يف  الطالب  خاللها 
ال��ت��ي ميلكها  املوهبة  اجت���اه  وف��ك��ره 
اأن  واأمت��ن��ى   . جمتمعه  بها  ليخدم 
تكون هنالك مكاتب لالخراع ملثل 
اأولئك الطلبة يتم ت�شجيل اأ�شماوؤهم 
واخ���راع���ات���ه���م ف��ي��ه��ا ح��م��اي��ة لهم 
اخراعهم  ول��ت��ط��وي��ر  وحل��ق��وق��ه��م 
امل�شاريع  بنحو دائ��م والإط��الع على 
املجال  ن��ف�����س  امل��ق��دم��ة لآخ���ري���ن يف 

لتبادل اخلرات .

تتبنى  اأن  اأمت��ن��ى  اأن��ن��ي  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
دول����ة الإم�������ارات م�����ش��روع��ا خلدمة 
ل����رع����اي����ة امل����خ����رع����ني واأ�����ش����ح����اب 
املواهب من الذين تك�شف قدراتهم 
املوؤ�ش�شات  تنظمها  التي  امل�شابقات 
التعليمية مثل جامعة الإمارات واأن 
تقدمي  امل��راك��ز  تلك  مثل  دور  يكون 
القدرات  تنمي  متخ�ش�شة  ب��رام��ج 
اخلا�شة التي والإبداعات الطالبية 
كيفية  يف  لالأهايل  اإر���ش��ادات  وتقدم 
ورعايتهم  امل��وه��وب��ني  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
يف  ف��ه��ن��ال��ك  بعبقريتهم  وال��ع��ن��اي��ة 
مدرا�س  امل��ث��ال  �شبيل  على  اأم��ري��ك��ا 
التي  ال��ف��ئ��ة  ت��ل��ك  مل��ث��ل  متخ�ش�شة 
ي�شكل الهتمام بها اهتمام بامل�شتقبل 
�شناعته والإمكانيات التي تتمتع بها 
واملتعلمني  للعلم  ودعمها  الإم���ارات 
اأن تكون دولة ريادية على  ير�شحها 
امل�شتوى الإقليمي يف تبني مثل هذا 
احت�شان  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�شروع 
امل�����واه�����ب وامل����وه����وب����ني واأ����ش���ح���اب 
الطالب  ق��ال  و   . املتميزة  ال��ق��درات 
توا�شلت معي  الرميثي لقد  خليفة 
ال��ن��ق��ب��ي مديرة  ال���دك���ت���ورة جن���الء 
برامج التعلم اللكروين يف جمل�س 
على  و�شجعتني  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
مب�شروع  اأتقدم  اأن  فقررت  امل�شاركة 
الكهربائية عن  التحكم يف الأجهزة 
ات�شالت  و�شيلة  اأي��ة  وبوا�شطة  بعد 
م���ت���واف���رة م��ث��ل ج���ه���از امل���وب���اي���ل اأو 
الآي ب���اد ول��ق��د وج���دت ال��دع��م من 
مدر�س  ح�����ش��ني  حم���م���د  الأ�����ش����ت����اذ 
نوؤكد  اأن  ويبقى    . باملدر�شة  العلوم 
اأن خليفة ومن هو مثله هم الروة 
احلقيقية فهم العقول التي �شتحقق 
العربية وج��ودا متميزا على  للدول 
يف  تناف�س  و�شط   ، الدولية  ال�شاحة 

البتكار التقني ل يتوقف .

••  القاهرة-وام:

التنمية  ن��دوة  اأعمال  العربي يف  الرملان  رئي�س  اجل��روان  اأحمد بن حممد  ي�شارك معايل   
والدميقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي تبداأ اليوم اخلمي�س وت�شتمر يومني 
ل��دع��وة معايل  تلبية  اجل���روان  م�شاركة  ت��اأت��ي  ال��ق��اه��رة.  العربية يف  ال���دول  يف مقر جامعة 
الدكتور نبيل العربي اأمني عام جامعة الدول العربية حل�شور الندوة التي ي�شارك فيها كل 
من الدكتور عبد ذياب العجيلي رئي�س جلنة ال�شوؤون القت�شادية واملالية يف الرملان العربي 
من العراق والدكتور اأحمد عبد املح�شن املليفي ع�شو الرملان العربي من الكويت و�شعادة 

الدكتور عبد النا�شر حممد جناحي العبا�شي الأمني العام للرملان العربي. 

••  اأبوظبي-وام:

 اأطلقت وحدة اللحوم التابعة لق�شم التفتي�س التخ�ش�شي بجهاز اأبوظبي 
للرقابة الغذائية موؤخرا حملة مو�شعة على من�شاآت بيع اللحوم والأ�شماك 
التي  الغذائية  املن�شاآت  ال��ت��زام  من  للتحقق  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  وال��دواج��ن 
ونفذت  ال��غ��ذاء.  �شالمة  و�شمان  بال�شراطات  فيها  اللحوم  ت��داول  يتم 
يف  العاملة  املالحم  على  تفتي�شية  زي��ارات  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  الوحدة 
منطقة م�شفح ال�شناعية مت خاللها حترير 3 خمالفات اإحداها مللحمة 
والأخريني مل�شمكتني كما مت توجيه 5 اإنذارات لثالث مالحم وم�شمكتني 
كيلوجراما   37 اإت��الف  كما مت  للعمال  ال�شحيحة  املمار�شات غري  ب�شبب 
من اللحوم والأ�شماك غري ال�شاحلة لال�شتهالك. وا�شتهلت وحدة اللحوم 
حمالتها الأ�شبوع املا�شي بحملة على منطقة بني يا�س ا�شتهدفت حمالت 

م�شمكة   11 زي���ارة  احلملة  خ��الل  ومت  الأخ�����ش��ر  بال�شوق  الأ���ش��م��اك  بيع 
وحترير اإنذار واحد و3 خمالفات ومت اإتالف 95 كيلوجراما من الأ�شماك 
غري ال�شليمة اأو التي ي�شتبه يف عدم �شالحيتها لال�شتهالك. وذكر �شعيد 
اأ�شباب املخالفات  اإن  اإدارة الت�شال وخدمة املجتمع بالإنابة  جا�شم مدير 
والإنذارات تنوعت ما بني عدم و�شع اللوحات التعريفية على كل ال�شماك 
املعرو�شة وعر�س بع�س الأ�شماك على الطاولت دون و�شع الثلج عليها ما 
يوؤدى ل�شرعة تلفها ومتييع الأ�شماك املجمدة وعر�شها على اأنها طازجة 
التعجيل  ي�شبب  ما  البال�شتيكية  الرحيل  �شناديق  فى  الأ�شماك  وحفظ 
كعدم  العاملني  من  ال�شليمة  غري  املمار�شات  من  ع��دد  جانب  اإىل  بتلفها 
ارتداء غطاء الراأ�س اأو القفازات خالل العمل. و�شدد على اأن وحدة اللحوم 
تكون جولتها فجائية  اأن  اإىل  الغذائية عمدت  للرقابة  اأبوظبي  يف جهاز 
احلملة  م��ن  ال��ه��دف  حتقيق  ل�شمان  املن�شاآت  اأ�شحاب  م��ع  من�شقة  وغ��ري 

عالوة على اأن املفت�شني اأنف�شهم يتم توزيعهم يوم احلملة على من�شاآت ل 
تخ�شع لهم حتى ل ياألف اأ�شحاب املن�شاآت والعاملني فيها اأوجه املفت�شني 
هذه  اأن  جا�شم  واأك���د  الأخ����رى.  املناطق  يف  احلملة  مو�شوع  ك�شف  فيتم 
البنود وغريها رغم تكرارها يف عدد من املن�شاآت الغذائية اإل اأنها انح�شرت 
ب�شكل كبري جدا وباتت املن�شاآت تلتزم متاما بال�شراطات نتيجة ممار�شة 
والثقافات  العادات  لتغيري  ب�شكل مكثف  التوعوي  دورهم  اجلهاز  مفت�شي 
نويل  وق��ال  املن�شاآت.  بتلك  العاملني  ل��دى  ال�شلبية  واملمار�شات  اخلاطئة 
ن�شبيا  البعيدة  واملناطق  لل�شواحي  الرقابية  خططنا  يف  كبريا  اهتماما 
عن مركز مدينة اأبوظبي اإىل جانب املناطق اخلارجية لأن واجبنا توفري 
الغذاء ال�شليم للم�شتهلك مهما اختلف مكان تواجده ولتو�شيل ر�شالة اإىل 
املناطق ول  باأن ذراع اجلهاز تطال كافة  املن�شاآت والعاملني فيها  اأ�شحاب 

تفرق بني منطقة مركزية اأو هام�شية عند تنفيذ الإجراءات الرقابية. 

••  دبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  اكد معايل   
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وتنمية املجتمع ان المارات اأ�شبحت 
ل�شاحب  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  ظ���ل  يف 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل دولة ناه�شة 
للح�شارة  م�شعال  مت��ث��ل  وم��ت��ق��دم��ة 
ومنارة للمعرفة ورمزا حيا للتوا�شل 
الهوية  يحفظ  اإط���ار  يف  اجلميع  م��ع 
بكل  ويتم�شك  العربية  باللغة  ويعتز 
وقال  اأ�شيل.  واإ�شالمي  ما هو عربي 
معاليه يف كلمته الفتتاحية للموؤمتر 
الثاين للغة العربية الذي ت�شت�شيفه 
دول���ة الم����ارات حت��ت رع��اي��ة �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
يف ف��ن��دق ال��ب�����ش��ت��ان روت���ان���ا ب��دب��ي .. 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  اإن 
اأولوية  ب��ال��ذات  العربية  اللغة  ت��ويل 
ق�شوى : لدينا وهلل احلمد �شيا�شات 
تقوم  املجال  ه��ذا  ون��اف��ذة يف  وا�شحة 
على اأ�ش�س متينة ت�شتمد منابعها من 
تراث  م��ن  احلنيف  الإ���ش��الم��ي  ديننا 
الدولة  د�شتور  من  وتاريخها  الدولة 
الجتماعي  واقعنا  من  وت�شريعاتها 
والق��ت�����ش��ادي م��ن ع��الق��ات��ن��ا املمتدة 
وامل��ت��ن��ام��ي��ة م���ع ك��اف��ة ب���ل���دان العامل 
ال����ذي ي�شهده  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ط��ور  م���ن 
على  وحر�شه  بالدولة  التعليم  نظام 
والأمثل  ال�شحيح  ال�شتخدام  تنمية 
ياأتي  كله  ذل��ك  وف���وق  العربية  للغة 
من  العربية  باللغة  الكبري  اهتمامنا 
اأن  ال��وط��ن يف  ل��ق��ادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
ارتباط  بحياتنا  ترتبط  اللغة  ه��ذه 
واجبنا  واأن  نتنف�شه  ال����ذي  ال���ه���واء 
وم�شوؤوليتنا هو التمكني لها يف بالدنا 
وب�����ش��ك��ل ك��ام��ل ب��ل واإع���ط���اوؤه���ا حقها 
والجتماعي  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
يلي ن�س  والتعليمي. وفيما  والثقايف 
كلمة معاليه.. �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي وراعي هذا املوؤمتر الدويل 
ال�شمو  اأ�شحاب  العربية  للغة  الثاين 
وامل���ع���ايل وال�������ش���ع���ادة.. اأي���ه���ا الإخ����وة 
والأخ��������وات امل�������ش���ارك���ون يف امل���وؤمت���ر. 
ي�شرفني يف البداية اأن اأتقدم با�شمكم 
جميعا بفائق التحية والثناء وعظيم 

ال��ت��ق��دي��ر والح�����رام اإىل راع���ي هذا 
املوؤمتر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
� اأع��ر لكم ي��ا �شاحب  دب��ي رع��اه اهلل 
ال�شمو عن اعتزازنا جميعا برعايتكم 
الكرمية التي جت�شد قناعتكم الأكيدة 
بدور املعارف والعلوم يف م�شرية الأمة 
وت���ع���ر ع���ن ح��ر���ش��ك��م ال��ك��ب��ري على 
حماية اللغة العربية وتاأكيد مكانتها 
يف ح���ي���اة ال���ف���رد ون��ه�����ش��ة امل��ج��ت��م��ع � 
ما  اإىل  واع��ت��زاز  بكل فخر  ن�شري  اإننا 
توؤكدونه دائما يا �شاحب ال�شمو من 
ح�شارة  وع��اء  ه��ي  العربية  اللغة  اأن 
الأمة ورمز هويتها وم�شتودع تراثها 
امل�شتمرة  توجيهاتكم  واإىل  ومعارفها 
باحلفاظ عليها والرتقاء بها والعمل 
دوم����ا ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق وظ��ي��ف��ت��ه��ا ك����اأداة 
 � للتقدم وال��ت��ط��ور يف ك��اف��ة امل��ج��الت 
على  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ا  ل��ك��م  ال�شكر 
اللغة العربية يف دولة  اإط��الق ميثاق 
الإمارات العربية املتحدة وحتديدكم 
يف  ال��دول��ة  ل�شراتيجيات  ال��وا���ش��ح 
وتاأكيد  اخل���ال���دة  ب��ل��غ��ت��ن��ا  اله���ت���م���ام 
العامل  ل��غ��ات  ب��ني  امل��رم��وق��ة  مكانتها 
دب��ي ويف دولة  اأج��م��ع. مرحبا بكم يف 
الإمارات العربية املتحدة هذه الدولة 
اأ���ش��ب��ح��ت وب��ح��م��د اهلل يف ظل  ال��ت��ي 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة 
الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأ�شبحت  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
دولة ناه�شة ومتقدمة متثل م�شعال 
للح�شارة ومنارة للمعرفة ورمزا حيا 
للتوا�شل مع اجلميع يف اإطار يحفظ 
الهوية ويعتز باللغة العربية ويتم�شك 
 . اأ�شيل  واإ�شالمي  عربي  هو  ما  بكل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  اإن 
اأولوية  ب��ال��ذات  العربية  اللغة  ت��ويل 
ق�شوى : لدينا وهلل احلمد �شيا�شات 
تقوم  املجال  ه��ذا  ون��اف��ذة يف  وا�شحة 
على اأ�ش�س متينة ت�شتمد منابعها من 
تراث  م��ن  احلنيف  الإ���ش��الم��ي  ديننا 
الدولة  د�شتور  من  وتاريخها  الدولة 
الجتماعي  واقعنا  من  وت�شريعاتها 
والق��ت�����ش��ادي م��ن ع��الق��ات��ن��ا املمتدة 
واملتنامية مع كافة بلدان العامل من 
نظام  ي�شهده  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��ط��ور 
التعليم بالدولة وحر�شه على تنمية 
للغة  والأم��ث��ل  ال�شحيح  ال�شتخدام 
العربية وفوق ذلك كله ياأتي اهتمامنا 
الروؤية  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  ال��ك��ب��ري 

الثاقبة لقادة الوطن يف اأن هذه اللغة 
الذي  الهواء  ارتباط  ترتبط بحياتنا 
وم�شوؤوليتنا  واج��ب��ن��ا  واأن  نتنف�شه 
ب��الدن��ا وب�شكل  ل��ه��ا يف  ال��ت��م��ك��ني  ه��و 
الطبيعي  حقها  واإع��ط��اوؤه��ا  بل  كامل 
والثقايف  والج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اري��خ��ي   :
نتطلع  الإخ���وة  اأيها  اإننا  والتعليمي. 
موؤمترا  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  اإىل 
ت�شعون  م���ا  اأه���م���ي���ة  ي��ع��ك�����س  ن��اج��ح��ا 
اأه���داف وغ��اي��ات بل  اإىل حتقيقه من 
ي�����ش��در عنكم م��ن وثائق  ���ش��وف  وم���ا 
قدراتنا  م��ن  تعمق  مهمة  وق�����رارات 
ال�شلة  وثيقة  العربية  اللغة  جعل  يف 
ال�شاعد يف  الأم��ة وتطورها  مب�شرية 
العربية  اللغة   � وامل�شتقبل  احلا�شر 
اأيها الإخ��وة والأخ���وات قبل كل �شيء 
وبعد كل �شيء هي لغة القراآن الكرمي 
وتقاليد  اآداب  ه��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة   �
� اللغة  وطرق تفكري وو�شائل توا�شل 
عن  احلقيقي  التعبري  ه��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
الوجدان الوطني والقومي اإنها دائما 
والن�شهار  الذوبان  �شد  له  احلامية 
اللغة العربية لها �شحرها وجاللها   �
ت��ع��زي��ز م�شرية  ال��ه��ائ��ل��ة يف  وق��وت��ه��ا 
م�شتقبل  ت�����ش��ك��ي��ل  ويف  ب���ل  امل��ج��ت��م��ع 
اإنها مع كل ذلك و�شيلة   � الأم��ة كلها 
ال��ذوق واإره��اف احل�س  مهمة لتنمية 
واحل���ق واجلمال.  اخل��ري  قيم  ودع���م 
اأ�شكر  اأن  ال�شياق  ه��ذا  يف  يل  يطيب 
جميع القائمني على املجل�س الدويل 
للغة العربية على جهودهم امللمو�شة 
ل��ه��ذا املوؤمتر  يف الإع����داد وال��رت��ي��ب 

الدويل الكبري. 
وا�شمحوا يل هنا اأن اأ�شري باإيجاز اإىل 
يف  العربية  اللغة  املوؤمتر:  عنوان  اأن 
ال�شيء  بع�س  ا�شتوقفني  ق��د  خطر 
اأن  اأرى  اإن��ن��ي   : ق��ل��ت  اإذا  واع�����ذروين 
اللغة العربية ما تزال بخري : اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��ي�����س ب��ي��ن��ن��ا وع��ل��ى مدار 
ال�شاعة � اإنها لغة حية وم�شتخدمة يف 
معها  ونتعاي�س  نعي�شها  املجالت  كل 
اجلامعات  يف  املدار�س  يف  امل�شاجد  يف 
اأ�شكالها  ب��ك��اف��ة  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  يف 
وم�شتخدمة  حية  لغة  اإنها  واأنواعها 
والعقود  وامل���را����ش���الت  امل��ك��ات��ب��ات  يف 
والأوق�����اف وك��اف��ة د���ش��ات��ري وقوانني 
اإقبال  اأي�شا  هناك  العربية.  بلداننا 
كبري على تعلم اللغة العربية يتزايد 
من قبل الناطقني بغريها بل واأكر 
اإن�شاء مراكز لتعليم  من هذا يتكاثر 
اأنحاء العامل.  اللغة العربية يف كافة 

ول��ك��ي اأك�����ون م��ن�����ش��ف��ا اأك����ر اأق�����ول : 
اإن اللغة العربية م�شتخدمة  �شحيح 
ول��ك��ن رمب��ا بدرجة  وا���ش��ع  على نحو 
الغيورين  ط��م��وح��ات  ع��ن  ت��دن��و  ق��د 
ل��ه��ا ول��ع��ل ه���ذا هو  عليها وامل��ح��ب��ني 
الدافع للقول باأنها فعال قد تكون يف 
خطر. اخلطر هنا ل مي�س تاريخها 
وقوية  ح��ي��ة  كلغة  ال��ت��ل��ي��د  وجم��ده��ا 
لديها كافة مقومات احلياة والتطور 
� اخلطر ل مي�س اللغة العربية كلغة 
والتاأليف  والرجمة  والبحث  للعلم 
يكمن يف   � اأراه  كما   � اخل��ط��ر  ول��ك��ن   �
يف  الطبيعية  مواقعها  ع��ن  اإب��ع��اده��ا 
املدار�س واملكاتب والإدارات وامل�شارف 
وامل�شانع وو�شائل الإعالم وكل ما له 
احلديثة.  والتقنيات  بالعلوم  عالقة 
اخلطر كل اخلطر يف اإهمال التحدث 
عدم  ويف  ب��ل  اليومية  حياتنا  يف  بها 
البداية  ه��ي  ت��ك��ون  اأن  اإىل  الل��ت��ف��ات 
والأ���ش��ا���س يف اإع�����داد م��واط��ن عربي 
كل  اخلطر  بحق.  اللغة  ثنائي  يكون 
الناجم عن عدم  الق�شور  اخلطر يف 
جمالت  يف  العربية  اللغة  ا�شتخدام 
بذلك  يرتبط  وم��ا  احلديثة  العلوم 
من انخفا�س حركة التاأليف والن�شر 
حركة  انخفا�س  ويف  العربية  باللغة 
الرجمة اإليها من املوؤلفات الأجنبية 
بل وكذلك يف عدم اإقبال اأفراد املجتمع 
على القراءة بها ب�شكل كاف. اخلطر 
يف غيابها عن �شوق العمل والتوظف � 
اخلطر يف لفتات املحالت وت�شميات 
الفنادق وم�شميات الأطعمة واملالب�س 
وغريها من امل�شتلزمات والأدهى من 
ذلك كتابة العربية اأحيانا باحلروف 
تن�شئة  يف  اأي�شا  اخل��ط��ر  الالتينية. 
التمر�س  ع��ل��ى  اجل����دي����دة  الأج����ي����ال 
اللغة  واإه��م��ال��ه��م  الأجنبية  باللغات 
الكامل  وع��ي��ه��م  ع���دم  ويف  ال��ق��وم��ي��ة 
مبكانة اللغة العربية يف حياتهم ويف 
كذلك  ومكانتها  ب��ل  اأوط��ان��ه��م  ح��ي��اة 
العامل.  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ل��غ��ات  ب���ني 
العوملة  ظ��اه��رة  متثله  فيما  اخل��ط��ر 
وتاأثرها  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ت��ه��دي��د  م��ن 
باللغات الأجنبية وبالذات ما ن�شهده 
الآن من اآثار �شلبية لو�شائل الت�شال 
احلديثة.  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال���ت���وا����ش���ل 
اللتفات  اخلطر كل اخلطر يف عدم 
التي  والدرا�شات  البحوث  نتائج  اإىل 
تطور  يف  الأم  ال��ل��غ��ة  مب��ك��ان��ة  ت��ه��ت��م 
ال��ف��رد وت��ق��دم اجل��م��اع��ة � اخل��ط��ر يف 
ع��ل��ى مناهج  ا���ش��ت��م��راري��ة الع��ت��م��اد 

وط�����رق ت���دري�������س غ���ري ف��ع��ال��ة للغة 
العربية. اأيها الإخوة والأخوات.. اأمام 
كل هذا لبد من وقفة جتعل اجلميع 
العربية  ال��ل��غ��ة  ح��م��اي��ة  يف  ����ش���رك���اء 
املحدقة  الأخ����ط����ار  ه����ذه  ك���اف���ة  م���ن 
خطوة  ه��و  ه��ذا  موؤمتركم  ولعل  بها 
اإيجابية جدا على الطريق ال�شحيح. 
اخلروج  ه��و  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  مهمة  اإن 
بتو�شيات وا�شحة وحمددة يتم فيها 
م�شوؤولية  دق��ي��ق حت��دي��د  نحو  وع��ل��ى 
املجتمعات  م�������ش���وؤول���ي���ة  الأف������������راد 
م�����ش��وؤول��ي��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة : 
احلكومية والأهلية م�شوؤولية الدولة 
وال����������وزارات ث���م م�����ش��وؤول��ي��ة ال����دول 
وا�شح  وب�����ش��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة جم��ت��م��ع��ة 
ل  بوثيقة  ن��خ��رج  اأن  لب���د   � وم��ك��ث��ف 
لب�س فيها ول غمو�س دون تعميم اأو 
مبالغات. علينا اأن نفهم جيدا اإذا كنا 
ن�شت�شرف النهو�س بلغتنا اأن ذلك ل 
يعني بحال مقاطعة لغات الآخرين � 
من  ون�شتفيد  اللغات  ه��ذه  نتعلم  بل 
جتاربهم وخراتهم يف تطوير املناهج 
وطرق التدري�س بالإ�شافة اإىل اإعداد 
يف  واملتخ�ش�شني  املدر�شني  وتاأهيل 
الفكر  وليكن  العربية  اللغة  درا���ش��ة 
لتحقيق  الأول  رائ��دن��ا  ه��و  امل�شتنري 
نكتفي  ل  نحن   � حتقيقه  ينبغي  م��ا 
ب���اإط���الق ���ش��ع��ارات ب��ل ن�����ش��ع خطط 
ونلتزم  حولها  نلتف  وا���ش��ح��ة  عمل 
وج���دارة  ل��ه��ا م�شداقية  ل��ت��ك��ون  ب��ه��ا 
الزاوية  حجر  هو  تطبيقها  وليكون 
اللغة  حلماية  امل�شركة  جهودنا  يف 
ع��ن��ه��ا هذا  الأخ���ط���ار  ودرء  ال��ع��رب��ي��ة 
اإقامة  م��ن  نحققه  اأن  ن��اأم��ل  م��ا  ه��و 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  املوؤمتر.  هذا 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي راعي املوؤمتر.. مرة اأخرى 
اأحيي �شموكم واأ�شكر ل�شموكم كثريا 
املوؤمتر  ه���ذا  وت�����ش��ري��ف��ك��م  رع��اي��ت��ك��م 
داعيا املوىل العلي القدير اأن يوفقكم 
النه�شة  حتقيق  ط��ري��ق  على  دائ��م��ا 
الإخوة  العزيزة.  بالدنا  يف  ال�شاملة 
امل�شاركون.. اأعود فاأرحب بكم جميعا 
�شاكرا لكم جهودكم وم�شاركتكم على 
الإمارات  دولة  الثانية  دولتكم  اأر�س 
طيب  لكم  متمنيا  املتحدة  العربية 
الإق����ام����ة وال���ن���ج���اح يف م���وؤمت���رك���م � 
و�����ش����وف ن���رق���ب ج��م��ي��ع��ا ك���اف���ة ما 
وتو�شيات  نتائج  من  اإليه  تتو�شلون 

ومبادرات اإيجابية وخالقة. 

 رئي�ص الربملان العربي ي�شارك يف ندوة 
حول التنمية والدميقراطية يف القاهرة

حمالت تفتي�شية مفاجئة على من�شاآت اللحوم يف اأبوظبي

خالل اجلل�ضة الفتتاحية للموؤمتر الثاين للغة العربية

 نهيان بن مبارك: المارات بقيادة خليفة اأ�شبحت دولة ناه�شة ومتقدمة متثل م�شعال للح�شارة ومنارة للمعرفة 
•• ابوظبي- الفجر:

ال��رك��ن خليفة ح����ارب اخل��ي��ي��ل��ي وك��ي��ل وزارة  ال���ل���واء  دع���ا 
واملنافذ  والإق���ام���ة  اجلن�شية  ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال��داخ��ل��ي��ة 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ب��الإن��اب��ة 
معامالت  اإجن��از  اإج���راءات  ت�شهيل  اإىل  باأبوظبي  الأجانب 
املراجعني لتمكينهم من النتفاع بخدمات الإدارة على وجه 
والتعاون  اإياهم على بذل مزيد من اجلهد  ال�شرعة حاثاً 
والرتقاء  اخلدمات  ج��ودة  لتح�شني  الأخ��رى  اجلهات  مع 
بالعمل. واأكد حر�س وزارة الداخلية على تقدمي خدمات 
متميزة للمواطنني واملقيمني يف اأماكن �شكناهم، وحت�شني 

جودة الأداء لالرتقاء بالعمل اإىل اأعلى امل�شتويات .
وكان اللواء اخلييلي تفقد اأول اأم�س الثنني الإدارة العامة 
لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف اأبوظبي، وطلب من العاملني 
ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه امل��راج��ع��ني ومعاجلتها 
والإج����راءات  العمل  �شري  على  واط��ل��ع  ال�شرعة  وج��ه  على 
الأج��ان��ب يف  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  املتبعة يف 

���ش��رح عن  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  والإدارات  اأب��وظ��ب��ي 
تقوم  التي  والواجبات  واملهام  ل���الإدارة  التنظيمي  الهيكل 
بها واملبادرات الإ�شراتيجية وم�شاريع التميز التي اأعدتها 
امل�شتويات،  اأعلى  اإىل  به  والرتقاء  الأداء؛  ج��ودة  لتح�شني 

من اأجل تقدمي خدمات مميزة للمراجعني.
القطام  علي  �شامل  العقيد  يرافقه  اخلييلي  اللواء  وج��ال 
الزعابي وعدد من ال�شباط يف الإدارة حيث تفقد العمل يف 
اإذونات  واإدارات  املتعاملني  الطباعة ومركز خدمة  مكاتب 
واطلع  واملتابعة  واملعلومات  واجلن�شية  والإقامة  الدخول 
لتقدمي  امل�شتخدمة  والأن��ظ��م��ة  املتبعة  الإج������راءات  ع��ل��ى 
اللواء  ا�شتقبال  يف  وك���ان  للمتعاملني.   متميزة  خ��دم��ات 
علي  ���ش��امل  العقيد  الإدارة  مبنى  و���ش��ول��ه  عند  اخلييلي 
القطام الزعابي مدير ع��ام الإق��ام��ة و���ش��وؤون الأج��ان��ب يف 
اأبوظبي والعقيد يو�شف خوري نائب املدير العام والعقيد 
اإدارة الإقامة و�شوؤون اجلانب  خليفة مطر بالقوبع مدير 
يف العني ومديرو الإدارات وعدد من �شباط الإدارة العامة 

لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف اأبوظبي.

•• عجمان ـ الفجر :

اأق��ي��م��ت يف ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان للعلوم 
للترع  ح���م���ل���ة  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اجلامعة  ط������الب  ���ش��م��ل��ت  ب����ال����دم 
�شوؤون  اإدارة  ونظمتها  وموظفيها، 
ال��ط��ل��ب��ة ب��اجل��ام��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
بال�شارقة  ال��دم  نقل  خدمات  مركز 
وق���د لق���ت احل��م��ل��ة جن��اح��ا كبريا 
ا�شتمر  حيث  الطلبة،  �شفوف  ب��ني 
ت��دف��ق امل��ت��رع��ني ع��ل��ى ح��اف��ل��ة نقل 
ال�����دم ط��ي��ل��ة ف����رة وق���وف���ه���ا داخ���ل 
احلرم اجلامعي، وذلك من التا�شعة 
بعد  والن�شف  الواحدة  اإىل  �شباحا 
الظهر، حيث بلغ عدد العينات التي 
اإح�شائية  عينة، ح�شب   63 جمعت 

اإدارة مركز خدمات نقل الدم.
امل���رك���ز عن  اإدارة  ع���رت  وق���د  ه���ذا 

ر����ش���اه���ا ب����الإق����ب����ال ال���ك���ب���ري ال����ذي 
التنظيم،  وح�شن  احلملة،  �شهدته 
اإدارة  بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �شاكرة 
اجل���ام���ع���ة م����ن اأج������ل اإجن�������اح هذه 
الدكتور  اأك��د  كما  الإن�شانية  املهمة 
املدير  النعيمي،  ب�شري  احل��ق  عبد 

العام لإدارة �شوؤون الطلبة بالإنابة، 
لدى  ال���ع���ط���اء  خم�������زون  اأن  ع���ل���ى 
اجلامعة  واأن  ين�شب،  ل  ال�����ش��ب��اب 
كانت  منت�شبيها  وجميع  بطلبتها 
ومازالت �شباقة اإىل العمل اخلريي 

والتطوعي.

خليفة الرميثي خمرتع اإماراتي �شغري يناف�ص الكبار ويح�شد الإعجاب والتكرمي 

اخلييلي يوؤكد حر�ص الداخلية على تقدمي 
خدمة متميزة للمواطنني واملقيمني

63 متربعًا خالل حملة للتربع بالدم يف جامعة عجمان
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فالمينكو العاملية لتجارة املالب�س - ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ادفان�شد اخلليج 
للو�شاطة التجارية - ذ.م.م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون .

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة
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اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة
كم�شفي  الربيعي   باقر  املنعم جواد  عبد   : امل�شفي  يعلن 
قانوين  انه مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية 
يف  العدل  كاتب  لدى  2013/5/5املوثق  تاريخ  يف  املنعقدة 
دبي بحل وت�شفية نوفا م�شن كريتيكال كونركتنغ - ذ م م  
فعلى من لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026224449 فاك�س 026226088 
حممول 0506226719 �س ب  46283 ابو ظبي �شارع ليوا 
بناية �شركة المارات لال�شتثمار العقاري الطابق 2  مكتب 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  204واح�شار  رقم 

اأق�شاها 45يوم من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

 �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري بتعيني

   م�سفي  امل�سفي : عبد املنعم جواد باقر الربيعي

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل���������دع���������و/ زه��������ور 
اح���م���د ح���اج���ي ت�����اج حممد 
باك�شتاين   - م����ن����ي����غ����ال   
اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج������واز �شفره 
�شادر   )0726931( رقم 
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان.    م��ن يجده 
بتليفون رقم      عليه الت�شال 

 050/2240020

فقدان جواز �سفرت
فهد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
اح��م��د ر����ش���وى   - كندا 
اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة   -ج����������واز 
   )78258( رق��م  �شفره 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 055/2747262

فقدان �سهادة ا�سهمت
من  �شادرة  ا�شهم  �شهادة  فقدت 
للتمويل  ال���ش��الم��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
)اآف�������اق( ب��ا���ش��م ال�����ش��ي��د/ عقاب 
ف����ال����ح ال����ق����ح����ط����اين ام�����ارات�����ي 
اجل����ن���������ش����ي����ة   رق�������م ال�������ش���ه���ادة 
ي���ج���ده���ا  م�������ن   )32573(
الرقم  ع��ل��ى  ل��الت�����ش��ال  ب���رج���اء 
م�شكوراً   050/6662979

اعـــالن تغيري ا�سما 
اعلن انا/ وليد �شالح �شعيد 
اجلن�شية   مي���ن���ي   - ع���و����س 

واحمل بطاقة هوية رقم  
    )784-1978-7946316  (
وارغ�����ب يف ت��غ��ي��ري ا���ش��م��ي من  
اىل  عو�س  �شعيد  �شالح  وليد 
عو�س  �ضعيد  �ضالح  �ضيف 

وهذا للعلم.       
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�شبطت بلدية راأ�س اخليمة مادة غذائية فاقدة ال�شالحية عبارة عن )كيك( ب�شبب �شوء التخزين واأمرت اجلهة 
القائمة على توزيعها ب�شحبها من جميع حمالت الإمارة ب�شبب ف�شادها ل�شوء عملية التخزين .

اأحد املواطنني �شرح فيها �شراءه لها  وعلمت ادارة البلدية مبخالفة املادة الغذائية الفا�شدة اثر �شكوى تقدم بها 
حيث اكت�شف تعر�شها للتلف على الرغم من ا�شتمرار �شالحيتها بح�شب البطاقة الغذائية املدونة على املنتج وهو 
عبارة عن )كيك( واثر ذلك قامت البلديةبحملة جمعت خاللها العديد من العينات وبفح�شها خمريا تبني اأن 

جميع تلك العينات غري �شاحلة لال�شتهالك ب�شبب تلف ناجت عن �شوء التخزين .
املادة الغذائية املذكورة مل تفقد �شارية ال�شالحية بح�شب بطاقة  اأن  واأكد رئي�س الدائرة مبارك على ال�شام�شي 
الت�شنيع املل�شقة عليها ولكن ما حدث من التلف كان ب�شبب �شوء التخزين وعدم الإهتمام باتباع ال�شلوب ال�شحيح 
يف عملية احلفظ والتخزين والنقل م�شريا اىل ان بع�س املواد الغذائية تخ�شع �شالحيتها لاللتزام بتخزينها يف 

درجات برودة معينة ولو لفرة ق�شرية .

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

القيادة  يف  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  فعاليات  اأم�����س  انطلقت 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل، برنامج 
اأ�شبوعني،  ي�شتمر  وال��ذي  امل��روري��ة  الثقافة  كاأ�س  وم�شابقة 
الوعي  لتعزيز  ثانوية من اجلن�شني،  10 مدار�س  مب�شاركة 
الن�سء،  ل��دى  ال�شليمة  امل��روري��ة  الثقافة  وتر�شيخ  امل���روري، 
اإىل  امل��رور وال��دوري��ات، الرامية  اإدارة  وذل��ك �شمن م��ب��ادرات 

ن�شر الثقافة املرورية بني اأفراد املجتمع .
امل���رور  اإدارة  ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل ع��ل��ي م��ن��خ�����س، م��دي��ر  وق����ال 

اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي  وال����دوري����ات يف ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
املرة تت�شمن برامج تثقيفية وتوعوية  الإدارة هذه  و�شعتها 
وال�شائقني،  الأم��ور  واأولياء  الطالب  من  امل�شتهدفة  للفئات 
املبادرات  ه���ذه  اإح����دى  ك���ان  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
فيه  للم�شاركة  الثانوية  باملرحلة  امل��دار���س  جل��ذب  املتنوعة 
على  حتتوي  م�شغرة،  مرورية  معار�س  تنظيم  خ��الل  من   ،
م�شابقات  اإقامة  كذلك  للحوادث،  متنوعة  وجم�شمات  �شور 
توعية، تت�شمن اأ�شئلة عن الثقافة املرورية موجهة للف�شول، 
وال�شهادات  اجل��وائ��ز  وتقدمي  منها،  الأوىل  امل��راك��ز  واختيار 
التقديرية لها . وتابع منخ�س اأن الرنامج وجد اإقباًل كبرياً 

من الطلبة خالل الأعوام ال�شابقة، ما عزز روح املناف�شة بني 
اجلميع، لتعزيز اجلهود املبذولة يف توعية الن�سء مبخاطر 
م�شاركات  لتقييم  املخت�شة  اللجنة  اأن  اإىل  م�شرياً  الطريق، 
ال�شم  اأحمد  املقدم  برئا�شة  املقبل  الأ�شبوع  �شتبداأ  امل��دار���س 
ال��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر ف���رع الإع����الم وال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة، بتنظيم 
الزيارات امليدانية للمدار�س امل�شاركة لتقييم الأعمال املنفذة 
 ، الإدارة فيها م�شبقاً  اإع��الم  والتي مت  امل�شابقة،  على هام�س 
تنفيذ  ال��رن��ام��ج  �شهد  املا�شية  الأع����وام  اأن���ه خ��الل  م�����ش��رياً 
العديد من املج�شات واملعار�س التي تك�شف م�شتوى الثقافة 

املرورية لدى الطلبة امل�شاركني .

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

القيادة  يف  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  فعاليات  اأم�����س  انطلقت 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل، برنامج 
اأ�شبوعني،  ي�شتمر  وال��ذي  امل��روري��ة  الثقافة  كاأ�س  وم�شابقة 
الوعي  لتعزيز  ثانوية من اجلن�شني،  10 مدار�س  مب�شاركة 
الن�سء،  ل��دى  ال�شليمة  امل��روري��ة  الثقافة  وتر�شيخ  امل���روري، 
اإىل  امل��رور وال��دوري��ات، الرامية  اإدارة  وذل��ك �شمن م��ب��ادرات 

ن�شر الثقافة املرورية بني اأفراد املجتمع .
امل���رور  اإدارة  ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل ع��ل��ي م��ن��خ�����س، م��دي��ر  وق����ال 

اأن ال��ف��ع��ال��ي��ات التي  وال����دوري����ات يف ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
املرة تت�شمن برامج تثقيفية وتوعوية  الإدارة هذه  و�شعتها 
وال�شائقني،  الأم��ور  واأولياء  الطالب  من  امل�شتهدفة  للفئات 
املبادرات  ه���ذه  اإح����دى  ك���ان  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
فيه  للم�شاركة  الثانوية  باملرحلة  امل��دار���س  جل��ذب  املتنوعة 
على  حتتوي  م�شغرة،  مرورية  معار�س  تنظيم  خ��الل  من   ،
م�شابقات  اإقامة  كذلك  للحوادث،  متنوعة  وجم�شمات  �شور 
توعية، تت�شمن اأ�شئلة عن الثقافة املرورية موجهة للف�شول، 
وال�شهادات  اجل��وائ��ز  وتقدمي  منها،  الأوىل  امل��راك��ز  واختيار 
التقديرية لها . وتابع منخ�س اأن الرنامج وجد اإقباًل كبرياً 

من الطلبة خالل الأعوام ال�شابقة، ما عزز روح املناف�شة بني 
اجلميع، لتعزيز اجلهود املبذولة يف توعية الن�سء مبخاطر 
م�شاركات  لتقييم  املخت�شة  اللجنة  اأن  اإىل  م�شرياً  الطريق، 
ال�شم  اأحمد  املقدم  برئا�شة  املقبل  الأ�شبوع  �شتبداأ  امل��دار���س 
ال��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر ف���رع الإع����الم وال��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة، بتنظيم 
الزيارات امليدانية للمدار�س امل�شاركة لتقييم الأعمال املنفذة 
 ، الإدارة فيها م�شبقاً  اإع��الم  والتي مت  امل�شابقة،  على هام�س 
تنفيذ  ال��رن��ام��ج  �شهد  املا�شية  الأع����وام  اأن���ه خ��الل  م�����ش��رياً 
العديد من املج�شات واملعار�س التي تك�شف م�شتوى الثقافة 

املرورية لدى الطلبة امل�شاركني .

•• الفجرية-وام:

 ���ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
ح���م���د ب����ن حم���م���د ال�������ش���رق���ي ويل 
بح�شور  اأم���������س  ال���ف���ج���رية  ع���ه���د 
جوعان  بن  ه��ادف  الدكتور  معايل 
الظاهري وزير العدل حفل التميز 
ال�����ش��ن��وي وت��ك��رمي ال�����ش��رك��اء الذي 
نظمته حمكمة الفجرية الحتادية 
البتدائية يف فندق ال�شجي الديار 
حممد  الدكتور  وق��دم   . بالفجرية 

املحكمة  رئ���ي�������س  ال���ك���ع���ب���ي  ع���ب���ي���د 
كلمته  يف  الب���ت���دائ���ي���ة  الحت����ادي����ة 
خالل احلفل ال�شكر والتقدير اىل 
ومعايل  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  �شمو 
احلفل.  حل�شورهما  ال��ع��دل  وزي���ر 
�شهدت  امل��ح��اك��م  ان  ال��ك��ع��ب��ي  وذك����ر 
ال�شعدة  جميع  على  نوعية  نقلة 
احلديثة  التكنولوجيا  فيه  �شخرت 
�شعيد  ف��ع��ل��ى  ال����ع����دال����ة  خل���دم���ة 
الدعاوى ومن خالل تطبيق نظام 
العدالة اللكرونية لدارة الدعوى 

الكرونيا يف جميع مراحلها ابتداء 
فيها  حكم  ���ش��دور  اىل  قيدها  م��ن 
بجل�شات  م��رورا  تنفيذها  ثم  وم��ن 
اللكروين  والع������الن  امل��ح��اك��م��ه 
قيد  املحامون  بامكان  ا�شبح  وكما 
الدعوي الكرونيا من مكاتبهم او 
ذاتيا من مبني املحكمة . وان�شجاما 
النتهاء  مت  فقد  التحول  ه��ذا  م��ع 
الدعاوى  ار�شفة جميع ملفات  من 
واحلديثة  ال���ق���دمي���ة  امل����ت����داول����ة 
فد  الب�شرية  ال��ك��وادر  �شعيد  وعلي 

مبحكمة  ال���ت���وط���ني  ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
املوظفني  من  باملئة   98 الفجرية 
امل��ت��م��ي��زي��ن . واث���ن���ى ال��ك��ع��ب��ي على 
واأعرب  املكرمني  املتميزين  جهود 
املوظفني  بقية  يحذو  اأن  اأمله  عن 
حذوهم واأن يقتدوا بتجربة اأدائهم 
وال�شتمرار  التوفيق  لهم  متمنيا 
. تخلل احلفل  والتميز  الب��داع  يف 
ع��ر���س ف��ي��ل��م ع���ن م�����ش��رية التميز 
يف حم��ك��م��ة ال���ف���ج���رية الحت���ادي���ة 
قام  احلفل  نهاية  ويف   . البتدائية 

يرافقه  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  �شمو 
املوظفني  ب��ت��ك��رمي  ال���ع���دل  وزي�����ر 
الفجرية  حم��ك��م��ة  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 
�شمو  ق��دم  كما  املتعاونه  واجل��ه��ات 
ويل العهد هدية تذكارية اىل وزير 
العدل فيما قدم وزير العدل هدية 
احلفل  ح�شر   . �شموه  اىل  مماثلة 
مكتب  مدير  الزحمي  �شامل  �شعادة 
�شمو ويل عهد الفجرية وعدد من 
روؤ�شاء املحاكم والق�شاة واملوظفني 

والعاملني باملحكمة . 

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمى 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة بعجمان  ال��ت��ن��م��ي��ة  رئ��ي�����س دائ�����رة 
قوباني�شبيك  ���ش��ع��ادة  اأم�������س  ���ش��ب��اح  مب��ك��ت��ب��ه 
جلمهورية  ال���ع���ام  ال��ق��ن�����ش��ل  اأوم���ورال���ي���ي���ف 
ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان ل����دى ال���دول���ة ي��راف��ق��ه الوفد 
بزيارة  يقوم  الذى  القرغيز�شتانى  العالمى 
بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  ورح��ب  حاليا.  الدولة 
ان  اىل  الزائر م�شريا  بالوفد  النعيمى  حميد 

ل��الإط��الع على  ل��ل��دول��ة متثل فر�شة  زي��ارت��ه 
والتاريخية  وال��راث��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل���وان���ب 
ومدى التطور الذى حققته فى �شنوات قليلة 
م��ع��رب��ا عن  و  ف��ى مهمته  ال��ن��ج��اح  ل��ه  متمنيا 
انطباعات جيدة  ال��وف��د  ل��دى  ي��ك��ون  ان  ام��ل��ه 
بكل  وي��رح��ب  بلد م�شياف  الم����ارات  ف��دول��ة 
اأ���ش��دق��ائ��ه . م��ن ج��ان��ب��ه ع��ر ���ش��ع��ادة قن�شل 
اأع�شاء  �شعادة  عن  الدولة  لدى  قرغيز�شتان 
بعدد  واللتقاء  الم���ارات  دول��ة  ب��زي��ارة  الوفد 
مبينا  وزمالئهم  وبنظرائهم  امل�شوؤولني  من 

اأن الإعالميني يف بالده وكافة و�شائل العالم 
ي��ت��اب��ع��ون م��ا ت�شهده الم�����ارات م��ن ت��ط��ور يف 
الإعالم  و�شائل  تعك�شه  وما  املجالت  خمتلف 
الماراتية من �شحافة مكتوبة وو�شائل اإعالم 
خمتلفة من تطور علمى واقت�شادى وعمرانى 
ان  اىل  اأومورالييف  وا�شار  كبري.  واجتماعي 
العاملني فى  ع���ددا م��ن  ال��زائ��ر ميثل  ال��وف��د 
و  قريغيز�شتان  يف  املطبوعة  الإع��الم  و�شائل 
وكالة النباء اآكي بري�س ويزور الدولة بهدف 
العداد حللقة خا�شة من برنامج نقطة على 

تبث  التى   5 القناة  تذيعه  وال��ذى  اخلريطة 
من مدينة بي�شكيك بقريغيز�شتان و�شتتحدث 
املتحدة  العربية  الم����ارات  دول��ة  ع��ن  احللقة 
للدولة  ال�شياحي  والرويج  الت�شويق  بغر�س 
والتاريخ  وال��ع��ادات  التقاليد  علي  والط���الع 
املتحدة..و  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وث��ق��اف��ة 
جوانب  ك��اف��ة  �شيتناول  ال��رن��ام��ج  ان  ا���ش��اف 
التطور يف الدولة وخا�شة فى جانب ال�شياحة 
هذا  فى  يها  تتمتع  التى  الهائلة  والمكانيات 

املجال احليوى. 

مرور راأ�ص اخليمة يطلق فعاليات كاأ�ص الثقافة املرورية بلدية راأ�ص اخليمة ت�شحب مادة غذائية ب�شبب �شوء التخزين 

ويل عهد الفجرية يكرم املتميزين يف حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية 

عبد العزيز النعيمى ي�شتقبل وفدا اعالميا من قرغيز�شتان

•• عجمان ـ حممد بدير: 

ك�شف املقدم عبداهلل �شيف املطرو�شي 
واملباحث  ال���ت���ح���ري���ات  اإدارة  م���دي���ر 
اجل���ن���ائ���ي���ة ب�������ش���رط���ة ع���ج���م���ان، عن 
�شحيتها  راح  ب�����ش��ع��ة  ق��ت��ل  ج���رمي���ة 
والقاء  البنغالية  اجلن�شية  من  رج��ل 
اجلن�شية  م��ن  ال��ق��ات��ل   ع��ل��ى  القب�س 
نف�شها  والذي قام با�شتدراج ال�شحية 
النائية ونفذ جرميته  الماكن  لأحد 
خالفات  ب�شبب  ا�شدقائه  اأح��د  بقتل 

مالية بينهما.
ال��ذي عقد  ال�شحفي  املوؤمتر  وخ��الل 
ل�����ش��رط��ة عجمان  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
اأفاد  الق�شية  مالب�شات  ع��ن  للك�شف 
واملباحث  ال���ت���ح���ري���ات  اإدارة  م���دي���ر 
اجل��ن��ائ��ي��ة اأن���ه���ا ب������داأت ب��ت��غ��ي��ب اأح���د 
ال�شخا�س ملدة يومني ثم ورود ات�شال 
لذويه يفيد مبقتله ، وعلى اإثر البالغ 
املقدم من ذويه قامت اإدارة التحريات 
واملباحث اجلنائية بالتحري والبحث 
حيث تو�شلت اىل اأن املتغيب ال�شحية 
كان برفقة اأحد ا�شدقائه قبيل تغيبه 
ومت �شبط �شديقه  املتهم والذي اأنكر 
لقاءه. واأفاد املقدم عبداهلل املطرو�شي 

ال�شحية  وب��ني  بينه  ك��ان  املتهم  ان   ،
خ��الف��ات م��ال��ي��ة ح��ي��ث ك���ان ال�شحية 
ي��ط��ال��ب امل��ت��ه��م مب��ب��ل��غ خ��م�����ش��ة اآلف 
درهم كان قد اقر�شهم للمتهم، وبعد 
الفح�س عن املتهم وجدت اثار مقاومة 
اثار  مم��ا  بج�شمه  متفرقة  و���ش��رب��ات 
باأثار  مواجهته  وبعد  حوله  ال�شكوك 
امل��ق��اوم��ة اع����رف مب��ا ف��ع��ل��ه وكيفية 
تنفيذه للجرمية وامتام عملية القتل 
والع���راف مبكان اجل��رمي��ة، كما مت 
التاأكد من ارتكابه للجرمية بتفتي�س 
�شكن املتهم والعثور على مالب�س بها 

اأثار مقاومة ومتزيق ودماء.
اإدارة التحريات واملباحث  واأفاد مدير 

باإمارة  وقعت  اجل��رمي��ة  ان  اجلنائية 
ونائية  خ��ال��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��ارق��ة يف 
ب��ج��ان��ب امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، ح��ي��ث مت 
اآثار  بوجود  املتهم  اق��وال  من  التاأكد 
اجل��رمي��ة واجل��ث��ة وال��ت��ي كانت عبارة 
ع���ن ه��ي��ك��ل ع��ظ��م��ي م���ن���زوع ال���راأ����س 
بعدما نه�شتها الكالب، كما مت العثور 
200 مر من  على الراأ�س على بعد 

اجلثة.
وقال ان بالغ التغيب كان بتاريخ 10 
بتاريخ  ك��ان  الفعلي  والتغيب  اأب��ري��ل 
مالب�شات  ع��ن  الك�شف  ومت  اب��ري��ل   8
 12 ب��ت��اري��خ  اجل��ث��ة  واي��ج��اد  الق�شية 
املتغيب   ع���م���ر  ان  واو������ش�����ح  اب����ري����ل 

 22 32 ع���ام���ا وامل���ت���ه���م  ال�����ش��ح��ي��ة  
عاما،من فئة العمالة.

