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العني يواجه الوحدة يف ديربي 
مثري على ملعب اآل نهيان 

عربي ودويل

اختتام فعاليات مهرجان الإمارات 
الأول للمواهب املو�سيقية 

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

رو�سيا تفكر يف ن�رش قوات 
على احلدود مع اأفغان�ستان 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد يهنئون نواز �شريف 

•• ا�سالم اباد-وام:

باك�ستان  يف  الدولة  �سفري  النعيمي  البا�سه  عبداهلل  عي�سى  �سعادة  نقل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  حتيات وتهاين �ساحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و  اهلل  حفظه 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق اأول 
القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  �سمو 
االعلى للقوات امل�سلحة اىل رئي�س حزب الرابطة اال�سالمية الباك�ستانية 
ومتنياتهم  الربملانية  باالنتخابات  ح��زب��ه  ف��وز  مبنا�سبة  �سريف  ن���واز 

لباك�ستان و�سعبها بدوام التقدم واالزدهار. 
جاء ذلك اأثناء ا�ستقبال �سريف لل�سفري النعيمي مبقر اقامته يف الهور 
وبح�سور القيادي باحلزب وع�سو جمل�س االعيان ا�سحاق دار وعدد من 
الدولة  لقيادة  �سكره وتقديره  �سريف عن  امل�سوؤولني يف احل��زب. وعرب 
العالقات  بتعزيز  الر�سيدة  وقيادتها  االم��ارات  اهتمام  وثمن  الر�سيدة 

الثنائية ووقوفها دائما بجانب ال�سعب الباك�ستاين. )التفا�سيل �س2(

ال�شرطة البحرينية تت�شدى لأعمال 
اإرهاب وتخريب مبنطقة الدراز 

•• املنامة-وام: 

قوات  اأن  البحريني  ال��ع��ام  االأم���ن  رئي�س  احل�سن  ط���ارق  ال��ل��واء  ���س��رح 
حفظ النظام ت�سدت يف ال�ساعات االأوىل من فجر ام�س الأعمال اإرهاب 
وتخريب يف منطقة الدراز ..واأثناء تاأمني املنطقة تعر�ست القوات التي 
اإط��الق نار من �سالح حملي  اإرهابي متثل يف  كانت على الواجب لعمل 
اإىل  نقلهما  مت  ال�سرطة  اأف���راد  م��ن  اث��ن��ني  اإ���س��اب��ة  اإىل  اأدى  م��ا  ال�سنع 
امل�ست�سفى ومازال اأحدهما يتلقى العالج. وقال احل�سن ان البحث مازال 

جاريا للو�سول اإىل املتورطني يف هذا العمل االإرهابي.

   

القب�س على مواطن تون�شي 
يدعي اأّنه املهدي املنتظر..!

•• الفجر - تون�س

حمافظة  يف  االأم��ن��ي��ة  امل�سالح  اأن  تون�سّية  اإخ��ب��ارّي��ة  م��واق��ع  اأوردت 
اجلهة  اأ�سيل  �سخ�س  مع  بالتحقيق  قامت  البالد(  تطاوين)جنوب 

يدعي اأنه االإمام املهدي املنتظر. 
لها  اختار  املدينة  �سوارع  بن�سر مل�سقات يف  قام  ال�سخ�س  وكان هذا 
عنوان اإنذار اإىل االأن�س و اجلن. وجاء يف هذا االإنذار اأن اهلل اأذن له 

كاإمام مهدي لُيعلم النا�س اأّن امل�سجد احلرام يف مدينة تطاوين.
وقام يف هذا ال�سياق بر�سم حدود املكان الذي يوجد فيه امل�سجد طالبا 
من االأهايل الذين يقطنون داخل هذه احلدود اإخالء هذه امل�ساحة 
ال�سمالية ملدينة تطاوين  املنطقة  راأيه على كامل  التي متتد ح�سب 
منا�سك  و  احل���رام  امل�سجد  اأر����س  تهيئة  تعبريه  وف��ق  يت�سّنى  لكي   ،
امل�سلمني قبل اأن ُيوؤذن للنا�س للحج االأكرب يف االأ�سهر احلرم االأربعة 
ح�سب ما جاء يف الوثيقة التي قام بتعليقها يف اأغلب �سوارع تطاوين 

و حملت اإم�ساءه كالتايل االإمام املهدي املنتظر.
الداخلية مل تتخذ قرارها النهائي بعد:

تون�س حتب�س اأنفا�شها ع�شّية 
موؤمتر اأن�شار ال�شريعة..!

•• الفجر – تون�س - خا�س
القدم  ك���رة  م��الع��ب  اإىل  االأح����د  غ���دا  التون�سيني  اأن��ظ��ار  ت��ّت��ج��ه  ل��ن 
ملتابعة اأطوار مباريات الّدوري التون�سي، واإّنا �ستتجه �سوب مدينة 
نافع  بن  عقبة  الفاحت  جامع  وحا�سنة  االغالبة  عا�سمة  ال��ق��ريوان، 
قرار  بعد  حامية  مواجهة  رح��ى  ت��دور  اأن  ُيحتمل  حيث  موؤ�ّس�سها، 
اأن�سار ال�سريعة عقد موؤمترهم دون ترخي�س م�سبق، وهو ما ترف�سه 

ال�سلطات التون�سية. )التفا�سيل �س9(

عنا�سر من اجلي�س احلر يتوجهون اىل مواقع املواجهات يف دير الزور )ا ف ب(

الأمم املتحدة ورو�سيا تدعوان لت�سريع موؤمتر �سوريا

ق�شف متوا�شل واأدلة تعذيب موثقة يف معتقالت الأ�شد

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

امل�سريات  ام�س  اال�سرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  قمعت 
ال�سفة  يف  مناطق  ع��دة  يف  انطلقت  ال��ت��ي  ال�سلمية 
ع�سرات  اإ����س���اب���ة  اإىل  اأدى  م����ا  امل��ح��ت��ل��ة  ال���غ���رب���ي���ة 
باالختناق  االأج���ان���ب  وامل��ت�����س��ام��ن��ني  الفل�سطينيني 

ال�سديد اإثر ا�ستن�ساقهم غازا م�سيال للدموع.
،رئي�س حزب  االقت�ساد  يف غ�سون ذلك طالب وزير 
بينيت،  نفتايل  املتطرف،  اليميني  اليهودي  البيت 
جلنوده  التعليمات  بتخفيف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
وامل�ستوطنني ب�ساأن اإطالق النار على الفل�سطينيني، 
وذلك بعد ن�سر اإفادات جنود ادعوا باأن اأيديهم مكبلة 
باجتاههم  احلجارة  يلقون  فل�سطينيني  مواجهة  يف 

خالل مواجهات بال�سفة الغربية.
اإن  قوله  بينيت  عن  ام�س  معاريف  �سحيفة  ونقلت 
اإطالق  اأن��ظ��م��ة  بتغيري  م��ل��زم  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س 
االإ�سرائيلي  اجلي�س  مقاتلي  متكني  اأج��ل  من  النار 

وامل��واط��ن��ني م��ن ال��دف��اع ع��ن اأنف�سهم وه��ن��اك 400 
األف اإ�سرائيلي يعي�سون يف ال�سامرة ويهودا اأي ال�سفة 
�سكان  مثل  باالأمن  التمتع  ي�ستحقون  وهم  الغربية 

نتانيا وتل اأبيب وحيفا.
االأ�سا�سية  اإ�سرائيل  اأن مهمة حكومة  بينيت  واأ�ساف 
ون��ح��ن مل ننجح يف  �سكانها،  ع��ن ح��ي��اة  ال��دف��اع  ه��ي 
حتقيق هذه املهمة حاليا، وال�سفر يف ق�سم من �سوارع 

يهودا وال�سامرة اأ�سبح جحيما.
ادعوا  اإ�سرائيليني  جلنود  اإف���ادات  معاريف  ون�سرت 
بعنف  و�سفوه  ما  اأم��ام  ع��اج��زون  باأنهم  خاللها  من 
الفل�سطينيني" يف ال�سفة الغربية واأن اأنظمة اإطالق 
النار التي اأقرها اجلي�س االإ�سرائيلي لي�ست وا�سحة 

واأن اأيديهم مكبلة يف املواجهات مع الفل�سطينيني.
االإ�سرائيلي  للجي�س  الو�سطى  اجلبهة  ق��ائ��د  وك���ان 
اأنظمة  اأيام  ن�سر قبل ثالثة  األون قد  نيت�سان  اللواء 
اإطالق النار للجنود يف ال�سفة وقال اإن هذه االأنظمة 

وا�سحة و�سحيحة وت�ستجيب للو�سع امليداين.

الفجر........    04:13            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:02  
الع�صاء......   08:32

منظمة  قالت  اأخ���رى،  جهة  من 
ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�������س ام�س 
واأدلة  وث��ائ��ق  على  اطلعت  اإن��ه��ا 
املعتقلني  ت��ع��ر���س  ت��وؤك��د  م��ادي��ة 
للنظام  التابعة  االأم��ن  ف��روع  يف 
ال�سوري مبدينة الرقة )�سمال( 
ل���ل���ت���ع���ذي���ب م�����ن ط������رف ق�����وات 
االأ�سد.  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
جمل�س  جم���ددا  املنظمة  ودع���ت 
االأمن الدويل اإىل اإحالة الو�سع 
املحكمة اجلنائية  اإىل  �سوريا  يف 

الدولية.
واأعلنت املنظمة اأن باحثيها زاروا 

•• عوا�سم-وكاالت:

ال����ق����وات  اإن  ن����ا�����س����ط����ون  ق�������ال 
وا�سلت  ال�������س���وري���ة  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
خمتلفة  وب���ل���دات  مل���دن  ق�سفها 
يف اأن��ح��اء ���س��وري��ا، وحت��دث��وا عن 
اجلي�س  م����ن  ع���ن���ا����س���ر  ق�����س��ف 
االألوية  الأح����د  احل���ر  ال�����س��وري 
النظامية  ال���ق���وات  ف��ي��ه  ت��رك��ز 
���س��ب��ك��ة �سام  يف درع�������ا.  وق���ال���ت 
النظام  مقاتالت  اإن  االإخ��ب��اري��ة 
ال�����س��وري ق�����س��ف��ت ح���ي ب����رزة يف 
على  ق�سفها  كثفت  كما  دم�سق، 

االأحياء اجلنوبية يف العا�سمة.
واأفاد نا�سطون باأن الق�سف طال 
اأي�سا كال من الزبداين، وداريا، 
واملع�سمية، وزملكا، وعربني، يف 
ريف دم�سق، واأ�سفر عن جرحى 
ال�سكنية.  ودمار كبري يف املباين 
من جهتها، قالت جلان التن�سيق 
اإن قوات النظام وا�سلت  املحلية 
حم���اول���ت���ه���ا الق����ت����ح����ام داري��������ا، 
ف��ي��م��ا مت��ك��ن اجل��ي�����س احل���ر من 
النظام  ق��وات  ملحاولة  الت�سدي 

اقتحام حي برزة بدم�سق.
االأملانية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
عن م�سدر طبي مل ت�سمه قوله 
اأ�سخا�س توفوا �سباح  اإن ثالثة 

بجراح  متاأثرين  اجلمعة  ام�س 
اإثر �سقوط  اأ�سيبوا بها  خطرية 
قذائف على االأحياء ال�سكنية يف 
ما  وه��و  اأم�س،  بدم�سق  جرمانا 
ل�سحايا  االإجمايل  العدد  يرفع 

احلادث اإىل �سبعة قتلى.
وفيما قالت �سبكة �سوريا مبا�سر 
عند  انفجرت  ملغمة  �سيارة  اإن 
حاجز القبان يف ريف حماة، قال 
فجر  ال�سوري  االإعالمي  املركز 
ام�س اجلمعة اإن عنا�سر اجلي�س 
احلر �سيطروا على بلدة ال�سعثة 

يف ريف حماة ال�سرقي.

 2013 اأبريل ني�سان  اأواخ��ر  يف 
واملخابرات  ال��دول��ة  الأم��ن  مقار 
الرقة،  يف  ال�����س��وري��ة  الع�سكرية 
حمافظة  اأول  اأ���س��ب��ح��ت  ال���ت���ي 
مار�س  يف  ال��ث��وار  عليها  ي�سيطر 

اآذار املا�سي.
نائب  ح������وري  ن�����دمي  واأو������س�����ح 
ال�سرق  لق�سم  التنفيذي  املدير 
االأو�����س����ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا يف 
وثائق  من  راأوه  ما  اأن  املنظمة، 
ا�ستجواب  وح���ج���رات  وزن���ازي���ن 
االأمن  مقار  تعذيب يف  واأج��ه��زة 
احل���ك���وم���ي���ة ت��ت��ف��ق م����ع اأق������وال 
الذين  ال�������س���اب���ق���ني  ال�������س���ج���ن���اء 
تعر�سوا  م��ا  للمنظمة  و���س��ف��وا 
االحتجاجات  ب���داي���ة  م��ن��ذ  ل���ه 

ال�سعبية يف �سوريا.
�سيا�سيا دعا االمني العام لالمم 
امل���ت���ح���دة ب����ان ك���ي م����ون ووزي����ر 
�سريغي  ال���رو����س���ي  اخل���ارج���ي���ة 
تنظيم  اىل  ام���������س  الف���������روف 
موؤمتر دويل حول �سوريا با�سرع 
م���ا مي��ك��ن حل��ق��ن ال���دم���اء فيما 
جتري جهود دبلوما�سية مكثفة 

يف هذا ال�سدد.
واك�����د الف������روف م���ن ج��ه��ت��ه ان 
تنظيم موؤمتر دويل حول �سوريا 

يجب ان يتم با�سرع ما ميكن.