واأو�شح ان اجلرمية متت بدون وجود 
�شركاء للمتهم خا�شة بعد التاأكد من 
اأث���ار امل��ق��اوم��ة مكان احل���ادث ، كذلك 
املتهم  ان  ال�����ش��رط��ة  ع��ن��ا���ش��ر  ت���اأك���دت 
نقل  و�شيلة  ا�شتقلوا  ق��د  وال�شحية 
وثبت ذلك بح�شور وا�شتدعاء ال�شائق 
الذي اكد تو�شيل �شابان ملكان احلادث 
ب��ذات التوقيت ، وه��ذا م��ا ي��وؤك��د على 

عدم وجود �شركاء للمتهم.
اأك����د  ويف خ���ت���ام امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي 
املطرو�شي، على  �شيف  املقدم عبداهلل 
ال�شرطة  ل��رج��ال  ال��ع��ال��ي��ة  احل��رف��ي��ة 
وخ����ا�����ش����ة ف���ي���م���ا ي���خ�������س م���ث���ل ه���ذه 
اأقل  يف  ملرتكبيها  والتو�شل  اجل��رائ��م 
وقت ليكون ذلك رادع لكل من ت�شول 
اأ�شاد  كما   ، الخرين  بايذاء  نف�شه  له 
ب���ال���ت���ع���اون ال���ك���ب���ري وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
القيادات ال�شرطية وخا�شة ما قدمته 
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة لفك 
م��الب�����ش��ات ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة ، وب���ني ان 
الق�شية حتولت حاليا للنيابة وبعدها 
منطقة  ب�شفتها  ال�شارقة  نيابة  اىل 

اخت�شا�س وقوع اجلرمية. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

مت���ك���ن���ت ال����ت����ح����ري����ات وامل����ب����اح����ث 
املعمورة  �شرطة  مب��رك��ز  اجلنائية 
اماطة  براأ�س اخليمة من  ال�شامل 
الغمو�س الذي اكتنف حريق مولد 
املناطق عندما  احدى  الكهرباء يف 
�شبطت �شابا )21 عاما( ليحمل 
)ع.م.اأ(  وي���دع���ى  ث��ب��وت��ي��ة  اأوراق������ا 
ويعاين من اأمرا�س نف�شية ، متهما 

بارتكاب احلادث .
العقيد  ق����ال  ذل����ك  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
رئ���ي�������س مركز  ال����زع����اب����ي،  ����ش���امل 
���ش��رط��ة امل��ع��م��ورة ال�����ش��ام��ل ان���ه يف 
�شوء نتائج التقرير ب�شاأن احلريق 

الذي تعر�س له مولد الكهرباء يف 
احدى مناطق راأ�س اخليمة موؤخرا 
بفعل فاعل جرى  انه  ات�شح  حيث 
األ��ق��ي القب�س  ال��ب��ح��ث ع��ن��ه ح��ي��ث 
على ال�شخ�س الذي تبني انه اأقدم 
على ا�شعال النار يف خملفات كانت 
قريبة من املولد لكنها �شرعان ما 
اأ�شرارا  ب��ه  ال��ي��ه واأحل��ق��ت  ام��ت��دت 
اأبلغت  التفا�شيل  ويف  ب���ه.  ك��ب��رية 
ال��ت��اب��ع��ة للدفاع  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة 
املدين عمليات �شرطة راأ�س اخليمة 
بدورها  ل��ت��ق��وم  احل���ري���ق  ب���ح���ادث 
املعمورة  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  ب��اإخ��ط��ار 
ال�����ش��ام��ل ال�����ذي ح����رك رت����ال من 
ال�شيارات اىل مكان احلريق ت�شكل 

، كما  امل��دين الإ�شعاف  ال��دف��اع  من 
توجه اىل املكان فريق من البحث 
احلرائق  خبري  يرافقه  والتحري 

ب�شرطة راأ�س اخليمة .
احلريق  ع���ل���ى  ال�������ش���ي���ط���رة  وب���ع���د 
والتحقيقات  امل��ع��اي��ن��ة  ان��ط��ل��ق��ت 
احلرائق،  خبري  ب��ا���ش��راف  الأول��ي��ة 
�شخ�س  فعل  ع��ن  جن��م  ان��ه  فتبني 
قام با�شعال النار يف بع�س املخلفات 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن امل��ول��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي ، 
لكنها �شرعان ما امتدت مع حركة 
الرياح اإىل املولد الكهربائي لتاأتي 

عليه نهائيا.
التحريات  جهود  لتكثيف  ونتيجة 
الناجحة اأمكن التو�شل اىل مرتكب 

اأوراقا  احلادث وهو �شاب ل يحمل 
نف�شي  مر�س  من  ويعاين  ثبوتية 
التحقيقات  ا�شتكمال  ���ش��وء  ويف   ،
للجهات  الق�شية  ملف  حتويل  مت 
امل��خ��ت�����ش��ة لإ���ش��ت��ك��م��ال الإج������راءات 

القانونية الالزمة .
ون��ا���ش��د ال���زع���اب���ي اأول����ي����اء الم����ور 
الإهتمام  والأم����ه����ات  الآب������اء  م���ن 
الرعاية  ورع���اي���ت���ه���م  ب���اأب���ن���ائ���ه���م 
ال����الزم����ة ، وم���راق���ب���ت���ه���م ج���ي���داً، 
اأمرا�س  م��ن  يعانون  مم��ن  خا�شة 
يقعون  ل  ح��ت��ى  وغ���ريه���ا،  نف�شية 
التي تعر�س حياتهم  املمار�شات  يف 
ال��ت��ي يعاقب  ل��ل��خ��ط��ر واجل����رائ����م 

عليها القانون .

•• عجمان ـ الفجر :

ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
جديد  نظام  اإط���الق  ع��ن  بعجمان 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����روين ع����ن بعد 
للمعامل  ال��روي��ج  ب��رام��ج  يتعلق 
ال�شياحية بالإمارة، وذلك بالتعاون 
الريطانية  ت��ي  ت��ي  اأو  �شركة  م��ع 
ال�شياحي  التدريب  يف  املتخ�ش�شة 

عر النرنت.
وج���اء الإع����الن ع��ن ه���ذا امل�شروع 
م�شاركة  اأي�����ام  ث��ال��ث  يف  اجل���دي���د 
�شوق  معر�س  بفعاليات  ال��دائ��رة 
ال�����ش��ف��ر ال��ع��رب��ي ب���دب���ي، امل���ق���ام يف 
ال��ف��رة م��ن 6-9 م��اي��و اجل���اري، 
الذي  ع��ج��م��ان  اإم�����ارة  وف���د  �شمن 
مت ت�����ش��ك��ي��ل��ه ب���رئ���ا����ش���ة واإ�����ش����راف 
ال�شياحية بعجمان،  التنمية  دائرة 
وي�������ش���م مم��ث��ل��ني ل���غ���رف���ة جت����ارة 
و�����ش����ن����اع����ة ع����ج����م����ان وف����ن����دق����ي 
كمبين�شكي عجمان وق�شر عجمان 

وف��ن��ادق واأج��ن��ح��ة رام����ادا عجمان 
ال��زوراء و�شركة ترافل  ومنتجعات 
و�شركة  وال�شفر  لل�شياحة  �شنر 
مكاتب املتخ�ش�شة يف خدمة رجال 

الأعمال.
تنفيذي  البلو�شي  اأ���ش��م��اء  وق��ال��ت 
لزائر  يتيح  اإنه  بالدائرة  التدريب 
ع��ج��م��ان يف معر�س  اإم�����ارة  ج��ن��اح 
التقدم  ال���ع���رب���ي  ال�������ش���ف���ر  ����ش���وق 
معرفته  م�������دى  ع�����ن  لخ����ت����ب����ار 
مبقومات ال�شياحة يف عجمان، واإن 
على  يح�شل  الختبار  يجتاز  م��ن 
التنمية  دائ��رة  �شهادة معتمدة من 

ال�شياحية بعجمان.
واأو�شحت اأن هذا النظام عبارة عن 
باللغة  وتاأهيلي  تعليمي  برنامج 
م��ن يجتازه  ي��ج��ع��ل  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
مبعلومات  الإدلء  ع���ل���ى  ق�������ادرا 
اإم��ارة عجمان،  ي��زور  �شحيحة ملن 
بعد  م��ن��ه  امل�����ش��ت��ه��دف��ني  اأول  واأن 
ال�شفر  ����ش���وق  ف���ع���ال���ي���ات  اخ���ت���ت���ام 

العربي هم موظفو دائرة التنمية 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة ب���ع���ج���م���ان، وم�����ن ثم 
ال�شياحة  ب��ق��ط��اع��ات  امل�����ش��ت��غ��ل��ني 

وال�شفر والرفيه يف الإمارة.
الذي  ال��رن��ام��ج،  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
يطرح بالتعاون مع موؤ�ش�شة اأو تي 
تي الريطانية، يت�شمن معلومات 
تف�شيلية عن كل ما يحتاج ال�شائح 
اإم������ارة  ع����ن  م��ع��رف��ت��ه  ال����زائ����ر  اأو 
واأماكن  امل��ع��امل  ���ش��ام��ال  ع��ج��م��ان، 
املنتجات  وخم����ت����ل����ف  ال����رف����ي����ه 

الطبيعية  وامل��ق��وم��ات  ال�شياحية 
خمتلف  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  املتنوعة 

مناطق الإمارة.
ما�شي  ج���ي���وم  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
تي  ت��ي  اأو  ب�شركة  املبيعات  م��دي��ر 
امل�شروع،  ه����ذا  اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
اإم����ارة  م���رة يف  ي��ن��ف��ذ لأول  ال����ذي 
ت�شجيع  كذلك  ي�شتهدف  عجمان، 
وال�شفر  ال�شياحة  �شركات  وك��الء 
عجمان  اإم���ارة  يف  ال�شتثمار  على 
ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ال��رن��ام��ج ع��ل��ى ما 

يحتاجونه من معلومات.
مديري  كبري  كرينز  اإيلي  وقالت 
تي  اأو  ب�شركة  ال��ع��م��الء  ح�����ش��اب��ات 
تقريرا  ���ش��ت��ق��دم  ال�����ش��رك��ة  اإن  ت���ي 
�شهريا وربع �شنوي لدائرة التنمية 
يت�شمن  ب���ع���ج���م���ان  ال�������ش���ي���اح���ي���ة 
�شهادة  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل���ني  ع������دد 
واأماكن  ال�شركة  اختبارات  اجتياز 
اأنحاء العامل لإتاحة  تواجدهم يف 

الفر�شة للتوا�شل معهم.

•• عجمان ـ حممد بدير :

املدين  للدفاع  العامة  الدارة  نظمت 
املهارات  دورة  تخريج  حفل  بعجمان 
املتكاملة للتميز يف خدمة املتعاملني 
وال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت مل����دة ���ش��ه��ر وذل���ك 
�شعيد  �شالح  العميد  �شعادة  بح�شور 
املطرو�شي ، مدير عام الإدارة العامة 
ل��ل��دف��اع امل���دين ب��ع��ج��م��ان، وع���دد من 

القيادات ال�شرطية بعجمان.
العامة  الإدارة  ع����ام  م���دي���ر  واأك������د 
كلمته  بعجمان،خالل  املدين  للدفاع 
اهمية  ع��ل��ى  ب��احل��ف��ل  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
الدورة وما تفرزه من تقدمي خدمات 
مثلى للمتعاملني وخا�شة ان الدورة 
ا����ش���ت���ه���دف���ت ال�������ش���ف الم����ام����ي من 
بالمارة  الم��ن��ي��ة  م��وظ��ف��ي اجل��ه��ات 
اجلمهور  م����ع  ي���ت���ع���ام���ل���وا  وال����ذي����ن 
الدورة  ان  وا���ش��اف   ، ا�شا�شي  ب�شكل 

الداخلية  وزارة  �شيا�شية  �شمن  تاأتي 
ومتطورة  مثلى  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
موؤكدا  الب�شري  بالعن�شر  والرت��ق��اء 
ان هذه الدورة بداية لدورات قادمة. 

وقام العميد �شالح املطرو�شي بتكرمي 
اأوائ��ل ال��دورة وتوزيع ال�شهادات على 
 91 ب��ال��دورة  �شارك  حيث  امل�شاركني 
م�شارك من ال�شباط و�شباط ال�شف 

من القيادة العامة ل�شرطة عجمان و 
الإدارة العامة للدفاع املدين والإدارة 
و���ش��ئ��ون الجانب  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة 

بعجمان. 

�شرطة عجمان تلقي القب�ص على �شاب بنغايل قتل �شديقه ب�شبب خم�شة اآلف درهم

�شاب مري�ص نف�شيًا اأ�شعل النار مبولد الكهرباء يف راأ�ص اخليمة

�شياحية عجمان تطلق نظام جديد للتعليم الإلكرتوين عن 
بعد بربامج الرتويج للمعامل ال�شياحية بالإمارة

دفاع مدين عجمان ينظم حفل لتخريح دورة املهارات املتكاملة للتميز يف خدمة املتعاملني

اعالن تغيري ا�سم
اأنا ، ريان جاي جون ، ابن جايديب جون بانابورايل ، حامل جواز 
�شفر هندي رقم. جي/2687825 ، �شادر يف اأبوظبي ، بتاريخ 
 ، هاو�س  بانابورايل   : يف  دائمة  اإقامة  اأقيم   ،  12/05/2008
واأقيم حاليا يف �شارع   ،  683  ، ك��ريال   ، ، كوتايام  ثاليولبامبو 
حمدان ، بناية م�شر �شو ، �شقة � 301 ، اأبوظبي ، ا.ع. م. ، بهذا 
اأغريرّ ا�شمي من: ريان جاي جون ، اإىل: ريان جاي ، ولقبي كـ 

جون ، ب�شورة عاجلة.

اعالن تغيري ا�سم
اأنا ، داريل جاي جون ، ابن جايديب جون بانابورايل ، حامل جواز 
�شفر هندي رقم. جيه/5523478 ، �شادر يف اأبوظبي ، بتاريخ 
 ، هاو�س  بانابورايل   : يف  دائمة  اإقامة  اأقيم   ،  20/02/2011
واأقيم   ، ك��ريال   ،  28  � كو�شني   ، فينال  )م.ب.(   ، ت�شاليكافاتوم 
حاليا يف �شارع حمدان ، بناية م�شر �شو ، �شقة � 301 ، اأبوظبي 
، ا.ع. م. ، بهذا اأغريرّ ا�شمي من: داريل جاي جون ، اإىل: داريل 

جاي ، ولقبي كـ جون ، ب�شورة عاجلة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط دا�س ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1032393 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامل حا�شر مبارك حا�شر املهريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامل حا�شر مبارك حا�شر املهريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شبري حاجي حممد �شايف

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2.70*0.80
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/خياط دا�س ذ.م.م
DAS TAILORS WLL

اىل/خياط جزيرة دا�س 
DAS ISLAND TAILOR

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نا�شر العبيديل للنقليات 

العامة رخ�شة رقم:CN 1096199 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/نا�شر العبيديل للنقليات العامة
NASER ALOBAIDLI GENERAL TRANSPORTING

اىل/نا�شر العبيديل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
NASER AL OBAIDLI PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

عبداهلل برور�س لتجارة القم�شة واخلياطة
رخ�شة رقم:CN 1075431 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

طار�س املن�شوري للخياطة
رخ�شة رقم:CN 1040905 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفخر 

CN 1200696:لل�شحن رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الر�شى 

للطابوق والبال�شر
رخ�شة رقم:CN 1007204 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ار�س  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

CN 1013940:الرافدين لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد حارب حمد العزري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد علي را�شد �شاعد الظاهري

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اعالن )قبل �ضدور الرتخي�س(
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1029911 بال�شم التجاري: 
�شبيت  بن  �شعيد  عبيد  عمر  ال�شيد/  وميلكها  للتجارة  الناجية 

ال�شميلي امارات اجلن�شية.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

حذف/عمر عبيد �شعيد بن �شبيت ال�شميلي
ا�شافة/عبدالرحمن اينيكاليل بن�شبة %100

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
مطحنة  التجاري:  بال�شم   CN  1033837 رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الغذائية  للمواد  مرحبا 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا �شبي�شل 

CN 1385015:كرك على كيفك رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد علي �شامل احلمادي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حليمة عبداهلل نا�شر الدفيعه امل�شعبي

مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شالون اما�شي  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 
للتجميل رخ�شة رقم:CN 1473053 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة انت�شار حممد فوزي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عزيزة عزت زوجة حممود خوري

مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماركات للهواتف 
املتحركة رخ�شة رقم:CN 1186232 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جابر حارب مغري جابر اخليلي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد علي ربيع هالل املزروعي

مراجعة  العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة رواد اخلليج 
 CN 1027693:للمقاولت العامة )جابكو( ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

علي حممد �شالح الدين علي ح�شب اهلل من 17% اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شام عبدالهادي حممد ثابت
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
المارات  ال�ش�����ادة/تراث  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1030012:لالن�شاءات الهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل �شالح حممد لعبودي الطنيجي )%20(

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شالح حممد �شالح لعبودي الطنيجي من 51% اىل %80

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف وليد ا�شعد �شريف ابو عيد

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون �شن�س للرجال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1179840 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

علي را�شد مبارك ال�شعدي من 1% اىل %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

ح�شن �شفيق ايوب من 48% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف عبداهلل خلف احلو�شني
دائرة  فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

نعمان للو�شاطة التجارية
 رخ�شة رقم:CN 1134290 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
الزياء  ريام خلياطة  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املغربية لل�شيدات رخ�شة رقم:CN 1110946 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهيل بخيت نا�شر النوبي العامري )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف حمدان حممد حارب �شامل الدرعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مكتار مري حممد حليم مري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2

تعديل عنوان/من العني العني القوع بناية ورثة حميد مطر �شعيد الدرعي 
اىل العني العني الوقن بناية حمد حممد مطر العامري

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة مملكة 
النحل رخ�شة رقم:CN 1109067 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بخيته ظافر �شويع ظافر الحبابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حممد بن زاهره اخليلي

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
العاهد  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1102488:الطبي ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداللطيف علي عي�شى العي�شى )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداللطيف علي عي�شى العي�شى

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شرايا خلياطة 

CN 1128192:ازياء ال�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف احمد ابراهيم حممد البلو�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حمدان علي حمدان الزيدي

العالن مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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ملتقى بلدية مدينة اأبوظبي يناق�ص م�شتوى اخلدمات واحتياجات �شكان ال�شهامة والباهية

اأعادت ت�ضميمه بطاقة ا�ضتيعابية ت�ضل لنحو األف متعامل يوميًا

الهوية تفتتح مركز الكرامة للت�شجيل يف دبي الأحد املقبل

طرحت بثالث لغات خمتلفة
العني للتوزيع تنظم دورة تدريبية عن اأخطار ال�شقوط من املرتفعات

••  اأبوظبي-وام:

�شكان  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  دع��ت 
العا�شمة ومناطقها لتعزيز امل�شاركة 
موؤكدة  ال��ب��ل��دي��ة  م���ع  وال���ت���وا����ش���ل 
والتفاعل  الن��ف��ت��اح  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا 
واقراحات  واحتياجات  طلبات  مع 
الأعمال  ع��ل��ى  واط��الع��ه��م  ال�����ش��ك��ان 
ال��ت��ي تنفذها  وامل�����ش��اري��ع اخل��دم��ي��ة 
لتطوير  واه��م��ي��ت��ه��ا  م��ن��اط��ق��ه��م  يف 
الجتماعية  احلياة  وم�شتوى  منط 
روؤيتها  م��ن  انطالقا  والقت�شادية 
والبيئة  الأف�����ش��ل  احل��ي��اة  ب�����ش��م��ان 
اأبوظبي.  مدينة  ل�شكان  امل�شتدامة 
امللتقى التي  جاء ذلك خالل جل�شة 
نظمتها البلدية م�شاء ام�س بح�شور 
م��واط��ن ومواطنة   400 م��ن  اك��ر 
من �شكان ال�شهامة والباهية يف �شالة 
الأفراح بال�شهامة حيث اكد عوي�شة 
التنفيذي  امل��دي��ر  القبي�شي  اح��م��د 
لقطاع اخلدمات البلدية بالإنابة اأن 
التوا�شل  ج�شور  ملد  ت�شعى  البلدية 
على  والتعرف  العا�شمة  �شكان  م��ع 
البلدية  اخلدمات  من  احتياجاتهم 
وال�شتماع اإىل اأرائهم واقراحاتهم 

يف  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ات  ادارة  م���دي���ر 
امللتقى  لأع��م��ال  الفتتاحية  الكلمة 
اإىل احل�شور بانهم �شركاء رئي�شيون 
مبا�شرة  م��ن��ك��م  ال���ش��ت��م��اع  وي��ه��م��ن��ا 
ف��اأن��ت��م احل��ك��م ع��ل��ى ج���ودة م��ا يقدم 
م����ن خ����دم����ات وراأي�����ك�����م ح���اف���ز لنا 
وم�شحح  والجن��از  العطاء  ملوا�شلة 
ما  الأم����ر  يتطلب  ع��ن��دم��ا  ل��ل��م�����ش��ار 
هذه  موا�شلة  على  حر�شنا  يف�شر 
كافة  يف  تباعا  ال�شكان  مع  اللقاءات 
لتكون  اب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  م���ن���اط���ق 
اأراوؤه��م ومقرحاتهم ركيزة يف بناء 
ابوظبي  مدينة  بلدية  ا�شراتيجية 
وقدمت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  وخ��ط��ط��ه��ا 
اأهم  ع��ن  للح�شور  عر�شا  البلدية 
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا واجل����اري 
والباهية  ال�����ش��ه��ام��ة  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
الذي  احلديث  امل�شلخ  م�شروع  مثل 
�شيكتمل العمل فيه 2014 وتو�شعة 
وامل���راف���ق اخلدمية  ال���ط���رق  ���ش��ب��ك��ة 
منظومة  ال��ع��ر���س  ال��ع��ام��ةاوت��ن��اول 
املنطقة  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل���ط���ط 
م�شتوى  رف�����ع  ت�����ش��ت��ه��دف  وال����ت����ي 
اخلدمات وا�شتكمال خطط التطوير 
مع  يتقاطع  ال��ذي  بال�شكل  ال�شاملة 

احلدائق  بتطوير  املتعلقة  الم����ور 
ال�شكان  حاجة  يلبي  مبا  واملتنزهات 
مع  يتنا�شب  مب��ا  ال��ط��رق  وت��ط��وي��ر 
ت�شهده  ال�����ذي  وال��ت��و���ش��ع  ال���ت���ط���ور 
حل  ايجاد  اىل  بالإ�شافة  املنطقتان 

منا�شب لظاهرة �شكن العزاب.
 كما اعربوا عن رغبتهم يف اأن تعمل 
ال�شراتيجيني  و�شركاوؤها  البلدية 
امل�����ش��ارك��ون يف اع��م��ال امل��ل��ت��ق��ى على 
ايجاد حلول مل�شكلة البيوت املهجورة 
وزيادة عدد املدار�س وريا�س الطفال 
وحاجة املنطقة اىل املزيد من املراكز 
ال�شوبر  ال�شحية وحمال  والعيادات 
واأهمية  بالتجزئة  وال��ب��ي��ع  م��ارك��ت 
النظافة العامة يف الحياء ال�شكنية 
القوار�س  ان��ت�����ش��ار  دون  للحيلولة 
واحل���ي���وان���ات ال�����ش��ائ��ب��ة ودع�����وا اىل 
البناء  وق��وان��ني  ب�شوابط  الل��ت��زام 
يف الق�شائم ال�شكنية وعدم الت�شريح 
ب��ب��ن��اء اأك�����ر م���ن م�����ش��ك��ن واح�����د يف 
امل�شاحات  و�شغر  ال�شكنية  القطعة 
ويف  اجل��دي��دة.  للمنازل  املخ�ش�شة 
وممثلي  البلدية  اأك��دت  اللقاء  ختام 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال����دوائ����ر 
امل�����ش��ارك��ة درا����ش���ة امل��الح��ظ��ات التي 

ط���رح���ه���ا ال�������ش���ك���ان واخ����ذه����ا بعني 
املنا�شبة  احل��ل��ول  وو���ش��ع  الع��ت��ب��ار 
وخطط  روؤى  م��ع  يتما�شى  مب��ا  لها 
ابوظبي  ح��ك��وم��ة  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
عقد  �شتوا�شل  وانها   2030 للعام 
دوري مع  ب�����ش��ك��ل  امل��ل��ت��ق��ى  ج��ل�����ش��ات 
العا�شمة  وم��ن��اط��ق  اأح���ي���اء  ���ش��ك��ان 
لتكر�س نهجا تفاعليا يف العالقة مع 
املجتمع يف اطار ا�شراتيجية �شاملة 
لبناء منظومة عمل متكاملة لراحة 
والبيئة  ال�����ش��ك��ان  و���ش��الم��ة  واأم�����ن 
والرتقاء  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي 
يف  دائما  وجعلها  العا�شمة  مبظهر 
اف�شل  خريطة  على  متقدم  م��وق��ع 
امل����دن وال��ع��وا���ش��م ال��ع��امل��ي��ة. ح�شر 
امللتقى را�شد خليفة الرميثي املدير 
وامل�شاندة  الدعم  لقطاع  التنفيذي 
جمل�س  ع����ن  ومم���ث���ل���ني  ب����الإن����اب����ة 
التنمية  ودائ�����رة  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
الق��ت�����ش��ادي��ة ودائ����رة ال��ن��ق��ل وهيئة 
وجمل�س  ابوظبي  و�شرطة  ال�شحة 
اب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ع���م���راين 
و�شركة  للنفايات  اب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز 
ابوظبي للتوزيع وعدد من موظفي 

البلدية.

وبحث  البلدي  العمل  تطوير  ح��ول 
وقال  خلدمتهم.  الأم��ث��ل  الأ���ش��ل��وب 
تعزيز  اإىل  امللتقى تهدف  اأن مبادرة 
ال�شكان  م����ع  امل���ب���ا����ش���ر  ال���ت���وا����ش���ل 
التي  امل�������ش���اري���ع  ع���ل���ى  واط���الع���ه���م 
عموما  واملدينة  مناطقهم  يف  تنفذ 
وا�شتقاء  ال���ر����ش���ا  م�����دى  وق���ي���ا����س 
منهجية  وف��ق  وحتليلها  امل��ع��ل��وم��ات 
اىل  منها  مي��ك��ن  م��ا  لتنفيذ  علمية 
واقع فعلي على الأر�س وفق عالقة 
�شراكة متينة ا�شا�شها الثقة والفهم 
لر�شالة  جت�����ش��ي��دا  وذل�����ك  امل���ت���ب���ادل 
ع���ل���ى تقدمي  ال���ب���ل���دي���ة وح���ر����ش���ه���ا 
املرتكزة  اخل���دم���ات  م��ع��اي��ري  اأج�����ود 
القبي�شى  واأث����ن����ى  ال���ع���م���الء.  ع��ل��ى 
املبادرة  م���ع  ال�����ش��ك��ان  ع��ل��ى جت����اوب 
مالحظاتهم  ع��ر���س  اإىل  ودع���اه���م 
اراآئهم  عن  والتعبري  واقراحاتهم 
تامة  ب�شراحة  البلدية  باخلدمات 
جت�شيد  ع���ل���ى  احل�����ر������س  م�����وؤك�����دا 
للتعرف  احل��وار  يف  ال�شفافية  مبداأ 
والعمل  احلقيقية  املتطلبات  ع��ل��ى 
اإطار  يف  منها  ميكن  م��ا  تلبية  على 
وم�شوؤوليتها.  البلدية  اخت�شا�شات 
اجلنيبي  ن��ا���ش��ر  اهلل  ع��ب��د  وت���وج���ه 

من  ال�شكان  ومتطلبات  احتياجات 
العر�س  وتناول  احل�شاري.  العي�س 
ال��ت��ي نفذتها  احل��م��الت وامل���ب���ادرات 
حمالت  مثل  املنطقتني  يف  البلدية 
امل�شوهات  وازال���ة  املهجورة  امل�شاكن 
م��ن ع��ل��ى ال��ط��رق وت��ك��د���س العزاب 
على  وال��ك��ت��اب��ة  ال�شكنية  ب��الأح��ي��اء 
اجلدران وا�شكان عمال ال�شركات يف 

املزارع..
الفعاليات  اىل  العر�س  تطرق  كما 
مع  بالتعاون  البلدية  نظمتها  التي 
���ش��رك��اوؤه��ا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني خالل 
مثل  املنطقتني  يف  املا�شية  ال��ف��رة 
�شفراء  ف���ع���ال���ي���ة  ال��ب�����ش��م��ة  ق���اف���ل���ة 
ومهرجان  الفريج  ويل�شة  املجتمع 
الحياء  وب��ط��ول��ة  العائلي  البلدية 
نظفوا  وحملة  القدم  لكرة  ال�شكنية 
الم������ارات واف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب��ة حديقة 
اأعرب ال�شكان  الباهية. من جانبهم 
التي  ل����ل����م����ب����ادرة  ت���ق���دي���ره���م  ع�����ن 
مع  التوا�شل  على  احلر�س  ترجم 
واأ�شادوا  ال��واق��ع  اأر���س  على  ال�شكان 
يف  البلدية  تنفذها  التي  بامل�شاريع 
كافة مناطق اأبوظبي وتقدموا بعدد 
اأهمها  وامل���رئ���ي���ات  امل���ق���رح���ات  م���ن 

ويل عهد اأم القيوين ي�شتقبل قن�شل لبنان
••  اأم القيوين-وام:

 ا�شتقبل �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 
عام  قن�شل  النمري  �شامي  ال�شيد  اأم�����س  الأم����ريي  ال��دي��وان  يف  مكتبه  يف 
مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم  ال��ذي  ال�شقيقة  اللبنانية  اجلمهورية 
ت�شلمة مهام عملة لدى الدولة. ورحب �شمو ويل عهد اأم القيوين بالقن�شل 
البلدين  بني  القائمة  الأخ��وي��ة  العالقات  معة  وا�شتعر�س  اللبناين  العام 
ال�شقيقني..متمنيا له التوفيق يف عمله لتعزيز التعاون القائم بني البلدين 
يف املجالت كافة. ح�شر اللقاء ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد املعال نائب 
التالي  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  القيوين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اأم��ني عام  اآل على  الأم��ريي و �شعادة حميد جا�شم خلفان  ال��دي��وان  مدير 

املجل�س التنفيذي لالإمارة.

البيئة واملياه تنظم ور�شة عمل لتطوير ا�شرتاتيجية وطنية للتنوع البيولوجي
••  دبي-وام:

 تنظم وزارة البيئة واملياه وبالتعاون مع املكتب الإقليمي لرنامج الأمم املتحدة للبيئة يف دول غرب اآ�شيا ور�شة 
العمل الأوىل حول اإعداد ال�شراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وحتديد الأهداف واملوؤ�شرات وخطط العمل 
ال��وزارة لتعزيز الأمن  اإط��ار ا�شراتيجية  اي��ام. وياأتي عقد الور�شة يف  املتعلقة بها الأح��د القادم وت�شتمر ثالثة 
البيئي و�شمن مبادرة حت�شني م�شتوى حماية املناطق الإحيائية والبيئات اله�شة كما تهدف اإىل اإلقاء ال�شوء على 
ال�شركاء والبيانات  التزامات الدول الأع�شاء نحو التفاقية بجانب حتديد  التنوع البيولوجي وماهية  اتفاقية 
املطلوبة لإعداد ال�شراتيجية ومن ثم ر�شم خارطة طريق لإجناز ال�شراتيجية خالل الفرة الزمنية املحددة 
بنهاية هذا العام. ويذكر اأن الور�شة هي الأوىل �شمن برنامج متكامل يهدف اإىل بناء القدرات الوطنية يف املجالت 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي ومن املقرر اأن يح�شر اأعمال الور�شة ممثلني لأكر من 40 جهة من �شركاء الوزارة 
واملراكز  الأكادميية  واملوؤ�ش�شات  املدين  املجتمع  منظمات  بجانب  اخلا�س  والقطاع  واملحلية  الحتادية  كاجلهات 

البحثية الإقليمية والدولية اإ�شافة اإىل �شركاء برنامج الأمم املتحدة للبيئة من منظمات وبرامج متخ�ش�شة.

وفد بلدية العني يطلع على اأهم الربامج امل�شتخدمة يف 
ال�شوؤون القانونية يف بلدية مدينة اأبوظبي

والإط�����الع ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ع��م��ل امل��ت��ب��ع��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ب��ح��ث يف 
خمتلف ال�شت�شارات القانونية والإجنازات التي مت تنفيذها 
خالل العام املا�شي .. م�شيدا باأهمية هذه الزيارات يف تطوير 
الها�شمي  واأ���ش��ار   . للعمالء  اأف�شل  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  العمل 
العمل من  بناء يف ميدان  تفاعل  اأثمرت عن  الزيارة  اأن  اإىل 
خالل الطالع على اخلرات والتجارب العملية الأمر الذي 
من �شاأنه اأن يحقق التوا�شل بني الدوائر احلكومية يف اإمارة 
الإدارة  اأع�شاء  على  والتعرف  البع�س  بع�شها  مع  اأبوظبي 
والت�شاور فيما  ال�شت�شارات  للتوا�شل معهم يف جميع  وذلك 

يخدم م�شلحة الدائرة ب�شكل عام والإدارة ب�شكل خا�س.

••  اأبوظبي-وام:

بلدية مدينة  زيارته  خ��الل  العني  بلدية مدينة  وف��د  اطلع   
واأهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م�شتجدات  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
واأ�شاليب  القانونية  ال�شوؤون  جمال  يف  امل�شتخدمة  الرامج 
البحث القانوين وطرق حفظ امل�شتندات والدعاوي الق�شائية 
رئي�س  الها�شمي  �شعيب  حم�شن  و�شرح   . القانونية  واملكتبة 
العني.. مدينة  بلدية  يف  والعقود  املناق�شات  مراجعة  ق�شم 

اأن الزيارة تاأتي يف اإطار تبادل اخلرة واملعرفة مع البلديات 
القانوين  امل���ج���ال  م���ن جت��ارب��ه��م يف  الأخ������رى وال����ش���ت���ف���ادة 

•• العني – الفجر:

انتهت �شركة العني للتوزيع من تدريب عدد من موظفيها على اإجراءات التعامل 
خمتلفة  لغات  بثالث  متخ�ش�شة  دورة  يف  املرتفعات  من  ال�شقوط  اأخطار  مع 
والإجراءات  الأ�شاليب  على  فيها  رك��زت   ، الأوردو  و  الإجنليزية   ، العربية  هي 
العملية التي يجب على املوظف اتخاذها عند التعامل مع مثل هذه الأخطار 

بالتعاون  البيئه  و  ال�شالمة  و  ال�شحه  ، نظمها ق�شم  على �شالمتهم  ، حفاظاً 
مع اإدارة التدريب يف ال�شركة . تهدف الدورة اإىل م�شاعدة العاملني يف املواقع 
والأماكن املرتفعة على جتنب الإ�شابات وحماية اأنف�شهم من ال�شقوط و�شقوط 
الأج�شام و معدات العمل ، كما ت�شمنت الدورة ور�شة عمل لتوفري الإر�شادات 
حول الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العمال وامل�شرفني واملهند�شني عند 
العمل يف الأماكن املرتفعة. �شرح �شعادة حممد بن عمري ال�شام�شي املدير العام 

ل�شركة العني للتوزيع اأن تدريب العمال يعتر جزء اأ�شا�شي من مكونات اخلطة 
ال�شراتيجية يف ال�شركة تهدف به اإىل رفع كفاءة الكوادر الب�شرية وتزويدهم 
بالعلوم واملعارف اجلديدة يف جمال الأمن و ال�شالمة .  واأكد ال�شام�شي على 
اأن التدريب امل�شتمر على اإجراءات الأمن و ال�شالمة يعد اأولوية ق�شوى لدى 
املقام  يف  ال�شركة  حتر�س  حقيقية  ث��روة  من  العمال  ه��وؤلء  ميثله  ملا  ال�شركة 

الأول و قبل كل �شيء على �شالمتهم .

الوطني للوثائق والبحوث يح�شل للعام 
الثالث على �شهادة اآيزو جودة اأمن املعلومات

 اأخبار ال�شاعة : املواطن يف 
الإمارات ثروتها احلقيقية

••  اأبوظبي-وام:

اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة حتت قيادة  اأخبار ال�شاعة  اأك��دت ن�شرة   
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
تنظر اإىل املواطن على اأنه ثروة الوطن احلقيقية ولذلك فاإن ال�شتثمار يف 
تنميته هو ال�شتثمار الأمثل للحا�شر وامل�شتقبل وهذا ما حتر�س القيادة 
وبرامج  �شيا�شات  اإىل  وترجمه  والفعل  بالقول  ت��اأك��ي��ده  على  الر�شيدة 
وم�شروعات تتمحور كلها حول الإن�شان ورفاهيته وتقدمه. وحتت عنوان 
ال�شتثمار يف تنمية املواطن قالت يف هذا ال�شياق تاأتي لقاءات الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جمل�س  يف  املختلفة  الدولة  اإم��ارات  من  املواطنني  جموع  امل�شلحة  للقوات 
�شموه يف منطقة الذيد يف ال�شارقة ا�شتمرارا لنهج �شموه الذي يعطي اأهمية 
كبرية للتوا�شل املبا�شر مع املواطنني يف اأماكن معي�شتهم وعملهم لال�شتماع 
لهم من دون حواجز والتعرف اإىل احتياجاتهم وتطلعاتهم وم�شكالتهم عن 
قرب وم�شاركتهم يف منا�شباتهم املختلفة . واأو�شحت الن�شرة التي ي�شدرها 
مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث الإ�شراتيجية ..اأن هذا ينتج �شيا�شات 
حكومية تتوجه مبا�شرة اإىل التعامل مع متطلبات املواطنني واأولوياتهم يف 
جمالت البنية التحتية والإ�شكان وال�شحة والتعليم وغريها مبا ي�شمن 
املواطنني من  اإىل كل  الوطن  يعي�شها  التي  ال�شاملة  التنمية  و�شول ثمار 
دون ا�شتثناء كما ينتج هذا النمط من العالقة املتفردة بني القيادة وال�شعب 
يف دولة الإم��ارات التي تقوم على التفاعل الإيجابي واخلالق يف اإطار من 
جهدها  كل  توجه  التي  لقيادته  ال�شعب  قبل  من  وال���ولء  واحل��ب  ال��وف��اء 

وتفكريها اإىل الرتقاء به و�شيانة مكت�شبات الوطن واإجنازاته .
 واأ�شافت اأن الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأكد خالل 
لقاءاته املواطنني يف جمل�س �شموه يف منطقة الذيد يف ال�شارقة اأن القيادة 
احلكيمة لن تاألو جهدا يف تعزيز التنمية ال�شاملة ملناطق الدولة كافة واأنها 
متتلك روؤية جوهرها ا�شتثمار املوارد لتنمية الإن�شان الإماراتي والنهو�س 

به خلدمة جمتمعه ورقي وطنه .
املعرة تنطوي على دللت تنموية عميقة  الكلمات  اأن هذه  اإىل  واأ�شارت   
معان ح�شارية  الرائدة من  الإماراتية  التنمية  وتك�شف عما مييز جتربة 
التنمية  معدلت  تقي�س  التي  الدولية  التقارير  مب�شمونها  وتنطق  راقية 
الإن�شانية والب�شرية واأهمها تقرير التنمية الب�شرية ال�شنوي الذي ي�شدر 
ال���ذي ي�شع دولة  امل��ت��ح��دة  ال��ت��اب��ع ملنظمة الأمم  ال��رن��ام��ج الإمن��ائ��ي  ع��ن 
الإمارات �شمن فئة التنمية الب�شرية املرتفعة جدا ب�شكل دوري هذا ف�شال 
عن الكثري من ا�شتطالعات الراأي والتقارير الدولية الأخرى التي توؤكد 
اأن ال�شعب الإماراتي هو الأكر �شعورا بال�شعادة على امل�شتوى العربي واأن 
العربي يف  ال�شباب  اإىل  بالن�شبة  للعي�س  املف�شل  املكان  الإم��ارات هي  دول��ة 

العامل كله .
 وقالت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اإنه يف ظل منطقة متوج 
ال�شتقرار  م��ن  اأج���واء  تعي�س  ت�شهد  الإم����ارات  ف��اإن  وال���ش��ط��راب  بالتوتر 
والتفاوؤل والتطلع الدائم اإىل امل�شتقبل وت�شتع�شي جبهتها الداخلية على 
اأو الخ��راق ومت�شي يف طريق التنمية بثبات وثقة  اأي حماولة للتهديد 
وهذا لأن فيها قيادة ر�شيدة تدير مواردها بحكمة من اأجل �شعبها و�شعبا 

وفيا لديه انتماء عميق اإىل وطنه وولء مطلق ل يتزعزع لقيادته . 
•• ابوظبي- الفجر:

للهوية  الإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
اإع����ادة اف��ت��ت��اح م��رك��ز الكرامة  ع��ن 
اإم��ارة دبي  للت�شجيل التابع لها يف 
ر���ش��م��ي��اً ي���وم الأح����د امل��ق��ب��ل وذلك 
املركز  تطوير  عمليات  اإجن��از  بعد 
واإعادة ت�شميمه بهدف رفع طاقته 
مب�شتوى  والرت��ق��اء  ال�شتيعابية 

خدماته.
ت�شميم  اإع����ادة  اأن  الهيئة  واأك����دت 

خطوط للت�شجيل، منها 6 خطوط 
للرجال وخطني لل�شيدات، م�شرية 
جميع  تقدمي  يتيح  املركز  اأن  اإىل 
ببطاقة  امل���رت���ب���ط���ة  اخل������دم������ات 
�شيارات  م��واق��ف  وي��وف��ر  ال��ه��وي��ة، 

جمانية للمتعاملني.
ال�شابعة  من  اأب��واب��ه  املركز  ويفتح 
م�شاء  ال��ث��ام��ن��ة  ول���غ���اي���ة  ���ش��ب��اح��ا 
الت�شهيالت  م��ن  ال��ع��دي��د  م  وي���ق���درّ
اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لفئة 
كاونر  و  خ��ا���ش��ة  م��واق��ف  ت�شمل 

مركز الكرامة للت�شجيل يندرج يف 
اإطار حر�شها الدائم على الرتقاء 
اخلدمية،  م���راف���ق���ه���ا  مب�����ش��ت��وى 
و�شعيها املتوا�شل لتقدمي خدمات 
ك�شب  يف  ت�شهم  ومتميزة،  مبتكرة 
البت�شامة  ور�شم  املتعاملني  ر�شا 

على وجوههم.
الطاقة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو�����ش����ح����ت 
ال�شتيعابية اليومية ملركز الكرامة 
اإىل  ارت��ف��ع��ت  ت�شميمه  اإع����ادة  بعد 
 8 م��ن خ��الل  األ���ف متعامل،  نحو 

وكانت  ل���ه���م  خم�����ش�����ش��ة  خ���دم���ة 
دت مواعيد بديلة لكافة  الهيئة حدرّ
عليهم  ت���وج���ب  امل��ت��ع��ام��ل��ني مم���ن 
يف  ت�شجيلهم  اإج�����راءات  ا�شتكمال 
مركز الكرامة خالل فرة اإغالقه 

التي امتدت نحو 50 يوماً.
3 مراكز خدمة  اإمارة دبي  وت�شم 
رئ��ي�����ش��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ه��ي��ئ��ة الإم������ارات 
الرا�شدية  و  الر�شاء  هي  للهوية 
3 مكاتب  والكرامة بالإ�شافة اإىل 
هي مكتب لإقامة و�شوؤون الأجانب 

ومكتب ديوان احلاكم ومكتب حترّا 
ت�شجيل  م����راك����ز   6 ج���ان���ب  اإىل 
الطب  م��ل��ح��ق��ة مب����راك����ز  اأخ�������رى 
الوقائي وهي املحي�شنة والراحة 
املعرفة  وق��ري��ة  وال��ق��وز  وال�شطوة 

وجافزا وذلك من اأ�شل 55 مركزاً 
ومكتباً للت�شجيل يف بطاقة الهوية 
الدولة  مناطق  جميع  يف  م��وزع��ة 
نحو  ال�شتيعابية  طاقتها  وتبلغ 

••  اأبوظبي-وام:27800 متعامل يومياً.
ال������ري������ط������اين  امل������ع������ه������د   م������ن������ح 
للعام  اآي  ا�����س  ب���ي  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
الآيزو  التوايل �شهادة  الثالث على 
اخل���ا����ش���ة ب���� م��ع��اي��ري ج�����ودة اأم���ن 
 27001 وح��م��اي��ت��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
للوثائق  ال����وط����ن����ي  ..ل����ل����م����رك����ز 
�شوؤون  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث 
املركز  ال��رئ��ا���ش��ة. وج����اء ح�����ش��ول 
على ال�شهادة بعد اجتيازه التدقيق 
على مطابقة موا�شفات الآي��زو يف 
والتدريبات  والإج���راءات  الأجهزة 
اإدارات  جميع  يف  امل��خ��اط��ر  واإدارة 
امل��رك��ز واأق�����ش��ام��ه اإث���ر زي���ارة فريق 
عمل متخ�ش�س من املعهد. وراجع 
العمل  اآليات  الزيارة  اأثناء  الفريق 
والختبارات  املتبعة  وال�شيا�شيات 
اإدارات  لها  خ�شعت  التي  الدقيقة 
امل��رك��ز واأق�����ش��ام��ه كما راق���ب املهام 
جتاه  املركز  يوؤديها  التي  اليومية 
امل�شتفيدين من جمهوره الداخلي 
واخل��ارج��ي وق��ا���س ذل��ك بناء على 

املتطلبات اخلا�شة باملعايري العاملية 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ���ش��ع��ادة  . وق����ال 
الري�س مدير عام املركز اإن طبيعة 
للوثائق  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ع���م���ل 
تلقائي  وب�شكل  تقت�شي  والبحوث 
لالآيزو  الإداري�����ة  امل��ع��اي��ري  تطبيق 
من  مقتنياته  حل��ف��ظ   27001
الوثائق الهامة وغريها واحلر�س 
عليها من الت�شريب اأو الإهمال اأو 
ال�شلوك غري امل�شروع والالم�شوؤول 
نحوها . واأكد اأن م�شاعي املركز من 
ال�شهادة  ه��ذه  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 
من �شميم اأهدافه وتطلعاته نحو 
اجلودة والتميز ويف اإطار توجيهات 
ت��وف��ر كل  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
للوطن  ي��ت��ح��ق��ق  ك���ي  الإم����ك����ان����ات 
اأن  واأ����ش���اف    . والزده������ار  التميز 
التجربة  ه�����ذه  يف  امل����رك����ز  جن�����اح 
وجهوده من اأجل اللتزام ب�شروط 
لقيم  تاأكيدا  يعتر  الآي��زو  �شهادة 
وفق  والأداء  والإخ���ال����س  ال��ع��م��ل 
اأف�شل املمار�شات العاملية لفتا اإىل 
ال�شهادة يف عامل تكر فيه  اأهمية 

الخراقات الأمنية .

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
اجلزيرة  فهد  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1101513  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ موؤ�ش�شة فهد اجلزيرة للمقاولت العامة
FAHAD AL JAZEERA GENERAL CONTRACTING

اىل/فهد اجلزيرة لل�شيانة العامة
FAHAD AL JAZEERA GENERAL MAINTENANCE

موقب  حم�شر  ليوا  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
مكتب  اجلديدة  ال�شناعية  زايد  مدينة  الغربية  املنطقة  اىل   5 املحل  رقم 

رقم 8 قطعة رقم 239
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زاد اخلري للمقاولت 

CN 1478241:وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد ب�شام احمد امانو من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة اجلرايحي حممد عيد الف�شايل )%24(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   
 SEP 450 رهن ل�ضفينة

اململوكة ل�ضركة الن�ضاءات البرتولية الوطنية
بهذا ي�شر الكاتب العدل بفرع املدينة ال�شناعية )اإيكاد( / اإدارة 
الكاتب العدل والتوثيق / دائرة الق�شاء باأبوظبي ، باأنه ح�شر 
لديه ال�شادة/�شركة الإن�شاءات البرولية الوطنية واأف�شحوا 
عن رغبتهم برهن �شفينة SEP 450 العائدة لهم لدى م�شرف 

اأبوظبي الإ�شالمي مقابل ت�شهيالت مالية.
فعلى من لديه اإعرا�س على ذلك فليتقدم باإعرا�شه واأوراقه 
الثبوتية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ الإعالن و اإل فاإن 
الكاتب العدل بعد هذه املدة �شيقوم بتوثيق عقد الرهن بني 

الراهن واملرتهن.
الكاتب العدل/ را�ضد اخلزميي

اإعــــــــــــــــالن

فقدان جواز �سفرت
راجيندرا  امل��دع��و/  ف��ق��د  
اجلن�شية  ن��ي��ب��ال   - ت��اب��ا  
-ج������������واز ������ش�����ف�����ره  رق����م  
 )2 8 5 5 6 8 7 (
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/5610080
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تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 180372       بتاريخ:2012/10/8 م
با�ش��م:NOUQOUSH نقو�س  

وعنوانه:بر دبي ، الكرامة ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

ورق اجلدران . 
الواق�عة بالفئة:27

و�شف العالمة:NOUQOUSH نقو�س.  
ال�ش��راطات:ل يوجد . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

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

املودعة حتت رقم: 169217       بتاريخ:2012/2/14 م
  innoventures:با�ش��م

وعنوانه:�شارع املطار الرمول بعد بناية خان �شاحب ، بناية K �شندوق بريد رقم 10223 ،
 هاتف: 042844622  حتويلة رقم 135 ، فاك�س: 042855877

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
خدمات تعليمه ا�شت�شارات اجهزة احلا�شب اليل ا�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى القت�شادية ا�شت�شارات ودرا�شات 

ادارية ا�شت�شارات ودرا�شات ت�شويقيه . 
الواق�عة بالفئة:41

و�شف العالمة:كلمة innoventures و�شعت افقيا الحرف باللون الزرق الغامق وحرف v باللون 
الرتقايل وحتته خط باللون الرتقايل اي�شا .  

ال�ش��راطات:ل يوجد . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

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

املودعة حتت رقم: 178569       بتاريخ:2012/8/29 م
با�ش��م:الكروم للحلول والتقنية ذ.م.م  

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب:45849 ، هاتف: 5252577 ، فاك�س: 5252575 المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الدهانات والورني�س وطالءات اللك مواد الوقاية من ال�شداأ ومواد حفظ اخل�شب من التلف مواد التلوين 
مواد تثبيت اللوان راتنج طبيعي خام معادن يف �شكل رقائق او م�شحوق ل�شتخدام الدهانني وفنيي الديكور 

وعمال الطباعة والفنانني . 
الواق�عة بالفئة:2

و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة DITTO وكلمة DITTO باللون ال�شود وحرفني tt باللون الزرق.  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
ABBARCO بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:عباركو

املودعة حتت رقم: 171817       بتاريخ:2012/4/9 م
با�ش��م:عباركو للنقل العام  

وعنوانه:�س.ب:22449 حمل ملك عقارات حكومة دبي ، را�س اخلور ، دبي
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

ادارة العمال التجارية الدعاية العالن توجية العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي امل�شاعدة يف تفعيل او ادارة 
جتاري  او  �شناعي  مل�شروع  التجارية  الفعاليات  او  الداري���ة  ال�شوؤون  توجية  يف  امل�شاعدة  التجارية  الع��م��ال 
اخلدمات التي توؤديها موؤ�ش�شات اعالن متار�س الت�شال باجلماهري او العالن او ال�شهار بكل و�شائل العالم 

فيما يتعلق بكافة ال�شلع او اخلدمات . 
الواق�عة بالفئة:35

 ABBARCO و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة عباركو مكتوبة باللون ال�شود وعلى ي�شارها كملة
مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون ال�شود.  

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
ROYAL - V:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172983       بتاريخ:2012/5/2 م
با�ش��م:رويال لل�شناعات الغذائية م م ح  

وعنوانه:�س.ب:31291 اجلزيرة احلمراء ، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات 
الكحولية . 

الواق�عة بالفئة:32
باللون  الكبرية  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   ROYAL - V كلمة  عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
كلمة  وحتتها  البني  باللون  مميزة  تاج  ر�شمة  وفوقها  اللون  داكنه  بنف�شجية  خلفية  على  الداكن  البي�س 
�شريط  على خلفية  البي�س  باللون  الكبرية  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   NATURAL TASTE

باللون البني والكل يحيط به من اخلارج �شريط بني اللون بطريقة مميزة كما هو مبني بال�شكل اعاله .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
B BESPOKE FINE TEXTILE & TAILORING:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172668       بتاريخ:2012/4/25 م
با�ش��م:بي�شبوك املحدودة  

وعنوانه:الطابق رقم 1 البوابة اجلناح ال�شرقي حمل بيع التجزئة رقم 8 ، دبي ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س . 
الواق�عة بالفئة:25

ال�شود  باللون  الكبرية  الالتينية  باحلروف  BESPOKE مكتوبة  كلمة    العالمة:هي عبارة عن  و�شف 
وحتتها خط ا�شود وحتته كلمات FINE TEXTILE & TAILORING  مكتوبة باحلروف الالتينية 
الكبرية باللون ال�شود ويف اعلى يوجد احلرف B مكتوب ب�شكل كبري داخل دائرة م�شتديرة بداخلها زخارف 

متنوعة ب�شكل مميز والكل مبني بال�شكل اعاله.  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
WHITEMORE:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 171816       بتاريخ:2012/4/9 م
با�ش��م:حممد حمبوب عامل عبدالعزيز  

وعنوانه: �س.ب: 90812 ، دبي ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الف�شاتني  واملت�شمنة  املالب�س  والقدم  الراأ�س  اردي��ة  واولدي  رجايل وحرميي  انواعها  بكل  اجلاهزة  املالب�س 
والتائية  والقم�شان  وال��ب��دل  والتنورات  والقم�شان  والبنطلونات  والف�شفا�شة  والبنطلونات  واجلاكيتات 
البنطلون  وحمالة  واملعاطف  العنق  ورب��ط��ات  املحبوكة  واملالب�س  وال�����ش��رات  الفوقية  ال�شدرية  واملالب�س 
واغطية  الريا�شية  والقبعات  القبعات  الريا�شية  املالب�س  وبالخ�س  املالب�س  والبيجامات  املحكمة  واملالب�س 
الطويلة  واجل���وارب  للتعرق  املانعة  واجل���وارب  واجل���وارب  الريا�شية  والح��زم��ة  احلمامات  وارواب  ال��راأ���س 
والربطة  املعرقة  والكنزات  التعرق  وقم�شان  التحتيه  والقم�شان  ال�شيقة  واملالب�س  الق�شرية  واجل���وارب 
للفرق  الكاملة  الرك�س  وب��دلت  للملب�س(  )ا�شافة  والقفازات  )املالب�س(  ال�شروالية  والردي���ة  وال�شورتات 

الريا�شية وبدلت التدريب والحذية واربطة الراأ�س والربطة املا�شة للعرق . 
الواق�عة بالفئة:25

WHITEMORE مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون  و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة 
الرتقايل والخ�شر وعلى ي�شارها قر�س دائرة باللون البنف�شجي بداخله احلرفني W و M فوق بع�شهما 

ح�شب ال�شكل املبني اعاله .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
JINNY & JOLLY:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172080       بتاريخ:2012/4/16 م
با�ش��م:�شركة نورا التجارية �س. ذ.م.م  

وعنوانه: �س.ب: 4912 ، حمل ملك نورة حمد ابراهيم الهيدان ، ديرة ، ال�شوق الكبري .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

واجلاكيتات  الف�شاتني  واملت�شمنة  املالب�س  وال��ق��دم  ال��راأ���س  اردي��ة  واولدي  وحرميي  رج��ايل  انواعها  بكل  اجل��اه��زة  املالب�س 
الفوقية  ال�شدرية  واملالب�س  والتائية  والقم�شان  والبدل  والتنورات  والقم�شان  والبنطلونات  والف�شفا�شة  والبنطلونات 
وال�شرات واملالب�س املحبوكة وربطات العنق واملعاطف وحمالة البنطلون واملالب�س املحكمة والبيجامات املالب�س وبالخ�س 
املالب�س الريا�شية القبعات والقبعات الريا�شية واغطية الراأ�س وارواب احلمامات والحزمة الريا�شية واجلوارب واجلوارب 
والكنزات  التعرق  وقم�شان  التحتيه  والقم�شان  ال�شيقة  واملالب�س  الق�شرية  واجل��وارب  الطويلة  واجل��وارب  للتعرق  املانعة 
للفرق  الكاملة  الرك�س  وبدلت  للملب�س(  )ا�شافة  والقفازات  )املالب�س(  ال�شروالية  والردي��ة  وال�شورتات  والربطة  املعرقة 

الريا�شية وبدلت التدريب والحذية واربطة الراأ�س والربطة املا�شة للعرق . 
الواق�عة بالفئة:25

و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة JINNY  مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون ال�شود وكل حرف على خلفية 
JOLLY مكتوبة  كلمة  & وحتتها  رمز  والزرق وحتتها  وال�شفر  والوردي  البنف�شجي  ال�شفافة  باللوان  ب�شكل مميز 
والوردي  البنف�شجي  ال�شفافة  باللوان  مميز  ب�شكل  خلفية  على  حرف  وكل  ال�شود  باللون  الكبرية  الالتينية  باحلروف 

وال�شفر والزرق والكل على خلفية بنف�شجية �شفافة اللون كما هو مبني بال�شكل اعاله .  
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
TOPSECRET:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172077       بتاريخ:2012/4/16 م
با�ش��م:حممد حمبوب عامل عبدالعزيز  

وعنوانه: �س.ب: 90812 ، دبي ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الجهزة والدوات العلمية اجهزة الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او 
تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شورة اجهزة 
الت�شال ال�شلكية والال�شلكية كالتليفون والهاتف املتحرك واللكرونيات مثل الراديو والتلفاز والفيديو وال�� 
يف.�شي.دي الدي.يف.دي وال�س.يف.�شي.دي والم.بي.ثريب بالير وجميعا واقعة يف الفئة 9 البطاريات اللت 
احلا�شبة الجهزة والعدد العلمية والبحرية اخلا�شة مب�شح الرا�شي والجهزة العدد الكهربائية )مبا يف ذلك 
الال�شلكية( وكذلك الجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�شينماتوغرافية والجهزة اخلا�شة ب�شناعة النظارات 
الوتوماتيكية  والجهزة  والتعليم  والنقاذ  )املراقبة(  وال�شبط  ال�شارات  واعطاء  والقيا�س  الوزن  وعمليات 

والتي تعمل بو�شع قطعة من النقود اخلزائن الرا�شدة للنقود اللت احلا�شبة اجهزة اطفاء احلريق . 
الواق�عة بالفئة:9

و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة TOPSECRET مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون ال�شود 
وفوقها حرف T باللون الخ�شر داخل �شعار زخرفة تاج مميز باللون الحمر ح�شب ال�شكل املبني اعاله .  

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
JIMMAM:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172076       بتاريخ:2012/4/16 م
با�ش��م:حممد حمبوب عامل عبدالعزيز  

وعنوانه: �س.ب: 90812 ، دبي ، المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

الجهزة والدوات العلمية اجهزة الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي اجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او 
تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شورة اجهزة 
الت�شال ال�شلكية والال�شلكية كالتليفون والهاتف املتحرك واللكرونيات مثل الراديو والتلفاز والفيديو وال�� 
يف.�شي.دي الدي.يف.دي وال�س.يف.�شي.دي والم.بي.ثريب بالير وجميعا واقعة يف الفئة 9 البطاريات اللت 
احلا�شبة الجهزة والعدد العلمية والبحرية اخلا�شة مب�شح الرا�شي والجهزة العدد الكهربائية )مبا يف ذلك 
الال�شلكية( وكذلك الجهزة والعدد الفوتوغرافية وال�شينماتوغرافية والجهزة اخلا�شة ب�شناعة النظارات 
الوتوماتيكية  والجهزة  والتعليم  والنقاذ  )املراقبة(  وال�شبط  ال�شارات  واعطاء  والقيا�س  الوزن  وعمليات 

والتي تعمل بو�شع قطعة من النقود اخلزائن الرا�شدية للنقود اللت احلا�شبة اجهزة اطفاء احلريق . 
الواق�عة بالفئة:9

و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة JIMMAM مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون الرتقايل.
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
WILTON:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172235       بتاريخ:2012/4/19 م
با�ش��م:منور �شاه خان  

وعنوانه: دبي ، المارات   .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وال�شفنج  الم�شاط  بها  املطاله  او  نفي�شة  معادن  من  امل�شنوعة  )غري  ال�شغرية  املنزلية  والوعية  الدوات 
التي ت�شتخدم  الفر�س الدوات واللت  التي ت�شتعمل يف �شناعة  املواد  التلوين(  الفر�س ال�شنان )عدا فر�س 
الواردة  )غري  والفخار  وال�شيني  الزجاجية  امل�شنوعة  التنظيف(  يف  امل�شتعمل  الدقيق  )ال�شلك  التنظيف  يف 

�شمن فئات اخرى( . 
الواق�عة بالفئة:21

ال�شود  باللون  الكبرية  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   WILTON كلمة  عبارة عن  العالمة:هي  و�شف 
وفوقها ر�شمة حلافظة طعام مميزة باللون البي�س والر�شا�شي مكتوبة الكلمة نف�شها عليها وعليها بع�س 

الزخارف وال�شكال بطريقة مميزة والكل ح�شب ال�شكل املبني اعاله .
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
RC Pump Flask:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172236       بتاريخ:2012/4/19 م
با�ش��م:منور �شاه خان  

وعنوانه: دبي ، المارات   .
وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :

وال�شنفج  الم�شاط  بها  املطاله  او  نفي�شة  معادن  من  امل�شنوعة  )غ��ي  ال�شغرية  املنزلية  والوع��ي��ة  الدوات 
التي ت�شتخدم  الفر�س الدوات واللت  التي ت�شتعمل يف �شناعة  املواد  التلوين(  الفر�س ال�شنان )عدا فر�س 
الواردة  )غري  والفخار  وال�شيني  الزجاجية  امل�شنوعة  التنظيف(  يف  امل�شتعمل  الدقيق  )ال�شلك  التنظيف  يف 

�شمن فئات اخرى( . 
الواق�عة بالفئة:21

و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمات RC Pump Flask مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرية باللون 
باللون الحمر  العلوية وو�شطها  ال�شود من اجلهة  باللون  ب�شكل مميز  دلة قهوة  ر�شمة  ال�شود وفوقهما 

واجلهة ال�شفلية باللون الف�شي والكل ح�شب ال�شكل املبني اعاله.
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية
jiger:بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية

املودعة حتت رقم: 172079       بتاريخ:2012/4/16 م
با�ش��م:ميهتا رفني فا�شانت  
وعنوانه: مومباي ، الهند .

وذلك لتمييز الب�شائع/اخلدمات /املنتجات :
وال�شنفج  الم�شاط  بها  املطاله  او  نفي�شة  معادن  من  امل�شنوعة  )غ��ي  ال�شغرية  املنزلية  والوع��ي��ة  الدوات 
التي ت�شتخدم  الفر�س الدوات واللت  التي ت�شتعمل يف �شناعة  املواد  التلوين(  الفر�س ال�شنان )عدا فر�س 
الواردة  )غري  والفخار  وال�شيني  الزجاجية  امل�شنوعة  التنظيف(  يف  امل�شتعمل  الدقيق  )ال�شلك  التنظيف  يف 

�شمن فئات اخرى( . 
الواق�عة بالفئة:21

و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة jiger مكتوبة باحلروف الالتينية باللون الذهبي على خلفية زرقاء 
داكنه اللون .

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
ANNAPOORNA Vegetarian

املودعة بالرق�م: 51807
با�ش������م :مطعم انابورنا  

وعنوان����ه :�س.ب: 81445 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم: )43903(     بتاريخ:2003/12/15 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف :2013/3/1 وحتى تاريخ :2023/3/1 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
اأفنان لال�شت�شارات واخلدمات الإدارية

S SAMSTAR :بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرق�م: 51370
با�ش������م :م. �شام �شتار لل�شاعات واللكرونيات  

وعنوان����ه :�س.ب: 10901 ، حمل ملك حممد علي القرقاوي ،
ديرة ، ال�شبخة ، المارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم: )41390(     بتاريخ:2003/7/14 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 

يف :2013/2/2 وحتى تاريخ :2023/2/2 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  مايو 2013 العدد 10788
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اختتام الجتماع الفني ملكافحة العوا�شف الرملية والغبار
••  اأبوظبي-وام:

 دعا الجتماع الإقليمي الفني املعني ب� برنامج مكافحة العوا�شف الرملية 
والغبار والذي يطوره برنامج الأمم املتحدة للبيئة..اإىل ا�شتمرار اأعمال 
اللجنة امل�شرفة على تطوير الرنامج منوها بخطط العمل الوطنية التي 
و�شعت يف هذا ال�شاأن. نظم الجتماع وزارة البيئة واملياه و املركز الوطني 
اأعمال  لالأر�شاد اجلوية وال��زلزل يف الدولة. واأ�شار املجتمعون يف ختام 
الجتماع الذي عقدوه اأم�س يف فندق �شنغريال يف اأبوظبي وخرج بعدد من 
التو�شيات..اإىل التعاون �شبه الإقليمي يف اأعقاب اإعالين اأنقرة وطهران 
الجتماع  واأو�شى  الكويت.  دولة  الذي عقد يف  الغبار  وتو�شيات موؤمتر 
بعدد من الإجراءات متثلت يف اأول وثيقة اإطار التعاون الإقليمي و يقوم 
الإقليمي  التعاون  اإط��ار  وثيقة  با�شتكمال  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 

تقديرهم للرعاية ال�شامية والدعم الكبري واملتوا�شل من معايل الدكتور 
را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه ودعم وزارة البيئة واملياه واجلهود 
وال��زلزل يف  الوطني لالأر�شاد اجلوية  املركز  املبذولة من قبل  الكبرية 
الأمم  برنامج  على  اأثني  كما  الجتماع.  تو�شيات  حتقيق  نحو  اأبوظبي 
ملكافحة  الإقليمي  الرنامج  تطوير  جهود  يقود  ال��ذي  للبيئة  املتحدة 
الإقليمية  واملنظمات  البلدان  جهود  ويقدر  والغبار  الرملية  العوا�شف 
على  وي�شكرهم  امل�شاركني  من  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شات  وخمتلف  والدولية 
متاأثرة  دول��ة   11 الجتماع  يف  و�شارك  الجتماع.  يف  بفعالية  امل�شاهمة 
بهذه الظاهرة هي: البحرين واإيران والعراق والأردن والكويت و�شلطنة 
والم����ارات  وت��رك��ي��ا  و���ش��وري��ا  ال�شعودية  العربية  واململكة  وق��ط��ر  ع��م��ان 
اآ�شيا  غ��رب  يف  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  اأن  يذكر  املتحدة.  العربية 
اإقليمية ملكافحة العوا�شف  يعنى بو�شع الأطر الأ�شا�شية مل�شروع �شراكة 

على اأ�شا�س املالحظات الواردة من الجتماع الفني وعلى اأن يرفع برنامج 
الأمم املتحدة للبيئة الوثيقة ر�شميا اإىل الوزارات املعنية للتن�شيق معها 
للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  ويقوم  الإقليمي  الإئتمان  �شندوق  وثانيا 
ال�����ش��ادرة من  امل��الح��ظ��ات  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  امل��رج��ع��ي��ة  ال�����ش��روط  با�شتكمال 
الجتماع الفني ويرفع برنامج الأمم املتحدة للبيئة ال�شروط املرجعية 
من  ويطلب  الفني  الرنامج  ثالثا  معها  للتن�شيق  املعنية  ال���وزارات  اإىل 
ملكافحة  الإقليمي  امل�شروع  وثيقة  تطوير  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 
خارطة  يف  ال��واردة  العنا�شر  يت�شمن  بحيث  والغبار  الرملية  العوا�شف 
املحددة  الأول��وي��ة  ذات  بالأن�شطة  املعنية  الأط���راف  وا�شطالع  الطريق 
على النحو املبني يف خارطة الطريق ومن ثم يقوم برنامج الأمم املتحدة 
للبيئة برفع الوثيقة التف�شيلية للم�شروع اإىل نقاط الت�شال الوطنية 
�شادق  عن  املجتمعون  واأع��رب  املالية.  امل�شاهمات  وتخ�شي�س  للموافقة 

الرملية والغبار التي �شهدت املنطقة اأكرها �شوءا خالل �شهر مار�س من 
واأعلن عن حالت مر�شية يف اجلهاز  �شلت احلركة  املن�شرم حيث  العام 
التنف�شي ل�شريحة كبرية من الأ�شخا�س ويف ظل غياب ال�شورة الوا�شحة 
لأ�شباب وم�شادر تلك العوا�شف ظهرت اإرادة جلية من قبل �شناع القرار 
ملعاجلة وتخفيف حدتها. كما يهدف امل�شروع اإىل تعزيز وتفعيل التعاون 
التي  واملناطق  والغبار  الرملية  العوا�شف  من  تعاين  التي  البلدان  بني 
تعرها واأي�شا تلك التي ت�شتقر فيها بهدف التحكم مب�شادرها من خالل 
الإعتماد على التقييم والتحليل العلمي امل�شتمر واأي�شا من خالل خلق 
�شبكة خراء وباحثني لتفادي الزيادة يف اخل�شائر الب�شرية والإجتماعية 
امل�شاكل  من  والغبار  الرابية  العوا�شف  ظاهرة  تعتر  اذ  والإقت�شادية 
ال��دول حل  اإح��دى  ملبادرة فردية من  للقارات ول ميكن  العابرة  البيئية 

هذه امل�شكلة والتي ت�شتدعي العمل الإقليمي امل�شرك. 

حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما ب�شاأن ترخي�ص وت�شنيف املن�شاآت الفندقية يف اإمارة دبي
••  دبي-وام:

 اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما لإمارة دبي املر�شوم رقم 17 
ل�شنة 2013 ب�شاأن ترخي�س وت�شنيف املن�شاآت الفندقية يف اإمارة دبي حيث 
ت�شمن املر�شوم حتديد اخت�شا�شات دائرة ال�شياحة والرويج التجاري يف 
هذا ال�شاأن باعتبارها اجلهة الر�شمية املخت�شة يف الإمارة املنوط بها تنظيم 

ترخي�س وت�شنيف املن�شاآت الفندقية.
وال�شوابط  ال�����ش��روط  و���ش��ع  اخل�����ش��و���س  ه���ذا  ال���دائ���رة يف  م��ه��ام  و�شملت 
اتباعها لرخي�س  الواجب  والإج��راءات  توفرها  الواجب  الفنية  واملعايري 
وت�شنيف املن�شاأة الفندقية وذلك مبا يتوافق مع املعايري الدولية املعتمدة 
الفندقية  املن�شاأة  ترخي�س  وجتديد  ترخي�س  طلبات  يف  البت  اإىل  اإ�شافة 
وتعديل البيانات الواردة يف هذه الراخي�س وكذلك حتديد مهام وواجبات 

والتزامات مدير املن�شاأة الفندقية.
كما تت�شمن اخت�شا�شات الدائرة الإ�شراف على املن�شاآت الفندقية والرقابة 
والتفتي�س عليها وعلى العاملني فيها وتلقي ال�شكاوى املقدمة بحق املن�شاأة 
الفندقية وبحق اأية جهة اأخرى تزاول الن�شاط بدون ترخي�س من الدائرة 
وفر�س  ب�شاأنها  املنا�شبة  الإج���راءات  وات��خ��اذ  ال�شكاوى  تلك  يف  والتحقيق 
املن�شاآت  باأ�شماء  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة  املخالفني  على  العقوبات 
الفندقية املرخ�شة يف الإمارة واإن�شاء ال�شجل وحتديد �شكله والبيانات التي 

يجب اأن تدون فيه مبا يف ذلك ال�شكل القانوين للمن�شاأة الفندقية.
الإمارة  يف  فندقية  من�شاأة  اأي��ة  ت�شغيل  املر�شوم  من  الثالثة  امل��ادة  وحظرت 
اأية من�شاأة  ت�شييد  الدائرة كما حظرت  ما مل تكن مرخ�شة وم�شنفة من 
على  احل�شول  بعد  اإل  فندقية  من�شاأة  اإىل  قائم  مبنى  حتويل  اأو  فندقية 

التي تراها الدائرة غري قابلة للتعديل.
ووفقا للمادة الع�شرين من هذا املر�شوم يلغى النظام رقم 1 ل�شنة 1998 
ب�شاأن ترخي�س وت�شنيف الفنادق والنزل وال�شقق الفندقية ..كما يلغى اأي 
ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا املر�شوم 
اأن الت�شريعات ال�شارية قبل �شدور املر�شوم �شتظل �شارية على املن�شاآت  اإل 
لتوفيق   17 رق��م  امل��ادة  لأحكام  وفقا  لها  املمنوحة  املهلة  خ��الل  الفندقية 
بعد  به  الر�شمية ويعمل  املر�شوم يف اجلريدة  ين�شر هذا  اأن  اأو�شاعها على 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شره.
هام�س  وع��ل��ى  ال��ي��وم  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ���رة  وك�شفت 
ت�شنيف  ن��ظ��ام  ع��ن   2013 ال��ع��رب��ي  ال�شفر  ���ش��وق  معر�س  يف  م�شاركتها 
حول  ال�شفافية  زي��ادة  يف  ي�شهم  اأن  املنتظر  من  وال��ذي  الفندقية  املن�شاآت 

الغرف واخلدمات التي تقدمها جميع فنادق الإمارة.
وجاء اإطالق النظام بعد اجراء العديد من الأبحاث والدرا�شات واملقارنة 
والجتماعات  والعاملية  املحلية  ال�شياحية  الوجهات  اأف�شل  مع  املعيارية 
النظام  ي��ح��دد  فيما  وال��ف��ن��دق��ي  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  م��ع ممثلي  ال��ت��ي مت��ت 
الإطار الذي يت�شمن متطلبات جلميع اأنواع اخلدمة التي تقدمها املن�شاأة 
وت�شجيع  املجالت  جميع  يف  دب��ي  اإم��ارة  تطبقها  التي  واملعايري  الفندقية 

التنوع يف الفنادق واخلدمات وفقا للمعايري العاملية.
ووفقا للنظام املعلن �شيتم تثبيت لفتة اأمام كل من�شاأة فندقية حتدد عدد 
فندق  مثل  بها  يتميز  وال��ت��ي  يقدمها  ال��ت��ي  اخلا�شة  واخل��دم��ات  النجوم 
وفندق  �شحراوي  وفندق  عائلي  وفندق  املطار  من  قريب  وفندق  �شاطئي 
تراثي وفندق اأعمال وميكن للفندق تثبيت اأكر من لوحة وفقا ملا تتوافر 

فيه من مميزات.
التجاري  والرويج  ال�شياحة  لدائرة  العام  املدير  املري  �شعيد  وقال هالل 

املوافقة اخلطية امل�شبقة من دائرة ال�شياحة والرويج التجاري وا�شتيفاء 
ال�شروط املقررة مبوجب الت�شريعات ال�شارية.

وبالن�شبة لإجراءات الرخي�س فيتم منح اجلهة الراغبة مبزاولة الن�شاط 
يف الإمارة املوافقات الأولية والرخي�س والت�شنيف الذي ت�شتحقه و�شهادة 
الدائرة  ل��دى  املعتمدة  ل��الإج��راءات  وفقا  ال��ن��زلء  با�شتقبال  املمانعة  ع��دم 
ال��ن�����ش��اط ت��وف��ري كافة  امل��ن�����ش��اأة الفندقية ال��راغ��ب��ة مب��زاول��ة  وي��ج��ب ع��ل��ى 
متطلبات ت�شغيلها فعليا والتقدم للدائرة بطلب احل�شول على الرخي�س 
املوقعي  والتدقيق  الك�شف  الرخي�س  الفندقية  املن�شاأة  منح  يعقب  حيث 
عليها لغايات ت�شنيفها وفقا للمعايري املعتمدة لدى الدائرة يف هذا ال�شاأن 

وذلك وفقا ملا ن�شت عليه املادة اخلام�شة من هذا املر�شوم.
قابلة  واح��دة  ب�شنة  الرخي�س  م��دة  املر�شوم  من  ال�شاد�شة  امل��ادة  وح��ددت 
الفندقية  املن�شاأة  طلب  على  ب��ن��اء  امل��ر���ش��وم  واأج���از  مماثلة  مل��دد  للتجديد 
اأكر من �شنة  اأن تكون مدة الرخي�س  وبالتن�شيق مع �شلطة الرخي�س 
ومبا ل تزيد على اأربع �شنوات يف حني ن�شت املادة على �شرورة التزام املن�شاأة 
الفندقية بتجديد ترخي�شها لدى الدائرة قبل ثالثني يوما على الأقل من 

تاريخ انتهائه.
الفندقية  املن�شاآت  على  ي��ك��ون  امل��ر���ش��وم  م��ن  ع�شرة  ال�شابعة  امل���ادة  وبن�س 
املرخ�شة اأو التي ح�شلت على �شهادة اإجناز بنائها من اجلهة املخت�شة قبل 
العمل باأحكام هذا املر�شوم توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شنة 
واحدة من تاريخ العمل به .. كما يجب على املن�شاآت الفندقية التي ح�شلت 
على موافقة بناء من اجلهة املخت�شة قبل العمل باأحكام هذا املر�شوم ومت 
اأو�شاعها خالل �شنة  اإجناز البناء اخلا�س بها بعد العمل باأحكامه توفيق 
واحدة من تاريخ اإجناز البناء فيما ت�شتثنى املن�شاآت الفندقية املرخ�شة وقت 
العمل باأحكام هذا املر�شوم من معيار امل�شاحة واأي من ال�شروط واملعايري 

ان نظام ت�شنيف الفنادق املعمول به حاليا يف دبي مت ا�شداره عام 1998 
الأم��ر يتطلب تطويره وادخ��ال تعديالت عليه مبا يتنا�شب  وبالتايل كان 
مع النمو الكبري الذي ي�شهده القطاع الفندقي وقطاع ال�شيافة ب�شكل عام 

خالل اخلم�شة ع�شر عاما املا�شية.
حمليا  املختلفة  الت�شنيف  لأنظمة  معيارية  مقارنات  بعمل  قمنا  واأ�شاف 
مع  النظام  ه��ذا  مبناق�شة  قمنا  كما  عاملية  ملعايري  وفقا  ودول��ي��ا  اقليميا  و 
�شركائنا يف القطاع ال�شياحي حتى نتاأكد من اأن النظام امل�شتحدث يتما�شى 
نتاأكد  واأن  املنطقة  يف  ال�شياحة  قطاع  تقود  التي  لدبي  اجلديد  املنتج  مع 
من �شهولة التحول من النظام القدمي اإىل اجلديد ب�شهولة ودون معوقات 

حيث مت اأخذ كافة الآراء يف العتبار.
واأو�شح املري اأنه باإ�شافة لوحات الت�شنيف واخلدمات التي يقدمها الفندق 
عليها  �شيح�شل  التي  اخل��دم��ات  على  خاللها  م��ن  ال�شائح  يتعرف  �شوف 
بكل �شهولة عالوة على ما يوفر من دعم للمن�شاآت الفندقية يف الرويج 
خلدماتها ب�شكل اأف�شل ..م�شريا اإىل اأن النظام اجلديد �شوف يفتح اأ�شواق 
تنوع  وم��ع  نزلئها  م��ع  كاملة  ب�شفافية  تعاملها  بف�شل  للفنادق  ج��دي��دة 
املدينة  داخ��ل  الديلوك�س  الفندقية  ال�شقق  من  دب��ي  يف  الفندقية  املن�شاآت 
اإىل الفنادق العائلية اإىل منتجعات اجلولف اإىل الفنادق ال�شاطئية وفنادق 
التجاري  وال��روي��ج  ال�شياحة  دائ��رة  اأن  تاأكيده على  الأع��م��ال وغريها مع 

تعمل مع كل فندق على حدى للتاأكد من �شهولة تطبيق وتنفيذ املعايري.
ي�شار اإىل اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شبوع  اعتمد مطلع  ك��ان قد  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  ال�شياحي  القطاع  لتطوير   2020 دب��ي  روؤي���ة  اجل���اري 
باملائة   100 بزيادة قدرها  زائ��ر  20 مليون  اإىل  دبي  زوار  بعدد  الو�شول 

مقارنة بعدد زوارها عام 2012 والذي بلغ 10 ماليني زائر.

طحنون بن حممد ي�شهد حفل تخريج دورة ال�شباط اجلامعيني يف كلية زايد الثاين
••  العني-وام:

بن  ط��ح��ن��ون  ال�����ش��ي��خ  �شمو  �شهد   
احلاكم  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل  حم��م��د 
يف املنطقة ال�شرقية حفل تخريج 
 30 دورة ال�شباط اجلامعيني ال� 
و دورة الوكالء التاأهيلية الرابعة 
الذي نظمته القوات امل�شلحة اأم�س 
يف كلية زايد الثاين الع�شكرية يف 
احلفل  ح�شر  كما  العني.  مدينة 
ال�������ش���ي���خ ه������زاع ب����ن ط���ح���ن���ون اآل 
دي��وان ممثل احلاكم  نهيان وكيل 
�شعادة  و  ال�����ش��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الركن حمد حممد ثاين  الفريق 
القوات  اأرك�����ان  رئ��ي�����س  ال��رم��ي��ث��ي 
القوات  اأفرع  امل�شلحة و كبار قادة 
امل�����ش��ل��ح��ة واخل���ري���ج���ون واأول���ي���اء 
ال�شيخ  ���ش��م��و  واأ�����ش����اد  اأم�����وره�����م. 
طحنون بن حممد بالدور الكبري 
الذي ت�شطلع به القوات امل�شلحة 
يف حماية تراب الوطن واحلفاظ 
على املنجزات التي حتققت يف عهد 

ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
�شاحب  امل�شرية  وق��ائ��د  ث��راه  اهلل 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
التي  وامل��ت��ق��دم��ة  الرفيعة  امل��ك��ان��ة 

زايد الثاين الع�شكرية كلمة رحب 
احلفل  راع��ي  ب�شمو  مقدمتها  يف 
وكبار  الأرك�������ان  رئ��ي�����س  و����ش���ع���ادة 
ال��ق��ادة وامل�����ش��وؤول��ني واحل�����ش��ور .. 
م�شنع  يف  ت��واج��ده��م  اىل  م�شريا 
ا�شم  حتمل  ال��ت��ي  الكلية  ال��رج��ال 
الإمارات  وب��اين  الحت���اد  موؤ�ش�س 

عقود  ث��الث��ة  م��دى  على  حققتها 
م��ن��ذ ت��وح��ي��ده��ا يف ال�����ش��اد���س من 

مايو 1976. 
وبداأ احلفل بعزف ال�شالم الوطني 
ثم تالوة اآيات من الذكر احلكيم 
ال��رك��ن �شامل  ال��ل��واء  األ��ق��ى  بعدها 
كلية  ق��ائ��د  الكعبي  ���ش��رور  ه���الل 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه . وذكر قائد الكلية 
الدورة  اأن من بني اخلريجني يف 
البحرين  م���ن مم��ل��ك��ة  ل��ن��ا  اأخ�����وة 
الها�شمية  الأردن�����ي�����ة  وامل���م���ل���ك���ة 

واجلمهورية اليمنية. 
املراحل  ك��ل��م��ت��ه  يف  وا���ش��ت��ع��ر���س 

والعلوم  اخلريجون  بها  مر  التي 
الع�شكرية  واملهارات  تلقوها  التي 
ت�������ش���اع���ده���م ع���ل���ى حتمل  ال����ت����ي 
م�شوؤولياتهم العملية والع�شكرية. 
بذله  مب��ا  الكلية  ق��ائ��د  اأ���ش��اد  كما 
ج���ه���د وحتمل  م����ن  اخل���ري���ج���ون 
ظ��������روف ال�����ت�����دري�����ب امل���ت���وا����ش���ل 
والنف�شية  ال��ب��دن��ي��ة  وال�����ش��غ��وط 
يف  والرغبة  ال�شر  �شادها  ب��روح 

والع�شكري.  العلمي  التح�شيل 
الآن  اأن��ه��م  الكلية  ق��ائ��د  واأ����ش���اف 
وا�شتخدام  ال��ق��ي��ادة  ف��ن  ي��ت��ق��ن��ون 
علم  القيادة  اأن  ويدركون  ال�شالح 

و فن وموهبة. 
زايد  كلية  ق��ائ��د  كلمة  نهاية  ويف 
ي�شعنا  ل  ق��ال  الع�شكرية  ال��ث��اين 
يف هذه املنا�شبة اإل اأن نرفع اأ�شمى 
اآيات التهاين والتريكات لقيادتنا 

الر�شيدة وقواتنا امل�شلحة مبنا�شبة 
القوات  لتوحيد   37 ال���  ال��ذك��رى 
الدورات  ه��ذه  تخريج  و  امل�شلحة 
جمددين العهد والولء ل�شاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  ال��دول��ة..داع��ني  رئي�س  نهيان 
تعاىل اأن يدمي على �شموه ال�شحة 
والعافية واأن يحفظ الإمارات بلد 

املحبة وال�شالم . 

اأحمد بن طحنون اآل نهيان ي�شهد تخريج عدد من دورات امل�شتجدين يف العني

�شاب يطعن اإمام م�شجد اجلامعة الأمريكية ب�شكني.. وال�شرطة تلقي القب�ص عليه بعد مطاردته

••  العني-وام:

ال�شيخ  الركن طيار  اللواء  �شهد   
اآل  اأحمد بن طحنون بن حممد 
يف  ال��ع��ام  التفتي�س  م��دي��ر  نهيان 
الذي  الحتفال  امل�شلحة  القوات 
امل�شتجدين  تدريب  مركز  اأقامه 
اأم�س  �شباح  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف 
مبنا�شبة تخريج عدد من دورات 
للقوات  ال���ت���اب���ع���ة  امل�����ش��ت��ج��دي��ن 
وذلك  الداخلية  ووزارة  امل�شلحة 
امل��رك��ز يف م��دي��ن��ة العني  يف م��ق��ر 

ك��ل��م��ة بهذه  امل�����ش��ل��ح��ة  ب���ال���ق���وات 
املنا�شبة رحب فيها براعي احلفل 

واحل�شور ..
ذكرى  للجميع  وم��ب��ارك��ا  مهنئا   
 37 ال���  امل�شلحة  ال��ق��وات  توحيد 
وم�����ش��ت��ع��ر���ش��ا م��ن��ه��اج ال������دورات 

التدريبي. 
ثم توجه قائد التدريب النفرادي 
ل��ل��خ��ري��ج��ني ق����ال فيها  ب��ك��ل��م��ت��ه 
اليوم  ه��ذا  تخرجكم  لكم  اأب���ارك 
فيكم  قيادتكم  اآم��ال  اأن  واعلموا 
على  امللقاة  امل�شوؤولية  واأن  كبرية 

بح�شور عدد من �شباط القوات 
امل�شلحة واأولياء اأمور اخلريجني. 
بداأ الحتفال بتالوة عطرة لآيات 
م���ن ال���ذك���ر احل��ك��ي��م ق���ام بعدها 
ال���ل���واء ال���رك���ن ط��ي��ار اأح���م���د بن 
قائد  يرافقه  نهيان  اآل  طحنون 
بالقوات  الن����ف����رادي  ال���ت���دري���ب 
طابور  على  بالتفتي�س  امل�شلحة 
طابور  م�����رور  ث���م  اخل��ري��ج��ي��ني 
اخل��ري��ج��ي��ني اأم�����ام امل��ن�����ش��ة على 
األقى  ع�شكري  ا�شتعرا�س  هيئة 
النفرادي  التدريب  قائد  بعدها 

امل�شتوى  واأن  عظيمة  اأك��ت��اف��ك��م 
اإل���ي���ه ه���و ثمرة  ال�����ذي و���ش��ل��ت��م 
اأبناء  وكونوا  واجتهادكم  جهدكم 
وابذلوا  ال��وط��ن  لهذا  خمل�شني 
دولة  �شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل 
الإم��ارات العربية املتحدة يف ظل 
القيادة الر�شيدة ل�شيدي �شاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

اهلل 
لكل  والتقدير  بال�شكر  توجه  ثم 

العملية  اإجن������اح  يف  ���ش��اه��م  م���ن 
واإداريني  مدربني  من  التدريبية 
والوحدات املختلفة التي مل تاألو 
جهدا يف تقدمي العون وامل�شاعدة. 
ويف ختام احلفل قام اللواء الركن 
ط���ي���ار اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون بن 
التفتي�س  نهيان مدير  اآل  حممد 
بتوزيع  امل�شلحة  ب��ال��ق��وات  ال��ع��ام 
وت�شليم  املتفوقني  على  اجل��وائ��ز 
ال�������ش���ه���ادات ل��ل��خ��ري��ج��ني واأخ�����ذ 
مهنئا  معهم  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����ش��ور 

ومباركا لهم تخرجهم. 

•• ال�صارقة – حم�صن را�صد 

اجلامعة  م�����ش��ج��د  اإم��������ام  ت���ع���ر����س 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة )����س . �س( 
الأربعاء  اأم�س  عربي اجلن�شية ظهر 
اأثناء  وذل�����ك  ح������ادة،  ب���اآل���ه  ل��ل��ط��ع��ن 
الظهر  ل�����ش��الة  ل��ل��م�����ش��ج��د  ت��وج��ه��ه 
، ق���ام ���ش��اب ع��رب��ي )اأح���م���د( خريج 
باعرا�شه   2010 ال��ع��ام  اجلامعة 

نف�شي  م���ري�������س  ب�����اأن�����ه  ����ش���رط���ي���ة، 
ويتعاطى حبوبا مهدئة ، وقد اأ�شيب 
اجلاين اأي�شاً بجرح يف يده من جراء 

ال�شكني التي ا�شتخدمها.
مبارك  اهلل  ع���ب���د  ال��ع��م��ي��د  واأف��������اد 
ل�شرطة  ال��ع��ام  قائد  نائب  ال��دخ��ان، 
حالته  امل�����ش��ج��د  اإم�����ام  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
عليه  الطمئنان  مت  واأن���ه  م�شتقرة، 
امل�شت�شفى،  يف  حالياً  العالج  ويتلقى 
الطالب  ع���ل���ى  ال���ق���ب�������س  مت  ك���م���ا 
التحقيق  املخت�شة  الأجهزة  وتبا�شر 
الواقعة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال��واق��ع��ة،  يف 
�شكن  اأم���ام  اأم�����س  بعد ظهر  ح��دث��ت 
اأن  ، واأن الطالب وبعد  اأمام امل�شجد 
قام بطعن الإمام ب�شكني يف كتفه قاد 
 ، املكان  مركبته وحاول الهروب من 
ت�شبب  ال�شديدة،  لع�شبيته  ونتيجة 
�شيارات  بخم�س  حل��ق��ت  اأ����ش���رار  يف 
اأن  اإل  اجل��ام��ع��ة،  يف  ت�شطف  ك��ان��ت 
رجال ال�شرطة متكنوا من الإم�شاك 

يف  الإم���ام  فاأ�شيب   ، ب�شكني  وطعنه 
كتفه ، ولذ اجلاين بالفرار حماول 
ال�شرطة  اأن  اإل   ، ب�شيارته  ال��ه��روب 
اجلامعة  داخ����ل  مب���ط���اردت���ه  ق��ام��ت 
اجلامعة  ب�����واب�����ات  اإغ��������الق  ومت   ،
واأجرته على التوقف بعدما �شيقوا 
�شجرة  اأم��ام  فا�شتقرت  اخلناق  عليه 
ال�شيارات  م��ن  بعدد  ا���ش��دم  بعدما   ،
اأثناء املطاردة ، وقد و�شفته م�شادر 

به وتوقيفه.
وقال الدخان اإن الطالب جرح نف�شه 
ب��ال�����ش��ك��ني ال��ت��ي ك����ان مم�����ش��ك��اً ب��ه��ا ، 
الت�شال  و�شائل  على  تردد  ما  نافيا 
اأن  م�����ن  وال����ت����وي����ر  ال���ف���ي�������ش���ب���وك 
وثبت   ، ن��اري  بطلق  اأ�شيب  الطالب 
الطالب  اأن  الأول��ي��ة  املعلومات  م��ن 
نتيجة   ، م��ه��دئ��ة  ح���ب���وب  ي��ت��ع��اط��ى 
معاناته من مر�س نف�شي ، واأنه مل 

ياأخذ احلبوب منذ اأيام ، مما تولدت 
لديه حاله من عدم التوازن ، واأ�شبح 
دفعه  م��ا  وه���و   ، اأث���ره���ا عنيفا  ع��ل��ى 
يخ�س  ،وفيما  امل�شني  ال�شلوك  لهذا 
الطالب  عن  وب�شوؤاله  امل�شجد  اأم��ام 
اأن���ه يعرفه  اأف���اد  ق��ام بطعنه،  ال���ذي 
منذ فرة تزيد عن ال�شنتني ويردد 
عليه واأن��ه كان يعلم باأنه يعاين من 
ا�شطرابات نف�شية ، اإل اأنه ل يعرف 

�شبب فعلته حتى الآن .

اجلامعة تدينه وت�ضفه 
باحلادث املوؤ�ضف

قال م�شدر م�شوؤول يف اجلامعة باأنه 
مت اإغ����الق احل���رم اجل��ام��ع��ي لفرة 
وجيزة من الزمن للتمكن من اإلقاء 
امل�شدر  واأك��د  الفاعل.  على  القب�س 
ع���دم ت��ع��ر���س اأي م��ن اأع�����ش��اء هيئة 
املوظفني  اأو  ال��ط��الب  اأو  التدري�س 
وق����ال  ال����وق����ت.  اأي  يف  خ���ط���ر  لأي 
وكيل  هوك�شتيتلر  توما�س  الدكتور 
الأكادميية  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير 
ب��ال��وك��ال��ة:ان��ه من  وم��دي��ر اجلامعة 
هذه  م��ث��ل  ن���رى  اأن  للغاية  امل��وؤ���ش��ف 
جمتمعنا،  يف  ال���ف���ردي���ة  احل����ادث����ة 
كانت  الإم�����ام  اإ���ش��اب��ة  اأن  وي�����ش��رين 
�شطحية. موؤكداً عدم تعر�س اأي من 
الطلبة، ول املدر�شني، ول املوظفني 
لأي خطر يف اأي وقت.  واأثنى مدير 

اجلامعة بالوكالة على حرا�س الأمن 
وال�شرطة لتدخلهم الفعال يف الوقت 
املنا�شب، موؤكداً باأن احلرم اجلامعي 

ي��ب��ق��ى ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة ل��ل��غ��اي��ة للطالب 
واأن ما  الذين يعي�شون هنا،  والأ�شر 

جرى هو حادث عار�س". 