م�سرية تتجه اىل ميدان التحرير للمطالبة با�سقاط النظام  )رويرز(

جثامني ال�سحايا ملقاة يف احد �سوارع بعقوبة عقب انفجار عبوة نا�سفة  )رويرز(

•• بغداد-وكاالت:

41 ���س��خ�����س��ا ع��ل��ى االأق����ل  ق��ت��ل 
من  �سل�سلة  يف  الع�سرات  واأ�سيب 
متفرقة  مب��ن��اط��ق  ال��ت��ف��ج��ريات 
وقت  يف  ذلك  وياأتي  العراق.  من 
يف  ال��ع��راق��ي��ون  املعت�سمون  اأق����ام 
�سلوات  امل��ح��ت��ج��ة  امل���ح���اف���ظ���ات 
ج��م��ع��ة يف ع����دد م���ن امل�����دن حتت 
يف  وح��دت��ن��ا،  حفظ  خيارنا  �سعار 
حني ت�ستمر اعت�ساماتهم لل�سهر 

ال�ساد�س.
�سمايل  ب���ع���ق���وب���ة  م���دي���ن���ة  ف���ف���ي 
العا�سمة بغداد، قتل 30 �سخ�سا 
ع�سرات  واأ����س���ي���ب  االأق�������ل  ع���ل���ى 
خارج  وقعا  انفجارين  يف  اآخ��رون 

جامع لل�سّنة.
اأثناء  ن��ا���س��ف��ة  ع���ب���وة  وان���ف���ج���رت 
)�سارية(  جامع  امل�سلني  م��غ��ادرة 
�سالة  اأداء  عقب  املدينة  بو�سط 

اجلمعة.
عندما  الثانية  العبوة  وانفجرت 
اآخرون  واأ�سخا�س  م�سلون  ه��رع 
االأوىل  العبوة  انفجار  موقع  اإىل 
بح�سب  ال�������س���ح���اي���ا،  مل�������س���اع���دة 

م�سوؤولني.
ثمانية  قتل  منف�سل،  ح��ادث  ويف 
واأ�سيب  االأق�����ل  ع��ل��ى  اأ���س��خ��ا���س 

م��ن��اه��ج��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة، وت���زوي���ر 
بانتهاج  ون���دد   ، تاريخهم  وق��ائ��ع 
واأ�سلوبا  طائفية  �سيا�سة  املالكي 
متعجرفا يف االإدارة واحلكم منذ 

خم�سة اأ�سهر.
خطيب  ا���س��ت��ن��ك��ر  ال��ف��ل��وج��ة،  ويف 
االعت�سام  ����س���اح���ة  يف  اجل���م���ع���ة 
�سيا�سة  امل���دي���ن���ة  م����دخ����ل  ع���ن���د 
اإن  قال  التي  والطائفية  التمييز 
رعاية  ب���  واتهمه  يتبعها،  املالكي 
خمططات ت�ستهدف هوية االأمة 
العراق،  ت��دم��ري  اإىل  وب��ال�����س��ع��ي 
ت��اري��خ االأمة  ب��� الطعن يف  م��ن��ددا 
احلكومة،  ب���رع���اي���ة  ورم�����وزه�����ا 
االجتماع  اإىل  العراقيني  وداع��ي��ا 
ع����ل����ى ق����ائ����د ي���ح���ف���ظ ال����وح����دة 

والكرامة.
باأن�سطتهم  امل��ع��ت�����س��م��ون  واأردا 
املوحدة هذه اإثبات اأنهم ما زالوا 
موجودين وم�سرين على حتقيق 
ال�سعار  اأن  م���وؤك���دا  م��ط��ال��ب��ه��م، 
للتوفيق بني  ي�سعى  الذي رفعوه 
ت��ي��ار يريد  ت��ي��اري��ن يف داخ��ل��ه��م، 
اإقليم  اإن�����س��اء  ال��ذه��اب يف ط��ري��ق 
املعت�سمة،  امل���ح���اف���ظ���ات  ي�����س��م 
واإعطاء  اإىل الريث  وتيار يدعو 
مزيد من الوقت للطرق االأخرى 

املنا�سبة حلل االأزمة.

ع�شرات القتلى يف �شل�شلة تفجريات بالعراق

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س  امل�����س��ري��ني  االف  ت��ظ��اه��ر 
رئا�سة  ب��ان��ت��خ��اب��ات  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
م���ب���ك���رة ب���ع���د اأي�������ام م����ن اط����الق 
حملة ل�سحب الثقة من الرئي�س 
حممد مر�سي عرب توقيعات من 

الناخبني.
امل�سريني،  اآالف  ت���ظ���اه���ر  ك���م���ا 
ب��ح��ري��ة مبحافظة  ق��اع��دة  اأم����ام 
عدة  ويف  ال�ساحلية،  االأ�سكندرية 
مدن رئي�سية، مطالبني باإ�سقاط 

النظام ورحيل الرئي�س مر�سي.
التحرير  م���ي���دان  اإىل  وو���س��ل��ت 
يف و���س��ط ال��ق��اه��رة، م�����س��اء ام�س 
اجل���م���ع���ة، ع����دة م�������س���ريات ت�سم 
املتظاهرين  م����ن  اآالف  ب�����س��ع 

يطالبون باإ�سقاط النظام.
وو�سلت اإىل امليدان عدة م�سريات 
انطلقت من اأمام م�ساجد رئي�سية 
�سمت  اجليزة  ومدينة  بالقاهرة 
ان�سموا  حيث  املتظاهرين  اآالف 
يحت�سدون  م���ت���ظ���اه���ري���ن  اإىل 

باإ�سقاط  ي���ط���ال���ب���ون  ب����امل����ي����دان 
النظام.

كما و�سلت م�سريتان من منطقة 
دوران �سربا �سمال القاهرة حمل 
خ�سبية  نعو�ساً  بهما  امل�����س��ارك��ون 
تذكرياً  خ�سبية  و�سلباناً  فارغة 
عنف  اأح���داث  يف  ق�سوا  ب�سحايا 
التلفزيون  مبنى  حميط  �سهدها 
واآخرين  ون�سف،  ع��ام  نحو  قبل 

ق�سوا يف اأحداث طائفية �سهدتها 
مدينة اخل�سو�س �سمال القاهرة 

موؤخراً.
من جهة اخرى قال �سهود عيان 
امل�سرية  ال�����س��رط��ة  ان  وم�����س��ادر 
اأغ���ل���ق���ت م���ع���رب رف�����ح احل������دودي 
ام�����س احتجاجا  م��ع ق��ط��اع غ���زة 
قوات  عنا�سر من  اختطاف  على 

االمن امل�سرية يف �سيناء.

ا�ستهدف  تفجري  يف  اآخرون   25
العنف يف  م�سيعني الأحد �سحايا 

املدائن جنوبي بغداد.
وت���اأت���ي ال��ت��ف��ج��ريات ب��ع��د يومني 

من هجمات دامية يف العراق.
تدهور  اإىل  م���راق���ب���ون  وي�����س��ري 
الو�سع االأمني يف البالد موؤخرا، 
م����ع زي�������ادة اأع����م����ال ال���ع���ن���ف ذات 

الطابع الطائفي.
من جهة اأخرى، اأقام املعت�سمون 
العراقيون يف املحافظات املحتجة 
املدن  من  ع��دد  يف  جمعة  �سلوات 
حتت �سعار خيارنا حفظ وحدتنا 
. وندد خطباء اجلمعة ب�سيا�سات 
رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ع��راق��ي نوري 
بالطائفية  اإي��اه  متهمني  املالكي، 

التي  االأزم���ة  اإدارة  يف  والعجرفة 
ي�سهدها العراق.

اليوم  اجلمعة  خطيب  ق��ال  فقد 
املحافظات  �سكان  اإن  �سامراء  يف 
ت�سهد  ال���ت���ي  ال�������س���ت  ال���ع���راق���ي���ة 
اع����ت���������س����ام����ات واح����ت����ج����اج����ات 
بالطعن  هويتهم  يف  م�ستهدفون 
وتغيري  ال���دي���ن���ي���ة،  رم����وزه����م  يف 

رجال �سرطة غا�سبون يغلقون معرب رفح احتجاجا على اختطاف زمالئهم

  

الحتالل يقمع م�سريات ال�سفة ال�سلمية

وزير ا�شرائيلي يحر�س على قتل الفل�شطينيني

اأفغان�شتان  را���ش��م��و���ش��ن: 
ل��الإره��اب  منطلقًا  تعد  مل 

•• بروك�سيل-يو بي اأي:

�سمال  ح���ل���ف  ع������ام  اأم�������ني  ق������ال 
فوغ  اأن��در���س  )ال��ن��ات��و(  االأطل�سي 
بف�سل  اإن�����ه  ام�������س  را���س��م��و���س��ن، 
اأفغان�ستان  يف  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود 
مل يعد هذا البلد من�سة اإطالق 
لالإرهاب، م�سرياً اإىل اأن التهديد 

لدول العامل تراجع.
اأمام  كلمة  يف  را�سمو�سن  و���س��األ 
هل  للحلف  الربملانية  اجلمعية 
ت�ساوي  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  اجل��ه��ود 
ال��ك��ل��ف��ة؟ اجل����واب ال�����س��ري��ع على 
ه��ذا ال�����س��وؤال ه��و ن��ع��م، واجلواب 

الطويل هو: بالتاأكيد نعم.
2001، كانت  اأن��ه ع��ام  واأ���س��اف 
اأف���غ���ان�������س���ت���ان م���ن�������س���ة اإط������الق 
اليوم فهي بف�سل  اأما  لالإرهاب. 
اجلهود مل تعد كذلك، والتهديد 

لدولنا تراجع.
اأن  اإىل  را�����س����م����و�����س����ن  واأ��������س�������ار 
يف  ال�سجاعة  قواتنا  "ت�سحيات 
وقد  هباء.  تذهب  مل  اأفغان�ستان 
اأمناً،  اأك����ر  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ج��ع��ل��ت 

والناتو اأقوى.

الليبي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
من�شبه  م��ن  اإع��ف��اءه  يطلب 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

الليبية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
�سوايل  عا�سور  ال��وزي��ر  اأن  ام�����س 
ط��ل��ب اإع����ف����اءه م���ن م��ن�����س��ب��ه يف 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ي��راأ���س��ه��ا علي 
زي������دان. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة االأن���ب���اء 
الر�سمي  ال��ن��اط��ق  ع���ن  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
جمدي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م 
لديه  تعد  مل  �سوايل  اإن  ال��ع��ريف 

رغبة يف اال�ستمرار يف مهامه.
ك��ان قد  اأن �سوايل  ال��ع��ريف  وق��ال 
تقدم خالل االأ�سبوعني املا�سيني 
بطلب ا�ستقالة اإىل رئي�س الوزراء 
غري اأنه اأو�سح اأن الوزير ال يزال 
م��ب��ا���س��راً ل��ع��م��ل��ه وي�������س���رف على 
قبول  ح��ني  اإىل  وزارت�����ه  ت�سيري 

رئي�س احلكومة ال�ستقالته.
تزايد  و�سط  �سوايل  طلب  وياأتي 
اأع����م����ال ال��ع��ن��ف يف ال���ع���دي���د من 

املناطق، خا�سًة يف بنغازي.
ي�سار اإىل اأن وزير الدفاع حممد 
االأيام  كان تقدم خالل  الربغثي 
امل��ا���س��ي��ة ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه غ���ري اأن���ه 

تراجع عنها بعد �ساعات.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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اجلامعة العربية تنظم احتفالية لزوجات ال�شفراء مب�شاركة املديرة العامة ملنظمة املراأة العربية
لدى اجلامعة العربية يف كلمتها نيابة عن زوجات ال�سفراء واملندوبني 
احت�سن عرب عقود  الذي  العرب  بيت  ربوع  عن تقديرهن لاللتقاء يف 

ما�سية لقاءات مهمة على �سعيد العمل العربي امل�سرك.
اأن امل����راأة ال��ع��رب��ي��ة م��ا زال���ت ت��ع��اين م��ن ال��ع��ن��ف والتمييز  ون��ب��ه��ت اىل 
والعقبات التي حالت دون تقدمها وحتقيق تطلعاتها ..مطالبة مبزيد 
من اجلهود للدفع قدما بدورها من خالل اجلامعة العربية ومنظمات 

املجتمع املدين.
ودعت اىل اطالق حركة عربية توؤمن حقوق املراأة وت�ساعد على النهو�س 

بدورها وتطويره.
ال�  الذكرى  احياء  مبنا�سبة  لل�سور  معر�س  اقامة  االحتفالية  �سهدت 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سال  مع  ت�سامنا  وذل��ك  فل�سطني  لنكبة   65

مواجهة االحتالل اال�سرائيلي.