�ضيارات ال�ضرطة حتيط ب�ضيارة ال�ضاب بعد ا�ضطدامها ب�ضجرة 

رجال ال�ضرطة يحيطون بال�ضاب اجلاين بعد القب�س عليه
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حممد بن �شلطان اآل نهيان ي�شهد تخريج الدفعة الـ 16 لكلية الإمارات للتكنولوجيا

�شفارة الدولة لدى اأ�شرتاليا حتتفل بالذكرى الـ 37 لتوحيد القوات امل�شلحة

�شفارة الدولة لدى ال�شني حتتفل بالذكرى الـ 37 لتوحيد القوات امل�شلحة

�شفارة الدولة يف وا�شنطن حتتفل بالذكرى الـ 37 لتوحيد القوات امل�شلحة

••  اأبوظبي-وام:

ب���ن �شلطان  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��ه��د   
اأم�����س تخريج  اآل نهيان  ب��ن ح��م��دان 
16 لطلبة البكالوريو�س  الدفعة ال� 
والدبلوم الذي اأقامته كلية الإمارات 
امل�شرح  خ�����ش��ب��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الوطني يف اأبوظبي. واأ�شاد م�شوؤولو 
الكلية بالنه�شة التي ي�شهدها قطاع 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الر�شيدة  القيادة  ظ��ل  يف  ال��دول��ة  يف 
ل�شاحب  ال�����ش��ام��ي��ة  وال���ت���وج���ي���ه���ات 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
و  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
للفريق  املتابعة احلثيثة  و  رعاه اهلل 
اآل  اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س 
اأبوظبي للتعليم والتي يقودها معايل 
نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان  ال�شيخ 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
اأبوظبي  جم��ل�����س  ج��ه��ود  وت��دع��م��ه��ا 

الدبلوم  ت��خ�����ش�����ش��ات  يف  اخل���رج���ني 
املعلومات  ون��ظ��م  الأع���م���ال  اإدارة  يف 
التخ�ش�س  ث���ن���ائ���ي  احل���ا����ش���وب���ي���ة 
امل�����وارد  اإدارة  ت��خ�����ش�����ش��ات  ب��ج��ان��ب 
ال���ب�������ش���ري���ة والإع����������الم وال���ع���الق���ات 
والتمويل  امل�شرفية  والعلوم  العامة 
وامل���ح���ا����ش���ب���ة واجل����راف����ي����ك دي���زاي���ن 
والر�شوم املتحركة. ح�شر الإحتفال 
جمل�س  رئي�س  الأنقر  اإبراهيم  وائل 
اأم���ن���اء ال��ك��ل��ي��ة و حم��م��د اأح���م���د بن 
امل����زروع����ي ع�����ش��و جمل�س  حم���و����س 
للتكنولوجيا  الإم����ارات  كلية  اأم��ن��اء 
الكلية  رئي�س  الدكتور عالء جراد  و 
والكتور حممد �شمودة عميد الكلية 
ب��الإن��اب��ة ووف���اء ال��ف��را م��دي��رة مركز 
�شفراء  من  الكلية..وعدد  يف  اللغات 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وال�����ش��دي��ق��ة لدى 
واأولياء  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار  ال���دول���ة 
واأكد  واخلريجات.  اخلريجني  اأمور 
الأنقر يف كلمته خالل احلفل  وائ��ل 
متابعة  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة  اإدارة  ح��ر���س 
اخل��ري��ج��ني وال��ت��وا���ش��ل م��ع��ه��م بعد 
ال��ت��خ��رج..م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق يف 
م���ي���ادي���ن ال���ع���م���ل وح���ث���ه���م ع���ل���ى اأن 
من  اكت�شبوه  مبا  مت�شلحني  يكونوا 

وكان  الب�شرية  امل��وارد  دبلوم  برنامج 
يطرح  دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج  اأول  ح��ي��ن��ه��ا 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��خ�����ش�����س  ه����ذا  يف 
ال��دول��ة ع��ل��ى الإط�����الق. واأ����ش���ار اإىل 
 2009 2008 و  اأن��ه خالل عامي 
العلوم  ب���رام���ج ه���ي  اأرب���ع���ة  ط��رح��ت 
والت�شويق  وال���ت���م���وي���ل  امل�����ش��رف��ي��ة 
والت�شميم  الل��ك��رون��ي��ة  وال��ت��ج��ارة 
املتحركة  وال����ر�����ش����وم  اجل���راف���ي���ك���ي 
باللغة  العامة  والعالقات  والع��الم 

الجنليزية..
اأول  ط�����رح   2011 ���ش��ب��ت��م��ر  ويف 
العامة  ال��ع��الق��ات  يف  دب��ل��وم  برنامج 
باللغة العربية على م�شتوى الدولة. 
الكلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ول��ف��ت 
 2012 اإب��ري��ل  اأن��ه خ��الل �شهر  اإىل 
اإدارة  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ب��رام��ج  ب���داأ 
املوارد  اإدارة  تخ�ش�شات  يف  الأع��م��ال 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ب�����ش��ري��ة 
وزارة  واع��ت��م��اد  مب��واف��ق��ة  والإدارة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإدارة الأعمال ونظم  بجانب برنامج 
ونقدم  التخ�ش�س  ثنائي  املعلومات 
اليوم برامج البكالوريو�س التي من 
خاللها ي�شتطيع الطلبة اختار مواد 

بن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  وك����رم  للتعليم. 
راعي  نهيان  اآل  حمدان  بن  �شلطان 
ال�شاد�شة  ال��دف��ع��ة  خ��ري��ج��ي  احل��ف��ل 
خريجا   439 ���ش��م��ت  ال��ت��ي  ع�����ش��رة 
249 خ��ري��ج��ا و  وخ���ري���ج���ة م��ن��ه��م 
190 خريجة ويف مقدمتهم حملة 
�شرف  قائمة  �شمت  حيث  الم��ت��ي��از 
واخلريجات  اخل���ري���ج���ني  ال���دف���ع���ة 
وهم.. المتياز  على  ح�شلوا  الذين 
عمر الطيب ربيع عبدالكرمي و معاذ 
جنيب حممد الهاملي وحممد علي 
زايد برميا واأحمد علي عبدالرحمن 
ال��ب��ادي و�شيف  �شعيد  وح��م��دان علي 
ح�����ش��ن رم�������ش���ان ���ش��ل��م��ان امل���رزوق���ي 
عمران  و����ش���ارة  ي��ح��ي  �شعيد  ورب��ي��ع 
ح�شني  ���ش��م��ري  واآلء  دوي����ك  ب����دوي 
واإمي��������ان ع���و����س ع��ب��ي��د ب����ن عمرية 
وب�شمة  الهجريف  عقيل  �شيد  ومنى 
ن�شر اهلل وهالة منذر جودة  حممد 
اإب��راه��ي��م اأحمد  ع��ب��دال��ب��اري وم��ن��ى 
اأح��م��د ورمي اأح��م��د حم��م��د زق���وت. 
كما ت�شمن احلفل تخريج اأول دفعة 
من طلبة البكالوريو�س يف تخ�ش�س 
اإدارة الأعمال - تخ�ش�س تكنولوجيا 
امل���ع���ل���وم���ات - ودف����ع����ة ج����دي����دة من 

�شاملة  وتطبيقات  م��ع��ارف  و  ع��ل��وم 
ال�شكر  ..ووج�������ه  درا����ش���ت���ه���م  اأث����ن����اء 
التدري�شية  الهيئتني  اإىل  والتقدير 
والإداري���ة على ما قدمتاه من جهد 
عك�س  وال��ذي  الكلية  لطلبة  ورعاية 
وا�شتعر�س  ال���درا����ش���ة.  يف  ت��ف��وق��ه��م 
اأه��م اجنازات  كلمته  الأنقر يف  وائ��ل 
ال��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي ب����داأت م�����ش��ريت��ه��ا منذ 
ع�شرين عاما اأي خالل عام 1993 
ك��م��ع��ه��د ل���ل���ت���دري���ب وال�������ذي م�����ازال 
با�شم  م��ن��ط��ق��ة اخل��ال��دي��ة  ي��ع��م��ل يف 
م��ع��ه��د الإم����������ارات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي و 
كلية  ت��رخ��ي�����س  مت   2003 ع���ام  يف 
كموؤ�ش�شة  للتكنولوجيا  الم������ارات 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
خا�شة  ك��ل��ي��ة  اأول  ك��ان��ت  و  ال���دول���ة 
اأبوظبي..ويف  اإم���ارة  يف  لها  يرخ�س 
الأكادميي  العتماد  2004 مت  عام 
وهو  الكلية  ت��ط��رح��ه  ب��رن��ام��ج  لأول 
دبلوم اإدارة الأعمال ونظم املعلومات 
وهو  التخ�ش�س  ثنائي  احلا�شوبية 
ال���رن���ام���ج ال���وح���ي���د م����ن ن���وع���ه يف 
الدولة يجمع بني تخ�ش�شني اإثنني 
وتكنولوجيا  الأع����م����ال  اإدارة  ه��م��ا 
طرح   2007 ع���ام  امل��ع��ل��وم��ات..ويف 

••  كانربا-وام:

اأق����ام����ت ����ش���ف���ارة ال����دول����ة لدى   
اأم���������س حفل  اأ����ش���رال���ي���ا م�������ش���اء 
ا����ش���ت���ق���ب���ال مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ذك���رى 
لتوحيد  وال���ث���الث���ني  ال�����ش��اب��ع��ة 
القوات امل�شلحة يف مبنى الرملان 

الفيدرايل الأ�شرايل. 
�شلطان  احل��ف��ل..ال�����ش��ي��د  ح�����ش��ر 
عبداهلل اليماحي القائم بالأعمال 
الركن  العميد  و���ش��ع��ادة  ب��الإن��اب��ة 
امللحق  الها�شمي  ع��ب��داهلل  ط��ي��ار 
عبدالرحمن  و�شعادة  الع�شكري 
الثقايف  امل��ل��ح��ق  ال���غ���ردق���ة  ع��ل��ي 
العامري  م��ف��رج  م��اج��د  وال�����ش��ي��د 

الأع���م���ال وال��ث��ق��اف��ة والإع�����الم يف 
اأ�شراليا . وهناأ احل�شور �شاحب 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي واأ�شحاب ال�شمو حكام 
�شمو  اأول  وال���ف���ري���ق  الإم��������ارات 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
و�شباط  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
وك������وادر ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة بهذه 

املنا�شبة.. 
عليهم  ي��ع��ي��ده��ا  اأن  اهلل  ���ش��ائ��ال 

جهود هيئة الأمم املتحدة حلفظ 
ال�شالم . من جانبه األقى الفريق 
خالل  كلمة  ه���رييل  دي��ف��ي��د  اأول 
احلفل تطرق فيها اإىل العالقات 
يف  خا�شة  البلدين  ب��ني  املتميزة 
املجالت الع�شكرية مهنئا حكومة 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  الإم�����ارات  و�شعب 
عر�س  احل�����ف�����ل  خ�������الل  ومت   .
لقطات  ي�����ش��م  ف���ي���دي���و  ����ش���ري���ط 
لإم��ارات الدولة واإجنازاتها التي 
امل����ج����الت  حت���ق���ق���ت يف خم���ت���ل���ف 
خ��ا���ش��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى مدى 
ال��ت�����ش��دي��ق على  37 ع��ام��ا م��ن��ذ 
القرار التاريخي بتوحيد القوات 
6 مايو  ي��وم  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة 

�شلطان  واملقدم  ال�شرطي  امللحق 
ن��ائ��ب امللحق  ال��ظ��اه��ري  ال�����ش��ي��د 
ال�شفارة  واأع�������ش���اء  ال��ع�����ش��ك��ري 
والثقافية  الع�شكرية  وامللحقيات 
وال�شرطية وجمموعة من طلبة 
اأ�شراليا  يف  الدار�شني  الإم���ارات 
اجلانب  من  احلفل  ح�شر  كما   .
ديفيد  اأول  ال��ف��ري��ق  الأ����ش���رايل 
ه��رييل رئي�س اأرك��ان ق��وة الدفاع 
القيادات  م��ن  وع��دد  الأ�شرالية 
و�شفراء  الأ���ش��رال��ي��ة  الع�شكرية 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة والأج���ن���ب���ي���ة 
املعتمدين  الع�شكريني  وامللحقني 
لدى اأ�شراليا وكبار ال�شخ�شيات 
ورجال  والإجتماعية  ال�شيا�شية 

وع��ل��ى ���ش��ع��ب الإم��������ارات باخلري 
امل���ل���ح���ق  ون�����������وه   . وال���������رك���������ات 
الع�شكري يف كلمته بهذه املنا�شبة 
ب��ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دولة 
والتعاون  واأ���ش��رال��ي��ا  الإم������ارات 
البلدين  ق��ط��اع��ات  خمتلف  ب��ني 
امل�شلحة  ق��وات��ه��م��ا  ب���ني  خ��ا���ش��ة 
للقوات  ال���رائ���د  ال������دور  واأك������د   .
ف��ق��ط يف حماية  ل��ي�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 
جتاوزته  ب���ل  ال���ب���الد  م��ك��ت�����ش��ب��ات 
من خالل ح�شورها الفاعل على 
يف  وم�شاركتها  الدولية  ال�شاحة 
الن�شاطات الإن�شانية  العديد من 
ال�شالم  ح���ف���ظ  ق��������وات  ����ش���م���ن 
والإغ��اث��ة واإع���ادة الإع��م��ار �شمن 

••  بكني-وام: 

امللحقية  و  ال��دول��ة  �شفارة  اأق��ام��ت 
ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
مبنا�شبة  ا�شتقبال  حفل  ال�شعبية 
القوات  لتوحيد   37 ال���  ال��ذك��رى 
امل�����ش��ل��ح��ة..ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة عمر 
�شفري  البيطار  ن�شيب  اأحمد عدي 
و�شعادة  ال�������ش���ني  ل�����دى  ال����دول����ة 
ال��ع��م��ي��د رك����ن ط���ي���ار خ���ال���د عمر 
باح�شني امللحق الع�شكري للدولة. 
رفيع  ع�شكري  وف��د  احلفل  ح�شر 
امل�����ش��ت��وى م��ن ك��ب��ار ق���ادة و�شباط 
ال�شيني  ال�شعبي  التحرير  جي�س 
بينغ  ت�شانغ جيان  الفريق  برئا�شة 
القوات اجلويه جلي�س  نائب قائد 
التحرير ال�شعبي ال�شيني ويرافقه 
نائب  �شياوهو  ه��ان  بحري  ال��ل��واء 
ال��ب��ح��ري��ة جلي�س  ال����ق����وات  ق���ائ���د 
ال�شيني  ال�������ش���ع���ب���ي  ال����ت����ح����ري����ر 
واللواء جيانغ يا مني نائب مدير 
ال�شراتيجية  الب��ح��اث  مديرية 
ت�شونغ  ل���و  وال��ع��م��ي��د  وال��ع��م��ل��ي��ات 
اخلارجية  ال�������ش���وؤون  م��ك��ت��ب  م���ن 
يينغ  ىل  والعميد  ال��دف��اع  ل����وزارة 
من كلية الدفاع الوطني واأ�شحاب 
والدبلوما�شيني  ال�شفراء  ال�شعادة 
العرب  ال��ع�����ش��ك��ري��ني  وامل��ل��ح��ق��ني 
وطلبه  امل���ع���ت���م���دي���ن  والأج������ان������ب 
ال�شني.  يف  ال���دار����ش���ني  ال����دول����ة 

دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اع�شاء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب  و  اهلل 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  واىل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
القوات  واأف�����راد  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الإم�������ارات  ���ش��ع��ب  واإىل  امل�����ش��ل��ح��ة 
اأنه  البيطار  واأك��د  املنا�شبة.  بهذه 
للدولة  الر�شيده  ال��ق��ي��اده  بف�شل 
بفعالية  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شاهمت 
العديد  يف  الإن�شانية  الأع��م��ال  يف 
من دول العامل وقامت بدور فاعل 

وامللحق  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري  ورح������ب 
ال���ع�������ش���ك���ري ب���امل���دع���وي���ن ال���ذي���ن 
ل��ق��ي��ادة وحكومة  ال��ت��ه��اين  ق��دم��وا 
ذكرى  مبنا�شبة  الإم����ارات  و�شعب 
توحيد القوات امل�شلحة ومتنياتهم 
لدولة الإمارت و�شعبها مزيدا من 
ال��ت��ق��دم و الزده����ار. ووج���ه �شفري 
الدولة وامللحق الع�شكري التهاين 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

يف عمليات حفظ ال�شالم وعمليات 
الإغاثة الإن�شانية واإعادة الإعمار. 
واأ�شار �شفري الدولة اإىل اأن عالقات 
بني  القائمة  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة 
تطورا  �شهدت  والإم����ارات  ال�شني 
املخل�شة  اجلهود  بف�شل  ملحوظا 
زلنا  وم������ا  ال����دول����ت����ني  ل���ق���ي���ادت���ي 
ن��ت��ط��ل��ع ل��ق��ط��ف م���زي���د م���ن ثمار 
ه����ذا ال���ت���ع���اون ال����ذي غ��ط��ى �شتى 
الحرام  من  اأ�ش�س  على  املجالت 
امل��ت��ب��ادل وامل��ن��ف��ع��ة امل�����ش��رك��ة مما 
للدولتني  واع���د  مب�شتقبل  يب�شر 

وال�شعبني.

••  وا�صنطن-وام:

اأق����ام����ت ����ش���ف���ارة ال����دول����ة لدى   
الوليات املتحدة الأمريكية حفل 
ا�شتقبال مبنا�شبة الذكرى ال� 37 
امل�شلحة..وذلك  القوات  لتوحيد 
العا�شمة  يف  ال�����ش��ف��ارة  م��ق��ر  يف 
الأم����ريك����ي����ة وا����ش���ن���ط���ن. وك����ان 
�شعادة يو�شف مانع العتيبة �شفري 
املتحدة  ال���ولي���ات  ل���دى  ال���دول���ة 
الأمريكية و�شعادة العقيد الركن 

العتيبة  ����ش���ع���ادة  وا����ش���ت���ع���ر����س 
القوات  م��ن��ج��زات  خ���الل احل��ف��ل 
امل�����ش��ل��ح��ة الإم���ارات���ي���ة واأدواره�������ا 
فخره  ع���ن  م��ع��رب��ا   .. ال����رائ����دة 
من  امل�شلحة  ال���ق���وات  مبنت�شبي 
العتيبة  وثمن  والن�شاء.  الرجال 
امل�شلحة  ال��ق��وات  اإل��ي��ه  م��ا و�شلت 
اأف�شل  من  اليوم  اأ�شبحت  والتي 
اأكرها  اجل��ي��و���س جت��ه��ي��زا وم���ن 
الثاقبة  ال��ن��ظ��رة  بف�شل  ت��ط��ورا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حل�شرة 

رك������ن ع���ب���د ال����رح����م����ن امل����ازم����ي 
الر�شيدة  الدولة  لقيادة  التهنئة 
امل��ه��م��ة يف تاريخ  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
احلفل  بح�شور  بالدنا..مرحبا 
وال�شباط  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 
الأمريكية.. امل�شلحة  القوات  من 

الوثيق  التعاون  ملوا�شلة  متطلعا 
بني الإم���ارات وال��ولي��ات املتحدة 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ال������ه������دف امل�������ش���رك 
واملتمثل يف تعزيز الأمن وال�شلم 

مبا يحقق م�شلحة البلدين.

امللحق  امل����ازم����ي  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
مقدمة  يف   .. للدولة  الع�شكري 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي ���ش��ي��وف احل��ف��ل من 
����ش���ف���راء ال�������دول امل���ع���ت���م���دي���ن يف 
القوات  �شباط  وك��ب��ار  وا�شنطن 
وامللحقني  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�شلحة 
امل��ع��ت��م��دي��ن لدى  ال��ع�����ش��ك��ري��ني 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ج��ان��ب عدد 
احلكومة  يف  امل�شوؤولني  كبار  من 
ال�شلكني  اأع�شاء  الأمريكية ومن 
والقن�شلي.  ال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الأع���ل���ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
وح�شرة  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
والفريق  اهلل  رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة.  للقوات  الأعلى  القائد 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ���ش��ع��ادة العقيد 

على  يح�شلوا  اأن  و  بعناية  درا�شتهم 
وذلك   .. تخ�ش�شني  يف  ���ش��ه��ادات��ه��م 
باإ�شافة ف�شل درا�شي واحد لل�شنتني 
لأكمال  امل��ط��ل��وب��ت��ني  الإ���ش��اف��ي��ت��ني 
درجة البكالوريو�س وي�شتطيع طلبة 
دبلوم اإدارة الأعمال ونظم املعلومات 
ث��ن��ائ��ي ال��ت��خ�����ش�����س احل�����ش��ول على 
خمتلفني  تخ�ش�شني  يف  ���ش��ه��ادت��ني 
جميع  اأن  واأ���ش��اف  فقط.  عامني  يف 
لتكون  ����ش���م���م���ت  ال������رام������ج  ه�������ذه 
ال�����رام�����ج اجل���ام���ع���ي���ة على  اأق��������وى 
م�شتوى الدولة ومتت مقارنتها مع 
لتتفوق  والعاملية  املحلية  اجلامعات 
للعمل  ب��ح��ق  اخل��ري��ج  ول��ت��ع��د  عليها 
وهذا  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن  يف 
جاهدين  ن�شعى  ال��ذي  التحدي  ه��و 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه. و���ش��ك��ر اخل���ري���ج �شيف 
ح�شن رم�شان �شلمان املرزوقي - من 
كلمة  - يف  العامة  العالقات  برنامج 
ال�شيخ حممد  التخريج  خالل حفل 
بن �شلطان بن حمدان اآل نهيان على 
اإدارة  رعايته احلفل..م�شيدا بجهود 
يف  التدري�س  هيئة  واأع�����ش��اء  الكلية 
تطوير مهارات الطلبة واخلريجني 

وتاأهيلهم ل�شوق العمل.

امل�����ش��ارك��ون يف  1976 . واأع����رب 
و�شرورهم  فرحتهم  ع��ن  احل��ف��ل 

اأن  موؤكدين  احلفل  يف  بامل�شاركة 
ف��ر���ش��ة للتعرف  ك���ان  الإح��ت��ف��ال 

امل�شلحة  ال����ق����وات  ت����اري����خ  ع���ل���ى 
الإماراتية واإجنازاتها . 

�شفارة الدولة لدى مملكه هولندا حتتفل بذكرى توحيد القوات امل�شلحه الـ 37
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حاكم دبي رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو حكام المارات والفريق 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  اأول �شمو 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شعب دولة المارات.
كما عر �شعادة ال�شفري عن �شعوره بالعتزاز والفخر للم�شتوى 
لدولة  امل�شلحة  القوات  تتبواأها  التي  املتميزة  واملكانه  املتطور 
ال�شلم  دع��م  ال��ري��ادي يف  وال����دور  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
اإىل  اإ�شافة  والدولية  العربية  ال�شاحتني  العاملي على  والأم��ن 
الكوارث واحلروب  املنكوبة يف مناطق  لل�شعوب  العون  يد  مد 

والأزمات مما يك�شبها الحرام لدى دول العامل.

وكبار  هولندا  مملكه  لدى  املعتمدين  الع�شكريني  وامللحقني 
ال�شلك  واأع�����ش��اء  و���ش��ف��راء  الهولندي  امللكي  الق�شر  �شباط 

الدبلوما�شي املعتمدين يف لهاي.
امل�شلح�ة  القوات  اإجن��ازات  وت�شمن الإحتفال عر�س فيلم عن 
اإ�شافة اإىل لوحات تو�شح امل�شاركات اخلارجية املختلفة للقوات 
امل�شلحة من عام 1976 اإىل 2013 يف عمليات حفظ ال�شالم 

والأعمال الإن�شانية.
اآيات  با�شمى  املنا�شبة  بهذه  الع�شكري  امللحق  �شعادة  وت��ق��دم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب  التهاين 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

••  الهاي-وام:

اأقامت �شفارة الدولة لدى مملكه هولندا اأم�س حفل ا�شتقبال 
مبنا�شبه الذكرى ال�37 لتوحيد القوات امل�شلحة و�شط ح�شور 
مبدينه  هيلتون  فندق  يف  كبري  ودبلوما�شي  وع�شكري  ر�شمي 

لهاي.
وكان �شعادة عبداهلل حمدان النقبي �شفري الدولة لدى مملكة 
ال علي  را���ش��د  ال��رك��ن ط��ي��ار عي�شى  العقيد  و���ش��ع��ادة  ه��ول��ن��دا 
يف  امللحقية  واع�����ش��اء  اململكة  ل��دى  املعتمد  الع�شكري  امللحق 
ا�شتقبال املدعوين من كبار �شباط القوات امل�شلحه الهولنديه 

امللحقية الع�شكرية يف بروك�شل حتتفل بالذكرى الـ37 لتوحيد القوات امل�شلحة
••  بروك�صل-وام:

بالذكرى  بروك�شل  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  ل�شفارة  الع�شكرية  امللحقية  اأحتفلت 
اأم�س يف فندق �شتيجنرجر.وا�شتقبل �شعادة �شليمان  امل�شلحة  ال�37 لتوحيد القوات 
حامد �شامل املزروعي رئي�س بعثة الدولة لدى الحتاد الأوروب��ي �شفري الدولة لدى 
واأع�شاء  الزعابي  حممد  اأح��م��د  طيار  امل��ق��دم  الع�شكري  وامللحق  البلجيكية  اململكة 
اول  الفريق  البلجيكي  ال��دف��اع  الأرك���ان  رئي�س  �شعادة  الع�شكرية  وامللحقية  ال�شفارة 
طيار جريار فان جايلنرغ واملدعوين. كما ح�شر احلفل كبار �شباط القوات امل�شلحة 
البلجيكي وممثلون عن وزارة الدفاع ووزارة اخلارجية ووممثلون من الرملان الوروبي 
املعتمدين لدى بلجيكا وممثلون من حلف  العرب والأجانب  الع�شكريني  وامللحقيني 
كلية  ووفد  والأجنبي  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  واع�شاء  الناتو  الأطل�شي  ال�شمال 

القيادة والأركان الإماراتي الذي يزور بلجيكا وح�شد من املواطنني يف بلجيكا.

وفد من جامعة اجلزيرة يزور 
دار زايد للرعاية الأ�شرية 

•• العني – الفجر:

للرعاية  العليا  زاي���د  ملوؤ�ش�شة  التابعة  الأ���ش��ري��ة  للرعاية  زاي���د  دار  ا�شتقبلت 
الإن�شانية وفدا من جامعة اجلزيرة برئا�شة الدكتورعبد الرحيم دروي�س. ومت 
التي  ال�شرية  والج��واء  والجتماعية  الن�شانية  الوفد على اخلدمات  اإط��الع 
الرائدة  الن�شانية  باجلهود  اجلزيرة  جامعة  ع��ام  مدير  وا�شاد  ال��دار  توفرها 
الكبري  الن�شاين  ال��دور  مثمناً  ال�شريحة  لهذه  ال��دار  تقدمها  التي  واملتميزة 
اجلانبان  وا�شتعر�س  اجل��ان��ب.  ه��ذا  يف  امل��ت��زاي��د  واله��ت��م��ام  الر�شيدة  للقيادة 
�شبل فتح قنوات التوا�شل مبا يتيح لل�شباب تبادل اخلرات واملهارات احلياتية 
عن  نبذة  بتقدمي  اجلامعة  وفد  قام  حيث  والإن�شانية  والإجتماعية  والعلمية 
اجلامعة واهدافها ور�شالتها . وقام الوفد بزيارة بيت �شباب الدار يف منطقة 
ال�شباب وامل�شرفني ومن جانبهم قام طلبة  ا�شتقبالهم  اخلالدية حيث كان يف 
جامعة اجلزيرة بتقدمي نبذة عن اجلامعة واهدافها ور�شالتها . ومن جانبه 
اأكد )�شعادة �شامل �شيف الكعبي مدير عام الدار( حر�س الدار على خلق قنوات 
توا�شل بني فئة فاقدي الرعاية واجلهات واملوؤ�ش�شات والأفراد مبا يحقق روؤية 
اإىل حت�شني م�شتوى الرعاية والعمل على  ور�شالة واأه��داف الدار التي ت�شعى 
تفعيل  �شرورة  اإىل  واأ���ش��ار   . املجتمع  ال��دار ودجمهم يف  و�شباب  اأطفال  تاأهيل 
هذه النوعية من اللقاءات التي تتيح لأبناء الدار التوا�شل مع او�شاط املجتمع 
الفئات  حيث  املتوافقني  الأف����راد  ودم���ج  اخل���رات  ل��ت��ب��ادل  وموؤ�ش�شات  اف����رادا 

العمرية وم�شتويات التفكري.
 كما انها حتفزهم نحو مواجهة املجتمع والإقبال عليه والإنخراط فيه دون اأي 
عوائق . ويف نهاية اللقاء مت التقاط ال�شور التذكارية وتقدمي الهدايا لل�شباب 

من اأبناء الدار كما قامت دار زايد للرعاية الأ�شرية بتكرمي الوفد .

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
    اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 168 /2013 جت جز- م ت- ب- اأظ

فرحان  مبارك  جمعان  ورثة  عليه:  مدعي  اثيوبيا  اجلن�شية:  يحيى  علي  �شهامي  مدعي/ 
املن�شوري واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: ف�شخ وكيل خدمات واخراج الورثة 
ال�شخ�شية  ب�شفتها  جيبريي�شال�شي  بيكيلي  اعالنهم/1-مي�شريت  املطلوب  الرخ�شة  من 
وب�شفتها و�شية على القا�شي �شيف جمعان مبارك املن�شوري  2- �شلمى مبارك العبد املن�شوري 
 -5 املن�شوري  خلفان  مبارك  جمعان  4-بخيت   املن�شوري    خلفان  مبارك  جمعان  3-مرمي 
م�شتوره  جمعان مبارك خلفان املن�شوري 6-  �شعاد جمعان مبارك خلفان املن�شوري 7-�شحي 
جمعان مبارك خلفان املن�شوري 8-حممد جمعان مبارك فرحان   املن�شوري  9-عبيد   جمعان 
المارات  اجلن�شية:  املن�شوري   فرحان  مبارك  جمعان  عبيده   -10 املن�شوري  فرحان  مبارك 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
ال�شاعة 8.30  �شباحاً  املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/08

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
    اعالن يف الدعوى رقم 2013/212 بالن�سر

الركة  موؤ�ش�شة جن��م  اع��الن��ه:  املطلوب  خ���ان   علي  �شري   : امل��دع��ى 
�شيف  �شامل  �شيف  العامة وميثلها عبدالبا�شط  واملقاولت  للنقليات 
ال��دع��وى املذكورة  امل��دع��ي رف��ع  ال��ع��ن��وان: بالن�شر مب��ا ان  اخل��ي��ل��ي  
لذا  لنظرها  2013/5/20 موعدا  املوافق  الثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اله 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�شاعة 12 ظهرا  باحل�شور  فانت مكلف 

اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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كامريون يرف�ص العتذار لل�شني 
•• لندن-يو بي اأي:

للحكومة  الع��ت��ذار  ك��ام��ريون،  ديفيد  ال��ري��ط��اين،  ال����وزراء  رئي�س  رف�����س 
ب�  املعروف  تينزين غيات�شو،  للتيبت  الروحي  الزعيم  لقائه  ب�شبب  ال�شينية 
ديلي  املا�شي. وقالت �شحيفة  العام  املتحدة  اململكة  زار  ال��دالي لم��ا، حني 
تليغراف ام�س الربعاء اإن مكتب رئا�شة احلكومة الريطانية )10 داوننغ 
على  ���ش��دد  وال�����ش��ني،  املتحدة  اململكة  ب��ني  للخالف  ت�شعيد  ويف  ���ش��ري��ت(، 
مما   ، يجتمعون  م��ن  وم��ع  يلتقون  م��ن  ي��ق��ررون  الريطانيني  ال����وزراء  اأن 
ب�شحب  ال�شني  قيام  احتمال  اإىل  النزاع  يقود  اأن  احتمال  اث��ار خم��اوف من 
ا�شتثماراتها يف بريطانيا، والتي بلغ حجمها 8 مليارات جنيه ا�شرليني العام 
املا�شي. وتطالب احلكومة ال�شينية كامريون باعتذار علني ب�شبب املحادثات 
اإن م�شادر  ال�شحيفة  ال��دالي لما وا�شافت  املا�شي مع  العام  التي اجراها 
يف 10 داوننغ �شريت اعرفت باأنها واجهت �شعوبات يف ترتيب اجتماعات 
مع �شخ�شيات بارزة يف احلكومة ال�شينية نتيجة هذا اخلالف. ون�شبت اإىل 
متحدث با�شم مكتب رئا�شة احلكومة الريطانية قوله اإن كامريون ل يزال 
يعتزم زيارة ال�شني قبل نهاية العام احلايل، لكنه غ�شب من ق�شية العتذار 
اأن احلكومة ال�شينية  ال��دالي لما . وا�شاف املتحدث  العلني ب�شبب لقائه 
لما،  وال��دالي  الأجنبية  احلكومات  بني  اجتماعات  اأي  �شد  دائماً  ت�شغط 
يلتقون  من  يقرر  من  هم  الريطانيني  ال���وزراء  ب��اأن  م�شبقاً  لها  واأو�شحنا 
ومتى يجتمعون معهم، ورئي�س الوزراء كامريون ل ي�شعر باأي �شغط لتقدمي 
وكانت   . ال�شينية  للحكومة  العتذار 
كامريون  اأن  ك�شفت  �شحيفة  تقارير 
الت�شالت  ك��اف��ة  ب��وق��ف  وزراءه  اأم���ر 
م��ع ال�����دالي لم���ا، خ���الل حمادثات 
الع�شرين  حا�شمة بني دول جمموعة 
العملة  لن��ق��اذ  ال�شينية  واحل��ك��وم��ة 
الأوروب���ي���ة امل���وح���دة )ال���ي���ورو( العام 
بريطانيا  ال��دالي لما  وزار  املا�شي. 
املا�شي،  العام  من  حزيران-يونيو  يف 
وال��ت��ق��ى ك���ام���ريون ون��ائ��ب��ه ن��ك كليغ 
وحت��دث اأم��ام 200 ل��ورد ونائب من 
اأع�شاء اللجان يف الرملان الريطاين 

حول نظرته للتنمية الدولية.

طالباين  جالل  العراقي  بالرئي�س  اخلا�س  الطبي  الفريق  يتجنب 
الوطني  املانيا، وقياديون يف حزب الحت��اد  الذي يخ�شع للعالج يف 
مكتفني  ال�شحي،  و�شعه  على  مبا�شر  ب�شكل  التعليق  الكرد�شتاين، 
ال��ف��ري��ق الطبي  . وق���ال م�����ش��وؤول يف  ال��و���ش��ع مل يتغري  ان  ب��ال��ق��ول 
نرف�س حاليا  ا�شمه  الك�شف عن  راف�شا  ام�س  بر�س  فران�س  لوكالة 
التعليق على هذه امل�شالة ، قبل ان ي�شيف الو�شع مل يتغري ، فيما 
حالة  على  التعليق  ذات���ه  الطبي  الفريق  يف  اخ���رون  اع�شاء  رف�����س 
ط��ال��ب��اين ال�����ش��ح��ي��ة. وو���ش��ل ط��ال��ب��اين يف ع�����ش��ري��ن ك��ان��ون الول-
دي�شمر اىل املانيا ملتابعة عالجه من جلطة دماغية برفقة فريقه 
الطبي وكان مكتب طالباين اعلن يف �شباط-فراير عن ا�شتجابته 
للعالج وحت�شن قدراته الطبيعية ويعاين طالباين )80 عاما( منذ 
للقلب  �شنوات من م�شاكل �شحية. وقد اجريت له عملية جراحية 
يف الوليات املتحدة يف اب-اغ�شط�س 2008، قبل ان ينقل بعد عام 
والتعب. كما توجه خالل  الره��اق  العالج ج��راء  لتلقي  الردن  اىل 
العام املا�شي اىل الوليات املتحدة واوروبا عدة مرات ل�شباب طبية 
وجالل طالباين امللقب مام جالل اي العم جالل باللغة الكردية، هو 
اول رئي�س كردي يف تاريخ العراق احلديث. وانتخب طالباين رئي�شا 
ملرحلة انتقالية يف ني�شان-ابريل 2005 واعيد انتخابه يف ني�شان-

ابريل 2010 لولية ثانية لربع �شنوات.

ب�شاأن  اجلدل  والتحليل  بالنقد  الأمريكية  ال�شحف  معظم  تناولت 
الهجوم على قن�شلية وا�شنطن يف بنغازي العام املا�شي، واأ�شار بع�شها 
واأو�شح  الأم��ريك��ي،  ال�شعب  اأم��ام  اأخ��ريا  �شتتك�شف  احلقائق  اأن  اإىل 
البع�س الآخر اأن م�شوؤولني من اخلارجية �شيدلون ب�شهاداتهم اأمام 

الكونغر�س، و�شط اتهامات بتعر�س ال�شهود للرهيب.
واأو�شحت بع�س ال�شحف الأمريكية اأنه يتوقع اأن يديل م�شوؤولون 
اإطار  ا�شتماع، وذلك  ب�شهاداتهم يف جل�شة  من اخلارجية الأمريكية 
على  ردا  اخلارجية  اتخذتها  التي  اخلطوات  عن  الك�شف  حم��اولت 

الهجوم على القن�شلية الأمريكية يوم 11 �شبتمر اأيلول 2012.
ال�شهود  اإن  افتتاحيتها  يف  ت��امي��ز  وا���ش��ن��ط��ن  �شحيفة  ق��ال��ت  ف��ق��د 
�شيك�شفون اأخريا عن احلقائق املخفية ب�شاأن هجوم بنغازي، مو�شحة 
اإدارة  اأ�شهر، لأن  اأن الك�شف عن هذه احلقائق تاأخر حلوايل ثمانية 
الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما ركزت كل اهتمامها على اإعادة ن�شج 
�شتيفنز  كري�شتوفر  الأمريكي  ال�شفري  مقتل  ب�شاأن  جديدة  رواي��ات 
العا�شرة  ال��ذك��رى  يف  وذل��ك  الهجوم،  يف  اآخ��ري��ن  اأمريكيني  وثالثة 
لهجمات 11 �شبتمر اأيلول 2001. واأو�شحت ال�شحيفة اأن �شهودا 
ثالثة م�شوؤولني يف اخلارجية الأمريكية �شيدلون ب�شهاداتهم اليوم 
اأمام جلنة الرقابة والإ�شالح احلكومي يف جمل�س النواب الأمريكي، 
وهم كل من غريغوري هيك�س نائب البعثة الدبلوما�شية الأمريكية 
يف طرابل�س الليبية، ومارك توم�شون نائب من�شق العمليات يف مكتب 
اإيريك  الدبلوما�شي  الأم���ن  وم�����ش��وؤول  ب��ال��وزارة،  الإره���اب  مكافحة 
والرهيب  للتخويف  ال�شهود  بتعر�س  اتهامات  و�شط  نورد�شروم، 

اإذا هم ك�شفوا عن احلقائق.
 

كارثة بحرية  ايطاليا  �شهدت  �شفينة كونكورديا  بعد عام على غرق 
جديدة م�شاء ام�س الأول مع ا�شطدام حاملة حاويات برج مراقبة 
يف مرفاأ جنوى ما ا�شفر عن مقتل ثالثة ا�شخا�س على القل وفقدان 
ع�شرة اخرين. وبعد �شاعتني على احلادث ، و�شلت احل�شيلة املوقتة 
التي و�شعتها قوات المن اىل ثالثة قتلى هم رجالن من ادارة امليناء 
واحد مر�شدي ال�شفن، واربعة جرحى وثمانية اىل ع�شرة مفقودين. 
وقرابة ال�شاعة 3،30 كانت ال�شفينة قطرت وفرق الغاثة توا�شل 
عمليات البحث يف املوقع و�شاهد م�شور فران�س بر�س �شفينة اطفاء 
احلداد  دوري��ا  ماركو  جنوى  بلدية  رئي�س  واعلن  امل��رف��اأ.  حو�س  يف 
املرفا والذي  ال��ذي وقع يف  البالغ اخلطورة  ال�شعبي ج��راء احل��ادث 

يطاول املدينة برمتها على ما افادت وكالة ان�شا اليطالية لالنباء.
م��رف��اأ �شناعي  اك��ر  يعتر  ال��ذي  م��ن ميناء جنوى  اخل���روج  وعند 
وجتاري يف ايطاليا، قامت حاملة احلاويات التابعة ل�شركة مي�شينا 
برج  مبا�شرة  وا�شطدمت  بعد  يعرف  مل  ل�شبب  خاطئة  مب��ن��اورة 

بالتزيني بيلوتي الذي ي�شرف على حركة جميع ال�شفن يف امليناء.

عوا�صم

بغداد

روما

وا�سنطن

خطف موظفني يف ال�شليب الأحمر باليمن 
•• عدن-ا ف ب:

ان  اليمن  اب��ني ج��ن��وب  ال�شعبية يف حمافظة  ال��ل��ج��ان  م��ن  م�����ش��ادر  اف���ادت 
م�شلحني قبليني خطفوا لفرة وجيزة ام�س هنديني يعمالن مع ال�شليب 
الحمر. وقال م�شدر من اللجان ال�شعبية امل�شلحة املوالية للجي�س اليمني 
يحمالن  الح��م��ر  ال�شليب  م��ن  م��وظ��ف��ني  خ��ط��ف��وا  قبليني  م�شلحني  ان 
اجلن�شية الهندية يف منطقة جعار يف ابني واقتادوهما نحو منطقة جبلية.
وذكر هذا امل�شدر الذي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه ان امل�شوؤول يف اللجان 

ال�شعبية علي ال�شيد يجري مفاو�شات مع اخلاطفني لالفراج عنهما .
فران�س  لوكالة  الوحي�شي  اللجان ح�شني  امل�شوؤول يف  اكد  ويف وقت لح��ق، 
�شاعات  ان مت احتجازهما لثالث  الهنديني بعد  الف��راج عن  انه مت  بر�س 
واجبار  تدخلنا  بعد  الهنديني  ع��ن  الف���راج  مت  الوحي�شي  وق���ال  تقريبا. 
اخلاطفني على اخالء �شبيلهما م�شريا اىل ان املوظفني يف طريقهما اىل 
عدن. وكان امل�شدر الول ذكر ان اخلاطفني ينتمون اىل نف�س القبيلة التي 
خطفت م�شاء الثنني مواطنني م�شريني يعمالن يف م�شنع لالإ�شمنت يف 

حمافظة ابني.
ديبة  الحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة  با�شم  املتحدثة  اك��دت  جنيف،  ويف 
متكررة  خطف  عمليات  اليمن  وي�شهد  الختطاف.  حادثة  ح�شول  فخر 

ت�شتهدف اجانب لتحقيق مطالب لدى ال�شلطات اليمنية.
وخطف مئات ال�شخا�س يف اليمن خالل ال�شنوات اخلم�س ع�شرة املا�شية 

اطلق �شراح غالبيتهم مقابل فدية.

العامل ال�ضهري هوكينج يقاطع موؤمترًا يف اإ�ضرائيل

الحتالل يغرق فل�شطينيي القد�ص بفقر مدقع

ملكة بريطانيا تتعهد بدعم دول ال�شرق الأو�شط 
التابعة لالأرا�شي الريطانية، مبا يف ذلك حماية حق �شكان  البحار  وراء 

جزر الفوكالند وجبل طارق يف حتديد م�شتقبلهم ال�شيا�شي .
رئا�شة  توليها  بعد  �شتعمل  حكومتها  اأن  اإىل  خطابها  يف  امللكة  وا���ش��ارت 
احلرة،  التجارة  ودع��م  القت�شادي،  النمو  تعزيز  على  الثمانية  جمموعة 
وامل�شاءلة  ال�شفافية  من  اأكر  قدر  وت�شجيع  ال�شريبي،  التهرب  ومعاجلة 
من  املزيد  لدخ��ال  قانون  م�شروع  �شتقدم  الئتالفية  حكومتها  اإن  وقالت 
ال�شالحات على نظام الهجرة يف بريطانيا، وت�شتمر يف احلد من اجلرمية 

وحماية الأمن القومي .
وتكتب احلكومة الريطانية كلمة امللكة وت�شع فيها خططها والت�شريعات 
الرملانية  ال���دورة  يف  اخلارجية  �شيا�شتها  وم��الم��ح  اعتمادها  تنوي  التي 

اجلديدة.

•• لندن-يو بي اأي:

الربعاء  ام�س  األقتها  كلمة  يف  الثانية،  اإليزابيث  بريطانيا،  ملكة  اأعلنت 
مبنا�شبة افتتاح الدورة الرملانية اجلديدة اأن حكومتها �شتعمل على دعم 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  انتقالية  مبرحلة  مت��ر  ال��ت��ي  ال���دول 

اأفريقيا.
ال�شيا�شة اخلارجية حلكومتها  اأه��داف  اأبرز  امللكة يف خطابها حول  وقالت 
اأن الأخرية �شتعمل على منع ال�شراعات واحلد من الإرهاب،  الئتالفية، 
واطالق عملية �شالم يف افغان�شتان، ومنع العنف اجلن�شي يف النزاعات يف 

جميع اأنحاء العامل .
وا�شافت اأن حكومتها �شت�شمن الأمن واحلكم الر�شيد والتنمية لأقاليم ما 

من  �شخ�شيات  ع���دة  رف�����ش��ت  ك��م��ا 
تقدمي  وال����رف����ي����ه  ال����ف����ن  ع������امل 
ع���رو����س يف ا���ش��رائ��ي��ل يف الع����وام 
اط����ار جهود  امل��ا���ش��ي��ة يف  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
الفل�شطينية  للق�شية  ل��ل��روي��ج 
الفي�س  ال��ري��ط��اين  امل��غ��ن��ي  منهم 
كو�شتيللو وفريق بيك�شيز المريكي 

ملو�شيقى الروك.
وان����ه����ارت حم���ادث���ات ال�����ش��الم بني 
وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني عام  ا����ش���رائ���ي���ل 
البناء  ق�����ش��ي��ة  ب�����ش��ب��ب   2010
ال���ش��ت��ي��ط��اين ع��ل��ى ارا�����س احتلت 
الفل�شطينيون  ويريد   1967 عام 
اقامة دولتهم امل�شتقبلية على هذه 
املتحدة  الوليات  وت�شعى  الرا�شي 

اىل احياء مفاو�شات ال�شالم.

املوؤيدة  اجل��م��اع��ات  ق��وي��ة لن�����ش��ار 
عزل  ت��ري��د  ال��ت��ي  للفل�شطينيني 
الدولية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ا���ش��رائ��ي��ل 

ب�شبب ا�شتمرار الحتالل.
وق�����ال�����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ري���ط���ان���ي���ة 
موقعها  على  فل�شطني  جل��ام��ع��ات 
امل�شتقل  ق��راره  على النرنت هذا 
ب����ن����اء على  امل���ق���اط���ع���ة  لح���������رام 
م���ع���رف���ت���ه ب��ف��ل�����ش��ط��ني وم�������ش���ورة 
م�����ع�����ارف�����ه الك������ادمي������ي������ني ه���ن���اك 
واأك��دت جامعة كيمردج  بالجماع 
التي يعمل بها هوكينج اأن ال�شتاذ 
اجل��ام��ع��ي واف����ق ع��ل��ى ال��ب��ي��ان ومل 

ي�شدر هوكينج بيانا با�شمه.
وانتقد منظمو املوؤمتر ال�شرائيلي 

قرار هوكينج.

��ة هذه  اأن���ه ج���رى ا���ش��ت��غ��الل غ��ال��ب��يرّ
امل�شاحة للبناء.

اأن  تقريرها  يف  اجلمعية  واأ�شافت 
قرابة ثلث اأرا�شي الفل�شطينيرّني يف 
القد�س �شودرت منذ عام 1967، 
لل�شكان  ال�شقق  اآلف  عليها  وُبنيت 
من   35% اأن  مو�شحة  ال��ي��ه��ود، 
للتخطيط  التي خ�شعت  امل�شاحات 
تندرج  الفل�شطينية  الأح���ي���اء  يف 
طبيعيرّة  م�����ش��اح��ات  ت��ع��ري��ف  حت���ت 
بالبناء  ي�������ش���م���ح  ول  م���ف���ت���وح���ة 

عليها.
كيمردج  جامعة  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
ام�س ان عامل الكونيات الريطاين 
الكبري �شتيفن هوكينج ان�شحب من 
بذلك  لين�شم  ا�شرائيلي  م��وؤمت��ر 
ل�شرائيل  اأك��ادمي��ي��ة  مقاطعة  اىل 
احتجاجا على احتاللها لالرا�شي 

الفل�شطينية.
هوكينج  يلقي  اأن  املقرر  من  وك��ان 
دولية  ب��ا���ش��ادة  حظي  ال���ذي  املقعد 
الثقوب  اأب�����ح�����اث  يف  لجن�����ازات�����ه 
ال�����ش��وداء كلمة ام��ام م��وؤمت��ر يعقد 
يف يونيو حزيران وينظمه الرئي�س 
بريي�س  ����ش���م���ع���ون  ال����ش���رائ���ي���ل���ي 
ال�شخ�شيات  م��ئ��ات  ف��ي��ه  وت�����ش��ارك 

العاملية.
لكن مت ا�شقاط ا�شمه يف هدوء من 
قائمة امل�شاركني يف وقت �شابق من 
دفعة  اعطى  مما  احل��ايل  الأ�شبوع 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�شلرّط تقرير اإ�شرائيلي ال�شوء على 
والقت�شادي  الج��ت��م��اع��ي  ال��واق��ع 
يف  الفل�شطينيني  لل�شكان  ال�شيئ 
القد�س ال�شرقية، م�شتعر�شا الهوة 
بني  املقدمة  اخلدمات  يف  الوا�شعة 

�شطري املدينة املحتلة.
من  الثامن  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل  وحتتفي 
اأي��ار من كل عام مبا ت�شميها  مايو 
القد�س  ���ش��ط��ري  ت��وح��ي��د  ذك�����رى 
ا�شتكمال  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ه���و  ال����ذي 
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عاما.
ج��م��ع��ي��ة حقوق  ت���ق���ري���ر  وي�����وؤك�����د 
املواطن يف اإ�شرائيل اأنه بينما تزعم 
مدينة  اأن  الإ�شرائيلية  ال�شلطات 
�شيادتها،  حت���ت  ح���دة  م���ورّ ال��ق��د���س 
ت��وج��د ف��ج��وات وا���ش��ع��ة يف تطبيق 
ال�شرقية  ال��ق��د���س  ب���ني  ال���ق���ان���ون 
القانون  اأن  مع  الغربية،  والقد�س 
ال�شلطات  ع��ل��ى  ي���وج���ب  ال������دويل 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ه��ا يف 
ال�شكان  ح����ق����وق  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 

الواقعني حتت احتاللها.
الإ�شرائيلية  املنظمة  تقرير  يقدر 
��ان ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف  ع����دد ال�����ش��كرّ
القد�س ال�شرقية بنحو 372 األفا، 
لون قرابة %39 من اإجمايل  ي�شكرّ
�شكان القد�س، موؤكدة اأن 79.5% 

منهم يعي�شون حتت خطرّ الفقر.
املدينة،  �شطري  بني  مقارنته  ويف 
ي��ف��ي��د ال��ت��ق��ري��ر ب���اأن���ه م��ق��اب��ل 18 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف  ل��ل��خ��دم��ات  مكتبا 
ال��ق��د���س ال��غ��رب��ي��ة، ل ي��وج��د �شوى 
ثالثة مكاتب يف القد�س ال�شرقية، 
ومقابل ع�شر رو�شات اأطفال بلديرّة 
��ة ه��ن��اك 77  يف ال��ق��د���س ال�����ش��رق��يرّ
بلدية  رو���ش��ة  و96  بلدية  رو���ش��ة 

دينية يف القد�س الغربيرّة.
ال�����ش��ح��ي ي�شري  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
مركزاً   25 وج����ود  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر 
القد�س  يف  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الغربية مقابل 4 فقط يف القد�س 
ال�����ش��رق��ي��ة، و9 م��ك��ات��ب ل��ل��ري��د يف 
��ة م��ق��اب��ل 42 يف  ال��ق��د���س ال�����ش��رق��يرّ

القد�س الغربيرّة.
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، يوؤكد  امل�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
ال��ت��ق��ري��ر ح���اج���ة امل��ق��د���ش��ي��ني اإىل 
اأك����ر م��ن األ����ف غ��رف��ة درا���ش��ي��ة يف 
مو�شحا  ال��ر���ش��م��ي،  التعليم  ن��ظ��ام 
بالق�شاء  ق�شائي  ق���رار  رغ���م  اأن���ه 
على هذه الفجوة، ل ي�شاف �شنويا 
التدري�شية  ال��غ��رف  ع�شرات  �شوى 

اجلديدة.
فاإنه  املواطن  ووفق جمعية حقوق 
ل ُي�شمح للفل�شطينيني بالبناء اإلرّ 
القد�س  م�شاحة  م��ن   14% على 
 7.8% ت���ع���ادل  ��ة، وه����ي  ال�����ش��رق��يرّ
مو�شحة  القد�س،  م�شاحة  كل  من 

رئي�س  م���ي���م���ون  ا����ش���رائ���ي���ل  وق������ال 
املوؤمتر يف بيان املقاطعة الكادميية 
م���ن وج���ه���ة ن��ظ��رن��ا ���ش��ائ��ن��ة وغري 
تعتر  ل�شخ�س  بالن�شبة  مالئمة 
ل���ه ج���زءا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  روح احل���ري���ة 
الن�شانية  م��ه��م��ت��ه  م���ن  ا���ش��ا���ش��ي��ا 

والكادميية.
اأ�شبح  ل��ل��م��وؤمت��ر  مقاطعته  وب��ع��د 
العلماء  ك��ب��ار  م��ن  واح���دا  هوكينج 
الذين ان�شموا اىل حركة املقاطعة. 
هذا  ال�شرائيلي  الرئي�س  ويعقد 
املوؤمتر �شنويا ومن املقرر اأن يلقي 
الرئي�س  م���ن  ك���ل  ام���ام���ه  ك��ل��م��ات 
كلينتون  ب��ي��ل  ال���ش��ب��ق  الم��ري��ك��ي 
ورئي�س الوزراء الريطاين ال�شبق 

توين بلري.

النواب الأردين يطلب مغادرة ال�شفري الإ�شرائيلي 
•• عمان-ا ف ب:

طالب جمل�س النواب الردين ام�س بالجماع مبغادرة ال�شفري ال�شرائيلي يف عمان ارا�شي اململكة وذلك 
ردا على اج��راءات الحتالل ال�شرائيلي بحق امل�شجد الق�شى ، ح�شبما افاد م�شدر ر�شمي اردين. وجاء 
قرار جمل�س النواب الردين بعد �شاعات على توقيف ال�شرطة ال�شرائيلية الربعاء حممد ح�شني مفتي 
امل�شجد  باحة  يف  ج��رت  ا�شطرابات  يف  ب�شلوعه  لال�شتباه  ل�شتجوابه  الفل�شطينية  والرا���ش��ي  القد�س 
ال�شرور  �شعد هايل  برئا�شة  الذي عقد جل�شة  النواب  ان جمل�س  الردنية  النباء  وكالة  وقالت  الق�شى. 
وح�شور رئي�س الوزراء عبد اهلل الن�شور وهيئة الوزارة �شوت بالجماع على الطلب من احلكومة باأن تطلب 
من ال�شفري ال�شرائيلي يف عمان )دانييل نيفو( مغادرة اململكة كرد على اجراءات الحتالل ال�شرائيلي 
ا�شتدعاء  احلكومة  من  الطلب  على  اي�شا  بالجماع  �شوت  املجل�س  ان  وا�شافت   . الق�شى  امل�شجد  بحق 
ال�شفري الردين يف تل ابيب )وليد عبيدات( . ونقلت الوكالة عن رئي�س الوزراء قوله ان احلكومة تنظر 
مبنتهى اجلدية واخلطورة ملا قامت به ا�شرائيل من اجراءات وممار�شات حول امل�شجد الق�شى واملقد�شات 

ال�شالمية وامل�شيحية يف القد�س يوم ام�س الول )الثالثاء( و�شباح ام�س )الربعاء(.