وقال ان اجلامعة العربية تفخر باأن لديها العديد من ال�سيدات الالئي 
فاعل  ب��دور  وي�سهمن  املختلفة  االدارات  يف  الرفيعة  املنا�سب  يتبواأن 
ون�سط يف جماالت العمل العربي املختلفة ..موؤكدا على �سرورة ت�سجيع 
املراأة العربية على املزيد من امل�ساركة ال�سيا�سية خا�سة حيال الق�سايا 

العربية الراهنة ويف �سدارتها الق�سية الفل�سطينية واالأزمة ال�سورية.
ونبه العربي اىل اأن االأزمة ال�سورية و�سلت اىل مرحلة خطرية ال ميكن 

ال�سكوت عليها يف ظل ا�ستمرار �سالل الدم وعمليات التهجري والنزوح.
العربية  اجلامعة  اتخذتها  التي  االج���راءات  العام  االم��ني  وا�ستعر�س 
حيال االزمة ال�سورية منذ اندالعها وحتى االآن من اجل الو�سول اىل 
حل �سيا�سي ..وقال من املوؤ�سف اننا و�سلنا اىل مرحلة الميكن ت�سور ما 
اأهمية املقرح الرو�سي االأمريكي بعقد موؤمتر  �ستوؤول اليه ..مو�سحا 

جنيف حلل االزمة ال�سورية.

و�سدد العربي على اأهمية تدخل جمل�س االأمن الدويل من اجل وقف 
من  العديد  حيال  املجل�س  م��واق��ف  غ��رار  على  �سوريا  يف  ال��ن��ار  اط��الق 

االزمات الدولية.
املرتقب يف حل االزمة  ال��دويل  املوؤمتر  ي�ساهم  واع��رب عن تطلعه الأن 
ال�سورية ومبا يتفق مع ال�سرعية الدولية ..موؤكدا حق ال�سعب ال�سوري 
الربيع  دول  يف  حدث  مثلما  م�سريه  وتقرير  الدميقراطية  حتقيق  يف 

العربي االخرى.
وا�ستعر�س العربي املع�سالت التي تواجه العامل العربي وربط اال�سالم 
بالعنف عرب ظاهرة اال�سالموفوبيا ..الفتا اىل �سرورة ت�سافر اجلهود 
وامل�سلمني  للعرب  الذهنية  ال�سورة  لتح�سني  امل��راأة  مب�ساركة  العربية 

لدى الغرب.
من جهتها عربت هالة زيادة قرينة ال�سفري خالد زيادة مندوب لبنان 

•• القاهرة -وام:

املراأة  ملنظمة  العامة  املديرة  ال�سام�سي  �سيف  �سيخة  الدكتورة  �ساركت 
العربية يف االحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية م�ساء اأم�س 
العامة  االم��ان��ة  مبقر  ال��دائ��م��ني  وامل��ن��دوب��ني  ال�سفراء  ل��زوج��ات  االول 
فيها  ���س��ارك  العربية  للجامعة  لهن  م�سبوقة  غ��ري  زي���ارة  يف  بالقاهرة 

الدكتور نبيل العربي االأمني العام للجامعة وقرينته.
اأهمية الدور الذي ت�سطلع به  اأمام االحتفالية  واأكد العربي يف كلمته 
املراأة العربية يف النهو�س باملجتمع وحتقيق التنمية فيه بامل�ساركة جنبا 
اىل جنب مع الرجل ..م�سددا على حر�س اجلامعة العربية على ت�سجيع 
دور املراأة ومتكينها �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا يف ظل املتغريات التي 

متر بها دول املنطقة.

�سفري الإمارات ينقل تهاين رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد اىل نواز �سريف

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون نواز �شريف 

�شيف بن زايد يطلع على اأطروحة دكتوراه يف التغيري ال�شرتاتيجي

انتخاب جمال البح رئي�شا ملنظمة الأ�شرة العربية

•• ا�سالم اباد-وام:

البا�سه  �سعادة عي�سى عبداهلل  نقل 
النعيمي �سفري الدولة يف باك�ستان 
ال�سيخ  ���س��اح��ب  وت���ه���اين  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�سيخ  ���س��م��و  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
حزب  رئي�س  اىل  امل�سلحة  للقوات 
الباك�ستانية  اال�سالمية  الرابطة 
حزبه  ف��وز  مبنا�سبة  �سريف  ن���واز 
ومتنياتهم  الربملانية  باالنتخابات 

ب��ارز يف ه��ذا املجال .  للقيام ب��دور 
وا�ستذكر بالتقدير والعرفان الدور 
املغفورله  ب��ه  ق���ام  ال����ذي  ال��ع��ظ��ي��م 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه يف تاأ�سي�س وتر�سيخ 
املحبة وامل�ساعر الطيبة بني �سعبي 
ال�سمو  �ساحب  واهتمام  البلدين 
ال�سمو  و���س��اح��ب  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
بتطوير  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
بها  واالرت��ق��اء  الثنائية  العالقات 
اىل اعلى امل�ستويات يف كل املجاالت 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية 
النعيمي  ال�سفري  ذكر  . من جهته 
اك����رب  م�����ن  االم�������������ارات  دول��������ة  ان 
امل�ستثمرين يف باك�ستان حيث هناك 
من  االإماراتية  ال�سركات  من  عدد 
القطاعني العام واخلا�س العاملة 

للرويج  ا���س��ت��ث��م��اري  م��وؤمت��ر  اول 
عام  م��ار���س  يف  دب���ي  يف  لباك�ستان 
ال����ت����ج����اري  وامل�����ع�����ر������س   2010
وزارة  نظمته  ال��ذي  واال�ستثماري 
التجارة اخلارجية لدولة االمارات 
يف كرات�سي يف دي�سمرب عام 2011 
القيادة  واق����ع ح��ر���س  وذل����ك م��ن 
االقت�ساد  دع����م  ع��ل��ى  ال���ر����س���ي���دة 
ال�سفري  وت���ط���رق  ال��ب��اك�����س��ت��اين. 
االماراتي  امل�����س��روع  اىل  النعيمي 
بان  ابلغه  حيث  باك�ستان  مل�ساعدة 
املناطق  ن��ف��ذت يف  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 
تكاملت..  ق��د  الغربية  ال�سمالية 
يتوىل  م�����س��روع  اول  ان���ه  مو�سحا 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  تنفيذ 
املناطق  يف  االجتماعية  والرعاية 
ال�سحة  قطاعي  خا�سة  املت�سررة 

التقدم  ب���دوام  و�سعبها  لباك�ستان 
واالزده������������ار . ج������اء ذل������ك اأث����ن����اء 
النعيمي  لل�سفري  �سريف  ا�ستقبال 
وبح�سور  اله��ور  يف  اقامته  مبقر 
جمل�س  وع�سو  ب��احل��زب  ال��ق��ي��ادي 
وع�����دد من  دار  ا����س���ح���اق  االع����ي����ان 
نواز  وع��رب  احل���زب.  يف  امل�سوؤولني 
�سريف عن �سكره وتقديره لقيادة 
اهتمام  وث��م��ن  ال��ر���س��ي��دة  ال���دول���ة 
االمارات العربية املتحدة وقيادتها 
ال����ر�����س����ي����دة ب���ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 
بجانب  دائ��م��ا  ووق��وف��ه��ا  الثنائية 
ال�����س��ع��ب ال��ب��اك�����س��ت��اين. وق����ال انه 
التعاون  ع��الق��ات  تطوير  �سيويل 
اهمية  البلدين  ب��ني  االق��ت�����س��ادي 
اال�ستثمارات  وت�����س��ج��ي��ع  خ��ا���س��ة 
وحتفيز رجال االعمال يف البلدين 

يف جمال التنمية وم�ساريع البنية 
تكرير  مثل  باك�ستان  يف  التحتية 
والبنوك  واالت���������س����االت  ال���ن���ف���ط 
والعقارات والطريان ويف جماالت 
الغذائية  وال�����س��ن��اع��ات  ال����زراع����ة 
وال���ت���ع���دي���ن وغ����ريه����ا . وا����س���اف 
اللقاء  خ����الل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال�����س��ف��ري 
ب��ارك��و ركزت  امل�����س��ارك��ة  ���س��رك��ة  ان 
الطاقة  جم��ال  على  ال��ب��داي��ة  منذ 
دولة  اأه���دت  حيث  النفط  وتكرير 
حمطة  ب��اك�����س��ت��ان  اىل  االم�������ارات 
معاناة  لتخفيف  الكهرباء  لتوليد 
ال�����س��ع��ب ال��ب��اك�����س��ت��اين م���ن اأزم����ة 
هناك  ان  وا�ساف   . الطاقة  نق�س 
البلدين  ك��ال  يف  هائلة  اإم��ك��ان��ي��ات 
لزيادة اال�ستثمار والتجارة الثنائية 
حيث ب���ادرت دول��ة االم���ارات بعقد 

• • ابوظبي-وام:

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  التقى 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
الرائد الدكتور حمد اأحمد بغداد 
العامة  االإدارة  م���ن  ال���درم���ك���ي 
االأداء  وتطوير  لال�سراتيجية 
حل�سولة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف 
اإدارة  ال���دك���ت���وراة يف  درج����ة  ع��ل��ى 
احلكومي  التغيرياال�سراتيجي 

اأبوظبي  حلكومة  اال�سراتيجية 
على  ترجمتها  وكيفية   2030
احلكومية  ال�����دوائ�����ر  م�����س��ت��وى 
يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ورك����زت على 
العامة  ل��ل��ق��ي��ادة  املتميز  ال��ن��ج��اح 
ل�سرطة اأبوظبي يف تنفيذ اخلطة 

اال�سراتيجية للحكومة. 
وثمن نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اإليه  تو�سلت  ما  الداخلية  وزي��ر 
ال���ر����س���ال���ة وم������ا ت�����س��م��ن��ت��ه من 
اخلطة  تنفيذ  بخ�سو�س  حماور 

املنهايل  ال���ع���و����س���ي  ب����ن  حم���م���د 
الب�سرية  امل���������وارد  ع������ام  م����دي����ر 
علي  والعميد  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
خلفان الظاهري مدير عام �سوؤون 
القيادة ل�سرطة اأبوظبي والعقيد 
حممد بن دملوج الظاهري مدير 
وتطوير  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة  ع�����ام 
االأداء يف وزارة الداخلية والعقيد 
اإدارة  م���دي���ر  ال�������س���اع���دي  ���س��ع��ود 
�سكرتارية �سمو الوزير وعدد من 

كبار ال�سباط. 

اململكة  يف  مان�س�سر  جامعة  من 
املتحدة. 

واط�����ل�����ع ����س���م���وه ع���ل���ى اأه��������داف 
الدرا�سة ونتائجها حول مفاهيم 
القطاعني  يف  ال���ت���غ���ي���ري  اإدارة 
اأهم  وكذلك  واخلا�س  احلكومي 
تعزيز  �ساأنها  م��ن  التي  العوامل 
اال�سراتيجي  التخطيط  جن��اح 
امل���وؤ����س�������س���ي  االأداء  وحت����ق����ي����ق 

امل�ستهدف . 
ال���درا����س���ة اخلطة  ت���ن���اول���ت  ك��م��ا 

العوامل  وطبيعة  اال�سراتيجية 
الباحث  حاثا  جناحها  يف  املوؤثرة 
ع���ل���ى ت�����س��خ��ري م����ا اك��ت�����س��ب��ه من 
العمل  تطوير  يف  علمية  مهارات 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��رط��ي 
ال��ت��وف��ي��ق يف خدمة  ل���ه  م��ت��م��ن��ي��ا 

الوطن . 
نا�سر  ال�����ل�����واء  ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر 
العام  االأمني  النعيمي  خلريباين 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب 
واللواء  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 

•• ال�سارقة-وام:

انتخبت اجلمعية العمومية ملنظمة 
اجتماعها  يف  ال���ع���رب���ي���ة  االأ������س�����رة 
ال�سارقة  مب���دي���ن���ة  اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي 
رئي�سا  البح  عبيد  بن  �سعادة جمال 
للدورة  ال��ع��رب��ي��ة  االأ����س���رة  مل��ن��ظ��م��ة 
امل��ق��ب��ل��ة ب���االإج���م���اع وب��ت��زك��ي��ة كافة 
انتخبت  ك���م���ا  امل���ن���ظ���م���ة  اأع���������س����اء 
لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  ال����ت����الوي  م���ريف���ت 
املنظمة باالإجماع. ح�سر االإجتماع 
���س��ع��ادة ه����دى ب���ن ي��و���س��ف االأم����ني 
جمل�س  واأع�����س��اء  للمنظمة  ال��ع��ام 
اجلمعية  واأع�����س��اء  امل��ن��ظ��م��ة  اإدارة 
العربية.  االأ�سرة  ملنظمة  العمومية 
واأع�������س���اء منظمة  رئ��ي�����س  وا�����س����اد 
ال��ع��رب��ي��ة خ���الل االجتماع  االأ����س���رة 
باجلهود املخل�سة من قبل �ساحب 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

االإ�ستثنائية  العمومية  اجلمعية 
اع�ساء  اع��رب  اعتماده حيث  وق��رر 
وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  اجلمعية 
وكافة  امل��ن��ظ��م��ة  رئ���ي�������س  ل�������س���ع���ادة 
يف  املخل�سة  جل��ه��وده��م  اأع�����س��ائ��ه��ا 
اأكر من �سعيد والتي  العمل على 
اجن��ازات كبرية يف  اأثمرت وحققت 
اأ�سادت  كما   . امل��ج��االت  من  العديد 
اجلمعية العمومية باإطالق جائزة 
االأوىل  دورت��ه��ا  العربية يف  االأ���س��رة 
و�ساحة  م�سيئة  ب�سمة  باعتبارها 
ل��ل��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف ب���ني االأ����س���ر 
املنظمة  رواف��د  وراف��د من  العربية 
الإث���������راء وت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة االأم�����ن 
واالأمان االأ�سري. و�سكروا الدكتور 
اإجناح  يف  ج��ه��وده  على  البح  جمال 
والتي  احل�سارية  التظاهرة  ه��ذه 
واألقا  وعمقا  بعدا  املنظمة  اأك�سبت 
ح�����س��اري��ا . واك�����د االج���ت���م���اع على 

وقال اأنه ل�سرف اعتز به واأ�سال اهلل 
�سبحانه وتعاىل اأن يوفقني يف هذه 
املهمة والر�سالة . كما تقدم بال�سكر 
لكافة اأع�ساء املنظمة خالل الدورة 
ودعمهم  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي��ة 
العديد  لتحقيق  املقدرة  وجهودهم 
والكرمية  ال�سامية  االأه����داف  م��ن 
خ��دم��ة ل��ل��راب��ط االأ���س��ري العربي 
ال����وزارات  لكافة  �سكره  ع��ن  معربا 
الوطن  يف  وامل��ن��ظ��م��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
العربي الداعمة للعمل االجتماعي 
كافة  ودع�����ا   . اخل�����الق  واالأ�����س����ري 
والتن�سيق  للتعاون  املنظمة  اع�ساء 
وال����ت����وا�����س����ل وال����ع����م����ل ب���ك���ل جد 
املنظمة  اأهداف  لتحقيق  واإخال�س 
وال�سمو  االرت����ق����اء  اىل  وال�����س��ع��ي 
والت�سدي  العربية  االأ���س��رة  بقيم 
ب�سفافية  تواجهها  التي  للتحديات 

ومو�سوعية.

املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
االأعلى حاكم ال�سارقة راعي جائزة 
املتوا�سل  دعمه  يف  العربية  االأ�سرة 
اإمارة  واحت�سان  املنظمة  ل��ربام��ج 
ومببادرات  املنظمة  ملقر  ال�����س��ارق��ة 
اأهداف  املتوا�سلة يف حتقيق  �سموه 
ومنح  املنظمة  ون�����س��اط��ات  وب��رام��ج 
الطوابق  م��ت��ع��دد  م���ق���را  امل��ن��ظ��م��ة 
العربية وم�ساعفة  االأ�سرة  جلائزة 
تقدم  ك���م���ا  امل���ن���ظ���م���ة.  م���ي���زان���ي���ة 
رئ��ي�����س واأع�������س���اء امل��ن��ظ��م��ة ب��اأ���س��م

والتربيكات  ال���ت���ه���اين  اآي������ات  aى 
�سيف  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ال���ف���ري���ق  اىل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
الرابط  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  حل�����س��ول��ه 
للعام  االجتماعي  واالأم��ن  االأ�سري 
 . وج������دارة  ب��ا���س��ت��ح��ق��اق  م   2012
ون��اق�����س االإج���ت���م���اع ج����دول اعمال 

الروؤية  يف  وب��ع��م��ق  ال��ن��ظ��ر  اأه��م��ي��ة 
�سوء  يف  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
وامل�ستجدات  احل��ال��ي��ة  ال���ت���غ���ريات 
العربي..  ال���وط���ن  ����س���اح���ات  ع��ل��ى 
خا�سة خالل الظروف الراهنة وما 
ترتب على ذلك من تغريات عديدة 
وبعمق  العربية  االأ�سرة  بها  تاأثرت 
�سديدة. واطلعت اجلمعية  وم��رارة 
العمومية اال�ستثنائية على العديد 
واملالية  االإداري���������ة  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن 
ونتائج االجتماعات واتخذت ب�ساأنها 
مبا  املنا�سبة  والتو�سيات  القرارات 
العربي.  الوطن  وظ��روف  يتما�سى 
ورئي�س  امل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  وت���ق���دم 
جمل�س اأمناء جائزة االأ�سرة العربية 
يف ختام االجتماع بال�سكر والتقدير 
العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  الأع���������س����اء 
وانتخابهم  ثقتهم  على  للمنظمة 
قادمة  ل���دورة  للمنظمة  رئي�سا  ل��ه 

والتعليم وتوفري املياه واعادة بناء 
امتدادا  ال��ط��رق واجل�����س��ور وذل���ك 

تنتهجها  ال���ت���ي  ال���ع���ط���اء  مل�����س��رية 
االإمارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة 

بجانب  ووقوفها  املتحدة  العربية 
ال�سعب الباك�ستاين.

�شقر غبا�س يبحث �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك مع وزيرة العمل الفلبينية

مواطنة تنال املاج�شتري يف بحثها عن الأحكام املتعلقة برحم املراأة

مرور اأبوظبي تكرم الإدارات والقطاعات املتميزة

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س وزي����ر ال��ع��م��ل م��ع معايل 
بجمهورية  والعمل  الت�سغيل  وزي��رة  روزاليندابلدو�س 
الفلبني وذلك على هام�س موؤمتر اأثر تنقل العمالة يف 
التنمية امل�ستدامة  الذي انعقد يومي 14 و 15 مايو 

اجلاري يف اأبوظبي.
مت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرك بني 
والقوى  العمل  ا���س��واق  جم��ال  يف  ال�سديقني  البلدين 

العاملة.
وثمن معايل �سقر غبا�س خالل اللقاء م�ساركة الوزيرة 
الفلبينية والوفد املرافق لها يف اأعمال املوؤمتر ..موؤكدا 
والتزامها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االم������ارات  دول����ة  ح��ر���س 
بحماية حقوق العمالة وتوفري بيئة العمل املنا�سبة لها 
الدولية  واملعايري  الوطنية  الت�سريعات  يتوافق مع  مبا 

ذات ال�سلة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ادت م��ع��ايل روزال���ي���ن���دا ب��ج��ه��ود دولة 

االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف جم���ال ح��م��اي��ة حقوق 
واملبادرات  ال�سيا�سات  على  واأث��ن��ت  االإج��ن��ب��ي��ة  العمالة 
والتي  العمل  �سوق  يف  بها  املعمول  ال��رائ��دة  وال��ت��ج��ارب 

تتبناها الدولة يف هذا االطار.
ل�  احلالية  ال��دورة  رئي�سة  ب�سفتها  معاليها  واقرحت 
ت�سمنها  التي  املبادرات  تنفيذ عدد من  اأبوظبي   حوار 
للعمالة  وامل�ستقبلة  املر�سلة  ال��دول  بني  التعاون  اإط��ار 
ال���دورة االأخ���رية مل�سار حوار  وال��ذي مت اعتماده خ��الل 

اأبوظبي يف �سهر اأبريل 2012.
التعاون  موا�سلة  على  االج��ت��م��اع  خ��الل  االت��ف��اق  ومت 
امل�سرك من خالل اللجان الفنية بني البلدين وبحث 
متطلبات  على  والوقوف  املبادرات  تلك  تنفيذ  اإمكانية 

ذلك.
ح�سر اللقاء �سعادة مبارك �سعيد الظاهري وكيل وزارة 
الوزارة  وكيل  دميا�س  بن  را�سد  حميد  و�سعادة  العمل 
امل�����س��وؤول��ني يف كال  م��ن  وع���دد  العمل  ل�����س��وؤون  امل�ساعد 

الوزارتني.

•• دبي–الفجر:

ت��ن��اول��ت خمتلف  يف درا����س���ة ج��دي��دة 
االحكام الفقهية املتعلقة برحم املراأة 
املواطنة حمده خلفان  الباحثة  نالت 
���س��ي��ف ب��اجل��اف��ل��ة امل��ن�����س��وري درج���ة 
االإ�سالمي)  ال��ف��ق��ه  يف  امل��اج�����س��ت��ري 
ب��درج��ة مم��ت��از( ع��ن ر���س��ال��ت��ه��ا التي 
ناق�ستها يف كلية الدرا�سات االإ�سالمية 
والعربية بدبي وكان عنوانها االأحكام 
فقهية  درا���س��ة  امل����راأة  ب��رح��م  املتعلقة 
العلمية  اللجنة  وت�سكلت   . م��ق��ارن��ة 
اال�ستاذ  م��ن  ال��ر���س��ال��ة  ه��ذه  ملناق�سة 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ن���ور ���س��ل��ي��م��ان ) 
الدكتور  واال�ستاذ   ) خارجيا  مناق�سا 

داخليا  مناق�سا   ( بن غربية  رم�سان 
اأح��م��د يو�سف  ال��دك��ت��ور  ( واال���س��ت��اذ 
الباحثة  وق��دم��ت  م�����س��رف��ا.  �سليمان 
مو�سعها  يف  م��ق��دم��ة  م���ن  ر���س��ال��ت��ه��ا 
ف�سول  وخ��م�����س��ة  مت��ه��ي��دي  وب���ح���ث 
درا�سية ، اإ�سافة اإىل اخلامتة وتناولت 
املتعلقة  املباحث  من  العديد  خاللها 

التعريفية  اجل��وان��ب  مثل  باملو�سوع 
ال�����س��وائ��ل اخلارجة  واأح���ك���ام  ل��ل��رح��م 
م��ن��ه واأح���ك���ام ال��ع��ق��م وم��ن��ع احل��م��ل ، 
بالرحم  املتعلقة  اجلنائية  واالأح��ك��ام 
اجلراحية  االأح�����ك�����ام  اإىل  اإ����س���اف���ة 
اأحكام  واأخ��ريا   ، به  املرتبطة  الطبية 

ا�سترباء الرحم من احلمل.

•• اأبوظبي-وام:

املرور  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  احل��ارث��ي  اأح��م��د  ح�سني  مهند�س  العميد  ك���رم 
والدوريات ب�سرطة اأبوظبي مب�سرح املديرية مديري االإدارات وال�سباط 
الذين ح�سلوا على املركز االأول جلائزة مدير املديرية اخلا�سة بتكرمي 
اأف�سل القطاعات يف حتقيق االأهداف اال�سراتيجية خالل الربع االأول 
العام اجلاري وذلك �سمن ا�سراتيجية ال�سالمة املرورية ل�سرطة  من 
اإىل  ب��االأداء  اإىل االرتقاء  اأبوظبي ومنهجية احلفز الوظيفي مبا يوؤدي 

اأف�سل امل�ستويات. 
وقال احلارثي اإن اجلائزة هدفت اإىل اإيجاد اآلية للتناف�س بني القطاعات 
املرورية املختلفة باملديرية لتحقيق االأهداف اال�سراتيجية يف خف�س 

معدالت  وزي��ادة  اال�ستجابة  و�سرعة  البليغة  واالإ�سابات  الوفيات  اأع��داد 
بالنتائج  ومقارنتها  االأداء  موؤ�سرات  قيا�س  خالل  من  امل��روري  ال�سبط 

املحققة. 
اإيجابية  اإىل �سرورة املحافظة على ما حققته املديرية من نتائج  ودعا 
اأف�����س��ل خ���الل ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة و���س��وال اإىل الروؤية  وحت��ق��ي��ق م��ع��دالت 
ال�سفرية يف وفيات احلوادث املرورية بحلول عام 2030. وهناأ احلارثي 
�سباط القطاعات وال�سباط الفائزين بجائزة مدير املديرية يف ن�سختها 
االأوىل موؤكدا �سرورة م�ساعفة اجلهود مبا يعزز الدور الذي تقوم به 
املديرية خلف�س احلوادث املرورية وما ينتج عنها من وفيات واإ�سابات 
بليغة على الطرقات باعتبارها م�سوؤولية كبرية خلدمة الوطن ووقاية 

االإن�سان الذي يعترب عماد ثروتنا الب�سرية وغاية التنمية.