•• مايدوغوري-ا ف ب:

�شهدت نيجرييا جمددا �شل�شة من 
جماعة  �شنتها  املن�شقة  الهجمات 
)�شمال  ب���ام���ا  ع���ل���ى  ح������رام  ب���وك���و 
����ش���رق( ا���ش��ف��رت ع���ن ���ش��ق��وط 55 
املقاتلون  خ��الل��ه��ا  وح�����رر  ق��ت��ي��ال 
اف�����اد  م�����ا  ع���ل���ى  ����ش���ج���ني،   105
الهجمات  وا����ش���ت���ه���دف  اجل���ي�������س. 
ثكنات و�شجن وعدة مراكز �شرطة 
او�شح  ك��م��ا  م�����ش��ت��و���ش��ف  وك���ذل���ك 

ناطق ع�شكري نيجريي.
ال��ع�����ش��ك��ري مو�شى  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
�شغري يف مايدوغوري التي تعتر 
معقل بوكو حرام على م�شافة 67 
ك��ل��م م���ن ب���ام���ا ان اره���اب���ي���ني من 
بال�شالح  م��دج��ج��ني  ح����رام  ب��وك��و 
�شنوا هجمات يف ال�شاعة اخلام�شة 
���ش��ب��اح��ا ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي على 
وال�شرطة  اجل��ي�����س  ث��ك��ن��ات  بع�س 

و�شجون.
وا�شاف قتل يف تلك الهجمات 55 
وحرا�س  ج��ن��دي��ان  بينهم  �شخ�شا 
ومدنيني  و����ش���رط���ي���ني  ����ش���ج���ون 
امل�شلحني  ب���ع�������س  ان  واو�������ش������ح 
هاجموا ثكنات لكنهم دحروا وقتل 
اخران  اثنان  واعتقل  منهم  اثنان 
ال�شجن  دخ����ل����وا  م�����ش��ل��ح��ني  ل���ك���ن 
وافرجوا عن 105 �شجني وقتلوا 
كل احلرا�س با�شتثناء الذي متكنوا 

•• كركوك-ا ف ب:

قتل �شبعة عراقيني بينهم ثالثة من 
عنا�شر الم��ن ال��ك��ردي وث��الث��ة من 
عنا�شر ال�شرطة وا�شيب 53 اآخرون 
الربعاء يف هجمات متفرقة  بجروح 
�شد  انتحارية  هجمات  ثالثة  بينها 
ال��ك��ردي��ة، وفقا مل�شادر  ق��وات الم��ن 
امنية وطبية. وقال �شابط يف �شرطة 
مدينة كركوك لوكالة فران�س بر�س 
الب�شمركة  ق���وات  عنا�شر  اح��د  قتل 
ب����ج����روح يف  12 اخ�������رون  وا����ش���ي���ب 
ب�����ش��ي��ارة مفخخة  ان��ت��ح��اري  ه��ج��وم 
الب�شمركة  ل��ق��وات  م��ق��را  ا���ش��ت��ه��دف 
)ال���ك���ردي���ة( يف احل���ي ال�����ش��ن��اع��ي يف 
ج��ن��وب ك��رك��وك . وا����ش���اف ان���ه قتل 
اخرين   38 وا�شيب  اي�شا  �شخ�شا 
مفخخة  ب�شيارة  انتحاري  هجوم  يف 

من الختباء .
الرهابيني  ان  امل���ت���ح���دث  وت���اب���ع 
هاجموا اي�شا ثكنة �شرطة ومركز 
�شرطة  وم���رك���ز  م��ت��ن��ق��ل  ���ش��رط��ة 

وم�شتو�شف .
اح���رق���وا  امل�����ش��ل��ح��ني  ان  وا�����ش����اف 
وا�شتعملوا  ���ش��رط��ة  ���ش��ي��ارات  ع���دة 
واعلن  هجومهم  يف  يدوية  قنابل 
متكنوا  ن��ي��ج��ريي��ون  ���ش��ح��اف��ي��ون 
م��ن ال��و���ش��ول اىل ب��ام��ا ب��ع��د هذه 
انهم  ال���ه���ج���م���ات  م����ن  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة 

ا�����ش����ت����ه����دف م����ق����ر حل�������زب الحت�������اد 
رحيم  ح��ي  يف  الكرد�شتاين  الوطني 
اوة، يف �شمال كركوك . واكد الطبيب 
�شديق عمر ر�شول مدير عام �شحة 

مفر�شة  عنا�شر  اجلي�س  يواجه 
م����ن ب����وك����و ح�������رام وح����ي����ث واج����ه 
حرام  بوكو  من  مفر�شة  عنا�شر 
وخلفت  ني�شان-ابريل  منت�شف  يف 

املعارك مئتي قتيل.
وت�����ش��ه��د ن��ي��ج��ريي��ا امل��ق�����ش��م��ة بني 
وجنوب  م�شلمة  اغ��ل��ب��ي��ت��ه  ���ش��م��ال 
بانتظام  م�شيحية،  اغلبية  ت�شكنه 
احلدة  �شديدة  دينية  عنف  اعمال 
بوكو  مت���رد  ال��ب��الد  ت��واج��ه  بينما 

حرام يف �شمال وو�شط البالد.

مفخخة  ب�شيارة  انتحاري  هجوم  يف 
لل�شحوة  تفتي�س  ن��ق��ط��ة  ا���ش��ت��ه��دف 
الطوز يف حمافظة �شالح  ناحية  يف 
الرائد  ق���ال  ال��ف��ل��وج��ة،  ال��دي��ن. ويف 
ال�شرطة  م��ن  امل��ح��م��دي  يا�شر  ع��م��ار 
ال�����ش��رط��ة وا�شيب  ق��ت��ل ث��الث��ة م���ن 
مالزم  برتبة  �شابط  احدهما  اثنان 
ا���ش��ت��ه��دف نقطة  م�����ش��ل��ح  ه���ج���وم  يف 
جبيل  منقطة  يف  لل�شرطة  تفتي�س 
يف جنوب الفلوجة . وا�شار اىل مقتل 
احد امل�شلحني الذين كانوا ي�شتقلون 
وق�����ال م�شدر  م��دن��ي��ت��ني  ���ش��ي��ارت��ني 
م�شلحني  ان  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف 
مزودة  با�شلحة  اغ��ت��ال��وا  جمهولني 
اج��رة يف  �شيارة  �شائق  لل�شوت  بكامت 
ح��ي اجل��ام��ع��ة يف غ���رب ب��غ��داد واكد 
الريموك  م�شدر طبي يف م�شت�شفى 

)غرب( تلقي جثة ال�شحية.

فريدمان: فر�شة اليمن للتنمية الآن 
•• وا�صنطن-وكاالت:

عن  فريدمان  لتوما�س  مقال  الأمريكية  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ن�شرت 
اأبرز امل�شاكل التي تواجه اليمن وافتتاحية عن ال�شني واحلرب الإلكرونية 
وما يجب على وا�شنطن عمله خالل الجتماعات املقبلة يف هذا املجال يف 
يوليو متوز القادم. قال فردميان عن اليمن، التي زارها موؤخرا، اإنها بالد 
جميلة يقطنها �شعب مده�س لكنها تعاين اأزمة يف التنمية الب�شرية والتنمية 
عموما ب�شبب م�شاكل متعددة. واأو�شح اأن بع�س اأهم م�شاكل اليمن تتمثل 
يف اأزمة حادة يف املياه اأدت اإىل ا�شتباكات م�شلحة يف بع�س املناطق، واأزمة يف 
غ الريف من اأبنائه مما  هجرة الأيدي العاملة غري املاهرة الأمر الذي فررّ
اأدى اإىل اإهمال اأ�شاليب الري العريقة وتدهور املدرجات ال�شهرية وتدهور 
اإذا  اأزم��ات��ه  اأم��ل لليمن يف التخل�س من  اأن ل  ال��زراع��ي. واأ���ش��اف  الن�شاط 
الطائفية  والختالفات  امليتة  الأيديولوجيات  على  �شكانه  �شراع  ينته  مل 
وتركزت جهوده على تنمية معارف مواطنيه واحلرية ومتكني املراأة. وقال 
اأي�شا اإن اليمن ي�شبق �شوريا وم�شر بع�شر �شنوات فيما يتعلق باأزمة التنمية 

الب�شرية التي ُيتوقع اأن تواجهها املنطقة بكاملها.
واأ�شار الكاتب، بالطبع، اإىل زراعة القات وتناوله واأثر ذلك يف مفاقمة اأزمة 
عر�شة  جعلتهم  التي  ال�شباب  وبطالة  اجلوفية  الأح��وا���س  وجفاف  املياه 
للتجنيد من قبل اجلماعات امل�شلحة يف ال�شمال والو�شط واجلنوب وو�شف 

اليمن باأنه البلد املدمن للقات .

مل�شلحي  ان��ه��ا  ق��ي��ل  جثثا  ���ش��اه��دوا 
بوكو حرام يرتدون الزي الع�شكري 
مقتل  بعد  الهجمات  ه��ذه  ووقعت 
هجمات  �شل�شلة  يف  �شخ�شا   17
يف  املدينة  على  ح��رام  بوكو  �شنتها 

ني�شان-ابريل.  25
اعمال  يف  ق��ت��ي��ل   3600 و���ش��ق��ط 
رد  الذي  والقمع  بوكو حرام  عنف 
هجمات  وت��ق��ع  عليها  اجل��ي�����س  ب��ه 
ب��ام��ا ب��ع��د م��ذب��ح��ة ���ش��ه��دت��ه��ا بلدة 
ال��ب��الد حيث  ���ش��رق  ب��ام��ا يف �شمال 

ال�شحايا  ح�شيلة  كركوك  حمافظة 
برتبة  ق��ال �شابط  اخ���ر،  ه��ج��وم  ويف 
عقيد يف ال�شرطة ان عن�شرا يف قوات 
الب�شمركة قتل وا�شيب اخر بجروح 

نيجرييا  يف  مل�شلحني  بهجمات  قتياًل   55

العراق يف  اأكراد  اأمن  عنا�شر  بينهم  قتلى   7
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العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2128 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
المارات    اجلن�شية:  �س.م.م  الوطني  القيوين  ام  بنك  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  المارات  اجلن�شية:  حم�شن  عبداهلل  ناجي  عبداهلل   : �شده  املنفذ 
اعالنه:عبداهلل ناجي عبداهلل حم�شن اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
املوافق  اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الحد  رقم 2012/5 جت كل- م ت- ب- 
2013/6/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  الرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
     اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 467 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

ح�شني  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  خان  رامال  خان  باريك  مدعي/ 
حممد �شالح ح�شني عا�شور اجلن�شية: فل�شطني مو�شوع الدعوى: مطالبة 
ح�شني  �شالح  حممد  اعالنه/ح�شني  املطلوب  درهم   33000 مببلغ  مالية 
عا�شور اجلن�شية: فل�شطني   عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة    - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 629 /2012  مد جز- م ر- ب - اأظ

مدعي/ ا�شرف نورالدين احمد احمد اجلن�شية: م�شر   مدعي عليه: حممد 
فكري ها�شم احمد اوي�س اجلن�شية: م�شر مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اوي�س  احمد  ها�شم  فكري  اعالنه/حممد  املطلوب  درهم     50.000 مببلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  م�شر   اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 6.00 م�شاًء امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة دائرة الق�شاء   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة املدنية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
     اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 142 /2013  عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعي/ عمر عثمان نوري حممد اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدعوى: م�شتحقات  التجارية اجلن�شية: المارات مو�شوع  للتوكيالت  باملر 
اجلن�شية:  التجارية  للتوكيالت  باملر  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/05
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 611 /2012  جت جز - م ت- ب- اأظ

اجلن�شية:  مبارك  احمد  حممد  ملالكها/  ال�شيارات  لتاجري  البريق  مدعي/ 
�شامل حميد خلفان اجلن�شية:  �شعيد خمي�س  عادل  عليه:  المارات   مدعي 
املطلوب  درهم   100000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
اعالنه/عادل �شعيد خمي�س �شامل حميد خلفان اجلن�شية: المارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مع�شكر  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 385 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

ميثلها/  اخلفيفة  واملكائن  اللت  لت�شليح  �شادي  حممد  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
ح�شن  امين  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  امل�شري  ب�شام  �شادي  حممد 
علي طيطي اجلن�شية: الردن مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 10395 درهم 
املطلوب اعالنه/ امين ح�شن علي طيطي اجلن�شية: الردن عنوانه: بالن�شر 
الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/6/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحا   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان   اآل  مع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1696 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ �شركة �شتارت هوم لعمال اجلب�س ذ.م.م ومديرها �شيد �شعبان عبدالرحيم 
عبدالرحيم م�شري اجلن�شية- اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شركة كوريا ال�شني 
جيلني ملقاولت العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
ملقاولت  جيلني  ال�شني  كوريا  �شركة  اعالنه/   املطلوب  درهم   47000 وقدره  مببلغ 
العامة ذ.م.م اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر )بورود التقرير( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/19 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 420 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ احمد حممد علي �شلطان الهاملي ب�شفته وكيل خدمات الرخ�شة/ بريغهام لت�شميم 
وتنفيذ الديكور وميثله ال�شيد/ ن�شال طه ح�شني �شتيوي اجلن�شية: المارات   مدعي عليه: 
نبيل حمي الدين �شنو ب�شفته مالك الرخ�شة/ بريغهام لت�شميم وتنفيذ الديكور اجلن�شية: 
لبنان مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد وكيل خدمات على مبلغ  50000 درهم  املطلوب اعالنه/  
نبيل حمي الدين �شنو ب�شفته مالك الرخ�شة/ بريغهام لت�شميم وتنفيذ الديكور اجلن�شية: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  لبنان   
ال�شاعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/5/15 موعدا لنظر  الربعاء 
�شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمةالتجارية  �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/5

قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 18 /2013 جت جز - ب �س-  ب- اأ ظ

اهلل  نبي  خان  عبداللطيف  وميثلها  والطابوق  للبال�شر  خان  عبدالطيف  مدعي/ 
العامة  وال�شيانة  للمقاولت  ا�شكندرون  لواء  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية: 
وميثلها عدنان اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ وقدرها 11100 
درهم املطلوب اعالنه/ لواء ا�شكندرون للمقاولت وال�شيانة العامة وميثلها عدنان 
اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بورود  )للعلم  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
موعدا   2013/5/13 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  م�شاًء    6 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  يا�س   بني  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  638/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية:  بنورية  حممد  احمد  حممد   : امل�شتاأنف 
 : ال�شتئناف  بنغالدي�س  مو�شوع  �شاه عامل اجلن�شية:  عليه:حممد قي�شر 
ا�شتئناف حكم رقم 2012/530 جتاري جزئي املطلوب اعالنه/حممد قي�شر 
�شاه عامل اجلن�شية: بنغالدي�س   العنوان: بالن�شر   مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/530 جت جز- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الحد املوافق 2013/5/12 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 
اآل  الكائنة-مع�شكر  ابوظبي  ا�شتئناف  حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحا 
بدفاعك  التقدم مبذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا  نهيان 

و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/467 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
اقام املدعي/ديراتا هالدير �شاجنوى  املباين-  العلياء خلدمات تنظيف 
ه��ال��دي��ر /ج��ن�����ش��ي��ت��ه: ب��ن��غ��الدي�����س ع��ن��وان��ه: ع��ج��م��ان - ال��ب�����ش��ت��ان - ت: 
عجمان-   - ج��زئ��ي   -ع��م��ايل   2013/467 ب��رق��م  ال��دع��وى    0555725956
امام  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   18340 وق����دره   مببلغ  ومو�شوعها 
او بوا�شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
املوافق يوم 13 من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك  ال�شاعة 8.30  وذلك يف 

للنظر يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/22
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/466 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
بابياري  ه��الل  امل��دع��ي/حم��م��د  اق���ام  امل��ب��اين-  تنظيف  العلياء خل��دم��ات 
جن�شيته/ عنوانه: عجمان- الب�شتان - ت: 0557212107  الدعوى برقم 
2013/466 -عمايل جزئي  - عجمان- ومو�شوعها مببلغ وقدره  18340 
درهم  مع الفائدة بواقع 5% فانت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 
8.30 املوافق يوم 29 من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف الق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 567467 الرخ�شة  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م(-  للتجارة  اجليد  البيت  ال�شركة:  ا�شم 
ال�شكل  الق�شي�س  دي��رة-  ال�شعايل-  عبيد  حممد  ملك   -122 رقم  مكتب  عنوانها: 
التجاري: 997114 مبوجب  بال�شجل  القيد  القانوين: ذات م�شئولية حمدودة رقم 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/78139(  
بتاريخ )2013/4/29( وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ال�ضقر الطائر للو�ضاطة التجارية  )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�شة 
647131 عنوانها: مكتب رقم 3- 101 ملك جمموعة مفتاح لالعمال ال�شتثمارية- 
بال�شجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�شكل  اخلبي�شي  دي���رة- 
التجاري: 1068087 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/10970(  بتاريخ )2013/1/20( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
البيت اجليد للتجارة)�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 122- ملك حممد عبيد 
العمومية  ال�شادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب  الق�شي�س  ديرة-  ال�شعايل- 
بتاريخ   .)2013/1/78139( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء 
املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرا�س  اي  لديه  وعلى من   )2013/4/29(
يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية  
ال�ضقر الطائر للو�ضاطة التجارية )�س.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب رقم 3- 101 
مبوجب  وذل��ك  اخلبي�شي   دي���رة-  ال�شتثمارية-  لالعمال  مفتاح  جمموعة  ملك 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/10970(. بتاريخ )2013/1/20( وعلى من لديه اي اعرا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/203 بالن�سر

املدعى : حممد احمد بر�شيد الظاهري بوكالة املحاميان /ابراهيم 
اع��الن��ه: موؤ�ش�شة طيب نذير  امل��ط��ل��وب  ���ش��امل اجل��ل��ب��وب��ي   خ���وري- 
املن�شوري    �شعيد  علي  عو�شه  وميثلها/  وال��زج��اج  الملنيوم  لعمال 
العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/5/27 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور 

الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن رقم 2013/195 بالن�سر

املطلوب اعالنه: ور�شة  الظاهري     املدعى : حممد احمد بر�شيد 
مظفر علم للحدادة   العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى 
املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظرها 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 
اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�شورا منها بعد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شري 

وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/248 بالن�سر

املدعى : احمد �شامل احمد عمر اجلابري املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة 
اكرم      حممد  احمد  �شهباز  وميثلها  الطابوق  لعمال  احمد  �شهباز 
العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/5/27 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور 

الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/216 بالن�سر

املدعى : �شري علي خان  املطلوب اعالنه: موؤ�ش�شة ماأمور مريزا 
للحدادة والنجارة امل�شلحة وميثلها ماأمور مريزا خان العنوان: 
يوم  املذكورة اعاله وحدد  الدعوى  املدعي رفع  ان  بالن�شر مبا 
مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/5/13 املوافق  الثنني 
باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/326 بالن�سر

املدعى : �شري علي خان حممد مري بوكالة طارق تقي ابو العال  املطلوب 
البال�شر  لع��م��ال  عبدالرحمن  �شعيد  عبدالرحمن  موؤ�ش�شة  اع��الن��ه: 
بالن�شر  العنوان:  النا�شري      �شعيد عبدالرحمن  وميثلها عبدالرحمن 
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وح��دد ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2013/5/13 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 203 /2013 جت كل  - م ر ب - ع ن

نورزارينا  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  للعقارات  الوا�شل  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  �شنغافورة   اجلن�شية:  �شليمان  بينت 
مببلغ 226800 درهم   املطلوب اعالنه/  نورزارينا بينت �شليمان اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شنغافورة 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة  امام  ال�شاعة 8.30  �شباحاً  فانت مكلف باحل�شور 
او بوا�شطة وكيل معتمد  املركز الداري �شخ�شيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 238 /2010 ت ك- عني ب

مدعي/ احمد خمي�س �شلطان املن�شوري اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدانة الزرقاء للعقارات ل�شاحبها/ حامد �شامل علي �شامل العلوي واخرون اجلن�شية: 
تعوي�س   + درهم   1.000.000 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
100.000 درهم املطلوب اعالنه/  موؤ�ش�شة الدانة الزرقاء للعقارات ل�شاحبها/ حامد 
�شامل علي �شامل العلوي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر 
ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً    8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/25
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 370 /2013 ح نف�س- م ر-ب-ع ن

هيثم  عليه:  مدعي  العراق   اجلن�شية  ح�شني  ح�شني  جواد  وئام  مدعي/ 
م�شطفى �شعيد احلليوة اجلن�شية: العراق  مو�شوع الدعوى: ح�شانة +اجرة 
موا�شالت+  اجرة  درا�شية+  م�شاريف  �شكن+  بدل  البن+  نفقه  ح�شانة+ 
م�شطفى  هيثم  اعالنه/   املطلوب  ا�شتقدامها.    وم�شاريف  وراتبها  خادمة 
�شعيد احلليوة اجلن�شية: العراق عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30  �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                               

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية
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اجلي�ص اجلزائري يقتل �شبعة م�شلحني تاأجيل حماكمة اآخر رئي�ص حكومة يف عهد القذايف
•• اجلزائر-ا ف بك

اعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية ام�س ان اجلي�س قتل �شبعة م�شلحني و�شبط �شتة ا�شلحة اآلية وكمية كبرية من 
الذخرية يف عمليتني م�شاء ام�س الأول يف منطقة القبائل واكد بيان وزارة الدفاع ان اجلي�س قتل يف العملية الوىل 
اربعة ارهابيني )كما يو�شف ال�شالميون امل�شلحون( و�شبط ثالث ر�شا�شات من نوع كال�شينكوف خالل كمني 
ن�شبه يف منطقة اغريب بولية تيزي وزو )110 كلم �شرق اجلزائر( ، ح�شبما افادت وكالة النباء اجلزائرية. 
ويف العملية الثانية قتل اجلنود ثالثة م�شلحني و�شبطوا �شالحني اآليني وكمية كبرية ومن الذخرية يف منطقة 
اجلي�س  وج��دد  امل�شدر.  نف�س  بح�شب  اجل��زائ��ر(  �شرق  كلم   50( وب��وم��ردا���س  البويرة  وليتي  بني  بوحميدان 
اجلزائري عزمه وجتند وحداته الدائم عر كامل الراب الوطني ملوا�شلة حماربة الرهاب بكل حزم واإحباط 
كل حماولة للم�س ب�شالمة الراب الوطني وامن املواطنني ، كما جاء يف بيان وزارة الدفاع. وتراجعت العمليات 
امل�شلحة كثريا بعد احلرب الهلية التي �شهدتها اجلزائر خالل الت�شعينيات، ال ان عن�شار من تنطيم القاعدة يف 

املغرب ال�شالمي لزالوا ين�شطون خا�شة يف منطقة القبائل مثل البويرة وتيزي وزو وبومردا�س.

•• طرابل�س-يو بي اأي:

التهم  يف  النظر  ام�س  ليبية،  حمكمة  لت  اأجرّ
املوجهة اإىل البغدادي املحمودي، اآخر رئي�س 
من  واثنني  ال�شابق،  النظام  عهد  يف  حكومة 
كبار امل�شوؤولني هما املروك حممد زهمول، 
حزيران   12 اإىل  ت��رف��ا���س،  ���ش��ال��ح  وع��ام��ر 
يونيو املقبل. واأمرت املحكمة يف جل�شتها التي 
العامة  النيابة   ، طرابل�س  بالعا�شمة  عقدت 
الت�شجيالت  وحم���ت���وى  م�����ش��م��ون  ب����اإرف����اق 
املرئية وامل�شموعة واملقاطع املوثقة كافة، التي 

امل�شوؤولني  كبار  من  ع��دد  وب��ني  بينه  اأجريت 
يف ال��ن��ظ��ام ال�����ش��اب��ق. وم���ن ب��ني ال��ت��ه��م التي 
املليارات  البغدادي كذلك اختال�س  يواجهها 
ح�شابات  اإىل  وحتويلها  الليبيني  اأم��وال  من 
القذايف  ��ر  م��ع��مرّ ال����راح����ل  ال��ل��ي��ب��ي  ال���زع���ي���م 
اأن مواقع  واأبنائه واأبناء عمومته وي�شار اإىل 
التوا�شل الجتماعي �شبق ون�شرت حمادثات 
بني من  �شوتية بني البغدادي وعدد من املقررّ
عمليات  ممار�شة  على  فيها  يحثهم  القذايف، 
ال���ت���ي �شهدت  امل�����دن  اغ��ت�����ش��اب يف ع����دد م���ن 

النتفا�شة الأوىل �شد النظام ال�شابق.

اأقرت بوجودها بحوزتها، واإفراغ حمتوياتها 
التحقيقات  واإرف����اق  تف�شياًل،  وم�شمونها 
اجلل�شة  اأرفقت خالل  التي  بال�شور  املتعلقة 
جل�شتها  يف  اأم���رت  املحكمة  وك��ان��ت  املا�شية. 
وزهمول  املحمودي  حب�س  با�شتمرار  املا�شية 
ل�شتماع  اأم��ام��ه��ا  مثولهم  خ��الل  وت��رف��ا���س، 
اإىل مرافعات النيابة وهيئة الدفاع. ويواجه 
بانتهاك  الأوام����ر  ب��اإ���ش��دار  تهما  ال��ب��غ��دادي 
وم�شراتة  زوارة  م��دن  يف  الليبيات  اأع��را���س 
واجدابيا، بعد اأن اأظهرت ت�شجيالت �شوتيه 
هاتفية  م��ك��امل��ات  يف  ذل��ك  على  حتري�شه  ل��ه 

اأقّرت اأّن املجموعات الإرهابية ا�ضتغلت �ضعف الدولة:

احلكومة التون�شية تقّرر الذهاب اإىل الإرهاب وحماربته 
املطالبة بو�ضع خطة وطنية ملواجهة الإرهاب وا�ضتئ�ضال الفكر التكفريي

•• الفجر – تون�س - خا�س

م��ازال ملف الإره���اب يثري جدل 
وي��ث��ري خماوف  ت��ون�����س  ح����ادا يف 
ا�شتفحاله  م�����ن  ال���ت���ون�������ش���ي���ني 
الوطني  امل��ج��ل�����س  �����س  خ�����شرّ وق���د 
للتداول  عامة  جل�شة  التاأ�شي�شي 
يف ����ش���ان ه����ذا امل���و����ش���وع احل����ارق 
تون�س  ا�شتقرار  د  ي��ه��درّ ب��ات  ال��ذي 

واأمنها ومتا�شكها املجتمعي.
احلكومة  رئ��ي�����س  اع�����رف  وق����د 
العري�س  علي  املوؤقتة  التون�شية 
اجلل�شة  يف  م���داخ���ل���ت���ه  خ������الل 
باملجل�س  ع���ق���دت  ال���ت���ي  ال���ع���ام���ة 
خ�ش�شت  وال����ت����ي  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي 
الأمنية  الأو���ش��اع  ح��ول  مل�شاءلته 
يف البالد وخا�شة الأح��داث التي 
موؤخرا،   ال�شعانبي  جبل  �شهدها 
اإن املجموعات الإرهابية النا�شطة 
النفالت  ا�شتغلت  ق��د  تون�س  يف 
الإقليمي  الدولة  و�شعف  الأمني 
اأحداث الثورة ومناخ احلرية  اإثر 

.
اإ�شكال  ب���وج���ود  ال��ع��ري�����س  واأق�����ررّ 
الذي  الإره���اب  ق��ان��ون  يف تطبيق 
د�شتوريته  ب���ع���دم  اجل��م��ي��ع  اأق������ررّ 
قانون  وج����ود  ع����دم  اإىل  م�����ش��ريا 
ال�������ذي ي�شع  الأم��������ر  ل����ه  ب����دي����ل 
الت�شدي  �����ش����رورة  ب���ني  ت��ون�����س 
ل��الأخ��ط��ار الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي تهدد 
ب��الدن��ا م��ن ج��ه��ة و����ش���رورة عدم 
الإن�شان  حقوق  اتفاقيات  انتهاك 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى م���وؤك���دا يف هذا 
ال�شدد  �شرورة القيام بتعديالت 
ع��ل��ى ق��ان��ون الإره�����اب وم���ن ثمة 

اعتماده. 
�����د ال��ع��ري�����س اأن الإره������اب ل  واأكرّ
يخ�س تون�س فقط بل هي ظاهرة 
عامة م�شريا اإىل اأن هذه الظاهرة 
ومتعدد  با  مت�شعرّ طابعا  تكت�شي 
امل��ك��ون��ات يف ت��ون�����س م�����ش��ددا على 
العنيف  ال�شلمي عن  �شرورة فرز 
يف ما يتعلرّق باملجموعات الدينية 
اأح�����داث الثورة  اإث����ر  ب����رزت  ال��ت��ي 

م�شتغلة مناخ احلرية.
املوؤقتة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  واأك�����د 
للحكومة  الأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شة  اأن 
القادمة،  امل��رح��ل��ة  خ��الل  �شتقوم 
ع����ل����ى م����الح����ق����ة امل����ج����م����وع����ات 

الإرهابية والت�شدي لها.
الوحدات  اأن  ال��ع��ري�����س  واأ����ش���اف 
الأم��ن��ي��ة ���ش��ت��ق��وم ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
الوطني، يف دعم  عنا�شر اجلي�س 
النت�شار امل�شتمر ملالحقة العنا�شر 
اىل  والإره���اب،  بالعنف  املرتبطة 
من  ال��ت��ي  املعلومات  جمع  ج��ان��ب 
�شانها اأن ت�شاعد يف الت�شدي ملثل 

تلك املجموعات.
التون�شية  احلكومة  رئي�س  و�شدد 
تطوير  �����ش����رورة  ع��ل��ى  امل���وؤق���ت���ة، 
واللوج�شتية  امليدانية  ال��ق��درات 
م�����ن اأج�������ل م����واج����ه����ة الإره���������اب 
والت�شدي  امل��ن��ظ��م��ة  واجل���رمي���ة 
ل��ل��ف��و���ش��ى والن����ف����الت الأم���ن���ي، 
اإىل ع���زم احل��ك��وم��ة على  م�����ش��ريا 
ال�����ش��ه��ي��د �شكري  ق��ت��ل��ة  م��الح��ق��ة 

بلعيد واإح�شارهم للعدالة.

خارطة طريق للمواجهة
اأنرّ احلكومة قد  وك�شف العري�س 
حددت طرق التدخل الأمني عر 
وذلك  الغر�س  يف  اأمنية  جل�شات 
للوحدات  امل�����ش��ت��م��ر  ب��الن��ت�����ش��ار 
التهريب  عمليات  و�شدرّ  الأمنية 
املتورطة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  وم���الح���ق���ة 
ومالحقة  والإره�������اب  ال��ع��ن��ف  يف 
�����ش����ب����ك����ات اجل������رمي������ة ال����ع����ام����ة، 
�شكري  ال�شهيد  اغ��ت��ي��ال  و�شبكة 
للعنف  الت�شدي  وك��ذل��ك  بلعيد 
وال���ف���و����ش���ى وح����م����اي����ة احل������دود 
وم�شاعفة  الإج������راءات  وتكثيف 
العنف  الن��زلق يف  لعدم  اجلهود 
��ه وقع حتديد  اأنرّ ال�شيا�شي، مبينا 
التحلي  النقاط مع �شرورة  هذه 
ب���اأع���ل���ى درج��������ات احل�������زم وذل����ك 
الداخلية  وزارات  م��ع  بالتن�شيق 
وال�������ع�������دل وال��������دف��������اع وك����ذل����ك 
بالتعاون  يتعلق  فيما  اخلارجية 
ال����������دويل مل����ح����ا�����ش����رة اجل����رمي����ة 

ومالحقة فلول الإرهاب.
وع�����ن ���ش��ي��ا���ش��ة احل����ك����وم����ة، قال 

والأمنية  التف�شيليرّة  باجلوانب 
ال�شيا�شيني  م�شمولت  من  لي�س 
ني  املخت�شرّ م�شمولت  من  هو  بل 

الع�شكريني.
اأنرّ من يعطي الأوامر  ��د ديلو  واأكرّ
جبل  يف  ال����ر�����ش����ا�����س  ب�����اإط�����الق 
الداخليرّة  وزي���ر  لي�س  ال�شعانبي 
الأمنية  الكتيبة  عن  امل�شوؤول  بل 
�������ه من  وال��ع�����ش��ك��ري��ة م�����ش��ي��ف��ا اأنرّ
ي خلطر  م�شلحة اجلميع الت�شدرّ

الإرهاب.
حركة  اأنرّ  ر  ي��ت�����ش��ورّ م��ن  اإنرّ  وق���ال 
النه�شة ت�شعى اإىل عرقلة ا�شتقرار 
اأجل  ا واجتماعيا من  اأمنيرّ البالد 
اإحباط تنظيم النتخابات املقبلة 
والبقاء يف احلكم هو واهم  ح�شب 

تعبريه.

ب�ضمات القاعدة..واإلقاء 
القب�س على اإرهابيني

اأما لطفي بن جدو وزير الداخلية 
التون�شي فقد قا يف جل�شة امل�شاءلة 
�شباح اأم�س يف املجل�س التاأ�شي�شي 
القب�س  األ���ق���ت  الأم�����ن  ق����وات  اأن 
العنا�شر  اأح���د  على  ي��وم��ني  منذ 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  امل�����ش��ل��ح��ة 
يف حم��م��ي��ة ج��ب��ل ال�����ش��ع��ان��ب��ي من 

حمافظة الق�شرين.
اأم�س  ���ش��ب��اح  القب�س  األ��ق��ت  ك��م��ا 
ع����ل����ى ع���ن�������ش���ر اآخ���������ر م�����ن ه����ذه 
املجموعة ممن كانوا خمتبئني يف 
املنطقة اجلبلية ، وي�شاف هاذين 
عن�شرا   37 ال���  اإىل  العن�شرين 
عليهم  القب�س  اإل��ق��اء  مت  ال��ذي��ن 
خ����الل الأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة ممن 
وغري  تون�شية  جن�شيات  يحملون 

تون�شية.
ق�����وات الأم����ن  اأن  ال����وزي����ر  واأك������د 
بعمليات  اأيام  تقوم منذ  واجلي�س 
مت�������ش���ي���ط وال�������ق�������رار ال���������ذي مت 
الإرهاب  اإىل  ال��ذه��اب  ات��خ��اذه هو 
وحم��ارب��ت��ه اأي��ن��م��ا وج���د ع��ل��ى حد 
قوله ، واأن ت�شخيم هذه الظاهرة 
ال�شتخفاف  اأن  كما  ف��ي��ه   مبالغ 

بها مبالغ فيه اأي�شا.
واأ�شاف من جهة اأخرى اأن الأمر 
التجهيزات  ب��ن��ق�����س  ي��ت��ع��ل��ق  ل 
وامل��ع��دات للك�شف ع��ن الأل��غ��ام يف 
ما  بقدر  ال�شعانبي  جبل  حممية 
اجلبلية  املنطقة  ب�شعوبة  يتعلق 
التي  الكثيفة  بالأ�شجار  املغطاة 
يكون الختفاء فيها �شهال وميكن 
تنظيم  اأنرّ  ع��ل��م��ا  ف��ي��ه��ا  امل����ن����اورة 
املناطق  دائ���م���ا  ي��ف�����ش��ل  ال��ق��اع��دة 

الوعرة.
زرعتها  ال��ت��ي  الأل���غ���ام  اإنرّ  وق����ال 
جبل  يف  الإره����اب����ي����ة  امل���ج���م���وع���ة 
يدوية  ���ش��ن��اع��ة  ه���ي  ال�����ش��ع��ان��ب��ي 
وق����د مت ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ���ش��اب��ق��ا يف 
عنا�شر  ق���ب���ل  م����ن  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان 
تنظيم القاعدة وقد متكنت قوات 
الأمن واجلي�س من التعرف على 
وجودها  واأم����اك����ن  الأل����غ����ام  ه����ذه 
عنها  للك�شف  متوا�شلة  وامل�شاعي 
مل  التي  الب�شرية  اخل�شائر  رغ��م 
تثن اأع����وان الأم���ن واجل��ي�����س عن 
خماطر  م���واج���ه���ة  يف  الإ������ش�����رار 

الإرهاب.
للراأي  ا�شتطالعا  اأنرّ  اإىل  ي�شار 
ن�����ش��رت ن��ت��ائ��ج��ه اأم�������س ك�����ش��ف اأن 
من  ب��امل��ائ��ة   5 ف��ا���ش��ل   52 ن�شبة 
هناك  اأن  ي��ع��ت��رون  ال��ت��ون�����ش��ي��ني 
خطرا اإرهابيا مفزعا يهدد البالد 
يف الوقت احلايل ومن ال�شروري 
اإىل ه���ذا اخل��ط��ر بكل  ال��ت�����ش��دي 

الو�شائل املتاحة.
موؤ�ش�شة  م��دي��ر  بلعم  نبيل  وق���ال 
يف  الإرهاب  خماطر  "امرود" اأن 
التون�شيني  ت��وؤرق  اأ�شحت  تون�س 
ا�شتطالع  ن��ت��ائ��ج  ���ش��ج��ل��ت  ح��ي��ث 
الراأي ن�شبة 52 فا�شل 5 باملائة 
اعتروا  ال��ذي��ن  التون�شيني  م��ن 
اإرهابيا  خ��ط��را  تعي�س  ال��ب��الد  اأن 
واأمنيا  حكوميا  تفاعال  ي�شتدعي 
الظاهرة  ه�����ذه  ع���ل���ى  ل��ل��ق�����ش��اء 
الأخرية  الآون���ة  يف  تفاقمت  التي 
من  ب���امل���ائ���ة   45 ق���ل���ل  ح����ني  يف 
التون�شيني اخلطر الإرهابي الذي 
يحدق بالبالد داعني اإىل �شرورة 
قبل  الطاهرة  ه��ذه  على  الق�شاء 

ا�شتفحالها.

••  الفجر – تون�س - خا�س

ابرز ا�شتطالع راأي جديد قامت به موؤ�ش�شة امرود ل�شتطالع الراأي 
�شجلت  ال�شيا�شية  لالأحزاب  الت�شويت  نوايا  اأن  اأم�س  نتائجه  ن�شرت 
التي  النه�شة  تراجعا حلركة  و�شهدت  مار�س  ب�شهر  باملقارنة  تراجعا 
كانت  اأن  بعد  الت�شويت  نوايا  من  باملائة  فا�شل4   16 ن�شبة  �شجلت 

املا�شي. مار�س  �شهر  يف  20باملائة 
وحل حزب نداء تون�س يف املرتبة الأوىل من حيث نوايا الت�شويت حيث 
�شجل ن�شبة 21 فا�شل 1  باملائة من ن�شبة الأ�شوات و16 فا�شل 4  
باملائة حلركة النه�شة و5 فا�شل 5 باملائة للجبهة ال�شعبية و3 باملائة 
للحزب اجلمهوري. وبني نبيل بلعم مدير املوؤ�ش�شة اأنرّ هناك ن�شبة من 

ال�شبابية يف نوايا الت�شويت لبع�س التون�شيني الذين اأعربوا عن عدم 
ر�شاهم على اأداء كافة الأحزاب ال�شيا�شية.

احلكومة  رئي�س  ال�شب�شي  قائد  الباجي  ر  ت�شدرّ موا�شلة  اإىل  واأ���ش��ار 
اآداء  حيث  م��ن  الأوىل  للمرتبة  تون�س  ن���داء  ح��رك��ة  وزع��ي��م  ال���ش��ي��ق 
 20 بلغت  ر�شا  ن�شبة  جمع  وال��ذي  تون�س  يف  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 

باملائة.
ورئي�س  ا�شالمي(  النه�شة)  حركة  ع��ام  ام��ني  اجلبايل  حمادي  وح��ل 
ب4  مراجعا  باملائة   8 بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف  ال�شابقة  احلكومة 
الهمامي  ل� حمة  باملائة    1 فا�شل   4 ،ون�شبة  �شهر مار�س  باملائة عن 
جنيب  ل�  باملائة  و3.1  ال�شعبية)ي�شار(  واجلبهة  العمال  حزب  زعيم 

ال�شابي زعيم احلزب اجلمهوري )ي�شار الو�شط(.

اجلمهوري  احل����زب  ع��ن  ال��ن��ائ��ب 
التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  يف 
جبل  يف  ينطلق  مل  الإره�����اب  اإنرّ 

ال�شعانبي.
واأو�شح خالل تدخله يف اجلل�شة 
باخلطابات  ب�����داأ  الإره�������اب  ب������اأنرّ 
التي  وال��ت��ك��ف��ريي��ة  التحري�شية 
قبل  م��ن  ب���راخ  مواجهتها  مت��ت 

احلكومة ال�شابقة واحلالية.
الذي  ال���دع���اة  اأنرّ  ال�����ش��اب��ي  وب����نيرّ 
هم  تون�س  اإىل  ا�شتدعاوؤهم  يقع 

الوطني  وامل���ج���ل�������س  احل���ك���وم���ة 
الأمنية  وال���وح���دات  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 

تهتم بالو�شع الأمني للبالد.
وق���ال ان���ه ب��الإم��ك��ان اإق���ام���ة هذه 
مغلقة  ت��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن  اللجنة 
الأمنية  الأم��ور  بع�س  هناك  لن 
ال��ت��ي ل ي��ج��وز احل��دي��ث فيها يف 

جل�شة عامة.
تراخي احلكومة

 احلالية وال�ضابقة
ال�شابي  ع�����ش��ام  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 

هيئة لالأركان م�شركة بني وزير 
الداخلية  ووزي��ر  الوطني  الدفاع 

لالإ�شراف على الو�شع الأمني. 
كما طالب بالطيب بت�شكيل جلنة 
التاأ�شي�شي  املجل�س  بني  م�شركة 
واحل����ك����وم����ة ل��ل��ن��ظ��ر يف الأم������ور 

الأمنية يف البالد.
رئي�س  العري�س،  علي  قبل  وق��د 
باقراحات  امل���وؤق���ت���ة  احل���ك���وم���ة 
ووافق  ب��ال��ط��ي��ب،  �شمري  ال��ن��ائ��ب 
اإن�����ش��اء جل��ن��ة م�شركة بني  ع��ل��ى 

اأب��ن��اء احلزب  حم��اط��ون م��ن قبل 
حركة  اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  احل����اك����م، 

النه�شة.
ميكن  ل  الإره������������اب  اإنرّ  وق��������ال 
مواجهته عر فتح منابر امل�شاجد 
اأم����ام اخل��ط��اب��ات الإره���اب���ي���ة، بل 
يجب و�شع خطة وطنية ملواجهة 
الفكر  وا����ش���ت���ئ�������ش���ال  الإره�����������اب 

التكفريي.
ت�����ش��ري��ح علي  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ي  وردرّ 
الذي  مداخلته  خ��الل  العري�س 

من  ون��ع��م��ل  "عملنا   : ال��ع��ري�����س 
اأج�������ل مت���ك���ني ق���وات���ن���ا الأم���ن���ي���ة 
وهذا  ال��ع��م��ل...  م�شتلزمات  م��ن 

يتطلب جهد ووقت".
هناك  اأنرّ  اإىل  ال��ع��ري�����س  واأ����ش���ار 
بالن�شبة  ال�شليم  تقدم يف الجتاه 

لب�شط الأمن.
الأمن  �شبط  اإنرّ  العري�س  وق��ال 
لي�س بالأمر ال�شهل يف و�شع يعجرّ 
دا اأنرّ ذلك ل ميكن  باملخاطر، موؤكرّ

حتقيقه اإلرّ باملثابرة والتوافق.
كما بنيرّ العري�س اأنرّه مترّ التعاطي 
مع م�شاكل العنف والغلو يف عديد 
املجموعات  دفع  عر  التظاهرات 
اأو  م�������ش���ريات  اأو  خل��ي��م  امل��ن��ظ��م��ة 
ترخي�س  على  للح�شول  غ��ريه��ا 

م�شبق.
ت�شفري  ���ش��ب��ك��ات  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
ال�������ش���ب���اب ال��ت��ون�����ش��ي ل��ل��ق��ت��ال يف 
اأمكن  ���ه  اإنرّ العري�س  ق��ال  �شوريا، 
تفكيك هذه ال�شبكات ومنع قرابة 
األ�����ف ���ش��خ�����س م���ن اخل������روج من 

الراب التون�شي للت�شبرّه فيهم.
تهريب  ل�������ش���ب���ك���ات  وب���ال���ن�������ش���ب���ة 
����ه  ������د ال��ع��ري�����س اأنرّ الأ����ش���ل���ح���ة، اأكرّ
حجز  واأم���ك���ن  ك��ل��ه��ا  تفكيكها  مترّ 
الأ����ش���ل���ح���ة ال���ف���ردي���ة وامل����خ����ازن، 
امل����ج����ه����ودات  ل����ك����ن   : م�������ش���ي���ف���ا 
ة  م�شتعدرّ وال���وح���دات  م��ت��وا���ش��ل��ة 

لقتحام كلرّ مكان م�شتبه فيه.
الوحدات  اأنرّ  اإىل  اأي�����ش��ا  واأ����ش���ار 
ال�شبكات  تقوم مبالحقة  الأمنية 
بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام  ت�����ش��ت��ع��درّ  ال���ت���ي 
اأطراف  مبعية  تون�س  يف  اإرهابية 
�شببا  : ل جن��د  وق����ال  خ��ارج��ي��ة، 
ولكن  ال�شالح..  لتجميع  وا�شحا 
ميكن اأن يكون ذلك ليوم احلاجة 
اأن  لإم��ك��ان��ي��ة  اأو  العنا�شر  ل��ه��ذه 
خارجية".  ج���ه���ات  ب���ه���ا  وا  مي�������درّ
امل���وج���ودي���ن يف  اأنرّ  ع���ن  وحت�����دث 
امتداد ملن طوردوا  ال�شعانبي هم 
يف العا�شمة واملدن ففروا بالتايل 

اإىل هناك.
د العري�س  ويف نهاية مداخلته ، اأكرّ
ا����ش���ت���م���رار ال����ق����وات الأم���ن���ي���ة يف 
م�����واج�����ه�����ة ج�����م�����اع�����ات ال���ع���ن���ف 
وت�شليمها  ومالحقتها  والإره��اب 
م  نتقدرّ نحن   : م�شيفا  للعدالة، 
والنجاح  م�شاومة..  ودون  بثبات 

يتطلرّب تطوير الأداء.

ف�ضل وزير ال�ضوؤون الدينية
باملجل�س  النائب  ق��ال  جهته  م��ن 
والناطق  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي،  ال��وط��ن��ي 
امل�شار  ح�����زب  ب���ا����ش���م  ال���ر����ش���م���ي 
الدميقراطي الجتماعي ، �شمري 
اجلوامع  ب��ع�����س  اإن   ، ب��ال��ط��ي��ب 
بوؤر  ال��ب��الد ه��ي  اأن��ح��اء  يف جميع 

لالإرهابيني والتكفرييني. 
واأ�شاف اإن وزير ال�شوؤون الدينية 
نورالدين اخلادمي فا�شل وطالب 
ورفع  اجلوامع  بتحييد  بالطيب 
حالة الطوارئ واإعادة ن�شر اأعوان 
اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي ع��ل��ى احل����دود 
الأ�شا�شية  مهمته  لن  اجلزائرية 
واملغازات  الدكاكني  لي�شت حماية 

العامة.
�������ه مل   وق������ال ���ش��م��ري ال���ط���ي���ب اإنرّ
ي��ف��اج��ئ مب���ا ي��ح��دث ه���ذه الأي����ام 
ظاهرة  واأنرّ  ال�����ش��ع��ان��ب��ي،  ب��ج��ب��ل 
طويلة  ف��رة  منذ  تنامت  العنف 
من  م���رارا  رت  ح���ذرّ املعار�شة  واأنرّ 

الو�شول لعمليات قتل واإرهاب.
الأمن  ن��ق��اب��ات  اأنرّ  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
والتكذيب  ب��ال��ت��خ��وي��ن  ج��وب��ه��ت 
رت من وجود جماعات  حينما حذرّ

اإرهابية باجلبال يف وقت �شابق.
ب���رف���ع حالة  ب��ال��ط��ي��ب  وط����ال����ب 
ال����ط����وارئ واإع��������ادة ن�����ش��ر اأع�����وان 
اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي ع��ل��ى احل����دود 
ت�شكيل  اإىل  داع���ي���ا  اجل���زائ���ري���ة، 

ق��ال فيه ب��انرّ ال��دول��ة متكنت من 
ب�شط �شيطرتها على جل امل�شاجد 
فو�شى  ح��ال��ة  ت�شهد  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وان���������زلق 
ال�شوؤون الدينية والداخلية، حيث 
امل�شاجد  الأم��ن يف  اأنرّ تدخل  ب��نيرّ 
كان �شعبا ولكن باعتبار اأنرّ الأمر 
ي��ه��مرّ ال�����ش��اأن الأم��ن��ي وق���ع تدخل 
ع�شام  رد   ، امل�شاجد  يف  الأع����وان 
ال�شابي بالقول: "ما مينع الدولة 

اأن ت�شع يدها على كلرّ امل�شاجد.
واأ�شاف : كنت اآمل اأن تكون اإقالة 
نورالدين اخلادمي لل�شيخ ح�شني 
العبيدي بعد خطابه التحري�شي 
العبدلية  اأحداث  اإثر  العنف  على 
قدوم  رف�شه  ب�شبب  يكون  اأن  ول 

داعية اإىل جامع الزيتونة.
كما عررّ عن رغبته يف اأن يتعامل 
نورالدين  الدينية  ال�شوؤون  وزير 
اخلادمي مع جميع الأمور ب�شفة 

مو�شوعية وبحياد تام.

اتهام حركة النه�ضة
 بت�ضجيع الإرهاب

ح�شني  ه�������ش���ام  ال���ن���ائ���ب  وات����ه����م 
خ�����الل ن���ف�������س اجل���ل�������ش���ة ، وزي����ر 
العري�س  علي  ال�شابق  الداخلية 
و وزير العدل ال�شابق نور الدين 
النه�شة  البحريي ورئي�س حركة 
و�شفه  مب����ا  ال���غ���ن���و����ش���ي  را�����ش����د 
التمادي  ت�شجيع الإرهابيني على 

يف ممار�شاتهم.
وزير  اأن  ح�شني  ه�����ش��ام  واأو����ش���ح 
الإج�����راءات  يتخذ  مل  ال��داخ��ل��ي��ة 
للمجموعات  للت�شدي  ال��الزم��ة 
امل��ت��ط��رف��ة وع���دم ال��ت��ع��ام��ل معهم 
ال�������ش���ف���ارة  اأح������������داث  ب�����ح�����زم يف 
ومنوبة  هي�شر  ودوار  الأمريكية 
�شجعهم  مما  وب��ن��زرت  و�شفاق�س 
اإره��اب��ه��م ورفع  ال��ت��م��ادي يف  على 
ال�������ش���الح يف وج����ه ق�����وات الأم����ن 

ح�شب تعبريه.
اأم�������ا وزي�������ر ال����ع����دل ن����ورال����دي����ن 
يوظف  ك�������ان  ف����ق����د  ال����ب����ح����ريي 
توظيفا  ال���ع���م���وم���ي���ة  ال���ن���ي���اب���ة 
للتعليمات  اإعطائه  عر  �شيا�شيا 
لعتقال املحتجني على اأو�شاعهم 
الج��ت��م��اع��ي��ة والح���ت���ف���اظ بهم 
م��ق��اب��ل غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن العنف 
والإره������������������اب ال����������ذي ت�����ق�����وم به 
امل��ج��م��وع��ات الإره��اب��ي��ة ع��ل��ى حد 

قوله.
رئي�س  اإن  ح�����ش��ن��ي  ه�����ش��ام  وق�����ال 
ح������زب ح����رك����ة ال���ن���ه�������ش���ة را����ش���د 
اأك��ر من مرة  ذك��ر  الغنو�شي قد 
بالإرهابيني  و���ش��ف��ه��م  م���ن  ب����اأن 
جاوؤوا للتب�شري ويجب ا�شتيعابهم 
م�شريا اإىل اأن ت�شريحاته الأخري 
ولي�س  فل�شطني  يف  اجلهاد  ح��ول 

بجبل ال�شعانبي جاءت متاأخرة.
ول��ك��ن ���ش��م��ري دي��ل��و وزي����ر حقوق 
النتقالية  وال���ع���دال���ة  الإن�������ش���ان 
النه�شة،  ح���رك���ة  يف  وال���ق���ي���ادي 
تون�س  يف  الإره����اب  اأنرّ  اإىل  اأ���ش��ار 
قو�شا لبدرّ من غلقه ب�شكل نهائيرّ 
يحمل  م���ن  ك����لرّ  اأنرّ  اإىل  م�����ش��ريا 
ال�������ش���الح يف وج����ه رج�����ال الأم����ن 
و  اإرهابيرّ  والتون�شيني جميعا هو 

ي له. يجب الت�شدرّ
ت�شريح  يف  دي���ل���و  ���ش��م��ري  وق������ال 
اإذاعي اأم�س، اإنرّ الإرادة ال�شيا�شية 
الإره���������اب  م���ك���اف���ح���ة  يف جم������ال 
وا�شحة ولي�س من م�شلحة حزب 
حركة النه�شة بو�شفها �شريكا يف 
احلكم اأن تعمل على عدم ا�شتقرار 

الو�شع الأمني يف البالد.
م�شاألة  ذات�����ه  ال�����ش��ي��اق  يف  ون���ف���ى 
الأمن  ل��رج��ال  تعليمات  اإع���ط���اء 
بعدم اإطالق النار على املجموعات 
��ن��ة يف جبل  امل��ت��ح�����شرّ الإره����اب����ي����ة 
دا اأنرّ كلرّ ما يتعلرّق  ال�شعانبي، موؤكرّ

تراخي احلكومة يف مواجهة اخلطاب
التحري�شي والتكفريي وراء تنامي الرهاب

 5ر52 باملائة من التون�ضيني يعتربون اأن هناك خطرا اإرهابيا مفزعا يهدد بالدهم

ا�ضتطالع للراأي

النه�شة ترتاجع و نداء تون�ص 
يف املقدمة وال�شب�شي يحافظ على ال�شدارة
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العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1662 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ م�شرف الهالل �س.م.ع اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : �شيخ 
عالء الدين زاهر ح�شني اجلن�شية: الهند املطلوب اعالنه:: �شيخ عالء الدين 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  الهند  اجلن�شية:  ح�شني  زاهر 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1156 جت جز- م  التنفيذ  ال�شند  بطلب تنفيذ 
ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/11 موعدا لنظر 
التنفيذ-   بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
  القلم التجاري                                             

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  187/ 2013 -مدين - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : عادل ح�شن عبداهلل مالك موؤ�ش�شة النهام للمقاولت الكهربائية 
واخرون  لالت�شالت  المارات  عليه:موؤ�ش�شة  امل�شتاأنف  المارات  اجلن�شية: 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف : الغاء احلكم امل�شتاأنف باأداء مبلغ 
اجلن�شية:  لالت�شالت  المارات  اعالنه/موؤ�ش�شة  املطلوب  درهم     220000
يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر   العنوان:  المارات 
الدعوى رقم 2013/12 مد كل- م ر-ب- اأ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/28 املوافق 
الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�شي �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/197 ت   جتر- م ر- ت  - اأظ(
 : �شده  املنفذ  الهند  اجلن�شية:  حمبوب  �شيخ  احمد  افراز  التنفيذ/  طالب 
جمال علي قائد �شالح احلربي اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه/ جمال 
علي قائد �شالح احلربي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/992 
 2013/5/22 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ب-اأظ  ت-  م  كل-  جت 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
او بوا�شطة وكيل معتمد  الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا  التنفيذ- ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم التجاري                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2982 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ �شهيد احلق جمال الدين اجلن�شية: بنغالدي�س  املنفذ �شده 
: منارة ال�شكندرية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات املطلوب اعالنه/ 
منارة ال�شكندرية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
2012/2293 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/21 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
الثانية بادارة التنفيذ- الكائنة باملكمة العمالية الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/21 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
�شده  املنفذ  الردن   اجلن�شية:  قا�شم  ح�شن  �شبحي  ع�شام  التنفيذ/  طالب 
: حارب عبداهلل حارب مبارك اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه/  حارب 
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  مبارك  حارب  عبداهلل 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم -  وحدد 
لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
الكائنة  التنفيذ-ابوظبي  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    قلم التنفيذ العام                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/438 جتاري جزئي  

بالن�شر  العنوان  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  هاير  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2012/4/30م   امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
للنجارة  ال�شاردة  الغزالة  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى 
املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري:  بالتايل: حكمت  امل�شلحة  واحل��دادة 
الفا  ت��وؤدي للمدعية مبلغا وق��دره 51.835 دره��م )واح��د وخم�شون  بان  عليها 
وث��م��امن��ائ��ةة وخم�شة وث��الث��ون دره����م( وال��زم��ت��ه��ا ك��ذل��ك ب��امل�����ش��اري��ف. �شدر 
لال�شتئناف  قابال  حكما   2013/5/8 امل��واف��ق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي 

خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين    
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/414 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة اندو�شريل ميتل يونت ���س.ذ.م.م العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح  املوافق 2013/4/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:   ذ.م.م  والديكور  وال��زج��اج  لالملنيوم  الفريدة  املا�شة  �شركة   /
احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  647.513.89 )�شتمائة و�شبعة 
التاخريية على  الفا وخم�شمائة وثالثة ع�شر درهما وت�شعة وثمانون فل�شا( والفائدة  واربعون 
متام  وحتى   2013/2/18 يف  احلا�شلة  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا  بواقع%4  املبلغ  هذا 
اتعاب  الدعوى ومائتي درهم مقابل  به ومب�شاريف  املق�شي  املبلغ  ا�شل  ال�شداد ومبا ل يجاوز 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/7 

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  

القا�سي/احمد انور ال�س�ستاوي        
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1365 /2012 جت  جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
عبداهلل  املحامني  بوكالة  اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار   العربي  امل�شرف  مدعي/ 
هالل وعي�شى عبداللطيف و�شلطان را�شد هالل اجلن�شية: غري حمدد مدعي عليه: 
غو�شيه ناز حممد �شفيق اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 
باك�شتان      اجلن�شية:  �شفيق  حممد  ناز  غو�شيه  اعالنه/  املطلوب  درهم(   82.202(
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الربعاء املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة    مع�شكر 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 185 /2013 عم  جز- م ع- ب - اأظ

بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  �شونا  حممد  عبدال�شفور  حممد  مدعي/ 
العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع  التاج ال�شفر للمقاولت  مدعي عليه: 
للمقاولت  ال�شفر  اعالنه/التاج  املطلوب  عمالية   م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العامة 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/4/10
قلم املحكمة                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 995 /2013 عم  جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ ايلبري طوري�س فيزيتا اجلن�شية: الفلبني  مدعي عليه: �شركة ا�شر 
ا�شو�شيت تريموا مبيانتى ا�س بيه ايه اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
ا�شو�شيت تريموا مبيانتى  ا�شر  �شركة  املطلوب اعالنه/  م�شتحقات عمالية 
ا�س بيه ايه اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/5/1
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 994 /2013 عم  جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�شية:  احمد  علي  عالم  �شيد  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ا�شكوير  ارتيت�شتك 
لالعمال  ا�شكوير  اعالنه/ارتيت�شتك  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  �س.ذ.م.م  الفنية 
 2013/5/14 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 244 /2013 عم  جز- م ع- ب - اأظ

جونغهان  عليه:  مدعي  لبنان  اجلن�شية:  كريديه  حممد  عمر  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  العقاري  والتطوير  لال�شتثمار  بي 
والتطوير  لال�شتثمار  بي  اعالنه/جونغهان  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
ن�شرا  عليها  املدعى  بالن�شر)لعالن  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  العقاري 
بامل�شتند( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1113 /2013 عم  جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ جمال مياه امري ح�شني اجلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
التاج الف�شي لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
اجلن�شية:  العامة  لل�شيانة  الف�شي  التاج  موؤ�ش�شة  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
المارات  عنوانه: بالن�شر يث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/4/15
قلم املحكمة  العمالية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1386 /2012 جت  جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  ع  م  �س  للتاأمني  اخلزنة  �شركة  مدعي/ 
اجلن�شية:  �شالح  علي  عو�س  جمال  ملالكها  العامة  للنقليات  ال�شحراء  زهرة 
المارات   مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 69.260 درهم املطلوب اعالنه/ 
موؤ�ش�شة زهرة ال�شحراء للنقليات العامة ملالكها جمال عو�س علي �شالح اجلن�شية: 
المارات    عنوانه: بالن�شر) اعالن بالتقرير (حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
املوافق 2013/5/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1571 /2012 جت  جز- م ت- ب - اأظ

المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  البناء  مواد  لتجارة  مارت  بيلد  �شركة  مدعي/ 
المارات   اجلن�شية:  والتجارة  لالخ�شاب  النفتاح  م�شنع  عليه:  مدعي 
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 27000 درهم + الفائدة 12% املطلوب 
عنوانه:  المارات     والتجارة اجلن�شية:  النفتاح لالخ�شاب  اعالنه/م�شنع 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
الحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة 
مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1360 )تنفيذ جتاري (
بالن�شر  قد �شدر �شدك   : املباين  عنوانه  املحكوم عليها  / احمد �شالح لهدم  اىل 
من حمكمة ابوظبي البتدائية حكم رقم 2011/6 ل�شالح/موؤ�ش�شة املفرق للنقليات 
العامة  . حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  60614 
وبامل�شاريف ورف�س ماعدا ذلك من طلبات  ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ 
خالل  احلكم  بتنفيذ  القيام  عليك  ل��ذا  لذلك،  املحدد  الر�شم  ودف��ع  امل��ذك��ور،  احلكم 
جل�شة  حتديد  بانه  نخطرك  كما  الع���الن.  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة 
2013/6/4 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة 
تخلفك عن احل�شور ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/8
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    

 يف   الق�سية رقم 2013/1505 جتاري جزئي
واملقامة من : موؤ�ش�شة الندى لأعمال ال�شباغ �شد: موؤ�ش�شة ح�شن الهندا�شي للمقاولت العامة. بال�شارة  
اىل     وبال�شارة  اعاله،  للق�شية  ال�شباغ  لأعمال  الندى  موؤ�ش�شة  وكاله  انكم  وحيث  اعاله،  املو�شوع  اىل 
تعييني خبريا هند�شيا يف تلك الق�شية وعمال باملادة 16 من قانون اخلرة رقم 8 لعام 1974. فانني ادعوكم  
حل�شور اجتماع اخلرة الول الذي تقرر ان يعقد يف مكتب اخلبري الكائن يف ابوظبي- اخلالدية خلف 
طابق  لالقم�شة  وفلورن�س  املغربية  لالزياء  مراك�س  بناية  الذهبية  ال�شعله  خمابز  امام  �شنر،  املهريي 
امليزانني رقم )1( وذلك يف يوم الثنني املوافق 2013/5/20 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا. كما نود 
ان نعلمكم بان موؤ�ش�شة ح�شن الهندا�شي للمقاولت العامة لي�س لديها  عنوان �شيما وانه مت النتقال اىل 
العنوان الوارد يف �شحيفة الدعوى ومل جند يفيد بوجود املدعى عليها يف ذلك املكان. لذا نرجو منكم اعالن 
الطرف الآخر باجلريدة الر�شمية حل�شور جل�شة اخلرة الوىل بنف�س التاريخ الوارد اعاله. وتزويدي 
بن�شخة  من اجلريدة الر�شمية التي مت فيها العالن. ن�شكركم على ح�شن التعاون ونرجو ح�شوركم يف 

املوعد املحدد مع جتهيز امل�شتندات الثبوتيات التي متكنني من اداء مهمتي ب�شكل �شحيح.

  اخلبري املهند�س/ حممد جمد الدين الطويل                                                                 

دعوة حل�سور جل�سة
اخلربة الوىل 

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  مطعم زربيان للماكولت اليمنية واخلليجية  )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم 11 ملك ملك خا�س- ديرة- ند احلمر    ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 673503  رقم القيد بال�شجل التجاري: 1098746 
ال�شجل  التاأ�شري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائ��رة 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها 
بتاريخ 2013/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/2/24 وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ا�ضوك كابور  وزمالئه   
العنوان: مكتب ملك عبداهلل احمد املو�شى- بر دبي- �شارع زعبيل  هاتف: 3377958 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����س/3345515   04

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ا�ضوك كابور  وزمالئه  
العنوان: مكتب ملك عبداهلل احمد املو�شى- بر دبي- �شارع زعبيل  هاتف:   
التنمية  دائ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04 ف����اك���������س/3345515   04  3377958
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية مطعم 
مبوجب  وذل��ك  واخلليجية)�س.ذ.م.م(  اليمنية  للماكولت  زربيان 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/2/24 بتاريخ 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: علي مو�ضى للتجارة  )�س.ذ.م.م(.
ذات  القانوين:  ال�شكل  احل��م��ري��ة     دي��رة-  احلمرية-  ميناء  ملك  مكتب  العنوان: 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 555095  رقم القيد بال�شجل التجاري: 66717 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2013/4/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/29 وعلى 
ام لتدقيق  ايه تي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  من لديه 
ديرة-  الزرعوين-  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رقم  مكتب  العنوان:  احل�ضابات 
املرقبات   -  هاتف: 2657060 04 فاك�س/2657061 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي: ايه تي ام لتدقيق احل�ضابات 
املرقبات    دي���رة-  ال���زرع���وين-  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب  ل��ع��ن��وان: 
التنمية  ف��اك�����س/2657061 04 مبوجب هذا تعلن دائ��رة  -  هاتف: 2657060 04 
علي  لت�شفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  للتجارة )�ـــس.ذ.م.م(  مو�ضى 
2013/4/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/4/29  وعلى 
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
 اعالن �سحيفة الطعن بالن�سر

اىل / جنلفا برتومولوبز  
بتاريخ  اب��وظ��ب��ي  ا�شتئناف  حمكمة  م��ن  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ب���ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  ���ش��دك  بالنق�س  فيه  ال��ط��ع��ن   مت  ق��د   2012/  1620 ب��رق��م   2013/1/16
رقم  الطعن  له  وقيد  املنهايل  �شليمان  املحامي/  بوكالة  ريجن�شي  روي��ال  الطاعن/ 
ايداع  عليك  ل��ذا   . ابوظبي  ب��ام��ارة  النق�س  ل��دى حمكمة  نق�س جت��اري   2013/183
قلم الكتاب  مبحكمة النق�س مذكرة بدفاعك م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل 
عنك وبامل�شتندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وذلك تطبيقا لن�س املادة 180 من القانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 92 يف �شاأن 

الجراءات املدنية.
رائدة القي�سية
كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
         حمكمة النق�س

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/153 جتاري كلي 
اىل املدعى عليه /1  - �شركة روبا�شت للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي: ور�شة عزت لت�شليح املعدات الثقيلة- وميثلها ال�شيد عي�شى 
خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  عا�شور   ع��زت 
متخ�ش�س مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف وحددت لها جل�شة 
يوم الحد املوافق 2013/5/26 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1D.8   لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/519 بالن�سر

/ وميثلها  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  المراطور  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعي  اىل 
ا�شماعيل جا�شم ا�شماعيل ح�شن الدرمكي  نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/4/29 قد 
حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شري علي خان 
حكمت اللجنة  باخالء املدعى عليها من العني املوؤجرة وت�شيلمها للمدعي خالية من 
ال�شواغل وال�شخا�س كما الزمتها ب�شداد الأجرة امل�شتحقة عليه عن املدة من تاريخ 
2012/3/25 حتى تاريخ الخالء الفعلي وذلك بح�شب القيمة اليجارية املتفق عليها 
ومقدارها )27000 درهم( ا�شافة اىل الزيادة القانونية ومقدارها 5% وبتقدمي براءة 
ذمة عن ا�شتهالك املاء والكهرباء وبامل�شاريف . يكون احلكم ال�شادر من اللجنة نهائيا 
اذا مل تتجاوز قيمة الدعوى مائة الف درهم. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

2013/5/5م.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية
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الغارات الإ�شرائيلية تك�شف �شعف دفاعات الأ�شد
•• عمان-رويرتز:

ح��ني دوت ���ش��اف��رات الن�����ذار من 
الغارات اجلوية يف واحد من اكر 
ال�شورية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل��ج��م��ع��ات 
قد  احل������ذر  اأوان  ك�����ان  حت�����ش��ي��ن��ا 
الطائرات  وهاجمت  بالفعل  ف��ات 
ال�شرائيلية جممع الهامة وتدافع 
امل�شاكن  يف  امل���دن���ي���ون  امل���وظ���ف���ون 
القريبة بحثا عما يحتمون به مع 

اأ�شرهم.
ومن  املعار�شة  من  م�شادر  وقالت 
احلربية  ال��ط��ائ��رات  ان  امل��ق��ات��ل��ني 
دم�شق  ح��ول  غ���ارات  �شل�شلة  �شنت 
�شباح  م���ن  الوىل  ال�������ش���اع���ات  يف 
ي�����وم الح�������د ���ش��م��ل��ت ال���دف���اع���ات 
ال�شد.  ب�����ش��ار  ل��ل��رئ��ي�����س  اجل���وي���ة 
ل���ك���ن اك�����ره�����ا ت�����دم�����ريا ك������ان يف 
باأ�شوار  حماط  موقع  وهو  الهامة 
الرئي�س  برنامج  مرتبط  عالية 
الكيماوية  ل��ال���ش��ل��ح��ة  ال�������ش���وري 

والبيولوجية.
وق����ال ���ش��اه��د ع��ل��ى ال��ه��ج��وم على 
ليال  ال�شماء  اأ���ش��اء  ال���ذي  الهامة 
وهز الر���س على بعد كيلومرات 
رك�شت ال�شر اىل القبية ومكثت 
ال�شعاف.  �شيارات  �شمعنا  هناك. 
كان هناك ب�شعة عاملني يف املجمع 
هجوما  واأن  لب���د  ل��ك��ن  ح��ي��ن��ذاك 
ب��ه��ذا احل��ج��م ق��د قتل الكثري من 
اجل��ن��ود م��ن احل��را���س وم��ن اأفراد 
الدوريات. واأثارت الغارات خماوف 
من احتمال اأن تنجر ا�شرائيل اىل 
التي  ���ش��وري��ا  احل����رب اله��ل��ي��ة يف 
اأ�شفرت  انها  املتحدة  المم  تقول 
منذ  �شخ�س  ال��ف   70 مقتل  ع��ن 
عائلة  حكم  على  النتفا�شة  ب��دء 
ال�شد قبل عامني. واتهمت دم�شق 
فعلية  م�شاعدة  بتقدمي  ا�شرائيل 

الدفاعات  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  م��ب��ا���ش��رة 
اأ�شعفتها  ال��ت��ي  ال�شورية  اجل��وي��ة 
احلرب الهلية بالفعل مل ت�شتطع 
م�شادر  وذك����رت  ���ش��ي��ئ��ا.  ت��ف��ع��ل  اأن 
اله�����داف  اأن  ب��امل��ع��ار���ش��ة  اأخ������رى 
���ش��م��ل��ت ال���دف���اع���ات اجل���وي���ة التي 
رو�شية  جو  ار���س  �شواريخ  ت�شمل 
م�شادة  ث��ق��ي��ل��ة  وم���داف���ع  ال�����ش��ن��ع 
على  مطلة  قا�شيون  يف  للطائرات 

حي برزة املعار�س يف دم�شق.
عدم  طلب  دم�شق  يف  نا�شط  وق��ال 
ن�����ش��ر ا���ش��م��ه ال����دم����ار ب����دا هائال 
من  ط���ل���ب  اجل���ي�������س  اأن  ���ش��م��ع��ن��ا 
قا�شيون  يف  امل��ت��م��رك��زي��ن  اجل���ن���ود 
يظلوا  اأن  ع��ط��الت  يف  ه��م  ومم���ن 
بعيدا اجلي�س يفعل هذا عادة حني 
يحتاج  كبرية  فو�شى  هناك  تكون 

لل�شيطرة عليها.

لهم  ارهابيون  باأنهم  ت�شفهم  ملن 
�شالت بتنظيم القاعدة.

غربية  خمابراتية  م�شادر  وقالت 
الهجمات كان منع  الهدف من  ان 
�شوريا من ار�شال �شواريخ مقدمة 
اللبناين  اهلل  حل����زب  اي������ران  م���ن 
ل�شتخدامها املحتمل �شد ا�شرائيل 
ويوم الثنني قلل جرنال ا�شرائيلي 
من عواقب ما حدث قائال ل تلوح 

احلرب يف الفق.
وقال ال�شاهد ان النوافذ انفجرت 
يف ���ش��ق��ق ال��ع��م��ال ع��ل��ى ب��ع��د مئات 
الم��ت��ار م��ن حم��ي��ط ال��ه��ام��ة على 
النفجارات  مركز  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
املوقع  داخ������ل  ك���ث���ريا  اأب����ع����د  ك�����ان 

ال�شخم املحاط بدفاعات جوية.
وق����ال����ت م�������ش���ادر ب���امل���ع���ار����ش���ة ان 
اي�شا  ق�شفت  احلربية  الطائرات 

احلر�س  ب���ه���ا  ي���ت���م���رك���ز  م���ن�������ش���ات 
التابع لال�شد يف جبل  اجلمهوري 
دم�شق  و�شط  على  املطل  قا�شيون 

وحو�س نهر بردى القريب.
ون�����ش��ط��اء وم�شادر  ���ش��ك��ان  وي��ق��ول 
يعتقد  ان��ه  املعار�شة  من  ع�شكرية 
اأن املنطقة طريق امداد حلزب اهلل 
ما  �شحة  م��ن  التحقق  ميكن  ول 
املفرو�شة  القيود  ب�شبب  يقولونه 
على و�شائل العالم التي تعمل يف 

�شوريا.
ان قوات  ل��ل��م��ق��ات��ل��ني  ق��ائ��د  وق����ال 
قا�شيون  يف  مواقعها  تعزز  ال���ش��د 
مار�س  يف  الن��ت��ف��ا���ش��ة  ب����دء  م��ن��ذ 
ا����ش���ت���ط���اع  واأ���������ش��������اف   2011
ال�شرائيليون الو�شول اىل خمازن 
الثانوية  الن��ف��ج��ارات  ال���ش��ل��ح��ة. 
ت�شري اىل اأنهم و�شلوا اىل الهدف 

اتهامات متبادلة بني وا�شنطن وبكني
•• بكني-رويرتز:

وبني  بينها  اخل���الف  ب���ذور  بنر  ام�����س  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ال�شني  اتهمت 
تلجاأ  بكني  ان  البنتاجون  المريكية  الدفاع  وزارة  قالت  ان  بعد  جريانها 
للتج�ش�س للح�شول على التكنولوجيا التي ت�شاعدها على حتديث جي�شها 
الدفاعية  الكمبيوتر  �شبكات  اخ���راق  مبحاولة  الوىل  للمرة  واتهمتها 
للوليات املتحدة. وجاء هجوم اليوم بعد ان قوبل تقرير البنتاجون ال�شنوي 
ال�شحة.  م��ن  ل��ه  اأ�شا�س  ل  التقرير  ان  قالت  التي  بكني  م��ن  ���ش��ارم  بنفي 
باأن  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  ينغ  ت�شون  ه��وا  و�شرحت 
وزارة الدفاع المريكية رددت مرارا ت�شريحات غري م�شوؤولة عن التطوير 
انه تهديد ع�شكري  الدفاعي الطبيعي واملرر لل�شني وبالغت فيما تقول 
اىل  امل��ق��دم  �شفحة   83 يف  يقع  ال���ذي  ال�شنوي  تقريره  ويف  ال�شني.  م��ن 
اي�شا ايل  البنتاجون  اأ�شار  ال�شينية  الع�شكرية  التطورات  الكوجنر�س عن 
تقدم يف م�شاعي بكني لتطوير طائرات �شتيلث املتقدمة تكنولوجيا وبناء 
ا�شطول من حامالت الطائرات لتو�شيع نفوذها الع�شكري يف اعايل البحار. 
وقال التقرير ان تن�شت ال�شني على ال�شبكات اللكرونية هو مبعث قلق 
جاد ي�شري ايل تهديد اأكر لن املهارات املطلوبة لهذه الخراقات مماثلة 

لتلك الالزمة ل�شن هجمات على �شبكات الكمبيوتر.
باخراقات  م�شتهدفة  م��ازال��ت  الم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���اف 
احلكومة  ايل  مبا�شر  ب�شكل  ارج��اع��ه  ميكن  بع�شها  ان  ي��ب��دو  الكرونية 
هو  لالخراقات  ال�شا�شي  الغر�س  ان  م�شيفا  ال�شينية  امل�شلحة  والقوات 
الدفاع واملخططني  بالفائدة على �شناعات  تعود  احل�شول على معلومات 
الع�شكريني وقادة احلكومة. وقالت متحدثة با�شم وزارة الدفاع المريكية 
للبنتاجون  ال�شنوي  التقرير  فيها  ي�شري  ال��ت��ي  الوىل  امل���رة  ه��ي  ه��ذه  ان 
جي�س  �شحيفة  وو�شفت  المريكية.  الدفاع  ل�شبكات  بكني  ا�شتهداف  ايل 
التحرير ال�شعبي ال�شيني التقرير باأنه تدخل �شافر يف ال�شوؤون الداخلية 

لل�شني.
الدفاع  ل���وزارة  الل��ك��روين  امل��وق��ع  على  ن�شر  تعليق  يف  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ال�شينية الرويج لنظرية ان اجلي�س ال�شيني ي�شكل تهديدا ميكن ان يبذر 
اخلالف بني ال�شني ودول اخرى خا�شة عالقتها مع دول اجلوار يف م�شعى 

لحتواء ال�شني وحتقيق نفع من وراء ذلك.

م�شوؤول اأمريكي يزور �شيول الأ�شبوع املقبل 
•• �صيول-يو بي اأي:

املفاو�س  اأن  ج��ن��وب��ي،  ك����وري  دب��ل��وم��ا���ش��ي  م�����ش��در  ذك����ر 
الأم���ريك���ي اخل���ا����س ح���ول ال��رن��ام��ج ال���ن���ووي الكوري 
ال�����ش��م��ايل، غ��ل��ني دي��ف��ي�����س، ���ش��ي��زور ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة يف 
الأ�شبوع املقبل، بعد تعهد �شيول ووا�شنطن امل�شرك بعدم 
تقدمي تنازلت لبيونغ يانغ، عقب ت�شاعد التوتر يف �شبه 

اجلزيرة الكورية.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن��ب��اء )ي��ون��ه��اب( ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة عن 
امل�����ش��در، ال����ذي ط��ل��ب ع���دم ال��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه، قوله 
املقبل،  الأ����ش���ب���وع  ���ش��ي��ول  ���ش��ي��زور  داف��ي�����س  اإن  الأرب����ع����اء، 

نام،  �شونغ  ليم  اجلنوبي،  الكوري  نظريه  �شيلتقي  حيث 
وم�شوؤولني اآخرين يف البالد.

اأن ي��ت��ب��ادل ل��ي��م، ودافي�س،  واأ���ش��اف امل�����ش��در م��ن امل��ت��وق��ع 
الكورية،  اجل��زي��رة  �شبه  يف  احل��ايل  للو�شع  تقييماتهما 
بارك  اجلنوبية،  الكورية  الرئي�شة  بني  القمة  عقد  بعد 
كون هيه، ونظريها الأمريكي، باراك اأوباما، واأن يناق�شا 

جمموعة وا�شعة من الق�شايا الكورية ال�شمالية .
اإ�شافية عن هذه  تفا�شيل  اإعطاء  امل�شدر رف�س  اأن  غري 
وا�شنطن،  ب��ارك، يف  التقى  اأوب��ام��ا  اأن  اإىل  ال��زي��ارة وي�شار 
اأو  اأي تهديد  مل��واج��ه��ة  ال��ت��ام  ب���الده  ا���ش��ت��ع��داد  ���د  اأكرّ حيث 
ال�شادر  التهديد  بينها  من  اجلنوبية،  كوريا  لأم��ن  حتد 

اإنها واأوباما جددا  عن كوريا ال�شمالية، فيما قالت بارك 
ال�شمالية  كوريا  تهديات  مع  الت�شامح  عدم  على  التاأكيد 

وا�شتفزازاتها التي تزيد من عزلتها.
واأ�شافت بارك، اأنها ناق�شت مع اأوباما ال�شوؤون القت�شادية 
على  ورك��زا  امل��ج��الت،  البلدين يف خمتلف  بني  والتعاون 

�شبل تعزيز ال�شراكة العاملية بني اجلانبني.
وكانت كوريا ال�شمالية حذرت من اأنها �شت�شن حرباً على 
الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية احتجاجاً على عقوبات 
�شباط- ن��ووي��ة يف  اإج��رائ��ه��ا جت��رب��ة  بعد  امل��ت��ح��دة  الأمم 

امل�شركة  الع�شكرية  التدريبات  على  واحتجاجاً  فراير، 
بني القوات الكورية اجلنوبية والأمريكية.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

ات���ه���م وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رك���ي اأح���م���د داود 
تطهري  عملية  بتنفيذ  ال�����ش��وري  النظام  اأوغ��ل��و 
اآمن  م��الذ  اإن�شاء  اأج��ل  من  البالد  لغرب  عرقي 

للعلويني.
اإنه  الركية  حريرّت  ل�شحيفة  اأوغلو  داود  وق��ال 
بينهما  هاتفي  ات�شال  الأمريكي يف  اأبلغ نظريه 
ال�����ش��وري م���ن خالل  ال��ن��ظ��ام  ب����اأن  ام�����س الأول 
بانيا�س  م��دي��ن��ة  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ق��ت��ل  عمليات 
مالذ  خللق  اخلام�شة  خطوته  ب���داأ  ال�شاحلية، 
من  ولبنان  حم�س  بني  املمر  يف  للعلويني  اآم��ن 

خالل تطهري عرقي للمناطق ال�شنرّية.
ع��ل��ى هام�س  ب��ه��ا  اأدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  واأو����ش���ح يف 

لندن،  يف  ال�شومال  ح��ول  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركته 
قلت  كما  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ال�شحيفة  ون�شرتها 
مرحلة  ه���ي  ب��ان��ي��ا���س  يف  امل��ذب��ح��ة  اإن  ل���ك���ريي، 
مراحل،  باأربع  النظام  ق��ام  الآن  فحتى  جديدة. 
املتظاهرين  ع��ل��ى  ال��ق��ن��ا���ش��ة  ت��وج��ي��ه  الأوىل 
باملدفعية  امل����دن  م��ع��اق��ب��ة  وال��ث��ان��ي��ة  ال�شلميني 
والدبابات. ومن ثم بداأت املدن تقاوم فانتقل اإىل 
املرحلة الثالثة وهي الق�شف اجلوي قبل اأن يبداأ 

يف املرحلة الرابعة ا�شتعمال �شواريخ �شكود .
اإىل  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه  ن��ق��ل الأ����ش���د الآن  واأ����ش���اف 
لأنه  ب��الده  املناطق يف  لبع�س  العرقي  التطهري 
هذه  ���ش��يء.  ك��ل  على  ال�شيطرة  على  ق���ادر  غ��ري 
اخلطة  ا�شم  عليها  تنطلق  التي  ال�شراتيجية 
باء املرتبطة بال�شتباكات الطائفية التي تهدف 

••وا�صنطن-وكاالت:

مل تاأت مباحثات وزيري اخلارجية الأمريكي والرو�شي 
بجديد، واأجلت اأي خرق يف حل الأزمة ال�شورية اإىل لقاء 
اأوباما بوتني املقرر على هام�س اجتماع دول الثمانية. 
اأوباما  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س  قال  ذل��ك،  يف غ�شون 
اأ�شلحة كيمياوية يف  اأدلة على ا�شتخدام  اإنه رغم وجود 
�شوريا اإل اأنه ل ميكن اأن يتخذ قراراً ب�شاأن ذلك اإل اإذا 
اأنه  اإىل  م�شرياً  موؤكدة،  وحتليالت  دامغة  اأدل��ة  توفرت 
يتاأنى يف اتخاذ قراراته، لكنه يفي بالتزاماته ولو بعد 
اأدلة ت�شري  اإن لدينا  اأوباما: ما قلته هو  حني. واأ�شاف 
اإىل ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية يف �شوريا، لكنني ل اأتخذ 
بناء حتالفات  انطباعات ول ميكنني  بناء على  ق��رارات 
دولية على ت�شورات. لقد فعلنا ذلك �شابقاً ومل تفلح، 
اأف�شل  امتالكنا  م��ن  متيقنني  ن��ك��ون  اأن  ن��ري��د  ل��ذل��ك 
اأن  فقط  اأود  واث��ق��ني.  نتحرك  اأن��ن��ا  وم��ن  التحليالت، 
اأ�شري اإىل اأنه خالل فرة رئا�شتي قلت يف عدة منا�شبات 
اإنني �شاأفعل �شيئاً وبعدها وفيت مبا قلت، يف وقت كان 
البع�س يتحدث عن �شبب التاأين يف الإيفاء مبا وعدت، 

لكن يف نهاية الأمر اأوفيت مبا قلته، �شواء كان ذلك مبا 
الدويل  املجتمع  ويتذكر  ال��ق��ذايف،  اأو  لدن  بابن  يتعلق 

اأننا اأوفينا بالتزاماتنا يف نهاية املطاف .
اأعلن  �شريجي لف��روف  الرو�شي  اخلارجية  وزير  وكان 
الأم��ريك��ي جون  خ��الل موؤمتر �شحايف جمعه بنظريه 
حل  اإي��ج��اد  على  اتفقتا  ووا���ش��ن��ط��ن  مو�شكو  اأن  ك��ريي 
�شيا�شي للنزاع يف �شوريا والعمل على عقد موؤمتر دويل 
اأن  واعتر  اجل��اري.  ال�شهر  نهاية  بحلول  �شوريا  ح��ول 
باجلماعات  و�شفها  والتي  �شوريا،  يف  املعار�شة  انت�شار 
ال��ب��الد. م��ن جهته حذر  ���ش��اأن��ه تفكيك  امل��ت��ط��رف��ة، م��ن 
كريي من فو�شى عارمة يف �شوريا مع حمالت تطهري 

عرقي اإذا مل يتم التو�شل حلل �شيا�شي.
تكون معاهدة جنيف هي  اأن  م��ع لف���روف على  وات��ف��ق 

امل�شار ال�شيا�شي للحل يف �شوريا.
واأ�شار كريي اإىل اأن قرار ت�شليح املعار�شة مرتبط بتوفر 

اأدلة على ا�شتخدام النظام لأ�شلحة كيماوية.
الت�شوية  اأن  ال��رو���ش��ي��ة  ال�شيا�شية  الأو����ش���اط  اع��ت��رت 
تتطلب خطة عمل وا�شحة ترى كافة الأطراف املعنية 

لها م�شلحة يف تنفيذها.

الوزير  ورب����ط   . واح����د  مل��ذه��ب  خ��ل��ق مم���ر  اإىل 
التطهري  بجرائم  ال�شراتيجية  ه��ذه  الركي 
العرقي التي ح�شلت يف ت�شعينيات القرن املا�شي 
خللق  ال��ب��و���ش��ن��ة  ���ش��رق  �شريبينيت�شا  م��دي��ن��ة  يف 
ال�شرب تكون خالية من  مناطق ي�شيطر عليها 
�شتكون  تركيا  اإن  اأوغلو  داود  واأك��د  البو�شنيني. 
م�شابهة  ج���رائ���م  وق��ع��ت  اإذا  ل��ل��ع��ل��وي��ني  ح��ام��ي��ة 

بحقهم.
العثور  مت  اإن��ه  قالوا  معار�شون  نا�شطون  وك��ان 
الأق�����ل يف نهاية  ع��ل��ى  ���ش��خ�����ش��اً   62 ع��ل��ى ج��ث��ة 
الأ�شبوع املا�شي يف بانيا�س التي تقطنها غالبية 
رئي�س  ��ه  و���ش��برّ ال��ن��ظ��ام  ل��ق��وات  ه��ج��وم  بعد  �شنرّية 
ال���وزراء ال��رك��ي، رج��ب طيب اأردوغ���ان، جمزرة 

بانيا�س مبعركة كربالء التاريخية.

اأوغلو يتهم النظام ال�شوري بالتطهري العراقي

اأوباما يتحدث عن �شعوبة اخليارات حلل اأزمة �شوريا

•• مو�صكو-ا ف ب:

�����ش����رح م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م وزي������رة 
خارجية الحتاد الوروبي كاثرين 
الوروب�������ي  الحت�������اد  ان  ا����ش���ت���ون 
رو�شيا  ب��ني  ج��دا لالتفاق  م��رت��اح 

والوليات املتحدة حول �شوريا.
وقال الناطق ان الحتاد الوروبي 
م�����رت�����اح ج�������دا ل�����دع�����وة رو����ش���ي���ا 
والوليات املتحدة اىل موؤمتر من 
م�شريا   ، �شوريا  يف  ال�شالم  اج��ل 
اىل ان الحتاد كرر مرارا ان حل 
�شيا�شية  ت�شوية  يف  يكمن  ال��ن��زاع 

�شاملة .
واك������د م���اي���ك���ل م�����ان ان الحت�����اد 
باي  للم�شاعدة  الوروب��ي م�شتعد 
املوؤمتر  ي�شكل  ان  يف  وياأمل  �شكل 

بداية عملية ال�شالم .
�شدر  بيان  يف  البراهيمي  وق��ال 
معلومات  اول  ان��ه��ا  م��ك��ت��ب��ه  ع���ن 
تدعو اىل التفاوؤل منذ وقت طويل 
جدا ، موؤكدا ان الت�شريحات التي 
خطوة  ت�شكل  مو�شكو  يف  ���ش��درت 
اوىل اىل المام هامة جدا لكنها 

لي�شت �شوى خطوة اوىل .
ليل  حتى  امتدت  حمادثات  وبعد 
اخلارجية  وزي��ر  التقى  الثالثاء، 

اول  ك�������ريي  ج�������ون  الم������ريك������ي 
الرئي�س  ���ش��اع��ت��ني  م���ن  ولك�����ر 
ال���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب���وت���ني ثم 
اج���رى حم��ادث��ات ل��ث��الث �شاعات 
الرو�شي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع 

�شريغي لفروف.
وقال لف��روف يف موؤمتر �شحايف 

موؤمتر  اىل  ال���دع���وة  يف  ي���اأم���الن 
للبناء  م��اي��و  اي���ار  نهاية  يف  دويل 
ع��ل��ى ات��ف��اق ج��ن��ي��ف ال����ذي اقرته 
القوى الكرى يف حزيران-يونيو 
املا�شي من اجل حل �شلمي للنزاع 
وق�����ال ك����ريي ان الت����ف����اق ال���ذي 
وتفاو�س  ن���ق���اط  ���ش��ت  ي��ت�����ش��م��ن 

ب���ع���د م��ن��ت�����ش��ف ل���ي���ل ال���ث���الث���اء 
اتفقنا  امل��ح��ادث��ات  ب��ع��د  الرب���ع���اء 
والوليات  رو�شيا  ت�شجع  ان  على 
ال�شورية  احل����ك����وم����ة  امل����ت����ح����دة 
ايجاد  املعار�شة على  وجمموعات 

حل �شيا�شي للنزاع.
انهما  وك������ريي  لف��������روف  واك������د 

لكنه ا�شاف من امل�شتحيل بالن�شبة 
يل ���ش��خ�����ش��ي��ا ت��ف��ه��م ك��ي��ف ميكن 
ل�شوريا ان حتكم يف امل�شتقبل من 
قبل الرجل الذي ارتكب ال�شياء 

التي نراها الآن .
وت��اب��ع لكنني ل��ن اق���رر ذل��ك هذا 
واكد  املطاف  نهاية  يف  ول  امل�شاء 
رو�شيا  ان  ج��ه��ت��ه  م���ن  لف������روف 
�شتفعالن  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
احلكومة  جل��ل��ب  ب��و���ش��ع��ه��م��ا  م���ا 
ط���اول�������ة  اىل  وامل���ع���ار����ش�����������������������������������ة 

املفاو�شات .
وقال البراهيمي يف بيانه ان كل 
بان  العتقاد  اىل  تدعو  املعطيات 
على  �شيح�شل  مت  ال��ذي  التوافق 
دعم الع�شاء الخرين يف جمل�س 

المن الدويل.
نف�شه  بالقدر  املهم  من  وا�ش������اف 
املنطقة  يف  ت��ع��ب��ئ��ة  حت�����ش��ل  ان 
مب��ج��م��ل��ه��ا م����ن اج�����ل دع�����م هذه 

العملية .

العربية  اجلامعة  مبعوث  ب�شاأنه 
والمم املتحدة ال�شابق كويف انان 
الطريق  خ��ارط��ة  ي��ك��ون  ان  يحب 
ال�شوري  ال�شعب  ي�شتطيع  ال��ت��ي 
م��ن خ��الل��ه��ا اي��ج��اد ط��ري��ق��ه اىل 
�شوريا اجلديدة وميكن ان يتوقف 

بها حمام الدم والقتل واملجازر .
وح���ذر ك��ريي م��ن ان ال��ب��دي��ل هو 
م��زي��د م���ن ال��ع��ن��ف وال��ب��دي��ل هو 
الهاوية  اكر من  �شوريا  اق��راب 
او حتى ال�شقوط يف الهاوية ومن 

الفو�شى .
حول  جني������ف  اتف�����اق  وح������دد 
اليه يف  التو�شل  ال��ذي مت  �شوريا 
من  املا�شي  يونيو  حزيران   30
الطريق  ال��ع��ظ��م��ى  ال���ق���وى  ق��ب��ل 
ت�شكيل  اج��ل  من  اتباعه  الواجب 
ان���ت���ق���ال���ي���ة وم������ن دون  ح���ك���وم���ة 
التطرق اىل م�شري الرئي�س ب�شار 

ال�شد.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى وب��ي��ن��م��ا دعت 
رحيل  اىل  م����������رارا  وا�����ش����ن����ط����ن 
الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد، قال 
وحدهما  ان  لل�شحافيني  ك��ريي 
ميكنهما  وال����ن����ظ����ام  امل���ع���ار����ش���ة 
حتديد �شكل احلكومة النتقالية 

لجراء انتخابات دميوقراطية.

الإبراهيمي اعتربها خطوة هامة 

اأوروبا ترحب بالتفاق الأمريكي الرو�شي ب�شاأن �شوريا

مقتل جندي بالقوة الأممية يف الكونغو
•• نيويورك-ا ف ب:

الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  امل��ت��ح��دة  المم  ل��ق��وة  ت��اب��ع  باك�شتاين  عن�شر  ق��ت��ل 
الدميوقراطية بعد تعر�س قافلة لهذه القوة لهجوم، ح�شب المم املتحدة. 
وقال املتحدث با�شم المم املتحدة مارتن ني�شركي ان الهجوم وقع يف جنوب 
كيفو )�شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية( وقد نفذته عنا�شر م�شلحة 
غري حمددة . ودان المني العام لالمم املتحدة بان كي مون باقوى العبارات 
هذه الهجوم و ذكر بان الهجمات على القبعات الزرق تعتر جرمية حرب 
بان  ان  ني�شركي  وا�شاف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  امام  املالحقات  حتتم 
هذه  منفذي  احالة  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  حكومة  من  طلب 
اجلرمية اىل الق�شاء . وفد فتحت قوة المم املتحدة يف جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية حتقيقا على الفور.

فرن�شا تعزز الأمن 
اإثر تهديد القاعدة

•• باري�س-ا ف ب:

الفرن�شي  ال����دف����اع  وزي������ر  اع���ل���ن 
ج���ان اي���ف ل���ودري���ان ام�����س تعزيز 
الج���راءات الح��رازي��ة يف فرن�شا 
على اثر تهديدات تنظيم القاعدة 
ال�شالمي، م�شريا  املغرب  يف بالد 
يف الوقت نف�شه اىل انه يتعني عدم 

املبالغة بهذه التهديدات.
وق����ال ل���ودري���ان يف ح��دي��ث م���ع اآر 
ان��ه يجب  ام تي يف  ام �شي-بي اف 
تنظيم  م��ن  ت��ه��دي��د  اي  ي��وؤخ��ذ  ان 
القاعدة يف بالد املغرب ال�شالمي 
، لكن ا�شتخدام  على حممل اجلد 
و�شائل  ع����ر  ال���ت���ه���دي���دات  ه�����ذه 
العالم �شالح ي�شتخدمه م�شوؤولو 
القاعدة يف بالد املغرب ال�شالمي 

لثارة القلق .
ينبغي  الفرن�شي  ال��وزي��ر  وا���ش��اف 
ب��ال��ت��ايل ال��ت��ح��ل��ي ب��ال��ي��ق��ظ��ة، لكن 
ي��ج��ب ان ل ن��ب��ال��غ م��ع ذل���ك بهذا 
الع��الن ال��ذي ياتي يف حني تكبد 
املغرب  ب���الد  ال��ق��اع��دة يف  ت��ن��ظ��ي��م 
ال���ش��الم��ي ان��ت��ك��ا���ش��ات خ��ط��رية يف 

مايل .
ب���ال���ت���ايل هو  امل���ط���ل���وب  ان  وت���اب���ع 
الح�����������راز وه��������ذا م�����ا ي����ق����وم به 
فال�س  مانويل  الداخلية(  )وزي���ر 
ع����ر ف���ر����س ت���ع���زي���ز الج��������راءات 
الحرازية يف فرن�شا وهذا ما نقوم 
، مو�شحا ان وزير  به يف �شفاراتنا 
اعطى  فابيو�س  ل���وران  اخلارجية 
تعليمات حمددة جدا ل�شمان امن 
�شروري  ذلك  ان  وراينا  �شفاراتنا، 
بعد ما ح�شل يف ليبيا حيث كانت 
���ش��ف��ارة ف��رن�����ش��ا ه��دف��ا لع���ت���داء يف 

ني�شان-ابريل.  24

الإنرتنت ينقطع يف �شوريا 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأفادت بيانات موقع )غوغل( و�شركات 
انقطع يف  اأن النرنت  انرنت دولية 
خدماتها  اإن  )غ��وغ��ل(  وق��ال��ت  �شوريا 
عند  ���ش��وري��ا  يف  ك��ام��ل  ب�شكل  ت��وق��ف��ت 
املحلي  ب��ال��ت��وق��ي��ت   9:45 ال�����ش��اع��ة 
منذ  م�شتمر  النقطاع  ه��ذا  اأن  وظهر 
اأعلنت  ك��م��ا  ����ش���اع���ة.   11 م���ن  اأك�����ر 
جي  بي  و  اأكامي  و  ريني�شي�س  �شركات 
ب و�شع النرنت يف العامل،  مون لتعقرّ
عن انقطاع �شوريا عن ال�شبكة يف هذا 
ال���وق���ت. وق���ال���ت ���ش��رك��ة )اأك����ام����ي( يف 
تغريدة على �شفحتها مبوقع )توير( 

حركة النرنت اختفت يف �شوريا .
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العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/647  عقاري كلي
جمهول  ليمتد    ديفيلوبر  �شينديكيت  �شركة   -1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / عبدالرحمن حممد فهد الذهيبان  قد 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
2013/2/28 احلكم التمهيدي التايل: بندب اخلبري الهند�شي املخت�س 
���ش��اح��ب ال����دور يف اجل����دول وال���زم���ت امل��دع��ى ب���اي���داع الم���ان���ة وقدرها 
15000 درهم وابقت الف�شل يف امل�شروفات.   وحددت لها املحكمة جل�شة 
القاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�����ش��اع��ة      2013/5/27 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 

ch1A.1
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/484 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - املنهايل للمقاولت )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي: غيا�س الدين فقري حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   16538( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة  دره��م(   2000(
جل�شة  لها  وح��ددت     .)2013/136019( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف    والر�شوم 
القا�شي لذا فانت  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2013/5/22  يوم الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1512 عمايل جزئي                                                  

ان  الق��ام��ة مبا  ال�شحي جمهول حمل  ن��ادي �شديق   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  اوج���ول   اكيني  روث  امل��دع��ي: 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )17500 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
احلكم  و�شمول  التام  لل�شداد  الق�شائية  املطالبة  من   %9 القانونية  والفائدة 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.    رقم ال�شكوى )2013/140839(.   وحددت لها جل�شة 
القا�شي لذا فانت  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2013/5/22  يوم الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل  . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1604 عمايل جزئي                                                  

القامة  ذ.م.م  جمهول حمل  �س  تران�س  نوفر   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي: ���ش��اه��د حم��م��ود ح��ي��در غ���الم ق��د اق���ام عليك الدعوى 
درهم(   38635( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة لل�شداد 
التام. رقم ال�شكوى )2013/142085(.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/5/15 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل   
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1784 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - زاوية �شوبرماركت   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي: بابوراج كانهرياواييل رامان قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37836 درهم( والر�شوم وامل�شاريف   
رقم ال�شكوى )2012/139524(.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/21 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/250 عمايل كلي                                                  

حمل  جمهول  تكنولوجي  كومينيكي�شن  نيونت  �شركة   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
�شلطان  �شامل عبداهلل  �شودهاري وميثله:  توقري جواد  املدعي:  ان  القامة مبا 
علي احلمادي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية 
امل��ح��ام��اة والفائدة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  وق��دره��ا )690181.5 دره���م( 
القانونية 9% من تاريخ الف�شل التع�شفي حتى متام ال�شداد.   وحددت لها جل�شة 
ch1A.2   لذا  يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/16 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.   
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1703 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - بر�شلونة لتاجري ال�شيارات جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي: ديانا جاين كانديالريو اميندا  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   45942( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من املطالبة 
الق�شائية لل�شداد التام.   رقم ال�شكوى )2013/143463(.   وحددت لها جل�شة 
فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/5/19 املوافق  الح��د  ي��وم 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل   
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1314 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - نياز و�شيد للخدمات الفنية ����س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي: حم�شن عبداخلالق �شودري عبداخلالق   قد اقام عليك 
درهم(     42280( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  رقم  بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  وامل�شاريف  والر�شوم 
)2013/139287(.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/5/15 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/400 ا�سكالت جتاري
مو�شوع الق�شية: ا�شكال يف التنفيذ رقم 2012/392 انابات جتارية لوقف 
الجراءات التنفيذية  -املطلوب اعالنه امل�شت�شكل �شده/1-  �شركة ما�شة 
اخلليج ملقاولت البناء  جمهول حمل القامة. مو�شوع العالن: نعلنكم 
 8.30 ال�شاعة   2012/5/19 امل��واف��ق  الح���د  ي��وم  جل�شة  حت���ددت  ق��د  ب��ان��ه 
�شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف ال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم 
ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ 

اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/79 ا�سكالت مدنية
مو�شوع الق�شية: ا�شكال يف التنفيذ رقم 2013/227 مدين لوقف الجراءات 
حممد  زينهم  حممد  ���ش��ده/1-   امل�شت�شكل  اعالنه  -املطلوب  التنفيذية 
حممد - يعمل �شائق ب�شركة املوىل للنقل الري العام     جمهول حمل 
الثالثاء  بانه قد حتددت جل�شة يوم  نعلنكم  القامة. مو�شوع الع��الن: 
يف  ch1B.6للنظر  بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2012/5/14 املوافق 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي  اع��اله  ال�شكال 

احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/945  جتاري كلي                

اىل املدعى عليهما/1- حممد عو�س احللبي 2- عمر عو�س احللبي  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة الحتاد للتاأمني �س 
املحكمة قررت  بان  نعلنكم  احمد  احمد عبداهلل  ع وميثله: خالد  م 
اعاله.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/5/7 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�شيد اخل��ب��ري  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 ال�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1016  جتاري كلي                

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ ���ش��رك��ة ال��ه��دى ل��ل��م��ق��اولت ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
غازي  وميثلها  ذ.م.م  العام  للنقل  احمد  جمال   / املدعي  ان  مبا  القامة 
عبداحلميد ابو بكر وميثله: عالء الدين ح�شني عداي ال�شمري   نعلنكم 
الدعوى  يف   2013/4/29 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/5/13 ال�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/525   عمايل جزئي                   
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  املدينة   ربيع  كافترييا   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ رزاق �شوبي مولكابيل بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
دراه��م( وتذكرة  واربعمائة وخم�س  وق��دره 5.405 درهما ) خم�س الف  مبلغا 
عودة ملوطنه عينا او قيمتها نقدا مامل يلتحق بخدمة رب عمل اآخر، والزامها 
ورف�شت  منها،  ن�شيبة  من  املدعى  واعفت  وامل�شاريف  الر�شوم  من  باملنا�شب 
قابال لال�شتئناف خالل  ذلك من طلبات.    حكما مبثابة احل�شوري  ماعدا 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/32 انابات جتارية  

ال��دع��وى رقم  اب��وظ��ب��ي الب��ت��دائ��ي��ة يف  ان��اب��ة م��ن حمكمة  الق�شية:  م��و���ش��وع 
2011/1535 جتاري   املطلوب اعالنه املنفذ �شدهما /1- �شركة �شعد للتجارة 
واملقاولت واخلدمات املالية 2- معن عبدالواحد عبداملجيد ال�شانع جمهويل 
حمل القامة- مو�شوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة 
وا�شهم  �شهما   )  38500000( وع��دده��ا  م��دائ��ن  �شركة  ا�شهم  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي 
املايل وفاء ملبلغ  �شركة ارمك�س وعددها )9079336( �شهما حتت يد �شوق دبي 
)596564524.56( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.   بناء 

على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2012/9/27.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/665 تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �شده/1- تك اك�شاكت- �شلطة تيكوم منطقة حره   جمهول 
بيالى  راج��اب��ان  راج  رينجيت  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان  حممود  عبداملجيد  ريا�س  وميثله: 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
بال�شافة   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )34350(
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خلزينة  ر�شوم  دره��م   )2023( مبلغ  اىل 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/244 )مدين كلي( 

اعالن بورود التقرير-  بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه3/  �شركة 
اي وان ارمورد ذ.م.م وميثلها بول كي براون - اقام املدعي/�شركة ايزو ترك�س 
مانون ماكتوريخ جن�شيته: عنوانه /املنطقة احلرة  الدعوى برقم 2012/244 
-مدين - كلي- عجمان- ومو�شوعها ندب خبري ح�شابي   فانت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام 
وذلك يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 13 من �شهر مايو ل�شنة 2013 وذلك للنظر 

يف الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن يف الدعوى رقم 2013/198 بالن�سر

ب��ن خربا�س  موؤ�ش�شة  اع��الن��ه:  املطلوب  خ���ان    �شري علي   : امل��دع��ى 
الظاهري     خربا�س  عبيد  حممد  احمد  وميثلها  العامة  للمقاولت 
العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد 
مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها  موعدا   2013/5/20 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم 
اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�شاعة  باحل�شور 

الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن ب�سحيفة الدعوى رقم 2012/686 بالن�سر

املدعى : �شري علي خان وكيال عنه/ طارق تقي ابو العال    املطلوب 
اعالنه: موؤ�ش�شة اللوان اجلميلة لعمال البال�شر وميثلها /وحيد 
اهلل حممد نادر العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
لذا  لنظرها  2013/5/20 موعدا  املوافق  الثنني  ي��وم  وح��دد  اع��اله 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�شاعة 12 ظهرا  باحل�شور  فانت مكلف 

اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2012/768 بالن�سر

اب��و العال     امل��دع��ى : �شري علي خ��ان حممد م��ري بوكالة ط��ارق تقي 
امل�شلحة وميثلها حممد  للنجارة  البيادر  موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب 
يا�شني حممد يو�شف  العنوان: بالن�شر مبا ان املدعي رفع الدعوى 
املذكورة اعاله وحدد يوم الثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظرها 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 

اليجارية الكائنة يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1375 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ �شري علي خان حممد اجلن�شية: باك�شتان  املنفذ �شده 
اعالنه/  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  لعمال  مثنى  ثاين  موؤ�ش�شة   :
مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  لعمال  مثنى  ثاين  موؤ�ش�شة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى 
موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  رقم 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي   باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ- 

معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم التنفيذ العام                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/399 ت   عام- م ر- ت  - ع ن(
طالب التنفيذ/ ر�شوان ال�شربيني ر�شوان عبداهلل اجلن�شية: م�شر    املنفذ 
�شده : الزهراء لتجارة املواد الغذائية اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه/ 
الزهراء لتجارة املواد الغذائية اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن   ع  ر-ب-  م  كل-  مد   2012/162
2013/6/2 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي   باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
    القلم التنفيذ العام                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن احلكم يف الدعوى اجلزئية املدنية رقم 2013/358

املدعي عليه: �شري وايل �شاه وايل خان- اجلن�شية:   العنوان : بالن�شر 
الدعوى  يف  حكم  �شدكم  �شدر  قد   2012/4/30 بتاريخ  انه  نعلمكم 
املذكورة اعاله املدعي: مكتب غنتوت لتاجري ال�شيارات- ميثلها ه�شام 
مبثابة  املحكم  حكمت   - المارات  اجلن�شية:  العربي-  عبداهلل  ح�شن 
بالزام  والقانون:  الغراء  ال�شالمية  ال�شريعة  لحكام  وفقا  ح�شوري 
املدعي عليه ) �شري وايل �شاه وايل خان( بان ي�شدد للمدعية مبلغ وقدره 

خم�شة الف  وخم�شة و�شبعون درهم والزمته مب�شاريف الدعوى.
    القا�سي                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/446م

�شد/ �شالح را�شد �شالح ال�شام�شي- امارات 
العنوان: بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/5/7م قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ علي �شلطان �شعيد حممد الكويتي- 
ال�شالمية  ال�شريعة  وفقا لحكام  املحكمة مبثابة احل�شوري  امارات حكمت 
�شند   ال�شيك  قيمة  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  والقانون.  الغراء 
والزمته مب�شاريف حكما  درهم  الف  واربعون  ت�شعة  والبالغ قدرها  الدعوى 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/7   
القا�سي/حممد كامل اجلندي

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1126  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف ���ش��ده / 1 -ري����زوان اح��م��د ���ش��اي��اين  جم��ه��ول حمل 
حيدر  وميثله:  �شليمان  احمد  /�شبري  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
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تنظم جلنة دوري املحرفني بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي 
الريا�شي وجمل�س دبي الريا�شي والحتاد الآ�شيوي لكرة 
القدم، واحتاد الالعبني املحرفني، ور�شة عمل لالعبني 
حول  لديهم  الوعي  زي��ادة  بهدف  ال��دول��ة،  يف  املحرفني 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  م�شتقبلهم،  وت��اأم��ني  وواج��ب��ات��ه��م،  حقوقهم 
ق�شية التالعب بنتائج املباريات، وذلك على مدار يومي 

ال�شبت والأحد املوافق 11 و 12 مايو اجلاري.
روكو  فندق  يف  اأعمالها  الور�شة  تعقد  الأول  ال��ي��وم  ففي 
فيما   ، اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اأن��دي��ة  لالعبي  باأبوظبي  ف��ورت��ي 
الثاين  اليوم  ال�شرطة بدبي فعاليات  ي�شهد نادي �شباط 
م��ن ور���ش��ة العمل بح�شور 9 اأن��دي��ة م��ن دب��ي والإم���ارات 

رئي�س  �شواب  بريندان  يلقي  اأن  املنتظر  ومن  ال�شمالية.  
اإ���ش��اف��ة اإىل جريار  احت���اد ال��الع��ب��ني امل��ح��رف��ني-اآ���ش��ي��ا، 
احلقوق  ليناق�شا  حما�شرتيهما  ال��دويل  امل��درب  هولييه 
القدم  ك���رة  ل��الع��ب��ي  امل�شتقبلية  والآف�����اق  والإل���ت���زام���ات 
متحدثة  �شخ�شيات  ال��ور���ش��ة  �شيح�شر  كما  امل��ح��رف��ني، 
ه���ام���ة م���ن ال��ف��ي��ف��ا والن�����رب�����ول ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ق�شية 
نا�شر  اهلل  عبد  �شعادة  واأك���د  امل��ب��اري��ات.  بنتائج  التالعب 
التنفيذي للجنة دوري املحرفني  املكتب  اجلنيبي ع�شو 
ورئي�س اللجنة الفنية، على اأهمية عقد ور�شة عمل حتمل 
ال��وع��ي لدى  ع��دي��دة م��ن بينها زي���ادة  اأه��داف��اً  يف طياتها 
وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  املحرفني،  الالعبني 

جتاه اأنديتهم، اإ�شافة اإىل كل ما يتعلق بق�شية التالعب 
بالنتائج. وقال اجلنيبي: نحن �شعداء بالتعاون مع العديد 
من اجلهات التي ت�شعى يف املقام الأول لتطوير لعبيها، 
من  باملزيد  ونعد  الريا�شيني،  ودب��ي  اأبوظبي  كمجل�شي 
الدرا�شية،  واحللقات  ال�شحفية،  واملوؤمترات  العمل  ور�س 
للو�شول اإىل املعنى احلقيقي لالحراف الذي ن�شعى اإليه 

جميعاً .
الرعاية  برنامج  مدير  العواين  ع��ارف  اأ�شار  جانبه  ومن 
اأهمية  اإىل  الريا�شي،  اأبوظبي  ملجل�س  التابع  الريا�شية 
ح�شور كافة الالعبني من خمتلف الأندية لور�شة العمل، 
الريا�شي،  مب�شتقبلهم  تتعلق  اأم��وراً  هناك  اأن  وخ�شو�شاً 

النقاط  اأهمية  اإدراك  العواين:  لبد لالعبني من  وقال 
التي  تلك  وخ�شو�شاً  العمل،  ور�شة  يف  بحثها  �شيتم  التي 
تتعلق مب�شتقبلهم الريا�شي، واخلطط التي �شيعتمدونها 

بعد انهاء م�شريتهم الكروية .
���ش��اه��م بتنظيم ور�شة  ل��ك��ل م��ن  ال�����ش��ك��ر  ال���ع���واين  ووج����ه 
اإ�شافة اإىل ما  العمل التي تهدف اإىل زيادة الوعي لدى، 
يتعلق بق�شية هامة جداً على �شعيد كرة القدم األ وهي 

التالعب بالنتائج .
املوؤ�ش�شات  اإدارة  م��دي��ر  ع��م��ر  ع��ل��ي  اأو����ش���ح  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
يف  ت��اأت��ي  الور�شة  اأن  الريا�شي،  دب��ي  مبجل�س  الريا�شية 
اإطار تر�شيخ اجلهود امل�شركة بني جمل�س دبي الريا�شي 

وجلنة دوري املحرفني، وامل�شاعي الدائمة ملواكبة العملية 
ب�شكل  الالعب  اإع���داد  ذل��ك من  يتطلب  وم��ا  الحرافية 
اأن مو�شوع توقيع  امللعب، وخ�شو�شا  �شامل داخل وخارج 
العقود الحرافية يعد من اأولويات هذه املرحلة ملا فيه 

من �شمان حلقوق الالعبني والأندية على حد �شواء.
وق����ال ع��م��ر: ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ط��اب اأف�����ش��ل اخل���راء 
خال�شة  ل�شتعرا�س  وال��دول��ي��ني  والإق��ل��ي��م��ني  املحليني 
خراتهم يف هذه الور�شة، لتعميم الفائدة على الالعبني 
خرات  واكت�شاب  ع��ام  ب�شكل  املحلي  الريا�شي  والقطاع 
جديدة ت�شاعدهم على دعم م�شريتهم املهنية على املدى 

الطويل .

)املحرتفني( تنظم ور�شة عمل لالعبني بالتعاون مع جمل�شي اأبوظبي ودبي الريا�شيني

اخ��ت��ت��م��ت اأم�����س م��ن��اف�����ش��ات ك��اأ���س ال��وث��ب��ة �شتد 
التي  م��را   730 و  األ��ف  مل�شافة  الثالثة  للفئة 
اأقيمت على م�شمار جاكر�شرو يف مدينة ماملو 
الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ال�����ش��وي��دي��ة..وذل��ك 
اخلام�شة من مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة. 
وتوج اجلواد الهولندي غزال تي جلريار زوتليف 
البنمي  الفار�س  وق��ي��ادة  امل��ال��ك  نف�س  واإ���ش��راف 
ب��دروزا بطال لكاأ�س الوثبة �شتد للفئة  ادواردو 
الثالثة و البالغ اإجمايل جوائزه املالية 17 األفا 
و 350 يورو ..حيث حقق غزال تي املنحدر من 
ن�شل برن�س دو اورينت زمن دقيقتني و ثانية و 
الثاين  املركز  وج��اء يف  الثانية.  ج��زءا من   60
اجلواد ا �س ار دوروان لنينا كو�شروب واإ�شراف 
نف�س املالكة وقيادة الفار�س مارك �شتوت..فيما 
حل ثالثا بفارق طول عن الثاين اجلواد غالب 
كيفزيال  فاملجني  واإ����ش���راف  كيفزيال  ل���روي 
وقيادة ا�شبني �شكاي..بينما احتل املركز الرابع 
وقيادة  النجيفي  ملحمد  الأ���ش��د  الأول  امل��ر���ش��ح 
كاأ�س  املهرجان  ويت�شمن  ج��راب��ريج.  اندريا�س 
اآل  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  بطولة  و  نهيان 
العاملي  امل��وؤمت��ر  و  اف��ه��ار  لل�شيدات  م��ب��ارك  بنت 
ل�شباقات اخليول العربية تولوز 2013 وكاأ�س 
ال�شيخة  �شمو  اإىل موؤمتر  �شتد..اإ�شافة  الوثبة 
فاطمة بنت مبارك للجمعية الأوروبية ملدار�س 
الذي  اير�س  الفر�شان  تدريب وتطوير مهارات 
 2013 العام  من  اعتبارا  اأبوظبي  يف  �شيعقد 
. واأ����ش���اد را���ش��د ع��ب��ي��د ال�����ش��وي��دي امل�����ش��ت�����ش��ار يف 
بدعم  له  ت�شريح  يف  ال�شويد  يف  الدولة  �شفارة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  والفريق  اهلل 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
وريا�شة  ع��ام  ب�شكل  للريا�شة  امل�شلحة  للقوات 
الفرو�شية ب�شكل خا�س..م�شريا اإىل اأن فرو�شية 
بال�شكر  وتوجه  العاملية.  اىل  و�شلت  الإم���ارات 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
بنجاح  العربي..م�شيدا  للخيل  امل�شتمر  لدعمه 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���ع���امل���ي  ���ش��م��وه  م���ه���رج���ان 
وال����دويل.  امل��ح��ل��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ي  الأ���ش��ي��ل��ة 
واأ�شاف اأن هذه ال�شباقات ت�شكل نقطة جوهرية 
يف م�شرية ريا�شة الفرو�شية ملا حتمله من اأهمية 
ومعان كبرية يف ظل الهتمام الكبري باخليول 
العربية واملحافظة على ريا�شة الآباء والأجداد 
مما يقود لر�شالة هادفة ونبيلة. واأكد اأن الدعم 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  ال��ذي يقدمه 
مهرجان  خ��الل  م��ن  الإم����ارات  لريا�شة  نهيان 
�شموه اأ�شبح عالمة بارزة على م�شتوى العامل..
الذي  �شتد  الوثبة  ك��اأ���س  �شباق  بنجاح  م�شيدا 
اللقاءات  ه���ذه  ب����اأن  م��ن��وه��ا   .. م��امل��و  يف  اأق���ي���م 

متنح بعدا ريا�شيا واجتماعيا وثقافيا ما يعزز 
وو�شعه  ال�شويد  مملكة  م��ع  ال��ع��الق��ات  ب���دوره 
اأ�شادت لرا  على خريطة ريا�شتها. من جانبها 
�شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن 
�شباقات  رئي�شة  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د 
ل�شباقات اخليول  ال��دويل  الحت��اد  ال�شيدات يف 
يف  �شتد  الوثبة  ك��اأ���س  بنجاح   .. اف��ه��ار  العربية 
واملدرب  امل��ال��ك  ف��وز  اإىل  ماملو..م�شرية  مدينة 
�شباق  بلقب  الثانية  للمرة  جاء  زوتليف  جريار 
كبري بعد اأن فاز باجلولة الرابعة لبطولة العامل 
لل�شيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 
وال���ت���ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م�����ش��م��ار ه��وب��ج��ارت��ني يف 
العا�شمة الملانية برلني باجلواد مريابيال ديل 
�شول بقيادة الفار�شة العمانية �شليمة الطالعي. 
واأ�شافت اأن املهرجان باختالف �شباقاته اأ�شبح 
وامل��درب��ني مما  وامل���الك  للمربني  ج��ذب  نقطة 
يوؤكد بعد نظر وتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان ال�شديدة يف اإعالء �شان اخليل 
الأو�شاط  يف  كبريا  رواج��ا  لقي  وال��ذي  العربي 

اأبوظبي  م�شمار  يف  املحلية  والأو�شاط  العاملية 
امللكية  ذوي  الإ���ش��ط��ب��الت  مل���الك  وامل��خ�����ش�����س 
اخل��ا���ش��ة. واأع��ل��ن��ت ���ش��واي��ا ان�����ش��م��ام مهرجان 
العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو 
للخيول العربية الأ�شيلة كراع رئي�شي لبطولة 
العامل للقدرة للفر�شان اجلونيور والتي تقام يف 
القادم  يوليوم   27 يوم  الفرن�شية  تارب  مدينة 
ويتم العالن عن التفا�شيل يف موؤمتر �شحفي 
مدينة  يف  اجل���اري  ال�شهر  م��ن   21 ب��وم  يعقد 
كاأ�س  �شباقي  مناف�شات  خالل  الفرن�شية  تولوز 
زايد وبطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك لل�شيدات. واأ�شارت اإىل اأن مدينة تولوز 
�شت�شهد اإنطالق املوؤمتر العاملي الرابع للخيول 
العربية الأ�شيلة خالل الفرة من الرابع حتى 
�شوايا  املقبل..وتوجهت  يونيو  �شهر  م��ن   10
ال�����ش��ي��خ��ة جنالء  ���ش��ع��ادة  اإىل  ال�����ش��ك��ر  ب��ج��زي��ل 
لدى  ال��دول��ة  ���ش��ف��رية  القا�شمي  ���ش��امل  حم��م��د 
مملكة ال�شويد وامل�شت�شار را�شد عبيد ال�شويدي 
واأع�شاء ال�شفارة على الت�شهيالت التي قدموها 

اأك���د ع��ل��ي مو�شي  لأع�����ش��اء ال��ب��ع��ث��ة. م��ن جهته 
للفرو�شية  دب����ي  ن����ادي  ع����ام  م��دي��ر  اخل���م���ريي 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  اأن 
ملالك  والأك���ر  الرئي�شي  ال��داع��م  اأ�شبح  نهيان 
ي�شجع  ما  املالك  و�شغار  اخلا�شة  ال�شطبالت 
ال�شيلة  العربية  اخل��ي��ول  اإن��ت��اج  على  امل��رب��ني 
وامل�شاركة يف �شباقات املهرجان املختلفة. واأ�شاد 
بنجاح كاأ�س الوثبة �شتد من الناحيتني الفنية 
اأو ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وامل�����ش��ارك��ة امل��م��ي��زة ل��ع��دد من 
اخليول �شاحبة الإجنازات يف الدول الأوروبية. 
اأن�شطة  تنوع  يف  رائ���دا  توجها  املهرجان  ي�شكل 
انطلق  وقد  الأ�شيلة  العربية  اخليول  �شباقات 
ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات   2009 ع��ام  م��رة  اأول 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن زايد 
ال������وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ال����ذي يراأ�س 
ونظمت  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  الإم������ارات  جمعية 
ليتطور  اأورب���ا  يف  املهرجان  من  الأوىل  ال���دورة 
يت�شمن  عاملي  مهرجان  اإىل  احلالية  دورت��ه  يف 
�شباقات حملية واأخرى دولية. ينظم املهرجان 

اأبوظبي لل�شياحة والثقافة بالتن�شيق مع  هيئة 
هيئة  وبالتعاون مع  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
الإمارات ل�شباق اخليل والحتاد الدويل خليول 
ال�شباق العربية اإفهار وجمعية اخليول العربية 
الأ�شيلة وبدعم الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
وبرعاية  الإم���ارات  ط��ريان  والناقل  والريا�شة 
القاب�شة  واأراب��ت��ك  لال�شتثمار  اأبوظبي  �شركة 
و�شركة  لال�شتثمار  والرا�شد  الأم���ريات  واأري���ج 
العواين والحتاد الن�شائي العام وجلنة ريا�شة 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  واأكادميية  امل��راأة 
والدكتور  وكابال  لال�شتثمار  و�شا�س  الن�شائية 
���ش��ت��د واملعر�س  ال��وث��ب��ة  ن����ادر ���ش��ع��ب وم���زرع���ة 
اأبوظبي  ون����ادي  وال��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  ال����دويل 
لرا  امل��ه��رج��ان  اإدارة  على  ي�شرف  للفرو�شية. 
�شوايا مديرة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن 
مدير  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د 
ل�شباقات  ال��دويل  ال�شيدات يف الحت��اد  �شباقات 
اخليول العربية اإفهار«. وتقام اجلولة اخلام�شة 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  العامل  بطولة  من 
نيوبري  م�شمار  على  اف��ه��ار  لل�شيدات  م��ب��ارك 
تقام  اجلاري..بينما  مايو   18 يوم  الجنليزي 
ال�شاد�شة على م�شمار تولوز الفرن�شي  اجلولة 
يف التا�شع من يونيو املقبل بالتزامن مع جولت 
كاأ�س زايد اعتبارا من اجلولة الرابعة. وي�شهد 
اجلولة  فعاليات  الهولندي  دون��دخ��ت  م�شمار 
ال�شابعة يف 23 من ال�شهر املقبل .. فيما ي�شهد 
فعاليات  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  بلي�شانتون  م�����ش��م��ار 
وتقام   . يوليو  ال�شاد�س من  الثامنة يف  اجلولة 
يوم  ب��ا���ش��رال��ي��ا  كولفيلد  يف  التا�شعة  اجل��ول��ة 
البولندي  �شلوزويفي�س  وم�شمار  يوليو   13
اأغ�شط�س   25 يف  ال��ع��ا���ش��رة  اجل��ول��ة  يحت�شن 
اجلولة  فعاليات  ال�����ش��وي��دي  تايبيه  وم�شمار 
احلادية ع�شر يف 15 �شبتمر..فيما يقام نهائي 
م�شمار  على  ع�شر  الثانية  واجل��ول��ة  البطولة 

اأبوظبي يف العا�شر من �شهر نوفمر 2013. 

اختتام مناف�شات كاأ�ص الوثبة �شتد يف ال�شويد �شمن فعاليات مهرجان من�شور بن زايد

لهوكي  ذيبز  ابوظبي  فريق  �شجل 
اجل��ل��ي��د ف����وزا مم��ي��زا ع��ل��ى فريق 
اهداف  ب�شته  التايلندي  �شارك�س 
دون رد يف افتتاح م�شاركته ببطولة 
ه��ون��غ ك��ون��غ ال��دول��ي��ة ال��ت��ي متتد 
مناف�شتها حتى 11 مايو اجلاري.

وجن�����ح مم���ث���ل الم����������ارات ون�����ادي 
اجلليدية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اب���وظ���ب���ي 
البطولة  يف  م�شاركته  تد�شني  يف 
ك��ب��ري وعر�س  ب��ان��ت�����ش��ار  ال��ق��اري��ة 
اك�������د م�����ن خ�����الل�����ه على  م�����ث�����ايل 
المكانيات والقدرات الكبرية التي 
تتمتع ب��ه��ا ف���رق ه��وك��ي اجل��ل��ي��د ، 

البطولة  يف  م�شاركته  ت��اأت��ي  حيث 
ونهج  خ���ط���ط  ����ش���وء  يف  ال���ق���اري���ة 
ل���دع���م م�������ش���ارك���ات فرقه  ال����ن����ادي 
ال�شيوية  وامل��ح��اف��ل  ب��ال��ب��ط��ولت 
وال�����دول�����ي�����ة ل���ك�������ش���ب م����زي����د من 
اخلرات وال�شتفادة من التجارب 
م�شتجدات  وم���واك���ب���ة  امل��ت��ق��دم��ة 
اللعبة واخلروج بنتائج مميزة تعزز 
م�شرية اللعبة وتكفل حتقيق مزيد 
من الجنازات لريا�شة المارات .

ابوظبي  ف���ري���ق  اه������داف  وج������اءت 
ع��ن طريق  امل��ب��اراة  يف  ال�شتة  ذيبز 
ال��الع��ب ي��ورا فايكوف )ه��دف��ني ( 

الظاهري  جمعة  م��ن  بتمريرتني 
وفرانك بنهام )هدفني( و املهاجم 
عمر  (ب�����ش��ن��اع��ة  )ه����دف����ني  روك 

ال�شام�شي وعبيد املحرمي . 
ذاتها  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ي�������ش���ارك  ك��م��ا 
فريق �شيدات �شتورمز يف مناف�شات 
من  انطالقا  الن�شائية  املجموعة 
اهتمام وحر�س النادي على تنمية 
يف  الن�شائية  وامل�����ش��ارك��ة  احل�����ش��ور 
بهدف  ال���دول���ي���ة  ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
حتقيق خمرجات جيدة ومكت�شبات 
عديدة من خالل الحتكاك بنخبة 
، اىل جانب ذلك  ال�شيوية  الفرق 

و�شيدات  ف���ت���ي���ات  ت��ط��ل��ع��ات  دع�����م 
الحرافية  ب��ال��ت��ج��ارب  ���ش��ت��ورم��ز 
ل���رف���ع �شقف  امل���ت���ط���ورة وال�����ش��ع��ي 
امالهن  وق�����ي�����ادة  ط���م���وح���ات���ه���ن 

العري�شة اىل الهداف املن�شودة.
ال�شرياين  حمد  ا���ش��اد  جانبه  م��ن 
ابوظبي  لنادي  التنفيذي  الرئي�س 
مب�شاركة  اجل��ل��ي��دي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
للرجال  ذي����ب����ز  اب���وظ���ب���ي  ف����ري����ق 
ببطولة  �شتورمز  �شيدات  وف��ري��ق 
هونغ كونغ الدولية لهوكي اجلليد 
فرق  وت��واج��د  ح�شور  تعزز  والتي 
القارية  ال���ب���ط���ولت  يف  ال����ن����ادي 

املميز  الداء  ان  موؤكدا  والدولية، 
فريق  حققه  ال��ذي  الكبري  والفوز 
جاء  الفتتاحية  م��ب��ارات��ه  يف  ذيبز 
ل��ي��ك�����ش��ف م�����دى ال���ت���ق���دم خلطط 
يقوم  ال����ت����ي  وال���ت���ك���وي���ن  ال���ب���ن���اء 
ب��ه��ا ال����ن����ادي و���ش��ع��ي��ه امل�����ش��ت��م��ر يف 
مبنظومة  والرت�����ق�����اء  ال��ت��ط��وي��ر 
ان  اىل  م�شريا  اجلليدية،  اللعاب 
املنا�شبات  ه���ذه  م��ث��ل  يف  امل�����ش��ارك��ة 
الالعبني  م��ه��ارات  وت�شقل  تنمي 
اللعب  ا����ش���ل���وب  ع���ل���ى  وت��ط��ل��ع��ه��م 
التحكيمية  وال��ق��وان��ني  احل��دي��ث 
متقدما  الدولية،  الفنية  واللوائح 

فريقي  لالعبي  والتقدير  بال�شكر 
�شتورمز  و���ش��ي��دات  ذي��ب��ز  اب��وظ��ب��ي 
امل�شرفة،  وم�شاركتهم  ادائهم  على 
الفريقان  ي���وا����ش���ل  ان  م��ت��م��ن��ي��ا 
مناف�شات  يف  ال��ق��وي  ح�����ش��وره��م��ا 
الدور  اخلتام  يف  مثمنا  البطولة، 
الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  ال��ب��ارز 
ودع���م���ه ال��ك��ب��ري مل�����ش��رية ال��ل��ع��ب��ة ، 
وال�����ش��ك��ر امل��و���ش��ول اي�����ش��ا لحتاد 
اجلليدية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  الم�������ارات 
وح�����ر������ش�����ه ع����ل����ى ت�����ب�����وء ال����ف����رق 
الماراتية على املراكز املتقدمة يف 

املحافل اخلارجية. 

 ال�شارقة ت�شت�شيف بطولة الحتاد اأبوظبي ذيبز ي�شجل فوزًا كبريًا يف افتتاح م�شاركته ببطولة هونغ كونغ لهوكي اجلليد
للمبارزة للنا�شئني غدا 

اجلمعة  غ��دا  بال�شارقة  وا�شط  مبنطقة  النا�شئة  مراكز  �شالة  ت�شت�شيف 
للجن�شني  �شنة   17 حت��ت  للنا�شئني  للمبارزة  الحت���اد  بطولة  مناف�شات 
التي ينظمها احتاد المارات للمبارزة برعاية �شركة احل�شن للغاز. وتقام 
مناف�شات البطولة يومي اجلمعة وال�شبت املقبلني وت�شمل 5 م�شابقات تقام 
ثالث منها غدا اجلمعة وهي م�شابقة �شالح �شيف املبارزة اليبيه و�شالح 
ان  ال�شابر على  العربي  ال�شيف  للفتيات وم�شابقة �شالح  الفلوريه  ال�شي�س 
املبارزة  ت�شتكمل البطولة يوم ال�شبت املقبل باقامة م�شابقتي �شالح �شيف 
من  اك��ر  البطولة  يف  ي�شارك  لل�شباب.  الفلوريه  ال�شي�س  و�شالح  اليبيه 
يا�س  بني  ن��ادي  وهي  للمبارزة  الدولة  اندية  ميثلون  ولعبة  لعبا   150
مراكز  ولعبى  للمبارزة  دبي  واأكادميية  العربي  ال�شباب  ون��ادي  الريا�شي 
تدريب املبارزة املتخ�ش�شة التابعة لالحتاد وهي مركز فاطمه بنت مبارك 
موؤ�ش�شة  اخليمة ولعبات  وراأ���س  وكلباء  العني  كل من  ومراكز  باأبو ظبي 
التنمية الأ�شرية بفرعيها باأبو ظبي والعني ولعبات نادي �شيدات ال�شارقة 
ولعبات مركز مبادرة الأم��رية هيا بدبي للفتيات . وكانت اللجنة الفنية 
باحتاد املبارزة قد عقدت اجتماعا م�شاء اأم�س جرى خالله و�شع اللم�شات 
النهائية لقامة البطولة لأول مرة ب�شالة مراكز النا�شئة مبنطقة وا�شط 
لدعمها  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  بال�شكر  اللجنة  وت��ق��دم��ت  بال�شارقة 
ورعايتها للبطولة ومت و�شع اللم�شات النهائية اخلا�شة بالتنظيم كما مت 
اعتماد اقامة فعاليات البطولة على 5 مالعب األومنيوم. وتاأتي البطولة 
يف اطار الرنامج ال�شنوي للبطولت املحلية املعتمد من جمل�س ادارة احتاد 
المارات للمبارزة برئا�شة املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي . من 
جانب اآخر حتتفي ادارة مراكز النا�شئة بادراج لعبة املبارزة �شمن ان�شطتها 
حيث من املقرر ان يقام ا�شتعرا�س فني لالعبني امل�شجلني لديها والذين 
العديد من  اللعبة  ان ت�شتقطب  العام اجل��اري ويتوقع  تاأهيلهم خالل  مت 
ادارج اللعبة  املوؤ�ش�شة التي لها ال�شبق يف  النا�شئة هي  ادارة  الالعبني كون 
اعداد  يوم غد مبركز  . كما تختتم  احل��ايل  املو�شم  ال�شارقة مطلع  باإمارة 
اللجنة  نظمتها  والتي  ال�شي�س  ل�شالح  امل��ب��ارزة  مدربي  اع��داد  دورة  القادة 
التنظيمية للمبارزة واحتاد المارات للعبة بالتعاون مع مركز اعداد القادة 

وادارة الن�شطة بوزارة الربية والتعليم واقيمت على مدار 6 اأيام .
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حقق فريق كلية را�شد بن �شعيد اآل مكتوم البحرية املركز الثاين يف ال�شباق 
الذي نظمته الأكادميية البحرية الإيطالية بدورته الثالثني والذي اأقيم 

مبدينة ليفورنو الإيطالية خالل الفرة من 20 اإىل 28 اأبريل املا�شي.
حر�س  من  اإنطالقا  البحرية  �شعيد  بن  را�شد  كلية  فريق  م�شاركة  وتاأتي 
امل�شابقات  ه���ذه  م��ث��ل  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  وح���دات  خمتلف  تنظمها  ال��ت��ي  الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
مع  واملناف�شة  الإحتكاك  بهدف  العامل  م�شتوى  على  وال�شديقة  ال�شقيقة 
تلك الفرق العاملية التي تكت�شب من خاللها املزيد من اخلرات وتوطيد 

عرى التعاون فيما بينها.
و�شهد ال�شباق الذي �شاركت فيه 26 دولة من خالل اأبرز فرقها املحرفة 
..تاألقا ملفتا  العامل  الع�شكرية يف  البحرية واملعاهد  التابعة لالأكادمييات 
لأبناء الإمارات حيث جنحوا باقتدار يف انتزاع املركز الثاين معززين بذلك 

موقفهم يف الرتيب العام لل�شباق.
وتهدي القيادة العامة للقوات امل�شلحة ممثلة يف فريق كلية را�شد البحرية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  الجن��از  ه��ذا 
الدولة حفظه اهلل والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ..تقديرا لالإهتمام الذي 

توليه قيادتنا الر�شيدة للريا�شة والريا�شيني.

اأم�س  ���ش��ب��اح  ال��ق��اه��رة  اىل  و���ش��ل 
لبناء  امل�شتوى  رفيع  اماراتي  وفد 
الج�����ش��ام م��ك��ون م��ن عبد الكرمي 
حممد �شعيد وزوي��د �شاملني مدير 
اجتماع  لعقد   ، الماراتي  املنتخب 
م��و���ش��ع م��ع ال��دك��ت��ور ع����ادل فهيم 
امل�شاعد التنفيذي لرئي�س الحتاد 
العربي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  ال�����دويل 
لو�شع اللم�شات الأخرية والنهائية 
حول ا�شت�شافة الفجرية للبطولة 
العربية لبناء الج�شام والتي تقرر 
 20 ال����ف����رة م����ن  ان���ط���الق���ه���ا يف 

ولغاية 25 نوفمر املقبل.
وكان �شمو ال�شيخ مكتوم بن حمد 
ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س احت����اد الم����ارات 
لبناء الج�شام ومنذ فوز المارات 
اأ�شدر  ق��د  البطولة  ه��ذه  بتنظيم 
ت��وج��ي��ه��ات��ه ب����اأن ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى اأن 
ال��ب��ط��ول��ة يف ���ش��ورة عاملية  ت��خ��رج 
رفائيل  ال���دك���ت���ور  وان  خ��ا���ش��ة   ،
الدويل  الحت��اد  رئي�س  �شانتوجنا 
قد و�شعها على خريطه الحداث 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الحت��اد ل��ع��ام 2013 ، 
وه���و م��ا ي��ع��ن��ي ان��ه��ا ���ش��وف جتذب 
ال��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن الن����ظ����ار من 
م�شتوى  ع��ل��ى  ب��ال��ل��ع��ب��ه  امل��ه��ت��م��ني 
ت�شهد  �شوف  وان��ه  ، خا�شة  العامل 
العامليني  ال��ع��رب  اب��ط��ال  م�شاركه 
عقب م�شاركتهم فى بطولة العامل 
التي �شتقام مبدينه مراك�س املغرية 
. وكان ال�شيخ عبد اهلل بن حمد بن 
�شيف ال�شرقي نائب رئي�س الحتاد 
الم���ارات���ي وخ���الل م�����ش��ارك��ت��ه فى 
الحتاد  ادارة  جمل�س  اج��ت��م��اع��ات 
فاز فيها مبن�شب  والتي  ال�شيوي 
التنفيذى  وامل�شاعد  الأول  النائب 
ل��رئ��ي�����س الحت�������اد ال����ش���ي���وي قد 
و  الجتماعات  عقد جمموعه من 
اللقاءات مع رئي�س الحتاد الدويل 
وم�شاعده التنفيذي الدكتور عادل 
فهيم وال�شيخ عبد اهلل بن را�شد ال 
 ، ال�شيوي  الحت���اد  رئي�س  خليفة 

املتزايد  الهتماما  وا�شحا  وظهر 
ببطولة الفجرية ، وحر�س جميع 
امل�شاركه  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 

وباأبطال العامليني .
ق���ال ع��ب��د ال���ك���رمي ���ش��ع��ي��د المني 
لبناء  الم����������ارات  لإحت�������اد  ال����ع����ام 
تاأتي  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن  الج�����ش��ام 
الذي مت عقده  ا�شتكماًل لجتماع 
يف ال��ف��ج��رية م���ع رئ��ي�����س الحت����اد 
والذي  له  املرافق  والوفد  العربي 
اقيم على هام�س املوؤمتر ال�شحفي 
اع��ل��ن خ��الل��ه ع��ن ان�شمام  ال����ذي 
احتاد المارات لبناء الج�شام اإىل 
الج�شام  ل��ب��ن��اء  ال�����دويل  الحت�����اد 
رافائيل  ال�����ش����ب����اين  وب���ح�������ش���ور 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  �شانتوجنا 

لبناء الأج�شام.
اأن ه��ذا الجتماع  اأب���و ول��ي��د  واأك���د 
ال�شيخ  �شمو  توجيهات  وف��ق  ي��اأت��ي 
ال�شرقي ب�شرورة  مكتوم بن حمد 
ع���ق���د م���ث���ل ه������ذه الج���ت���م���اع���ات 
العربي  الحت�����اد  م���ع  وال��ت��وا���ش��ل 

اخلا�شة  ال��رت��ي��ب��ات  ك��اف��ة  لبحث 
التي تكفل النجاح الكبري واملن�شود 
مميز  ب�شكل  العربي  املحفل  لهذا 
وي���ت���واف���ق م����ع م���ك���ان���ة الم�������ارات 
اأو  ح��دث  اأي  اجن��اح  على  وقدرتها 
بطولة ريا�شية مهما كان حجمها 
والنوع، من خالل  الكم  من حيث 
ك�����وادرن�����ا امل����واط����ن����ة ال���ت���ي اك����دت 
ح�شوراً مميزاً بتنظيم وا�شت�شافة 
للتوا�شل  ال���ب���ط���ولت  ه����ذه  م��ث��ل 

م�شرية النجاحات التي ي�شهد لها 
الداين والقا�شي. 

ك��م��ا اأو���ش��ح اب���و ول��ي��د ب���اأن ال�شيخ 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال�����ش��رق��ي  اهلل  ع��ب��د 
الحت��������اد ي�����ويل ك����اف����ة اله���ت���م���ام 
وال������دع������م وامل����ت����اب����ع����ة ال������دوؤوب������ة 
املرتقبة  لال�شت�شافة  بالتح�شري 
ل��ه��ذا احل���دث ال��ع��رب��ي وال���ذي من 
امل��ت��وق��ع ان ت�����ش��ارك فيه اأك���ر من 
امل��ن�����ش��م��ني وحتت  20 دول����ة م���ن 

للعبة على  ال��ع��رب��ي  ل���واء الحت���اد 
امل�شتوى ال�شيوي والإفريقي.

البطولة  باأن  العام  المني  وك�شف 
�شت�شهد م�شاركة منتخبات الرجال 
م�شاركة  مو�شوع  مناق�شة  و�شيتم 
البطولة،  بهذه  ال�شباب  منتخبات 
اأبرز  و�شيمثل املنتخبات نخبة من 
العربي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��الع��ب��ني 
حيث �شيتناف�شون يف جميع الأوزان 
والتي تبداأ من 55 كغ ولغاية فوق 

100 كغ، واأ�شاف بان هذا احلدث 
لبناء  العامل  بطولة  عقب  �شيقام 
املغرب  يف  �شتقام  وال��ت��ي  الج�����ش��ام 
خ����الل ال���ف���رة م���ن 4 ول��غ��اي��ة 8 
حمطة  واع��ت��ره��ا  املقبل  نوفمر 
الالعبني  وبقية  لالعبينا  مهمة 
ال��ع��رب امل�����ش��ارك��ني يف ه��ذا احلدث 
م�شتوياتهم  على  للتعرف  العاملي 
من  م��زي��داً  واكت�شابهم  احلقيقة 

اخلرات.

الفريق البحري لكلية را�شد بن �شعيد البحرية يح�شل على املركز الثاين يف �شباق الأكادميية البحرية الإيطالية

بناء على توجيهات مكتوم ال�ضرقي

وفد اإماراتي رفيع امل�شتوى للقاهرة للتن�شيق حول ا�شت�شافة الفجرية للبطولة العربية لبناء الأج�شام
اأبطال العرب العامليون ي�ضاركون يف البطولة .. والحتاد الدويل ي�ضعها يف بوؤرة اهتمامه

اأر�شل ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الحت����اد الأ���ش��ي��وي رئي�س  اآل 
برقية   ، وال�����ش��ط��رجن  للثقافة  ال��ع��ني  ن���ادي 
تهنئة اإىل ح�شني عبداهلل خوري رئي�س نادي 
فوز  مبنا�شبة  والثقافة  لل�شطرجن  اأبوظبي 
للنا�شئني  ال�شطرجن  ب��دوري  اأبوظبي  ن��ادي 
اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  رئي�س  جهود  مثمنا 

اأر�شل  ك��م��ا  ب��ال��الع��ب��ني  ل��ل��ن��ه��و���س  ال���ن���ادي 
ال�شيخ �شلطان بن �شخبوط برقية تهنئة اإىل 
لل�شطرجن  دبي  نادي  رئي�س  البناي  اإبراهيم 
وال��ث��ق��اف��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ف����وز ال����ن����ادي ب����دوري 
لعبي  بتطور  م�شيدا   ، وال��ف��ت��ي��ات  ال�شباب 
بدوري  امل�شتحق  وف��وزه��م  ال��ن��ادي  ولع��ب��ات 

ال�شباب والفتيات.

رئي�شة  �شلطان بن �شخبوط  ال�شيخ  كما هناأ 
نادي فتيات ال�شارقة لل�شطرجن كرمية ح�شن 
املعيني مبنا�شبة فوز النادي بدرع عام دوري 
واملنتخب  النادي  لعبة  وم�شاركة  ال�شيدات 
ن��ورة حممد �شالح يف بطولة منطقة غرب 
القطرية  العا�شمة  يف  حاليا  امل��ق��ام��ة  اأ���ش��ي��ا 

الدوحة.

واأ�����ش����اد ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان مب�����ش��اب��ق��ات دوري 
ال�شطرجن للعام احلايل بعد التطوير الذي 
واجلهاز  لل�شطرجن  الإم����ارات  احت��اد  اأج���راه 
الفني على خمتلف امل�شابقات مبا يكفل زيادة 
املنتخبات  لعبي  وتطوير  الالعبني  قاعدة 
امل���زي���د من  ال��وط��ن��ي��ة و����ش���ول اإىل حت��ق��ي��ق 

الإجنازات للدولة .

�شــلــطــــان بــــــــــن �شـخــبــــــــوط يـــهنــــــــئ 
اأبطــــــــال دوري ال�شطرنــــــــــج

غريزليز ونيك�ص يعادلن ثاندر 
وبي�شرز بدوري املحرتفني

عاد ممفي�س غريزليز بفوز ثمني من ار�س اوكالهوما �شيتي و�شيف املو�شم 
املا�شي 99-93 �شمن الدور الثاين من البالي اوف يف دوري كرة ال�شلة 

المريكي للمحرفني.
وعادل ممفي�س النتيجة 1-1 يف ن�شف نهائي املنطقة الغربية، بف�شل تاألق 
املوزع مايك كونلي )26 نقطة و10 متابعات و9 متريرات حا�شمة( �شاحب 
نقطة(.   24( غا�شول  م��ارك  ال�شباين  الرت��ك��از  ولع��ب  حا�شمة،  ثالثية 
فعلى ملعب ت�شيزابيك ارينا وامام 18203 متفرجني، مل تكن 36 نقطة 
لتفادي  كافية  دوران��ت  كيفن  للهداف  حا�شمة  متريرات  و9  متابعة  و11 
و�شتروك.  را�شل  امل�شاب  ملوزعه  موؤثر  غياب  ظل  يف  اخل�شارة  اوكالهوما 
وعلى رغم ارقام دورانت املميزة، ال انه ف�شل يف ت�شديداته الثالث الخرية 

عندما كان كان ممفي�س متقدما بفارق نقطتني فقط 90-92.
اوكالهوما  �شيفتقد  حيث  تيني�شي  يف  وال��راب��ع��ة  الثالثة  امل��ب��ارات��ان  وت��ق��ام 

جمددا لو�شتروك امل�شاب يف ركبته اليمنى.
وقال كونلي بعد الفوز: هذا الفوز هام، وكنا بحاجة اليه. اردنا الفوز قبل 

العودة اىل ملعبنا. قد يكون املنعطف يف هذه ال�شل�شلة .
ويف ن�شف نهائي ال�شرقية، عادل نيويورك نيك�س الرقام مع انديانا بي�شرز 

بفوزه ال�شريح عليه 79-105.
 100 1999 ي�شجل فيها نيك�س  املرة الوىل منذ حزيران-يونيو  وهذه 

نقطة او اكر يف مباراة �شمن البالي اوف.
ني�شان- اوف منذ  البالي  لنيك�س يف  الفوز الكر  ان هذا  اي�شا  والالفت 

ابريل 1992.
على ملعب مادي�شون �شكوير غاردن وامام 19033 متفرجا، تاألق النجم 
كارميلو انطوين )32 نقطة و9 متابعات(، يف حني كان بول جورج الف�شل 

لدى اخلا�شر مع 20 نقطة.
وبقي نيك�س متقدما طوال املباراة با�شتثناء فرة يف الربع الثالث )64-
62 لنديانا(، لكنه �شرب بقوة يف الربع الخري م�شجال 33 نقطة مقابل 
13 خل�شمه بينها 22 لنطوين جنم املباراة فخالل 12 دقيقة مل ينجح 
انديانا بت�شجيل اي نقطة مهدرا 14 ت�شديدة متتالية وقال مدرب نيك�س 
ع��اد كما يف  الهجومي  ن�شقنا  ان  الربع الخ��ري  مايك وود���ش��ون: اعتقد يف 
انديانابولي�س على  املقبل يف  ال�شبت  الثالثة  املباراة  وتقام  اخل��وايل  الي��ام 

فقدان جواز �سفرتار�س بي�شرز.
�شامي  برييا  املدعو/  فقد  
ه���ن���دي   - راج�������ي�������ن�������دران 
�شفره   ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم  )1225598(�شادر 
من الهند  من يجده عليه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������ش���ال 

 050/5332521

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ مفيجر  ف���ق���دت  
احمد    ن��اج��ري  لت  رح��م��ن 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
رق�����م   ������ش�����ف�����ره   ج�����������واز   -
)1395729(   من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 055/1223563

اعـــالن تغيري ا�سما 
ان���������ا  اجن�����ل�����ي ������ش�����وك�����وم�����اران      
هندية اجلن�شية  واحمل جواز 
 )H1914303( رق��م  �شفرها 
بتاريخ  اب���وظ���ب���ي  م����ن  �����ش����ادر 
18/6/2009 وارغب يف تغيري 
�شوكوماران  ا�شمي من  اجنلي 
�ــضــوكــومــاران  ــي  اجنــل اىل  

بوناكال وهذا للعلم.       