دورة لرفع كفاءة عنا�شر بوزارة الداخلية يف اخلدمات الإلكرتونية
•• ابوظبي-وام:

ع����ددا من  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  خ��رج��ت 
ال�سحة  يف  دورات  م���ن  ع��ن��ا���س��ره��ا 
وال�سالمة العامة ومهارات االإ�سراف 
واملتابعة وتب�سيط االإجراءات وتطوير 
للرخ�سة  والتاأهيل  العمل  اأ�ساليب 
الدولية لقيادة احلا�سب االآيل والتي 
نظمها ق�سم التدريب الفني باالإدارة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���خ���دم���ات االإل���ك���رون���ي���ة 
واالت�ساالت. واأكد اللواء اأحمد نا�سر 
الري�سي مدير عام العمليات املركزية 
عام  وم����دي����ر  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة  يف 
واالت�ساالت  االإلكرونية  اخل��دم��ات 
باالإنابة يف وزارة الداخلية اأن الوزارة 

ح��ري�����س��ة ع���ل���ى رف�����ع ك����ف����اءة جميع 
اأدائهم  مب�ستوى  واالرتقاء  العاملني 
وتطوير العمل ال�سرطي متا�سيا مع 
بتاأهيل  الداخلية  وزارة  ا�سراتيجية 
لتمكينها  الب�سرية  ال��ك��وادر  وتدريب 
وامل�ستجدات  امل��ت��غ��ريات  م��واك��ب��ة  م��ن 
املجاالت  يف  ال���ع���امل  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
كافة . ح�سرالتخريج العقيد �سالح 
الدعم  اإدارة  م��دي��ر  م��ري�����س  اأح���م���د 
الفني واملقدم اأحمد حميد ال�سويدي 
رئي�س ق�سم التدريب الفني ومديرو 
وع��دد من  االأق�سام  وروؤ���س��اء  االإدارات 
للخدمات  العامة  ب���االإدارة  ال�سباط 
االإل��ك��رون��ي��ة واالت�����س��االت يف وزارة 

الداخلية. 
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عمومية جمعية ال�شحوح للرتاث الوطني ت�شيد بدعم خليفة وحممد بن زايد لربامج اإحياء الرتاث وربطها بالعمل التطوعي
ا����س���اد ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل را����س���د بن 
ل��ق��ي��و���س ال�����س��ح��ي رئ��ي�����س جمل�س 
للراث  ال�سحوح  جمعية  االدارة 
االدارة  جمل�س  واع�ساء  ال�سعبي 
للجمعية  ال��ع��م��وم��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ة 
الالحمدود  وال���دع���م  ب��ال��رع��اي��ة 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ي���ول���ي���ه  ال�������ذي 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واخوانه 
الثاقبة  وبالروؤية  االم���ارات  حكام 
احلكيمة للعمل التطوعي للفريق 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اول 
ابوظبي نائب  ال نهيان ويل عهد 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ت�سيجع  ع��ل��ى  ���س��م��وه��م  وح���ر����س 
ابنائهم ال�سباب والفتيات ملمار�سة 
العمل التطوعي ا�ستثمارا الأوقات 
ف��راغ��ه��م وت��ن��م��ة مل��ه��ارات��ه��م ولرد 

جميل الوطن عليهم . 
انعقاد اجلمعية  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ال�سحوح  جل��م��ع��ي��ة  ال���ع���م���وم���ي���ة 
انعقدت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي  ل���ل���راث 
با�سراف احمد ح�سني امني  ام�س 
ب�����ادارة اجلمعيات  امل���ايل  امل���راق���ب 
ال�سوؤون  ب���وزارة  ال��ع��ام  النفع  ذات 
جمل�س  وح�������س���ور  االج���ت���م���اع���ي���ة 
اعتماد  مت  حيث   ، اجلمعية  ادارة 
واالداري  امل��������ايل  ال���ت���ق���ري���ري���ن 
والت�سديق عليهما م�سيدين بدعم 
االجتماعية  ال�������س���وؤون  وزارات�������ي 
والثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 

كانت متثل مدر�سة ح�سارية رائدة 
للقيم لفقيد االأمه ال�سيخ زايد بن 
الباين  املوؤ�س�س  نهيان  ال  �سلطان 
وهو ير�سم معامل طريق امل�ستقبل 
لي�س  واالإزده����ار  والتطور  والنمو 
ولالأمة  ب���ل  ف��ح�����س��ب  ل����الإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة ج��م��ع��اء ومي�����س��ي عليها 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ي��وم  وي��دع��م��ه��ا 
رئي�س الدولة وويل عهده االمني 
. واو�سحت ال�سيدة مرمي عبداهلل 
الرئي�س  ن��ائ��ب��ة  ال�����س��ح��ي  ���س��ع��ي��د 
ال�سحوح  جمعية  يف  امل��راأة  ل�سوؤون 
للراث الوطني انه من هنا انطلق 
تاأ�سي�سها  يف  اجل��م��ع��ي��ة  م��وؤ���س�����س��و 
الراث  اإحياء  بربامج  واالإهتمام 
ال�����س��ع��ب��ي واحل�����ف�����اظ ع���ل���ي���ه من 
وطنية  قيادات  مب�ساركة  االإندثار 
ع�سقت القائد روحا ونهجا لتتوج 
ال�سيخ  اهلل  ب��اإدن  له  املغفور  بلقاء 
الذي  نهيان  ال  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
���س��د ع��ل��ى اأي��دي��ن��ا ودع��م��ن��ا والذي 
بالوفاء  وو�سفها  ب��امل��ب��ادرة  رح��ب 

ال�سعبي الكبري للراث الوطني.
واكدت ان ديدن جمتمع االمارات 
ق���ب���ل ظ����ه����ور ال���ن���ف���ط وب����ع����ده يف 
ال��ت��ط��وع يف ف��زع��ة وخ��دم��ة االآخر 
م���ن ك���ان واي��ن��م��ا ك���ان ���س��ريا على 
يف  االأ���س��ي��ل  امل�سلم  العربي  خطى 

جندة اخوته ونخوتهم .
التطوع  ارت��ب��اط  اىل  اأك���دت  فيما 
ب����راث امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ ال���ق���دم وال 

اب��وظ��ب��ي مم��ث��ل��ة بهيئة  وح��ك��وم��ة 
ابوظبي لل�سياحة والثقافة.

العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  وان��ت��خ��ب��ت 
كال  ����س���م  ج���دي���د  ادارة  جم��ل�����س 
من : عبد اهلل را�سد عبد اهلل بن 
خمي�س  حممد  ال�سحي-  لقيو�س 
مرمي  ال�����س��ح��ي-  �سعيد  اهلل  ع��ب��د 
را�سد   - ال�����س��ح��ي  �سعيد  ع��ب��داهلل 
ال�سحي -  را���س��د ح��م��دوه  حم��م��د 
���س��ل��ي��م��ان احل�سني  را����س���د  حم��م��د 
ال�سحي- عبد اهلل زيد �سعيد ح�سن 
حممد  ح�سن  اهلل  عبد  ال�سحي- 
الهديه ال�سحي – �سامل زيد علي 
املري ال�سحي - �سعيد حممد علي 
�سعيد حممد  زيد  ال�سحي-  امل��ري 
را�سد  حممد  ال�سحي-  حرميي�س 
ال�����س��ح��ي- حم��م��د احمد  ���س��ع��ي��د 
�سعيد  حممد   - ال�سحي  احلريف 
– را�سد  ال�سحي  اليعيم  اهلل  عبد 
���س��ع��ي��د ع��ل��ي��وه را����س���د ال�����س��ح��ي – 
�سعيد حروز على ال�سحي – �سعيد 
ال�سحي  ال���ع���ن���ب���وري  را����س���د  ع��ل��ي 
القي�سي  ح��م��ي��د  ���س��ع��ي��د  –را�سد 

ال�سحي .
خمي�س  حم���م���د  ال�����س��ي��د  واأ������س�����ار 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال�������س���ح���ي 
االإرث  اىل  ال�سحوح  جمعية  ادارة 
مفاهيم  يف  ال��ك��ب��ري  احل�������س���اري 
اأر�ساها  ال���ت���ي  ال���ت���ط���وع  واأ����س�������س 
وممار�ساته  ب�����س��ل��وك��ه  م���ي���دان���ي���ا 
التي  املميزة  الوطنية  ال�سخ�سية 

اأهمية  التطوعي  للعمل  اأن  �سك 
كبرية وجليلة توؤثر ب�سكل اإيجابي 
واملجتمع،  واالأ�سرة  الفرد  يف حياة 
وم����ن ت��ل��ك االإي���ج���اب���ي���ات واالآث�����ار 
االقت�سادي  امل�������س���ت���وى  حت�����س��ني 
املعي�سية،  واالأح���وال  واالجتماعي 
االإ�سالمية  القيم  على  واحل��ف��اظ 
االجتماع،  التكافل  مبداأ  وجت�سيد 
ال���ف���راغ ب�سكل  اأوق�����ات  وا���س��ت��ث��م��ار 
التطوعي  ال��ع��م��ل  وي��ع��ت��رب  ام��ث��ل 
التكافل  مل���ب���داأ  ع��م��ل��ي��ا  جت�����س��ي��دا 
االج��ت��م��اع��ي، ب��اع��ت��ب��اره مي��ث��ل عن 
اخلريية  االأع��م��ال  م��ن  جمموعة 
االأ�سخا�س  بع�س  بها  يقوم  التي 
النا�س  اآالم  ي��ت��ح�����س�����س��ون  ال���ذي���ن 
يدفعهم  ال��ذي  االأم���ر  وحاجاتهم 
بجهودهم  ال����ت����ربع  ت���ق���دمي  اإىل 
واأوقاتهم واأموالهم خلدمة هوؤالء 
ال���ن���ا����س، ط��ل��ب��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اخلري 
والنفع لهم.  واكد ال�سيد عبداهلل 
زيد ال�سحي امني ال�سندوق : انه 
توظيفا  التطوعي  العمل  يعترب 
للطاقات يف كل املجاالت االإن�سانية 
بني  مت��ي��ي��ز  دون  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
جميع الفئات االجتماعية بغر�س 
انتظار  دون  ب��امل��ج��ت��م��ع  االرت���ق���اء 
االأ�سا�س  مردودا ماديا، وعلى هذا 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ت��ع��ري��ف  ي��ح��دد 
التطوع  مل�����س��األ��ة  وا����س���ح���ا  اإط�������ارا 
وف���ق ع���دة ق���واع���د ت��ت��م��ث��ل بتوفر 
ال��رغ��ب��ة واالخ��ت��ي��ار احل��ر بالعمل 

توظيف  ال��ت��ط��وع  اإن  و  التطوعي 
املادية  اأو  الب�سرية  للطاقات  امثل 
و  املجتمعات  خلدمة  وت�سخريها 
بني  مييز  ال  التطوعي  العمل  اإن 
من  وينطلق  االجتماعية  الفئات 
العمل  واأن  العدالة  امل�ساواة  مبداأ 
لالإن�سان  اأهمية  يعطي  التطوعي 
التي  االإيجابية  بالطرق  وتنميته 

تكفل االرتقاء والنهو�س به. 
ال�����س��ي��د را�سد  وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
حممد حمدوه ال�سحي امني ال�سر 
العمل  : مي��ث��ل  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ع���ام 
االجتماعي  مب��ن��ه��ج��ه  ال��ت��ط��وع��ي 

واالإن�ساين �سلوكا ح�ساريا ترتقي 
ب��ه امل��ج��ت��م��ع��ات واحل�����س��ارات منذ 
رمزا  ميثل  وا�سبح  ال��زم��ان،  ق��دم 
ل��ل��ت��ك��ات��ف وال���ت���ع���اون ب���ني اأف�����راد 
املجتمع �سمن خمتلف موؤ�س�ساته، 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ارت���ب���ط  ح��ي��ث 
اخلري  معاين  بكل  وثيقا  ارتباطا 
والعمل ال�سالح عند كل املجتمعات 
الب�سرية منذ االأزل وذلك باعتباره 

ممار�سة اإن�سانية. 
وال �سك اأن للعمل التطوعي اأهمية 
كبرية وجليلة توؤثر ب�سكل اإيجابي 
واملجتمع،  واالأ�سرة  الفرد  يف حياة 

االقت�سادية  امل�ستويات  كافة  ومن 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة، حيث 
ال��ت��ط��وع��ي جت�سيدا  ال��ع��م��ل  مي��ث��ل 
االجتماعي،  التكافل  مل��ب��داأ  عمليا 
االأعمال  م��ن  جمموعة  ب��اع��ت��ب��اره 
االإن�سانية واخلريية واملجتمعية . 
املعا�سرة  ال��ع��امل  جم��ت��م��ع��ات  ويف 
باهتمام  التطوعي  العمل  يحظى 
ك��ب��ريا فيها،  خ��ا���س ويحتل ح��ي��زا 
ملا له من اأهمية خا�سة يف جماالت 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ع��م��وم��ا وجمال 
ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى وجه 

اخل�سو�س. 

حاكم الفجرية يح�شر
 حفل زفاف مواطن

•• الفجرية -وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
املجل�س االعلى حاكم الفجرية ظهر ام�س احلفل الذي اأقامه 
�سقيقهم  زفاف  مبنا�سبة  االأ�سم  �سامل  حممد  املرحوم  اأبناء 
ال�����س��الم��ي وذل���ك يف فندق  ���س��امل عبيد  اإىل ك��رمي��ة  ج��ا���س��م 

�سيجي الديار بالفجرية.
كما ح�سر احلفل ال�سيخ حممد بن �سالح ال�سرقي وحممد 
وعدد  بالفجرية  االم��ريي  الديوان  مدير  الظنحاين  �سعيد 

من امل�سوؤولني ووجهاء القبائل واملدعوين.

حما�شرة حول الكايزن يف �شرطة اأبوظبي
اأبوظبي-وام:

ا�ست�سافت اإدارة االأدلة اجلنائية حما�سرة نظمتها االإدارة العامة للعمليات املركزية يف القيادة العامة 
موؤكدا  �سع�سع  ج��الل  ب�سار  اخلبري  األقاها  امل�ستمر   التح�سني   ... كايزن  بعنوان  اأبوظبي  ل�سرطة 
االأهداف  حتقيق  خاللها  من  يتم  والتي  املتميزة  املوؤ�س�سات  يف  امل�ستمر  والتطوير  التح�سني  اأهمية 
اال�سراتيجية. وقال اإن االأدوات الرئي�سية للتح�سني تعتمد ب�سكل رئي�سي على العن�سر القادر على 
التغيري االإيجابي داخل املوؤ�س�سة ملعرفته املبا�سرة بنقاط الهدر وعدم التجان�س والتن�سيق التي حتدث 
للعمليات ال�سرطية ب�سكل عام . واأ�ساف ان التغيري يجب اأن يبداأ من املوظف نف�سه وقناعته الداخلية 
ال�سخ�سي واملهني والبحث عن قمم  ال�سعيد  التغيري والتح�سني نحو االأف�سل دائما على  ب�سرورة 
با�ستخدام  �سنة  اأربعني  خ��الل  حققتها  التي  النتائج  وب��ني  اليابانية  التجربة  وا�ستعر�س   . النجاح 
التابعة  االإدارات  واالأف��راد يف  ال�سف  و�سباط  ال�سباط  املحا�سرة عدد من  . ح�سر  الكايزن  اأ�سلوب 

لالإدارة العامة للعمليات املركزية ب�سرطة اأبوظبي. 

الطرق تعتزم طرح اأرقام مميزة 
للوحات املركبات يف املزاد العلني 80 

•• دبي–الفجر:

تعتزم موؤ�س�سة الرخي�س يف هيئة الطرق واملوا�سالت خالل املزاد العلني 
املركبات ملختلف  للوحات  رق��م مميز   100 ي��ق��ارب  م��ا  اإط���الق   ،  80 رق��م 
الرئي�س  املبنى  يف  اجل���اري،  مايو   25 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  وذل��ك  الفئات، 
االأحد  ي��وم  بامل�ساركة  للراغبني  الت�سجيل  ب��اب  فتح  يتم  اأن  على  بالهيئة، 
ال�سيد حممد  واأو�سح  اأ�سبوع.   ملدة  وي�ستمر  ذات��ه  ال�سهر  19 من  املوافق 
اإدارة ترخي�س املركبات يف موؤ�س�سة الرخي�س  عبد الكرمي نعمت ، مدير 
بالهيئة ، اأن املزاد املقبل �سيت�سمن العديد من االأرقام التي �ستكون حمط 
اهتمام اجلمهور املعني بهذه املزادات واقتناء االأرقام املميزة التي ن�سعى يف 
اأ�سا�س  هم  ال��ذي  املتعاملني  لرغبة  تلبية  فرة  كل  اإطالقها  اإىل  املوؤ�س�سة 
املزادات  تنظيم  �سواء من خالل  املا�سية  الفرة  جناح مزاداتنا على مدار 
العلنية اأو االلكرونية.  واأ�ساف، �سيتم خالل املزاد العلني طرح ما يقارب 
100 رقم مميز من االأرقام، الثالثية، الرباعية، اخلما�سية لفئات خمتلفة 
منها،  F، G، H، I، J، K، L، M، N  ، م�سريا اإىل اأنه باإمكان الراغبني 
يف امل�ساركة باملزاد القيام بعملية الت�سجيل يف كل من مراكز الرخي�س ديره 
وبر دبي، ومركز اخلدمات املوحدة بلدية الطوار ، كما يتم الت�سجيل عرب 
www.rta.ae.  وفيما يتعلق ب�سروط  املوقع االإلكروين للهيئة وهو 
بامل�ساركة  الراغبني  اأنه على  الكرمي  اأو�سح عبد   ، املقبل  امل��زاد  امل�ساركة يف 
للرد يف حال مل ير�س  قاباًل  تاأميناً  دفع �سيك بقيمة )10.000( دره��م 
املزايد  ال�سخ�س  يتطلب من  اأن��ه  اإىل  باالإ�سافة   ، امل��زاد  رقم  امل�سارك  على 

ت�سليم �سيك اآخر باإجمايل قيمة اللوحات التي فاز بها بعد انتهاء املزاد.

•• دبى-وام:

د�سن معايل حميد حممد القطامي 
وال��ت��ع��ل��ي��م مركز  ال���رب���ي���ة  وزي������ر 
التدريب عن بعد الذي ا�ستحدثته 
بدبي  النموذجية  االإب���داع  مدر�سة 
متقدما  تعليميا  م��ن��ت��دى  ل��ي��ك��ون 
ومن�سة توا�سل فعال بني االإداريني 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  واملعلمني 
التعليم  اأو�����س����اع  ودرا�����س����ة  ل��ب��ح��ث 
والتجارب  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
التدريب  جم�����االت  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
اخلربات  وت��ب��ادل  املهنية  والتنمية 
اأ�ساليب  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  ال��ن��اج��ح��ة 
معايل  واأ���س��اد  احلديثة.  التدري�س 
املركز  تد�سينه  لدى  الربية  وزي��ر 
التي  املبتكرة  املدر�سية  ب��امل��ب��ادرات 
النموذجية  االإب����داع  مدر�سة  داأب���ت 
تنفيذها  وتبني  بها  اخل���روج  على 
وث��م��ن جهود  اآخ����ر  اإىل  وق����ت  م���ن 
مديرة املدر�سة عائ�سة لوتاه وجميع 
اإداري������ات وم��ع��ل��م��ات امل��در���س��ة وحيا 
الفريق  ب���روح  وعملهن  ج��ه��وده��ن 
الواحد. وكان معايل القطامي قد 

االإبداع  مدر�سة  يف  جولته  ا�ستهل 
ال���ن���م���وذج���ي���ة ال���ت���ي ق�����ام ب���ه���ا قبل 
العلمي  امل��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح  ي��وم��ني 
الثالث لالإبداع الذي �سم منتجات 
التدري�س  وو�سائل  العلمية  الطلبة 
جمموعة  يف  املعلمات  م��ن  املبتكرة 
ك��ب��رية م���ن م���دار����س م��ن��ط��ق��ة دبي 
اإ���س��اف��ة اإىل م��ا ط��رح��ت��ه ع���دد من 
من  املعر�س  يف  املحلية  املوؤ�س�سات 
اأدوات ذات �سلة بالعملية التعليمية 
ومن بينها ما عر�سته بلدية وهيئة 
. وجت����ول معاليه  دب���ي  ال��ط��رق يف 
اهلل  عبد  منى  بح�سور  املعر�س  يف 
نائبة مدير منقطة دبي التعليمية 
لوتاه  ع��ائ�����س��ة  امل���در����س���ة  وم����دي����رة 
وتبادل معاليه اأطراف احلديث مع 
تعلموه  ما  ترجموا  الذين  الطلبة 
ال�سفوف  وداخ��������ل  امل���ن���اه���ج  م����ن 
و�سناعات  منتجات  اإىل  الدرا�سية 
ع��ك�����س��ت اإب��داع��ات��ه��م م���ن ب��ي��ن��ه��ا ما 
والدرا�سات  العلمية  امل���واد  يخ�س 
على  م�ساعدة  وو�سائل  اجلغرافيا 
ال��رك��ي��ز وو�سائل  امل��ذاك��رة وزي����ادة 
التح�سيل  ع��ل��ى  حم���ف���زة  اأخ������رى 

معاليه  وح�����ث   . اجل���ي���د  ال��ع��ل��م��ي 
الطلبة على التفاعل مع معلميهم 
الف�سول  داخ���������ل  وم���ع���ل���م���ات���ه���م 
والتخ�س�سات  ب���امل���واد  وااله��ت��م��ام 
اأكرب  اأن  م��ع��ال��ي��ه  م���وؤك���دا  العلمية 
واأف�سل االخراعات بداأت جميعها 

ثم منتج حقيقي.  ثم هدف  بفكرة 
الربية  وزارة  ح���ر����س  اأك�����د  ك��م��ا 
املناهج  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  وال��ت��ع��ل��ي��م 
العلمية  ال���درا����س���ي���ة  وامل������ق������ررات 
االإن�سانية  ب��ال��درا���س��ات  واخل��ا���س��ة 
االأخ����������رى م���ع���ا وذل�������ك م����ن اأج����ل 

اإع����داد وت��اأه��ي��ل اأب��ن��اء ال��دول��ة على 
واملعرفة  وال��ع��ل��م  القيم  م��ن  اأ���س�����س 
الفتا اإىل اأن ال��وزارة لن تاأل جهدا 
امل��در���س��ي��ة التي  امل����ب����ادرات  يف دع���م 
واأهداف  ت�سب يف م�سلحة الطلبة 

التطوير. 

القطامي يد�شن مركز التعليم عن بعد يف مدر�شة الإبداع النموذجية بدبي

اجلنيبي يفوز مبر�سيد�س حملة الو�سائل احلديثة ل�سداد فواتري املياه وكهرباء باأبوظبي 

% ن�شبة الفواتري امل�شددة بالو�شائل احلديثة خالل الربع الأول من العام بن جر�س : 82 
•• اأبوظبي-الفجر:

مت �سباح اليوم مبقر �سركة اأبوظبي 
مياه  هيئة  �سركات  اإح���دى  للتوزيع 
ال�سيارة  ت�سليم  اأب��وظ��ب��ي،  وك��ه��رب��اء 
ل�سالح  ع��ل��ي��ه��ا  ال�����س��ح��ب  مت  ال���ت���ي 
ع����م����الء ال�������س���رك���ة ال�����ذي�����ن ق���ام���وا 
عرب  والكهرباء  املياه  فواتري  ب�سداد 
ال  حملة:  �سمن  احلديثة  الو�سائل 
ب�سداد  ���س��ارع  تفوتك  الفر�سة  ت��دع 
يف  ال�سركة  نظمتها  التي  ف��ات��ورت��ك 
حتى   2012 ي��ون��ي��و  م���ن  ال���ف���رة 
التكرمي  و���س��ه��د   .2013 ي��ن��اي��ر 
ال�سويدي مدير دائرة خدمة  �سعيد 
ال�����س��ام�����س��ي مدير  ال��ع��م��الء وف���ه���د 
امل�����س��ان��دة وماجد  االأع����م����ال  دائ������رة 
الكثريي مدير دائرة امل�ساريع ، ومت 
بها  الفائز  للعميل  ال�سيارة  ت�سليم 
حممد  حمد  �سلطان  امل��واط��ن  وه��و 
ال�سركة قد  ، وكانت  �سعيد اجلنيبي 
نفذت �سحوبات �سهرية ا�ستملت على 
عدد 10 اأجهزة اآيباد حديثة ومبلغ 
ن��ق��دي اأ���س��ي��ف��ت حل�����س��اب��ات 20 من 

عمالئها طيلة فرة احلملة. 
���س��ع��ادة حممد  ق��ال  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
بن جر�س مدير عام �سركة اأبوظبي 
للتوزيع : ياأتي هذا ال�سحب تتويجاً 
لتحفيز  ق���ط���ع���ان���ه  ال�������ذي  ل��ل��ع��ه��د 
الو�سائل  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  عمالئنا 

احلديثة التي اأدخلناه ل�سداد فواتري 
للجميع  وت�سجيعاً  والكهرباء  املياه 
توفره من جهد  ملا  نحوها  لالجتاه 
نعتزم  اأن��ن��ا  ون��وؤك��د  ووق��ت للجانبني 
اإطالق املزيد من مثل هذه املبادرات 

التي �سيعلن عنها يف حينها . 
اإدخ���ال هذه  اإن  واأ���س��اف بن جر�س: 
مت�سقاً  ج�����اء  احل���دي���ث���ة  ال���و����س���ائ���ل 
توجيهات  ل��ت��ط��ب��ي��ق  ج���ه���ودن���ا  م����ع 
بتقدمي  القا�سية  الر�سيدة  قيادتنا 
اأف�����س��ل اخل���دم���ات ل�����س��ك��ان االإم�����ارة 
م���ن م��واط��ن��ني وواف���دي���ن ع��ل��ى حد 
كافة  نحو  التوجه  عن  ف�ساًل  �سواء 

تطبيقات احلكومة االإلكرونية . 
واأ����س���اف ب��ن ج��ر���س: وق���د ارتفعت 

الو�سائل  عرب  الفواتري  �سداد  ن�سبة 
من   82% ن���ح���و  اإىل  احل����دي����ث����ة 
جملة الفواتري امل�سددة خالل الربع 
ن�سبة  وه����ذه  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  االأول 
ج��ي��دة ج����داً ت��ل��ب��ي ط��م��وح��ات��ن��ا نحو 
ومتثلت   . الو�سائل  ه��ذه  يف  التو�سع 
ال��و���س��ائ��ل اجل��دي��دة ل�����س��داد فواتري 
كل  عرب  ال�سداد  يف  والكهرباء  املياه 
لل�سركة  االإل����ك����روين  امل���وق���ع  م���ن 
وال���ب���واب���ة   www.addc.ae
بحكومة  اخل���ا����س���ة  االإل���ك���رون���ي���ة 
www.abudhabi. اأبوظبي 
التابع  االآيل  ال�������رد  ون�����ظ�����ام   ae
املجاين  بالرقم  باالت�سال  لل�سركة 
االآل���ي���ة  واالأج�����ه�����زة   8002332

مكاتب  خمتلف  يف  املنت�سرة  لل�سداد 
بال�سركة  ال��ع��م��الء اخل��ا���س��ة  خ��دم��ة 
�سركة  وحمطات  التجارية  وامل��راك��ز 
اأدن����وك خل��دم��ة ال�����س��ي��ارات وغريها 
من املواقع احليوية باالإمارة ف�ساًل 
واأنظمة  االآيل  ال�سراف  اأجهزة  عن 
االإلكرونية  وامل���واق���ع  االآيل  ال����رد 
اخل���ا����س���ة ب���ع���دد م����ن امل�������س���ارف يف 
بريد  مكاتب  خمتلف  وع��رب  الدولة 
االإم���ارات وع��دد من مكاتب �سركات 
ال�������س���راف���ة ب���ال���دول���ة وت��ت��م��ي��ز هذه 
ال���و����س���ائ���ل مب��رون��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة مع 
اإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ع�����س منها 
خالل االأربع والع�سرين �ساعة طيلة 

اأيام االأ�سبوع. 

                         

حلقة نقا�شية عن الوعي التاريخي مبركز الأمري عبد املح�شن بن جلوي بال�شارقة

والن�سر يف مركز جمعة املاجد للثقافة والراث بح�سور 
�سعيد مبارك املزروعي نائب مدير عام اجلمعية.