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  انذار عديل بالن�سر

   رقم 2013/1271  
ال�شرق الو�شط للمقاولت  ايبل  اليهما/ 1- �شركة  املنذر  البحر ذ.م.م  املنذرة/ �شركة حممد عبدالرحمن 

العامة ذ.م.م 2- �شركة ايبل ال�شرق الو�شط للنقل بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م )جمهولتا حمل القامة( 

ال�شرق الو�شط للنقل  ايبل  العامة ذ.م.م و�شركة  ال�شرق الو�شط للمقاولت  ايبل  اليهما �شركة  املنذر  اىل 
بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م تكلفكم املنذرة �شركة حممد عبدالرحمن البحر ذ.م.م ب�شرورة تنفيذ التزاماتكم 
وذلك بدفع املبلغ امل�شتحق واملر�شد بذمتكم والبالغ مقداره وقدره )149.266.11( مائة وت�شعة واربعون 
الفا ومائتان و�شتة و�شتون دولر امريكي واحد ع�شر �شنتا ما يعادل تقريبا )549.300( خم�شمائة وت�شعة 
واربعون الفا وثالثمائة درهم اماراتي خالل مدة اق�شاها )7( ايام من تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا لحكام 
�شوف  ذلك  وبعك�س  ل�شنة 1993م   18 رقم  التجارية الحتادية  املعامالت  قانون  امل��ادة )172( فقرة )1( من 
املنوه  املديونية  ل�شالح  وبيعها  اع��اله  املذكورة  املركبات  حلجز  الالزمة  الج��راءات  لتخاذ  اآ�شفني  ن�شطر 
امل�شار  ال�شاأن ومطالبتكم ق�شائيا مبا تبقى من ر�شيد القر�س باملبلغ  ال�شارية يف هذا  عنها وفق القوانني 
والر�شوم  الفوائد  ينتج عن ذلك من  للمقر�س وحتميلكم كافة ما  اي حقوق اخرى  اليه اعاله مع حفظ 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماه..  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

مركبات با�شم �شركة ايبل ال�شرق الو�شط للنقل بال�شاحنات الثقيلة ذ.م.م

مركبات با�شم �شركة ايبل ال�شرق الو�شط للمقاولت العامة ذ.م.م

الرقم
1
2

نوع املركبة
كاتربلر �شي ا�س 56
كاتربلر �شي ا�س 56

و�شف املركبة
مدحلة
مدحلة

رقم املركبة
D 65379
D 63184

�شنة ال�شنع )ح�شب الرخ�شة(
2009
2009

الرقم
3
4

نوع املركبة
كاتربلر دي 75

كاتربلر ات�س 962

و�شف املركبة
جرافة
�شيول

رقم املركبة
17570
81895

�شنة ال�شنع )ح�شب الرخ�شة(
2009
2009

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الركن الرابع للمقاولت العامة 

رخ�شة رقم:CN 1066640  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/ الركن الرابع للمقاولت العامة
اىل/الركن الرابع للنجارة واحلدادة

FOUR CORNER CARPENTRY & BLACKSMITH
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�شناعية اجلديدة ار�س رقم 
234 حمل رقم 34 اىل املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا املالك بلدية املنطقة 

الغربية حم�شر اجلبانة ق 49 - 58 مكتب 7
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 10788 بتاريخ 2013/5/9   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبداخللف 

الحمد للنجارة واحلدادة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1098852 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ار�شد 
خان حممد اف�شل خ��ان  - 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة   -ج���واز 
�شفره رقم )5077107( 
�شادر من الهند.    من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم     

 052/9290096
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ي�شتعد ال�شيخ خالد القا�شمي ملعركته 
القادمة يف رايل الأردن نهاية الأ�شبوع 
ال��ذي يتطلع فيه  اجل��اري يف الوقت 
لتحقيق الفوز ل�شالح فريق اأبوظبي 
لل�شباقات يف بطولة ال�شرق الأو�شط 

للراليات فيا 2013. 
يف  ي�شارك  وال���ذي  القا�شمي،  ويعلم 
�شروين  اأبوظبي  ب�شيارة  البطولة 
جانب  اإىل  للراليات  العاملية  ت��وت��ال 
اأنه  املالح الريطاين �شكوت مارتن، 
يتوجب عليه اأن يبذل ق�شارى جهده 
اإذا ما اأراد  واأن يقدم اأف�شل ما لديه 
اإحراز ثاين لقب له يف الأردن، والذي 
ثماين  م��ن  �شائقا   30 فيه  ي�����ش��ارك 

دول.
متهيديا  امل����و�����ش����م  ه�������ذا  وي����ع����ت����ر 
الإقليمية  �شروين  ابوظبي  ل�شيارة 
ل��ل��رال��ي��ات، وع��ل��ى ال��ق��ا���ش��م��ي، بطل 
اأن  الأردن،  رايل  من   2007 ن�شخة 
بالعثور  ف��ري��ق��ه  ي��ق��وم  ي�����ش��ر ح��ت��ى 
ل�شيارته،  الأم��ث��ل  ال��ت��ع��دي��الت  ع��ل��ى 
الأقليمية  ال��ن�����ش��خ��ة  ت��ع��ت��ر  وال���ت���ي 
م���ن ال�����ش��ي��ارة ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ميكو 
هريفونني ودانيل �شوردو يف البطولة 

العاملية للراليات. 
ل��ق��د مت  بب�شاطة،  ال��ق��ا���ش��م��ي:  وق���ال 
مهارات  لتنا�شب  ال�����ش��ي��ارة  ت�شميم 
واأ����ش���ل���وب ق���ي���ادة ���ش��ي��ب�����ش��ت��ي��ان لوب 

9 مرات(، واأنا �شخ�شيا  )بطل العام 
الآخرين  ال�����ش��ائ��ق��ني  م��ن  وال��ع��دي��د 
نريد  كما  جتهيزها  يف  �شعوبة  جند 

وبال�شكل املطلوب .
و�شعية  يف  ع��ام  ب�شكل  نحن  وت��اب��ع: 

للمزيد  بحاجة  ال�شيارة  لكن  جيدة، 
ال�شرق  منطقة  يف  الخ��ت��ب��ارات  م��ن 
اأي�شا  ي��ت��م��ك��ن  مل  م��ي��ك��و  الأو�����ش����ط. 
املالئمة  الو�شعية  على  العثور  م��ن 
الذي  العمل  من  الكثري  وهناك  ل��ه، 

لتجهيز  ب���ه  ال���ق���ي���ام  ع��ل��ي  ي��ت��وج��ب 
ال�شيارة بال�شكل املنا�شب .

قدرتنا.  م��ن  واث���ق  لكنني  واخ��ت��ت��م: 
ل�����دي ف���ري���ق رائ������ع ي�������ش���ان���دين وقد 
وباختبار  العمل  م��ن  بالكثري  قمنا 

النتائج  ن�شهد  اأن  اآم��ل  ل��ذا  ال�شيارة، 
نهاية الأ�شبوع . 

مراحل  ع��ل��ى  الأردن  رايل  وي�����ش��م 
خالل  وجهيزها  ر�شمها  مت  خا�شة 
فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  ال��ث��الث  ال�شنوات 

الأردن يف بطولة العامل للراليات فيا 
و2011،  و2010   2008 اأع���وام 
وال�شائقون  ال��ق��ا���ش��م��ي  ي��ع��ل��م  ل����ذا 
امل�شاركون يف الرايل اأنهم على و�شك 
الأ�شبوع  نهاية  مواجهة حتدي ثعب 

اجلاري.
واأ�������ش������اف ق����ائ����د ف����ري����ق اأب���وظ���ب���ي 
الأردن،  رايل  ج���ول���ة  ل��ل�����ش��ب��اق��ات: 
لبنان  ورايل  قر�س  رايل  وجولتي 
لدي،  املف�شلة  اجل���ولت  م��ن  لي�شت 

الأقرب  املناخية  للظروف  اأميل  فاأنا 
والكويت  قطر  رايل  يف  كما  لوطني 

وبالطبع الإمارات .
تكون  اأن  عليك  ل��ك��ن  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
اأقوم  ما  وه��ذا  �شباق،  كل  يف  اإيجابيا 
ب��ف��ع��ل��ه دائ����م����ا. مل اأك������ن م���وف���ق���ا يف 
الأردن لأنه  املا�شي يف  العام  �شباقات 
كان اأول م�شاركة يل بعد عودتي من 
الفوز  م��ن  متكنت  لكنني  الإ���ش��اب��ة. 
بالرايل �شابقا و�شاأبذل جهدي لأكرر 

ذلك الفوز .
وي��ن��ط��ل��ق ب��ج��ول��ة ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة يف 
العا�شمة الأردنية عمان قبل التوجه 
من  ال��ق��ري��ب��ة  الأردن  وادي  ملنطقة 
على  املناف�شات  خلو�س  امليت  البحر 

مدار اليومني التاليني.
امل�شاركون  الآخ����رون  ال�شائقون  اأم���ا 
يف  لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  �شمن 
وبدر  ال�شام�شي  ماجد  فهم:  الأردن 
اجل���اب���ري، خ��ري��ج��ا ب��رن��ام��ج تدريب 
لهيئة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ب��اب  ال�����ش��ائ��ق��ني 
ال�شياحة والثقافة باأبوظبي، واللذان 
�شوبارو  نوع  من  ب�شيارتني  ي�شاركان 
هما  الآخ������ران  وال�����ش��ائ��ق��ان  اأن15، 
املطوع،  وحممد  ال�شهالوي  حممد 
ال�شيارات  فئة  يف  يناف�شان  وال��ل��ذان 
نوع  م��ن  ب�شيارتني  ال��دف��ع  الثنائية 

�شروين ثنائية الدفع.

القا�ضمي م�ضتعد للتحدي الأردين ويتطلع لتحقيق الفوز ل�ضالح اأبوظبي لل�ضباقات

رئي�ص فريق اأبوظبي لل�شباقات واثق من قدرة الفريق على حتديد التجهيز الأمثل ل�شيارة اأبوظبي �شرتوين الإقليمية للراليات

اأكد حر�س رئي�س الدولة على دعم املبادرات والأن�ضطة وامل�ضاريع الريا�ضية 

حممد بن زايد يطلق ا�شم »ا�شتاد هزاع بن زايد« على ملعب العني اجلديد

حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
رئي�س ن��ادي ت��راث الإم��ارات..ي��ن��ط��ل��ق يوم 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباق  املقبل  ال�شبت 
رئي�س الدولة للمحامل ال�شراعية فئة 60 
ال�شباق  تنظيم  من  النادي  يهدف   . قدما 
اإىل اإحياء الراث البحري وفنونه وتعزيز 
ال��ت��ي باتت  ال��ع��ري��ق��ة  روح ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة 

البحارة ومالك  و  للنواخذة  اأهمية  ت�شكل 
ال���ق���وارب م���ن امل��واط��ن��ني يف ك��اف��ة اأرج����اء 
م��ن فر�س  اأم��ام��ه��م  تفتحه  ال���دول���ة مب��ا 
حياة  من  رائعة  �شفحات  ل�شتعادة  واآف��اق 
املجتمع البحري القدمي . وتوا�شلت لليوم 
ال�شباقات  ق�شم  يف  التوايل  على  اخلام�س 
الت�شجيل  اأع����م����ال  ب���ال���ن���ادي  ال���ب���ح���ري���ة 
تختتم  اأن  على  ال�شباق  ه��ذا  يف  للم�شاركة 

اأح��م��د عبداهلل  وق���ال   . ي��وم غ��د اخلمي�س 
البحرية  ال�شباقات  ق�شم  رئي�س  امل��ه��ريي 
 70 ت�شجيل  الآن  لغاية  اإن��ه مت  النادي  يف 
امل�شجلني  اأع������داد  زي�����ادة  وت���وق���ع  حم��م��ال 
الدولة  اأن��ح��اء  كافة  م��ن  حممال   90 اإىل 
النواخذة  م��ن  ك��ب��رية  اأع�����داد  متنها  ع��ل��ى 
والبحارة وال�شكوين . ويتزامن مع اختتام 
مكثفة  ا�شتعدادات  اليوم  الت�شجيل  اأعمال 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��وم  ح��ي��ث  ال���ن���ادي  يف 
اجلهات  م��ع  بالتن�شيق  ال��ب��ح��ري  لل�شباق 
كما  امل�شاركني  اإحتياجات  لتاأمني  امل�شاركة 
املقبل  ال�شبت  �شباح  الفنية  اللجنة  تقوم 
اإجراءات التفتي�س على املحامل ال�شراعية 
والبحارة وتنفيذ اإجراءات الفح�س الفني 
ال�شباق  ان��ط��الق  ب��داي��ة  منطقة  وحت��دي��د 

وجتهيز الأ�شرعة واملحامل . 

منــاف�شـــات كـــاأ�ص رئيــــ�ص الـــدولـــة للمحـــــامــــل 
ال�شــــراعيـــة فئـــة 60 قدمــا تنطلــق بعــد غـد

الزمالك يواجه برتوجيت يف دوري م�شر
ي�شت�شيف الزمالك اليوم اخلمي�س بروجيت على ملعب الدفاع اجلوى ب�شاحية التجمع اخلام�س 
يف مدينة القاهرة اجلديدة، �شمن مباريات املجموعة الثانية يف ختام مباريات املرحلة الثالثة ع�شرة 
للدوري امل�شري لكرة القدم. وي�شعى الزمالك مت�شدر املجموعة الثانية بر�شيد 30 نقطة من 10 
انت�شارات كاملة اىل موا�شلة نغمته وله مباراة موؤجلة من املرحلة العا�شرة مع الحتاد ال�شكندري.

لبروجيت خلفا  فنيا  احل��ايل مديرا  ال�شبوع  ال��ذي عني مطلع  يحاول خمتار خمتار  من جهته، 
الثانية  للمرة  البرويل  الفريق  لقيادة  بعد عودته  ايجابية  نتيجة  املقال، حتقيق  ال�شيد  لرم�شان 
�شعيا للو�شول اىل املربع الذهبي بعد ان تراجعت نتائج الفريق وتوقف ر�شيده عند 13 نقطة يف 
املركز اخلام�س. وا�شتقر الرتغايل جرفان فيريا املدير الفني لزمالك على الت�شكيل الذي �شيبداأ 
به مباراة الغد واملكون من: عبد الواحد ال�شيد يف حرا�شة املرمى، و احمد �شمري وحممود فتح اهلل 
وحمادة و حممد عبد ال�شايف، ويف و�شط امللعب الثالثي نور ال�شيد و اإبراهيم �شالح و�شري رحيل 

واأحمد ح�شن ويف الهجوم عبد اهلل �شي�شيه وحممد اإبراهيم.

الثقايف  ال��ري��ا���ش��ي  ال���ع���ني  ن�����ادي 
جمل�س  خ��ط��ط  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
ال�شاعية  ال���ري���ا����ش���ي  اب���وظ���ب���ي 
بقطاعات  والرت����ق����اء  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
الأن��دي��ة ومبا  الريا�شي يف  العمل 
والدولية  القارية  املعايري  يواكب 
والت�شويق  ال�شتثمارات  جمال  يف 
يعتر  ال��ذي  والتجاري  الريا�شي 
الع�شرية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م��ن  واح����دا 
لأندية  ن��اج��ح  م�شتقبل  ل��ت��ام��ني 
ك���رة ال��ق��دم وم�����وارد ذات��ي��ة تعمل 
الإ�شراتيجية  اخلطط  دعم  على 
اإن�شاء  ويتوافق  جناحاتها.  وتعزز 
اجلديد  زايد"  بن  ه��زاع  "ا�شتاد 
م��ع ال���روؤي���ة لق��ت�����ش��ادي��ة 2030 
لإم���ارة اأب��وط��ب��ي ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
اأبوظبي  اإم�����ارة  اق��ت�����ش��اد  حت��وي��ل 
املعرفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  اق��ت�����ش��اد  اإىل 
املختلفة  القطاعات  تطوير  واإىل 
الريا�شة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وامل��ت��ن��وع��ة 
جمل�س  خطط  مع  يتما�شى  ومب��ا 
ال�شاعية  ال���ري���ا����ش���ي  اب���وظ���ب���ي 
بقطاعات  والرت����ق����اء  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
الأن��دي��ة ومبا  الريا�شي يف  العمل 
يواكب املعايري القارية والدولية. 
وكان نادي العني قد كلف يف �شهر 
بام  �شركة  املا�شي  العام  من  مايو 
اإنرنا�شيونال بالأعمال الإن�شائية 
على  امل��ق��ام  ل��ال���ش��ت��اد  والهند�شية 
مربع  م����ر  األ������ف   45 م�������ش���اح���ة 
50 مرا  وال����ذي ي��ب��ل��غ ارت��ف��اع��ه 
الإجمالية  امل�����ش��اح��ة  ت�����ش��ل  ف��ي��م��ا 
مربع  م��ر  األ��ف   500 للم�شروع 
ت�������ش���م���ل امل���������ش����اح����ات اخل���������ش����راء 
امل���ح���ي���ط���ة واأع�������م�������ال ال���������ش����وارع 
كافة  النتهاء من  .. ومت  املرافقة 
الأ�شا�شية  اخل��ر���ش��ان��ي��ة  الأع���م���ال 
ت�شليم  مت  كما  املحدد  املوعد  قبل 
لل�شقف  الأوىل  ال��ب��ن��اء  دع���ام���ات 
العام  م����ن  اأغ�������ش���ط�������س  ����ش���ه���ر  يف 
املا�شي والنتهاء من الت�شميمات 
ثالثية الأبعاد للهياكل الفولذية 
لل�شقف ولوحات ال�شعف الطوبية 
ب���ال���واج���ه���ة يف ���ش��ه��ر ي���ول���ي���و من 
النتهاء  جانب  اإىل  املا�شي  ال��ع��ام 
الت�شميمية  التفا�شيل  كافة  من 
والهند�شية الأخرى يف مواعيدها 

املحددة.

)ا�شتاد  ا�شم  اجل��دي��د  امللعب  على 
تقديرا  وذل�����ك  زاي������د(  ب���ن  ه�����زاع 
�شمو  ي���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي  ل���ل���ج���ه���ود 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ه���زاع 
م�����ش��ت�����ش��ار الأم�����ن ال��وط��ن��ي نائب 
النائب  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
النائب  العني  نادي  لرئي�س  الأول 
ال�����ش��رف يف  ه��ي��ئ��ة  ل��رئ��ي�����س  الأول 
امل�شتمرة  ومتابعته  الريا�شة  دعم 
اآل���ي���ات العمل  م���ن اج����ل حت��دي��ث 
وا�شتحداث  التطويرية  والرامج 
تخدم  متميزة  ومبادرات  م�شاريع 
انعك�س  ما  وه��و  الريا�شي  امليدان 
واجن���ازات مهمة  نتائج  يف حتقيق 
لنادي  ال���ري���ا����ش���ي���ة  امل�������ش���رية  يف 

العني.
مف�شل  �شرح  اىل  �شموه  وا�شتمع 
من �شعادة حممد مبارك املزروعي 
وكيل ديوان �شمو ويل عهد اأبوظبي 
نادي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العني لال�شتثمار و�شعادة خالد بن 
�شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  �شيبان 
ن����ادي ال��ع��ني ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وكرمي 
لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ناجي 
حول املراحل التي قطعها امل�شروع 
النوعية  واخلدمات  املرافق  واه��م 
اجلديد.  امل��ل��ع��ب  يت�شمنها  ال��ت��ي 
وي��ت��م��ي��ز ا����ش���ت���اد ه������زاع ب����ن زاي����د 
وبت�شميم  املظلل احلديث  ب�شقفه 

20 �شخ�شا  ل�  يت�شع ثمانية منها 
واثنني ل� 10 اأ�شخا�س.

وي��ع��ت��ر م�����ش��روع ا���ش��ت��اد ه���زاع بن 
زاي�����د ج�����زءا م���ن م�����ش��روع �شخم 
ب���ن���اوؤه ع��ل��ى ع����دة مراحل  ���ش��ي��ت��م 
�شكنية  ووح�����دات  ف��ن��دق��ا  لي�شمل 
وجتارية وترفيهية و�شالة مغطاة 
لالأطفال  خم�����ش�����ش��ة  وم��ن��ط��ق��ة 
ومتكامل  حديث  ريا�شي  وم��رك��ز 
مر   8300 م�شاحة  على  م��ق��ام 
لريا�شات  مب�������ش���ت���وي���ني  م����رب����ع 
وكرة  ال�شلة  ك��رة  ت�شمل  م��ت��ع��ددة 

اليد والكرة الطائرة.
ب��ن زايد  ا���ش��ت��اد ه���زاع  ك��م��ا يعتر 
ال��ع��ني حيث  اإ���ش��اف��ة ه��ام��ة ملدينة 
على  ال�شباب  ت�شجيع  اإىل  يهدف 
جمتمعي  مب����رك����ز  ال����ش���ت���م���ت���اع 
الريا�شية  وامل�������ش���ارك���ة  م��ت��ك��ام��ل 
ال��ف��ع��ال��ة وال��ع��ي�����س ب��اأ���ش��ل��وب حياة 
هاما  معلما  �شي�شبح  كما  �شحي 
دولة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
الإمارات العربية املتحدة و�شيكون 
املجتمعات  لتجمع  مهما  م��رك��زا 
والزوار من كافة الفئات العمرية 
ال���ت���ي مل يتم  اإم���ك���ان���ات���ه  ب��ف�����ش��ل 
ت�شميمها فقط ملحبي ريا�شة كرة 
القدم بل لكافة الأفراد والعائالت 
والأ���ش��دق��اء. وي��اأت��ي ه��ذا امل�شروع 
ال��ت��ج��ارب الح��راف��ي��ة يف  لري�شخ 

50 مقعدا خم�ش�شا لذوي  زاي��د 
وت�شم  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
9 ردهات  اأي�����ش��ا  ال��ع��ام��ة  امل��ن��اط��ق 
للمطاعم كما يحظى ال�شحفيون 
بع�شرة مقاعد وميكن اإ�شافة 50 
الإجمايل  ال��ع��دد  لي�شبح  مقعدا 
اأثناء  ل��الإع��الم��ي��ني  م��ق��ع��دا   60
ان��ع��ق��اد م��ب��اري��ات الحت���اد الدويل 

لكرة القدم فيفا.
وب���ف�������ش���ل ال���ت�������ش���م���ي���م ال���ف���ري���د 
متابعة  م��ن  امل�����ش��اه��دون  �شيتمكن 

م�شاحات  ب���ني  ���ش��م��م��ت  ال����ش���ت���اد 
خ�شراء حميطة باملبنى.

ال�شتاد  ت�����ش��م��ي��م  يف  روع�����ي  ك��م��ا 
اأي�شا ا�شتحداث م�شاحات مرنة يف 
ال�شراحات املخ�ش�شة للمق�شورة 
ا�شتخدامها  ومي��ك��ن  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ل��ل��م��وؤمت��رات وال���ن���دوات م��ن قبل 
النادي  الرعاة الر�شميني و�شركاء 
بهدف عر�س عالماتهم التجارية 
اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  وم���ن���ت���ج���ات���ه���م 
لل�شركات  كبائن   10 تخ�شي�س 

واج����ه����ت����ه الأم�����ام�����ي�����ة ال���ف���ري���دة 
�شجرة  ���ش��اق  �شكل  م��ن  امل�شتوحاة 
البالد  ب���راث  امل��رت��ب��ط��ة  النخيل 
وهند�شيا  تقنيا  ط����ورا  وال��ل��ذي��ن 
الهواء  ان�����ش��ي��اب��ي��ة ح��رك��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ج��ان��ب  اإىل 
ال�شوئية الديناميكية املتطورة يف 
لوحات ال�شعف الطوبية بالواجهة 
اأن��ي��ق��ا ومتميزا  امل��ب��ن��ى  ل��ك��ي ي��ب��دو 
النهار  خ�����الل  الأب����ي���������س  ب���ل���ون���ه 
ومتعدد الأل��وان ليال حيث ميكن 
ورمز  البنف�شجي  اللون  ا�شتخدام 
نادي العني الريا�شي اأو اأية األوان 

اأخرى يف الفعاليات املختلفة.
كما روعي يف ت�شميم ال�شتاد عدة 
م��وا���ش��ف��ات ف��ري��دة غ��ري م�شبوقة 
وفقا  م�شممة  ع�شرية  واإمكانات 
مل��ق��اي��ي�����س وم���وا����ش���ف���ات الحت�����اد 
ال��������دويل ل���ك���رة ال����ق����دم ف��ي��ف��ا ما 
����ش���ي���وؤه���ل���ه جل������ذب ال����ع����دي����د من 
والرفيهية  الريا�شية  الفعاليات 

الإقليمية والعاملية.
مقعد  األ�����ف   25 امل��ل��ع��ب  وي�����ش��م 
رئي�شية  مق�شورة  تخ�شي�س  م��ع 
وهي  م��ق��ع��د  اآلف  ل��ث��الث��ة  تت�شع 
ال��ع��امل فيما  اأع��ل��ى الن�شب يف  م��ن 
األ��ف مقعدا يف مناطق   22 يتوزع 
درجات  العامة على ثالث  املقاعد 
بن  ه��زاع  ا�شتاد  ملعب  ي�شمل  كما 

امل��ب��اري��ات م��ن ك��ل ال���زواي���ا بكافة 
باإثارتها  وال���ش��ت��م��ت��اع  امل�����ش��ت��وي��ات 
امل���وا����ش���ف���ات  ي�����راع�����ي  يف م���ل���ع���ب 
�شارك  والأم���ان  لل�شالمة  العاملية 
املتخ�ش�س  امل�شت�شار  و�شعها  يف 
مالعب  يف  والأم�������ان  ب��ال�����ش��الم��ة 
ال�شهرية  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ومي��ب��ل��ي 
اإىل  ال��و���ش��ول  �شهولة  ج��ان��ب  اإىل 
عر  املبنى  واإىل  ال�شتاد  م��داخ��ل 
م���داخ���ل م��دي��ن��ة ال���ع���ني واإي���ق���اف 
خارج  �شيارات  مبواقف  �شياراتهم 

••  العني-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال���ف���ري���ق  ق����ام 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
تفقدية  بجولة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
مل�شروع ا�شتاد نادي العني اجلديد  

الذي يجري العمل به حاليا.
تنفيذ  مراحل  على  �شموه  واطلع 
اإدارة  جمل�س  اأق��ره  ال��ذي  امل�شروع 
نادي العني وبداأت اأعمال التنفيذ 
وذلك   2012 ي��ون��ي��و  ���ش��ه��ر  ف��ي��ه 
من منطلق خطة النادي لتطوير 
البنية  وحتديث  الريا�شي  املجال 
ت��دع��م وت�شاهم يف  ال��ت��ي  وامل��راف��ق 
والريا�شيني  بالريا�شة  الرت��ق��اء 
اىل الأف�شل حيث �شي�شبح امللعب 
للفريق  الأ�شا�شي  امللعب  اجلديد 
جميع  يف  ال���ع���ني  ل����ن����ادي  الأول 

مبارياته.
ال�شيخ  �شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  وتفقد 
ن��ه��ي��ان �شري  اآل  ب���ن زاي����د  حم��م��د 
امل��ل��ع��ب اجل���دي���د واهم  ال��ع��م��ل يف 
التي  الإن�����������ش�����اء  ق����ي����د  امل������راف������ق 
يت�شمنها احدث اإ�شتاد كرة قدم يف 
دولة الإمارات على اأن تنتهي كافة 
اأكتوبر  �شهر  يف  الإن�شاءات  اأعمال 
يف  الر�شمي  الفتتاح  ويتم  املقبل 

�شهر دي�شمر من العام اجلاري.
ابوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأك������د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح���ر����س 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
دعم  ع���ل���ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
وامل�شاريع  والأن�����ش��ط��ة  امل����ب����ادرات 
التنمية  يف  مهم  كجزء  الريا�شية 
ال�شاملة لدولة الإم��ارات وذلك ملا 
ميكن ان تقدمه الريا�شة يف اإبراز 
واملتطورة  احل�����ش��اري��ة  اجل���وان���ب 
الإقليمية  امل���ح���اف���ل  يف  ل���ل���دول���ة 
وال��دول��ي��ة وه��و م��ا حتقق فعال يف 

كثري من املنا�شبات.
املرافق  اإن�����ش��اء  ان  �شموه  واأو���ش��ح 
تطوير  يف  ي�����ش��ه��م  ل  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الأل���ع���اب ال��ري��ا���ش��ي��ة ف��ق��ط ب��ل له 
اأبعاد وجوانب ايجابية يف الن�شاط 
وال�شياحي  وال��ث��ق��ايف  الج��ت��م��اع��ي 

وال�شحي.
وقد اأطلق �شمو ويل عهد ابوظبي 



الأمري ت�شارلز يغلق متجره 
قرر ويل العهد الريطاين، الأمري ت�شارلز، اغالق متجره لبيع اخل�شار 

والفاكهة الع�شوية ب�شبب تراجع الأرباح وارتفاع تكاليف الإنتاج.
كان  ت�شارلز  الأم��ري  اإن  ام�س  �شي  بي  بي  الريطانية  الإذاع���ة  وق��ال هيئة 
افتتح املتجر عام 2005 لبيع انتاج مزرعة ق�شره الريفي هايغروف يف بلدة 
تيتبوري مبقاطعة غلو�شر�شاير من اخل�شار والفاكهة اإىل جانب اللحم 

من مزرعته لربية الأبقار.
ببيع اخل�شار والفاكهة املنتجة ع�شوياً  اأن املتجر ا�شبح معروفاً  وا�شافت 
ال�شتهالكية  امل���واد  خم���ازن  ع���ادة  بيعها  ترف�س  وال��ت��ي  ال�شكل  والغريبة 

الكرى.
اأن  بعد  املتجر  اغ��الق  ع��ام��اً،   64 العمر  البالغ من  ت�شارلز،  الأم��ري  وق��رر 

اعرف باأن مل يعد جمدياً من الناحية املالية.
الغ��الق كان  ق��رار  اإن  �شبكة النرنت  بيان مبوقعه على  املتجر يف  وق��ال 
دعمهم  على  زبائننا  و�شكر  �شي�شببه  ازع��اج  اأي  عن  نعتذر  اأن  ون��ود  �شعباً، 

طوال ال�شنوات املا�شية .

الإن�شان �شّبب انقرا�ص )امل�شتودون(
انقرا�س  رئي�شاً يف  اأدى دوراً  اأن الن�شان قد يكون  اأمريكيون  ذكر باحثون 
حيوان امل�شتودون ال�شبيه بالفيل بعد الع�شر اجلليدي، من خالل ا�شطياد 
الذكور امل�شيطرة، ما اأدى اإىل اندلع حرب بني ذكور الف�شيلة لال�شتيالء 

على مكان الذكور النافقة.
وقال عامل احلفريات يف جامعة مي�شيغان، دانيال في�شر، اإن ا�شطياد اأكر 
اأجل  من  تتناحر  ال�شغرية  ال��ذك��ور  جعل  حلمها  لتناول  امل�شتودون  ذك��ور 
الذكور  ب��ني  عنيفة  ع��الق��ات  ن�شوء  اإىل  اأدى  كما  مكانها،  على  ال�شتيالء 
ر يف جمتمعها امل�شامل، ما اأدى، يف نهاية املطاف، اإىل  والإن��اث، قد يكون اأثرّ

انقرا�شها.
وا�شار في�شر اإىل عثور الباحثني على اأحافري تعود اإىل اإناث هذه الف�شيلة، 

لحظوا فيها وجود جروح عميقة يف نابها، وك�شور بليغة يف عظامها.
واأ�شاف اأن الب�شر كانوا اأكر عامل يف انقرا�س امل�شتودون.

جراء  ب�شدة  تراجعت  احليوانات  لهذه  الجتماعية  املركبات  اأن  اإىل  واأ�شار 
خ�شارة الذكور الرا�شدين، واأعتقد اأنها ت�شكل جزءاً من عملية النقرا�س .

و�شبرّه نتائج قتل ذكر امل�شتودون امل�شيطر بقتل ذكر الفيلة املعا�شرة امل�شيطر، 
الأكر  الفيل  مراقبة  هي  الفيلة  ملجتمع  الطبيعية  الركيبة  اأن  مو�شحاً 
�شناً للفيلة ال�شغار ، غري اأنه اأ�شار اإىل اأنه عند اختفاء الفيلة الأكر �شناً، 

تعم الفو�شى يف جمتمعها .
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مادونا تبيع لوحة لتعليم الفتيات
بيعت لوحة للفنان فرناند ليجري 
مقابل  م���ادون���ا،  النجمة  م��ت��ه��ا  ق��درّ
م���زاد  دار  يف  دولر  م��ل��ي��ون   7.2
ريعها  ي��ع��ود  اأن  على  ن��ي��وي��ورك  يف 
يف  للفتيات  م��دار���س  ب��ن��اء  ل�شالح 

باك�شتان واأفغان�شتان.
اأن  )����ش���وذب���ي(  م����زاد  دار  واأع��ل��ن��ت 
الطاولة  ح��ول  ن�شاء  ث��الث  لوحة 
العام  اإىل  ت���ع���ود  ال���ت���ي  احل����م����راء 
مليون   7.2 م��ق��اب��ل  بيعت   1921
اأن تف�شح عن ا�شم  دولر من دون 
ت�شري  التوقعات  وك��ان��ت  ال�����ش��اري. 
بني  م��ا  �شتحقق  ال��ل��وح��ة  اأن  اإىل 
كافة  وت��ع��ود  دولر  م��الي��ني  و7   5
الأرباح اإىل موؤ�ش�شة راي اأوف ليت 
يف  الفتيات  تعليم  م�شاريع  لدعم 
اأفغان�شتان وباك�شتان ودول اأخرى.

وكانت مادونا قالت يف بيان ال�شهر 
عاملاً  اأتقبرّل  اأن  ميكنني  ل  املا�شي 
الفتيات  اأو  الن�شاء  فيه  �س  تتعررّ
ال��ن��ار والقتل  ل��الإ���ش��اب��ة واإط����الق 
اأو  امل���در����ش���ة  اإىل  ال���ذه���اب  د  مل���ج���ررّ
للتعلرّم يف مدار�س للفتيات وتابعت 
اأريد اأن ا�شتبدل اأمراً ثميناً باأمر ل 

يقدر بثمن .

كفيف يتفوق على زمالئه املب�شرين
تغلب مزارع كفيف على كل ال�شعاب ليقيم مزرعة مزدهرة 
على ثالثة اأفدنة من املحا�شيل املزروعة جيدا، يف �شاحية 
امينتي نورث مبدينة مريو يف كينيا بح�شب ما نقلت اخبارنا 
اليوم . ويقوم املزارع جوزفات كيماتي ليمبيتو، فاقد الب�شر 
كليا، بزراعة اأنواع كثرية من الفاكهة واخل�شر يف مزرعته 
املزارعني  لزمالئه  اإلهام  مو�شع  جعله  مما  جياكي  بقرية 
املب�شرين، ومر�شدا لهم يف جمال الزراعة. ويزرع ليمبيتو، 
الطماطم، ف�شال عن  منها  املحا�شيل  اأنواعا خمتلفة من 
اآخر ل�شجار  تخ�شي�س جزء من مزرعته للبطيخ ، وق�شم 
كما  اليو�شفي،  وفاكهة  املزهرة  الرتقال  اأ�شجار  ثم   ، امل��وز 
ذكرت �شحيفة ذا �شتار الكينية هذا ال�شبوع. ولكي تزدهر 
امل���ذاق ،  ك��ل ه��ذه املحا�شيل وت��ط��رح فاكهة ك��ث��رية وح��ل��وة 
من   ، اجلوفية  باملياه  ريها  يف  ليمبيتو  املثابر  امل���زارع  فكر 
 72 بعمق  زوجته،  بنف�شه ومب�شاعدة  بئر حفرها خ�شي�شا 
قدما ، وكان قبل ذلك ي�شتخدم املياه امل�شحوبة من النهر. 
وم�شخة  كهربائي  مولد  با�شتخدام  ال��زوج��ان  يقوم  والن 
�شهاريج  يف  و�شعها  ث��م  البئر  م��ن  امل��ي��اه  على  باحل�شول 

للتخزين ل�شتخدامها حني احلاجة.

طفل ي�شرب 20 ليرتًا من املاء يوميًا
يعاين طفل بريطاين يف الرابعة من العمر من اأعرا�س 
ن�����ادرة جت��ع��ل��ه يف ح��ال��ة ع��ط�����س م�����ش��ت��م��رة وي�����ش��رب 20 
ل��ي��راً م��ن امل���اء ك��ل ي���وم. وق��ال��ت �شحيفة دي��ل��ي مريور 
متكن  حتى  �شنوات  اأرب��ع  انتظر  ويب�شر،  دومينيك  اإن، 
الأطباء من ت�شخي�س حالته واأنه ُيعاين من اأعرا�س ما 
والذي  املن�شاأ(،  الكلوي  الكاذب  ال�شكري  )مر�س  ي�شمى 
ُي�شيب واحداً فقط من بني كل 25 األف �شخ�س يف اململكة 
الطفل  النادر جعل  الكلوي  املر�س  اأن  وا�شافت  املتحدة. 
ليراً   20 وي�شرب  امل��اء  ا�شتهالك  يف  ي�شرف  دومينيك 
واأجره  امل�شتعر،  لإرواء عط�شه  يوم  الأق��ل كل  منه على 
على اتباع نظام غذائي قليل امللح، و�شبب معاناته كطفل 
ر�شيع من احلمى غري املررة والتقيوؤ وال�شداع. وا�شارت 
بن�شبة  تعمل  الي�شرى  دومينيك  كلية  اأن  اإىل  ال�شحيفة 
% فقط مما جعله يراجع الأطباء كل �شتة اأ�شابيع،   10
وك��ان اج��رى عدة عمليات جراحية من قبل وقد يحتاج 

اإىل عملية زرع كلية جديدة عندما يكر.

 دميي لوفاتو �شقراء من جديد 
اأع��ادت النجمة الأمريكية، دميي لوفاتو، لون �شعرها اىل 
الأ�شقر، بعد فرة اعتاد خاللها اجلميع على روؤيته باللون 
الأ�شود والطويل. واأفاد موقع بيبول الأمريكي، ان لوفاتو 
مميزة،  باإطاللة  وا�شنطن  يف  لها  تكرميياً  حفاًل  ح�شرت 
فارتدت مالب�س اأنيقة بي�شاء وك�شفت عن ت�شريحة جديدة 
غالباً  انه  واأو�شح  الأ�شقر.  باللون  �شبغته  ال��ذي  ل�شعرها 
�شرحته  لكنها  املن�شدل،  املتموج  ب�شعرها  لوفاتو  تعرف  ما 
اإىل ان  هذه املرة بطريقة خمتلفة ولونته بالأ�شقر. ي�شار 
منذ  ان��ه  اإل  بالأ�شقر،  م��رة  �شعرها  و�شبغت  �شبق  لوفاتو 

فرة اعتمدت اللون الأ�شود.

دماغ املراأة ي�شتجيب لبكاء الطفل 
ذكرت درا�شة يابانية واإيطالية م�شركة اأن دماغ املراأة مرمج للرد على بكاء الطفل، وذلك بعد اأن قام الباحثون 
وقام  العلمية،  ريبورت  ن��ورو  بدورية  النتائج  ون�شرت  والن�شاء.  الرجال  من  ملجموعة  الدماغي  الن�شاط  بفح�س 
البحثي  الفريق  واأج��رى  باإيطاليا.  ترينتو  وجامعة  باليابان،  الدماغ  لعلوم  رايكن  معهد  من  م�شرك  فريق  بها 
ت�شويرا مقطعيا دماغيا ملجموعة من الن�شاء والرجال الرا�شدين، بهدف درا�شة اآثار بكاء الطفل جراء جوعه على 
البحثون  املقطعي فح�س  الت�شوير  اليقظة. ومن خالل  اأثناء  ا�شراحة دماغهم  الدماغي خالل فرة  ن�شاطهم 
ن�شاط الق�شرة الب�شرية واجلزء الأمامي من الف�س اجلبهي من الدماغ، امل�شوؤولني عن تدفق الأفكار. ووجدوا اأن 
الرجال والن�شاء، �شواء كان لديهم اأولد اأو ل، تفاعلوا ب�شكل خمتلف مع بكاء الطفل، فبينما بقيت الق�شرة الب�شرية 
وكذلك اجلزء الأمامي من الف�س اجلبهي نا�شطني لدى الرجال بعد التعر�س لبكاء الطفل، تراجع ن�شاطهما لدى 
الن�شاء. واأرجع الباحثون هذا الراجع اإىل اأن دماغ املراأة ي�شتجيب لطلب الر�شيع بتناول الطعام، من خالل اإيقافه 
لدفق الأفكار بعد تعر�شه لبكاء الطفل، مما يتيح له الركيز على متطلباته وال�شتجابة لها، يف حني اأن الن�شاط 
الدماغي لدى الرجل مل يتغري حتى بعد �شماعه بكاء الطفل. وقالت الباحثة امل�شاركة بالدرا�شة جيانلوكا اإ�شبوزيتو 

ات الفعل بني الن�شاء والرجال. اإن هذا ل يعني اأن الآباء اأ�شواأ من الأمهات، بل ي�شري بكل ب�شاطة اإىل اختالف ردرّ
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تالميذ يرتدون حفاظات
ك�شفت درا�شة جديدة ام�س اأن عدداً متزايداً من اأطفال املدار�س 
انكلرا،  ���ش��رق  بجنوب  ال��واق��ع��ة  كنت  مقاطعة  يف  الب��ت��دائ��ي��ة 
يداومون بحفاظاتهم. ووجدت الدرا�شة، التي اجرتها ال�شلطات 
ال�شحية يف مقاطعة كنت و�شملت 18 مدر�شة ابتدائية ون�شرتها 
هيئة الإذاعة الريطانية )بي بي �شي(، اأن 24 طفاًل ل يعرفون 
يف  احلفاظات  يرتدون  زال��وا  وما  املياه  دورات  ا�شتخدام  كيفية 

املدر�شة.
اأنف�شهم يف  اراح��ة  اإىل  الأطفال يعمدون  الكثري من  اإن  وقالت 
املعلمني  جعل  مما  مثاناتهم،  بامتالء  ال�شعور  عند  ال�شفوف 
التعامل مع  ال��وق��ت يف  امل��زي��د م��ن  اأن��ه��م يق�شون  ي�شتكون م��ن 
الأطفال الذين يواجهون مثل هذه احلالت. وا�شافت الدرا�شة 
اأن ال�شلطات ال�شحية يف مقاطعة كنت اطلقت برناجماً ملعاجلة 
و�شيتم  دي���ل،  و  دوف���ر  مدينتي  يف  جتريبه  ب���داأت  امل�شكلة  ه��ذه 
مبوجبه ار�شال ممر�شات وزائ��رات �شحيات اإىل دور احل�شانة 
ذهابهم  قبل  م�شاعدة  اإىل  يحتاجون  الذين  الأطفال  لتحديد 
اإىل املدار�س البتدائية. ون�شبت )بي بي �شي( اإىل متحدث با�شم 
ال�شلطات ال�شحية يف كنت قوله تلقينا العديد من الت�شالت 
الذين  الأطفال  عدد  بتزايد  لبالغنا  البتدائية  املدار�س  من 
الذين  والأطفال  ال��دوام،  اأثناء  ارت��داء احلفا�شات  ا�شتمروا يف 

يبللون اأنف�شهم ول يقيمون النظافة خالل النهار .
وا�شاف املتحدث اأن املعلمني املعنيني ا�شتكوا اأي�شاً من اأن الوقت 
اأنف�شهم  يبللون  الذين  الأطفال  م�شاعدة  على  يق�شونه  الذي 

اأطول بكثري من الوقت الذين يق�شونه على تعليمهم .

انتظار الأمل يوؤمل 
قال علماء اأملان اإن اخلوف من التعر�س ملخاطر �شحية ب�شبب 
لالإ�شابة  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كهرومغناطي�شية  ملوجات  التعر�س 

باآلم لدى اأ�شخا�س دون وجود �شبب فعلي.
عينة  �شملت  درا�شة  الأملانية  ماينز  بجامعة  الباحثون  واأج��رى 
من 147 �شخ�شا، و�شع لكل واحد منهم م�شتقبل هوائي عند 
اأن  لإ�شارة ل�شلكية ومع  �شيتعر�شون  اإنهم  لهم  ثم قيل  راأ�شه، 
اأي  البحثي كانت وهمية،  الفريق  ا�شتعملها  التي  الإ�شارة  هذه 
مثل  ب��اأع��را���س  ت�شببت  فاإنها  الإ�شعاعية،  امل��وج��ات  م��ن  خالية 
القلق وال�شيق وقلة الركيز وتنميل الأ�شابع والذراع وال�شاق 

والأقدام لدى %54 من اأفراد التجربة.
تن�شيط  اإىل  ع��ائ��دا  ي��ك��ون  ق��د  الأم���ر  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���ش��ار 
وا�شتثارة املنطقة الدماغية امل�شوؤولة عن التعامل مع الأمل، مما 
ماينز  بجامعة  النف�س  علم  اأ�شتاذ  وق��ال  الأع��را���س.  لهذه  اأدى 
مي�شائيل فيتهوف اإن هناك الكثري من الدلئل على اأن جمرد 
ال�شعور بالأمل، مو�شحا  التعر�س ل�شرر ما يت�شبب يف  انتظار 
اأنه يف املقابل اإذا اعتقد املري�س اأن اآلمه قد تراجعت فهذا رمبا 
يجعله ل ي�شعر بهذه الآلم، وهو ما يحدث عند اإعطاء املر�شى 
اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  وت�شري  ل���الأمل.  م�شاد  اأن���ه  على  وهميا  دواء 
جمرد �شماع تقارير عن اأي خماطر حمتملة ل�شيء ما قد توؤثر 
على �شحة قارئي التقارير اإذا تعاملوا مع هذا ال�شيء. واأو�شح 
يوؤثر على  بعينها  افرا�س وجود خماطر �شحية  اأن  فيتهوف 

ال�شخ�س على املدى البعيد ولي�س فقط على املدى الق�شري.
النجمة مرياندا كري خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم )غات�شبي العظيم( يف مدينة نيويورك )رويرز(

رايت�شل تنتظر طفلها الأول 
رايت�شل  الأمريكية،  املمثلة  تنتظر 
من  الأول  طفلها  ولدة  ك���وك،  يل 
وقال  غيلي�س  دانيال  املمثل  زوجها 
ال����زوج����ان مل��وق��ع ي���و اإ�����س وي��ك��ل��ي ، 
الأول  ب��ط��ف��ل��ه��م��ا  ح���ام���ل  ك����وك  ان 
العمر  م��ن  البالغة  املمثلة  وذك���رت 
33 �شنة، اأنها حتاول اإخفاء بطنها 
ال������ذي ي��ن��ت��ف��خ ب�������ش���رع���ة ك���ب���رية.. 
الأ�شواء  ي��ح��ب  ال��ط��ف��ل  ه���ذا  ل��ك��ن 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، وم���ن ال��وا���ش��ح اننا 
ي�شار   . مم��ث��ل��ة  اأو  مم��ث��ل  ب��ان��ت��ظ��ار 
متزوجان  وغيلي�س  ك���وك  ان  اإىل 
�شيكون  وه���ذا   ،2004 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
جهته،  وم���ن  ل��ه��م��ا  الأول  ال��ط��ف��ل 
اإن  الكثريون  ي�شاألني  غيلي�س  قال 
كنت اأريد فتاة اأو �شبياً.. واحلقيقة 
اأنتظر بفارغ  ان ل فارق لدي، واأن��ا 
ال�شر روؤية الطفل . يذكر ان كوك 
تعود اإىل مو�شم جديد من م�شل�شل  
جت�شد  ال��������ذي   Perception
اخلا�شة  ال��ع��م��ي��ل��ة  �شخ�شية  ف��ي��ه 
ي�شتعد  ف���ي���م���ا  م����وري����ت����ي،  ك����اي����ت 
 Broken فيلم  لعر�س  ال��زوج��ان 

Kingdom يف 15 مايو.

رحيل مارغريت 
�شيمب�شون احلقيقية 
خ�شرت عائلة �شيمب�شونز فرداً من 
اأر���س الواقع،  اأفرادها، واإمن��ا على 
وه����ي م���ارغ���ري���ت وي���غ���وم ، وال����دة 
ا�شم  اأط��ل��ق  ال��ت��ي  امل�شل�شل  مبتكر 
الرئي�شية  ال�شخ�شيات  على  اأم���ه 

فيه مارغ �شيمب�شون .
من  ان  زي  اإم  ت���ي  م���وق���ع  واأف�������اد 
وال�����دة  وف������اة  اإع�������الن  اإىل  ي��ن��ظ��ر 
مات   ، �شيمب�شونز  م�شل�شل  مبتكر 
على  اأط��ل��ق  ب��اأن��ه  يفاجاأ  غرونينغ، 
عائلته  اأف����راد  اأ���ش��م��اء  �شخ�شياته 
توفيت  التي  وال��دت��ه  ا�شم  وبينهم 
���ش��ن��ة واأو������ش�����ح ان   94 ع����ن ع���م���ر 
اأ�شماء بع�س اأفراد عائلة غرونينغ 
ه��ي ه��وم��ر ، و ل��ي��زا ، و م��اغ��ي ، و 
باتي ، وهي كلها اأ�شماء �شخ�شيات 
يف امل�شل�شل ال�شهري وتوفيت والدة 

غرونينغ ب�شالم خالل نومها.

ان تكوينا من  وب��رازي��ل��ي��ون  ي��اب��ان��ي��ون  ب��اح��ث��ون  ق���ال 
�شاحل  اجلرانيت ع��روا عليه على عمق كبري قبالة 
ال��رازي��ل رمب��ا يكون ج��زءا م��ن ق��ارة كانت موجودة 
واأوروب��ا وغريها  وافريقيا  المريكتني  انف�شال  قبل 

من امل�شاحات الكبرية من الياب�شة.
م�شركة  برازيلية  يابانية  بحرية  بعثة  اأول  ب���داأت 
تاون  كيب  يف  يوكو�شوكا  ال�شفينة  منت  على  مهمتها 
بجنوب افريقيا بينما كان الباحثون يدر�شون طبيعة 
غري  البحرية  املنطقة  يف  الح��ي��اء  وطبيعة  الر����س 

املعروفة كثريا بجنوب املحيط الطل�شي.
بالغوا�شة  يوما   23 ا�شتمرت  التي  البعثة  وا�شتعانت 
للمراقبة  املحيط  ق��اع  اىل  للغو�س   6500 �شينكاي 

واأخذ العينات.
ورمبا كان اأكر الكت�شافات اثارة لالهتمام بالن�شبة 
للفريق هو تكوين من اجلرانيت فيما ي�شمى مبرتفع 
ريو جراندي وهو مرتفع يف قاع املحيط على بعد نحو 
1500 كيلومر اىل اجلنوب ال�شرقي من مدينة ريو 

دي جانريو الرازيلية.

ك��ي��ت��ازات��و م���ن الوكالة  ال��دك��ت�����������ور ه��ريو���ش��ي  وق����ال 
والر�شية  البحرية  والتكنولوجيا  للعلوم  اليابانية 
مرتفع  اىل  و���ش��ل��وا  عندما  ان��ه  ل��روي��رز  جام�شتك 
ريو جراندي تاأكدوا من �شحة ال�شكوك التي طرحها 
ف��ري��ق ب���رازي���ل���ي ع���ن اح��ت��م��ال وج����ود ت��ك��وي��ن��ات من 
اجلرانيت وم��واد اأخ��رى يف قاع املحيط ل تت�شكل ال 

على الياب�شة.
وقد  ال��ق��ارات  مكونات  من  اجلرانيت  كيتازاتو  وق��ال 
مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ك��وي��ن اجل��ران��ي��ت��ي يف بيئة 
بحرية عميقة. عادة ما يوجد يف البحار �شخور من 
ولي�س  الركاين  ال�شخر  من  الن������وع  هذا  البازلت.. 
اأن يوجد اجلرانيت يف منطقة بحرية  من الطبيعي 

عميقة.
ورغ����م اأن ال��ف��ري��ق مل ي��ت��م��ك��ن م���ن اأخ����ذ ع��ي��ن��ة من 
اجل��ران��ي��ت ل��ك��ن��ه ت���اأك���د ب��ال��ع��ني امل���ج���ردة م���ن وجود 
اجلرانيت ومعادن مثل احلديد واملنجنيز والكوبالت 
يف ه���ذا امل��رت��ف��ع وه���ي ك��ل��ه��ا م����واد ت��خ��ت��ل��ف ع���ن تلك 

املوجودة يف املنطقة املحيطة من قاع املحيط.

علماء يكت�شفون القارة املفقودة

زواج جاين ليفي 
ال�شري م�شريه.. الطالق 

ان م�شري هذا  تبني  لكن  �شنتني،  ط��وال  زواجها  اإخفاء  ليفي، يف  الأمريكية، جاين  املمثلة  جنحت 
الزواج ال�شري هو الطالق.

واأفاد موقع )بيبول( الأمريكي، ان اأحداً مل يعرف بزواج ليفي )23 �شنة( ب� جامي فرايتا�س، طوال 
�شنتني، لكن اأوراق املحكمة ت�شري اإىل انها طلبت الطالق.

وذكر ان وثائق حمكمة لو�س اأجنل�س ت�شري اإىل ان الإثنني بالكاد اأم�شيا وقتاً معاً، وقد تزوجا يف 
اآذار مار�س 2011 لكنهما انف�شال بعد 7 اأ�شهر فقط اأي يف ت�شرين الأول-اأكتوبر 2011.

وقالت املمثلة يف طلب الطالق، اإن م�شاكل ل ميكن حلها هي ال�شبب وراء ال�شعي لالإنف�شال.
ي�شار اإىل ان ليفي ا�شتهرت باأدوارها يف )�شابورغاتوري( و)�شاميل�س( وغريها.