تاأتي ال��زي��ارة يف اإط��ار تبادل اخل��ربات يف جم��ال العمل 
اخل���ريي واالإن�����س��اين ل��الط��الع على اجل��ه��ود اخلريية 
املقدمة  باخلدمات  لالرتقاء  اجلمعية  بها  تقوم  التي 

لدعم املحتاجني.
االإمارات  بتجربة  ب��ه��ادروف  رائ��ق  الربوفي�سور  واأ���س��اد 
املتميزة يف العمل االإغاثي واخلريي ..مثنيا على عمل 
بيت اخلري  يف ا�ستخدامها الأف�سل املمار�سات احلديثة 

واملتقدمة يف هذا املجال.

•• دبي-وام: 

زائر  اأوزب��ك��ي  وف��د  م��ع  اخل��ري  بيت  جمعية  ا�ستعر�ست 
بها وجتربتها يف  تقوم  التي  وامل�ساريع  الربامج  �سل�سلة 
االإدارية  النظم  اعتماد  خ��الل  من  االجتماعي  البحث 
احلديثة لتي�سري االإجراءات على املانحني وامل�ستحقني.

جاء ذلك خالل لقاء عابدين العو�سي مدير عام جمعية 
ب��ه��ادروف خبري الراث  بيت اخل��ري  الربفي�سور رائ��ق 
مبعهد البريوين للدرا�سات ال�سرقية بط�سقند يرافقه 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�س  زغيبة  ب��ن  ال��دي��ن  ع��ز  الدكتور 

التاريخ وفهمه وتاأمله بال�سكل الذي ينتج عقلية واعية 
ومدركة الأ�ساليب �سياغة امل�ستقبل، فكل اأمة وجمتمع 
معايري  وف���ق  ال�سليم  وال��ب��ن��اء  االرت���ق���اء  حتقيق  ي��ري��د 
اإن�سانية عاملية خالدة البد اأن ي�ستلهم التاريخ ويتمثله 

ب�سكل �سحيح.
ك��م��ا ت��ن��اول ال��دك��ت��ور حم��م��د م��وؤن�����س ع��و���س باحلديث 
النهو�س احل�ساري  ال��ت��اري��خ يف  دور  ال��ث��اين  امل��ح��ور  يف 
و  االأدوات  ه��ي  وم��ا  لتحقيقه،  ال�سبيل  وك��ي��ف  ل���الأمم، 
املتقدمة،  االإن�سانية  املراحل  هذه  اإىل  للو�سول  املناهج 
مع اإيراده جلملة من ال�سواهد واالأدلة التاريخية على 

ذلك.
حممد  الدكتور  فيه  حا�سر  وال��ذي  الثالث  املحور  اأم��ا 
واقعها  التاريخية  املعرفة  ع��ن  فكان  ال�سيخلي  ج��الل 
اأر�س  على  واإن��زال��ه��ا  لها  الو�سول  لنا  وكيف  ومعاملها، 
ال��واق��ع، وم��ا امل��ط��ل��وب م��ن اجل��ي��ل احل���ايل لبناء �سرح 
عليها  احلفاظ  الواجب  االأدوات  اأب��رز  هي  وم��ا  املعايل، 
اللغة  اأهمها  وم��ن  حياتنا  يف  ب���ارزاً  رك��ن��اً  ت�سكل  وال��ت��ي 

العربية واأهميتها يف احلفاظ على هويتنا التاريخية.

•• ال�سارقة –الفجر:

للبحوث  ج��ل��وي  ب��ن  املح�سن  عبد  االأم���ري  م��رك��ز  نظم 
والدرا�سات االإ�سالمية يف ال�سارقة حلقة نقا�س بعنوان 
) الوعي التاريخي منهج لبناء امل�ستقبل( والتي حا�سر 
فيها نخبة من االأ�ساتذة واملوؤرخني وهم كل من االأ�ستاذ 
ق�سم  رئي�س  اأحمد  �سيد  ال��وه��اب  عبد  حممد  الدكتور 
ال�سارقة،  االإ���س��الم��ي��ة يف ج��ام��ع��ة  ال��ت��اري��خ واحل�����س��ارة 
التاريخ  اأ�ستاذ  عو�س  موؤن�س  حممد  الدكتور  واالأ�ستاذ 
االإ�سالمي يف جامعة ال�سارقة، واالأ�ستاذ امل�ساعد الدكتور 
اأ�ستاذ الدرا�سات االإ�سالمية يف  حممد جالل ال�سيخلي 

اجلامعة االأمريكية يف االإمارات .
وت����راأ�����س احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح حممد 
زك���ي ال��ل��ه��ي��ب��ي رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات يف 
املحاور  من  جملة  بالنقا�س  املحا�سرون  املركز،وتناول 
ففي املحور االأول كان احلديث حول مو�سوع ملاذا نقراأ 
التاريخ والذي تطرق فيه الدكتور حممد عبد الوهاب 
م��ن قراءة  وال��ع��وائ��د  وال��ف��وائ��د  اأح��م��د للموجبات  �سيد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بنت االطل�سي ملواد التجميل

رخ�سة رقم:CN 1465046 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سناء القي�سي )%25(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فهد خالد حممد ابراهيم مامدى من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ فهد خالد حممد ابراهيم مامدى من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عائ�سة واملكي )%24(
تعديل راأ�س املال / من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 2.8*1 اىل 2*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/بنت االطل�سي ملواد التجميل
BINT AL ATLASI COSMETICS

اىل/بنت االطل�سي ملواد التجميل ذ.م.م 
BINT AL ATLASI COSMETICS LLC

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املركز العاملي لطب اال�سنان

رخ�سة رقم:CN 1014187 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة احمد املحمود )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد علي �سامل �سعيد الزعابي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد علي �سامل �سعيد الزعابي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 305*305 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/املركز العاملي لطب اال�سنان

UNIVERSAL DENTAL CENTER
اىل/مركز �سما ال�سام للطب واال�سنان ذ.م.م 

SAMA ALSHAM DENTAL & MEDICAL CENTER LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع طبي - اقل من 5 عيادات )8620021.3(

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االمارات كون�سورتيوم )امكون(

رخ�سة رقم:CN 1177598 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ/�سيخة �سرور بن حممد ال نهيان )%1(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ال�سيخ حممد بن �سرور بن حممد ال نهيان من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ال�سيخ حممد بن �سرور بن حممد ال نهيان من 100% اىل %99

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1.40*3.5
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/االمارات كون�سورتيوم )امكون(
EMIRATES CONSORTIUM )EMCON(

اىل/االمارات كون�سورتيوم )امكون( ذ.م.م 
EMIRATES CONSORTIUM )EMCON( LLC

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
املنهايل  عاي�س  ال�س�����ادة/حممد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة رخ�سة رقم:CN 1084090 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلمى عو�س برغ�س املنهايل )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عاي�س م�سلم دب�س املنهايل
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/حممد عاي�س املنهايل للمقاوالت العامة
MOHAMED AYED ALMENHALI GENERAL CONTRACTING

اىل/�سلمى عو�س املنهايل للمقاوالت العامة 
SALMA AYED ALMENHALI GENERAL CONTRACTING

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
االحالم  مدينة  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1380787 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عثمان خمي�س الزعابي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالهادي حممد باعباد احلمريي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 6.80*1 اىل 7.10*1

تعديل ا�سم جتاري:من/مطعم مدينة االحالم
DREAM CITY RESTAURANT

اىل/مطعم كوهات االحالم 
KOHAT DREAM RESTAURANT

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مقهى وكافترييا روح البنف�سج ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1124918 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حامد ربيع حامد الظاهري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سامل تعيب عبيد �سرور القبي�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طالل عبداهلل �سامل الزيدي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*12 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/مقهى وكافترييا روح البنف�سج ذ.م.م
ROUH AL BANAFSAJ CAFE & CAFETERIA LLC

اىل/مقهى وكافترييا كبه وب�ستوين 
COBBA WA BASTONY CAFE & CAFETERIA

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بوليفارد 

 CN 1096640:الدارة العقارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفرحة 

 CN 1035127:لالملنيوم والزجاج رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

 CN 1064340:سنان لل�سيانة العامة رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
تران�س  ويبكو  التجاري  باال�سم   CN  1084694 رقم 
العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل  للنقليات واملقاوالت 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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 اعالن )قبل �سدور الرتخي�س(
ال�سوؤون  قطاع   - االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
التجارية بان الرخ�سة التجارية رقم CN 1200819 باال�سم 
وميلكها  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  االهرام  جنم   : التجاري 
اجلن�سية  امارات  املرزوقي  حممد  يو�سف  عبداهلل  ال�سادة/ 
وحممد �سهيد اهلل عبداملنان بنجالدي�س اجلن�سية.حيث ابدى 

املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:
حذف/عبداهلل يو�سف حممد املرزوقي

ا�سافة/عبداهلل �سالح عبداهلل عو�س العامري بن�سبة 100% امارات اجلن�سية
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سامات 

CN 1022462:للمقاوالت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سيخ بطي �سهيل عبيد �سهيل اآل مكتوم )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد مظهر تيزاين

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املندو�س الذهبي 

CN 1156735:للمقاوالت العامة وهدم املباين رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيخة �سامل عيد �سامل الرميثي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ماجدة ح�سني زوجة ابراهيم علي حممد ال�سركال

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/البوابة ال�سمالية 

CN 1180599:لتجارة الهواتف املتحركة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سعيد حممد حماد املن�سوري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سعيد حممد حماد املن�سوري

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية - قطاع ال�سوؤون التجارية 
بان الرخ�سة التجارية رقم CN 1178007 باال�سم التجاري: 
ميتال  م�سطفى  ال�سادة/  وميلكها   2 فرع   - للهدايا  العرفان 
علي  هادي  علي  اخلدمات/  ووكيل  اجلن�سية  هندي  ماجناد 
احلبابي امارات اجلن�سية. حيث ابدى املذكورين اعاله رغبتهم 

يف اجراء التعديالت التالية:
تعديل اال�سم التجاري اىل/ العرفان لالك�س�سوارات

تعديل ال�سكل القانوين اىل موؤ�س�سة
فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لينك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات تنظيف وتلميع ال�سيارات ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1185926 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
دنيا  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1195617:الهري العمال البال�سر رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عاي�س فالح عو�س حممد االحبابي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي �سقر حممد عبداهلل البلو�سي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الوايف 

CN 1122879:للنظافة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سن حممد ب�سري ح�سني ب�سري ال�سقفة )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد ب�سري ح�سني ال�سقفة

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
ال�سام�سي  علي  �سامل  ال�س�����ادة/كراج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1128002 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد بابي جانا علم )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة نا�سر �سامل علي �سعيد ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل علي �سعيد ال�سام�سي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/كراج �سامل علي ال�سام�سي لت�سليح ال�سيارات

SALEM ALI AL SHAMISI CAR REPAIR GARAGE

اىل/كراج �سوبر ما�سر لت�سليح ميكانيكا ال�سيارات 
SUPER MASTER CAR MECH REPAIR GARAGE

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
ال�ساعة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة دوار  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة رخ�سة رقم:CN 1116880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة دوار ال�ساعة للمقاوالت العامة
DAWWAR AL SA'AH GENERAL CONTRACTING EST

اىل/موؤ�س�سة دوار ال�ساعة للنقليات واملقاوالت العامة 
DAWWAR AL SA'AH TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقليات عامة )4923011(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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ماجد بن حممد يزور مكتبة املنخول العامة 
•• دبي-الفجر: 

زار �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم،  اآل  را���س��د 
املنخول  مكتبة  وال��ف��ن��ون  للثقافة 
ال��ع��ام��ة، ح��ي��ث راف����ق ���س��م��وه خالل 
بيات، مدير عام  الزيارة م��روان بن 
ماجد  ال�سيخ  ل�سمو  اخلا�س  املكتب 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ن��اب��ودة،  و�سعيد 

م��ك��ت��ب��ة امل���ن���خ���ول واح������دة م���ن اأه���م 
املكتبات العامة واأحدثها، واملرتبطة 
بخدمات تكنولوجيا املعلومات التي 
عملية  �سهولة  املكتبة  ل���رواد  تتيح 
اال���س��ت��ع��ارة وال���ق���راءة وال��ب��ح��ث عن 
الكتب يف املكتبات العامة االأخرى يف 
اإم��ارة دب��ي.  كما جتول �سمو ال�سيخ 
االأطفال  ق�سم  يف  حممد  بن  ماجد 
ع��دد وف��ري من  ال���ذي يحتوي على 
التثقيفية لالأطفال وو�سائل  الكتب 

مداركهم  تو�سيع  وبالتايل  لديهم، 
وثقافات  ���س��ع��وب  ع��ل��ى  ب���االن���ف���ت���اح 
ال��ع��امل ك��اف��ة.  واأك���د �سموه باأهمية 
ر�سا رواد املكتبات العامة واملوا�سلة 
يف ت���وف���ري ج��م��ي��ع ���س��ب��ل االإط������الع 
التقنيات  الأح��دث  املواكبة  واملعرفة 
التكنولوجية. كما ونوه على اأهمية 
الن�سر  دور  م��ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
وتزويد املكتبات بالكتب القيمة التي 

من �ساأنها اثراء معارف القارىء. 

باالإنابة،  وال���ف���ن���ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دب����ي 
م�ست�سار  القا�سم،  �سالح  والدكتور 
ه���ي���ئ���ة دب������ي ل���ل���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون، 
اإدارة  مدير  ابراهيم،  وعبدالرحمن 
دبي  ه��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة  يف  دب���ي  مكتبة 
�سموه  واط��ل��ع  وال��ف��ن��ون.   للثقافة 
املختلفة  وامل����راف����ق  االأق�������س���ام  ع��ل��ى 
ال��ق��اع��ات متعددة  م��ن��ه��ا  امل��ك��ت��ب��ة  يف 
وق�سم  وال�سغار  للكبار  االأغ��را���س 
تعترب  اإذ  وال�����دوري�����ات،  امل��ط��ال��ع��ات 

احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال����ق����راءة 
اهتمام  ج����ذب  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي 
االأط����ف����ال واث�������راء م��ع��ارف��ه��م عرب 
وتاأتي  خمتلفة.   وفعاليات  اأن�سطة 
م���ن �سموه  ت���ع���زي���زاً  ال����زي����ارة  ه����ذه 
الأه��م��ي��ة ال���ق���راءة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب باباً 
الفكرية،  االآف�����اق  ل��ت��و���س��ي��ع  وا���س��ع��اً 
احلديثة  التقنيات  من  واال�ستفادة 
اإث������راء معارف  ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى 
القراءة  اآل��ي��ات  وت�سهيل  اجل��م��ه��ور 

حاكم راأ�س اخليمة يح�شر اأفراح القا�شمي والعنزي
•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  ومعايل  اخليمة  راأ���س  االأعلى حاكم 
الع�ساء  املجتمع م�ساء ام�س االول حفل  الثقافة وال�سباب وتنمية  وزير 
اأقامه ال�سيخ �سامل بن ماجد بن نا�سر القا�سمي مبنا�سبة زفاف  الذي 
عبداهلل  امل��رح��وم  كرمية  اإىل  القا�سمي  �سامل  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  جنله 

حممد �سامل العنزي.
اأقيم يف �سالة الكورني�س لالأفراح يف مدينة  كما ح�سر احلفل - الذي 
بن  �سقر  وال�سيخ  القا�سمي  عبداهلل  بن  حميد  ال�سيخ   - اخليمة  راأ���س 

عبداهلل بن حميد القا�سمي وال�سيخ ارحمة بن �سعود بن خالد القا�سمي 
�سامل بن  وال�سيخ  براأ�س اخليمة  اأ�سمنت االحتاد  ب�سركة  االإداري  املدير 
حممد بن نا�سر القا�سمي وال�سيخ �سامل بن ماجد بن نا�سر القا�سمي 
وال�سيخ �سقر بن ماجد بن نا�سر القا�سمي وال�سيخ طالب بن ماجد بن 
وال�سيخ  القا�سمي  نا�سر  بن  ماجد  بن  في�سل  وال�سيخ  القا�سمي  نا�سر 
بن  م��اج��د  ب��ن  جا�سم  وال�سيخ  القا�سمي  نا�سر  ب��ن  م��اج��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
نا�سر القا�سمي وال�سيخ ماجد بن نا�سر بن ابراهيم القا�سمي وعدد من 

ال�سيوخ وامل�سئولني وابناء القبائل واملدعوين.
االإماراتية  والفنون  االأه��ازي��ج  احلفل  خ��الل  احلربية  الفرقة  وقدمت 

الراثية ابتهاجا بهذه املنا�سبة. 

و�سط ح�سور جماهريي كبري

الثقافة تختتم فعاليات مهرجان الإمارات الأول للمواهب املو�شيقية 
•• اأبوظبي-الفجر:

اختتمت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع مهرجان 
اأم�س  وذلك م�ساء   ، املو�سيقية  للمواهب  االأول  االإم��ارات 
اللجنة  اأعلنت  كما  اجل���اري  مايو   16 امل��واف��ق  اخلمي�س 
املنظمة للمهرجان ا�سماء الفائزين يف م�سابقة العزف على 
اأقيم على خ�سبة امل�سرح الوطني  البيانو يف احلفل الذي 
باأبوظبي بالتعاون مع معهد جوته الثقايف االأمل��اين وكل 
من �سفارتي اأملانيا والنم�سا باأبوظبي وبرعاية كرمية من 

هاريبو وبون.
ح�سر احلفل كل من �سعادة بالل البدور الوكيل امل�ساعد 
لقطاع الثقافة والفنون يف وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية 
الراث  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ول��ي��د  وامل��ه��ن��د���س  املجتمع 

والدبلوما�سيني  ال�سفراء  م��ن  جمموعة  جانب  اإىل  ال����وزارة  يف  وال��ف��ن��ون 
باأبوظبي و�سط ح�سد كبري من اأهايل الطالب والطالبات واملهتمني بالفن 

الكال�سيكي .
�سارك يف املهرجان 62 عازفاً ميثلون 17 دولة ، بينهم 14 عازفاً اإماراتياً، 
العامل والذين عر�سوا  بلدان  اإىل مدار�س مو�سيقية من خمتلف  ينتمون 
العازفيني  اأم��ه��ر  م��ن  نخبة  ت�سم  مو�سيقية  حتكيم  جلنة  اأم���ام  اأعمالهم 
العامليني، وكان من بني اأوائل الفائزين يف الفئات التي اأعلن عنها، عدد من 

العازفني االإماراتيني بع�سهم من املنت�سبني ملركز البيانو 
التابع للوزارة يف اأبوظبي.

العازف  ي��د  على  الوطني  ال�سالم  بعزف  احلفل  ا�ستهل 
اإي���وان�������س ب��وت��ام��و���س��ي�����س، ك��م��ا ق����دم الطالب  ال�����س��ه��ري 
والطالبات امل�ساركات مب�سابقة البيانو جمموعة متنوعة 
الكال�سيكي  الفن  لعمالقة  الفنية  املعزوفات  اأ�سهر  من 

�سوبان وموت�سارت و�سوبريت وباخ وبيتهوفن.
وقال �سعادة بالل البدور الوكيل امل�ساعد لقطاع الثقافة 
يف  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  يف  والفنون 
ال��ي��وم جميل ينبع  األ��ق��اه��ا خ��الل احل��ف��ل م�����س��اوؤن��ا  كلمة 
مهرجان  يف  امل�ساركة  ال�سابة  املواهب  وروع��ة  جمال  من 
االإمارات االأول للمواهب املو�سيقية والذي اأطلقته وزارة 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع متا�سيا مع خطة الوزارة 
اال�سراتيجية )2011-2013( التي تهدف اإىل دعم االأن�سطة الثقافية 
جمتمع  واق��ع  يرجم  فهو  املو�سيقية،  مواهبهم  واإب��راز  املوهوبني  ورعاية 
التعاي�س مع جميع  الذي يعي�س مرحلة متقدمة ومتطورة من  االإم��ارات 
اجلن�سيات، وال يخفى على اأحد االن�سجام الوا�سح والتام بني اأبناء االإمارات 
واملقيمني على اأر�س الوطن من خالل م�ساركة هذه الكوكبة الرائعة من 

املبدعني واملوهوبني بالعزف على البيانو .
املو�سيقى،  ووحدتهم  بينهم  فيما  اختلفت  اجلن�سيات  اأن  البدور  واأ���س��اف 

بها  يتفاهم  ال��ت��ي  وال��ل��غ��ة  ال����روح  غ���ذاء  ه��ي  فاملو�سيقى 
تكرمي  ن�سهد  وال��ي��وم  ال��ع��امل،  دول  م��ن خمتلف  اجلميع 
املو�سيقية  للمواهب  االأول  االإم��ارات  الفائزين مبهرجان 
ال�سنوات  يف  جميعا  بها  نفخر  ن���واة  ت��ك��ون  اأن  اأم���ل  على 
م��ت��ق��دم��ة يف خمتلف  اإىل م��راح��ل  وال��و���س��ول  ال��ق��ادم��ة 

املحافل الفنية املحلية والدولية.
ويف ختام احلفل اعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان ا�سماء 
االأول  باملركز  ف��ازت  حيث  املهرجان  جوائز  يف  الفائزين 
اإيكاترينا  ال��ع��ازف��ة  امل��ن��ف��رد  للعزف  االأوىل  الفئة  �سمن 
العازفون  ال��ث��اين  امل��رك��ز  واح��ت��ل  رو�سيا  م��ن  با�سماكوفا 
ي��ان��غ من  وزي���اد  ونيف�س  كيت�س  ���س��ان  م��ن  ده���داري  اأتينا 
ك��ل من  املتحدة، وج��اء  اململكة  واأن���ا غ��راه��ام م��ن  ال�سني 
تايزيا بر�سان من اأوكرانيا واأندريا لو من ماليزيا ومنى 

ال�سويدي من االإمارات يف املركز الثالث. 
ويف العزف املنفرد للفئة الثانية)اأ( فاز هانا وو من ال�سني باملركز االأول، 
واحتل  الثاين،  باملركز  االأردن  من  نابايل  ورن��ا  �سوريا  من  يعقوب  وليديا 

كازوتا هوندا املركز الثالث. 
اأما الفئة الثانية )ب( للعزف املنفرد فقد حجبت اجلائزة االأوىل، ونالت كل 
من نور �سهيزاد واأزاليا اأرمان من ماليزيا على اجلائزة الثانية، فيما نال كل 
من دمال اأوزدمري من تركيا و�سارة العلي من �سوريا على اجلائزة الثالثة.  

من  اجلابري  اأ�سالة  ف��ازت  والرابعة  الثالثة  الفئة  وعن 
باملركز  م�سر  من  ح�سان  وعمر  االأول،  باملركز  االإم���ارات 
الثاين، فيما اقت�سموا كل من �سارة �سابا من �سوريا و�سارة 
الثالث.،  املركز  االإم���ارات  من  الرهبي  وو�سحة  الكعبي 
وفازت  االأوىل،  اجلائزة  فقد حجبت  اخلام�سة  الفئة  اأما 
فاطمة الها�سمي من االإمارات باجلائزة الثانية و�ساركها 

فيها �سيف اجلاهوري من االإمارات. 
امل�����س��رك ف��ق��د حجبت  ل��ل��ع��زف  ال��ف��ئ��ة االأوىل  اأم����ا ع��ن   
اجلائزة االأوىل، واقت�سما الثنائي لطيفة وعلي اجلنيبي 
االإم����ارات  م��ن  الكعبي  و�سيخة  وم���رمي   ، االإم�����ارات  م��ن 
و���س��ي��ف اجلنيبي  ع��ائ�����س��ة  ن���اال  بينما  ال��ث��ان��ي��ة،  اجل���ائ���زة 

اجلائزة الثالثة.
للعزف  والثالثة  الثانية  الفئة  يف  االأول  املركز  عن  وف��از 
واأ�سالة  الكعبي  ���س��ارة  االإم����ارات،  م��ن  الها�سمي  وفاطمة  م��رمي  امل�سرك 
ورو�سالن  فالدي�سالف  الثنائي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإم�����ارات،  م��ن  اجل��اب��ري 

خاميدولني من رو�سيا، ببنما حجبت كلتا اجلائزتني الثانية والثالثة.
وقدمت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع �سهادات �سكر وتقدير لكل 
االإم���ارات،  م��ن  الكعبي  و�سيخة  �سوريا،  م��ن  اجل��ن��دي  ع��الء  العازفني  م��ن 
و�ساوون اآن من كوريا اجلنوبية وحممود بكري من م�سر، وتزيانغ تونغ ليو 

من ال�سني، واإميلي ودانيال �سيغيل من اأملانيا.

املــــــــــــواهــــــــــــب 
الإمـــــاراتـــــيـــــة 
تــــ�ــــســــتــــحــــوذ 
ــــراكــــز  عـــلـــى امل
املــــتــــقــــدمــــة يف 
املهرجان  جوائز 

ـــــدور:  ـــــب ال
ــيــقــى  املــو�ــس
هــــي غــــذاء 
ـــــــــــــروح،  ال
جميع  ولغة 
الـــ�ـــســـعـــوب 

هيئة المارات للهوية ت�شارك بورقة عمل يف املوؤمتر الدويل للهوية با�شطنبول

وزارة البيئة واملياه ت�شت�شيف معر�س اإعادة 
ا�شتخدام القطع الفنية 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة الدكتور املهند�س علي حممد اخلوري مدير عام هيئة االإمارات 
التحول نحو  �سوطا مهما على طريق  االإم���ارات قطعت  دول��ة  اأن  للهوية 
التناف�سية عامليا  �سعيها لر�سيخ مكانتها  اإطار  االإلكرونية يف  احلكومة 
والأن تكون واحدة من اأف�سل احلكومات على م�ستوى العامل بحلول العام 
املوؤمتر  الدكتور اخل��وري خالل م�ساركته بورقة عمل يف  2021. وقال 
يوم  بركيا  ا�سطنبول  مدينة  يف  عقد  ال���ذي    2013 للهوية  ال���دويل 
االربعاء اإن دولة االإم��ارات يف �سباق مع الزمن لتطوير حكومة امل�ستقبل  
وفعالية  كفاءة  حت�سني  خ��الل  من  للمجتمع  ال�سعادة  لتحقيق  الهادفة 
ومتيز العمل احلكومي وتطوير منظومة خدماتية متكاملة ت�سهل حياة 
متكاملة  خطة  و�سعت  االإم���ارات  ان  اخل��وري  الدكتور  واأ���س��اف   . النا�س 
وط��م��وح��ة الإجن���از م�����س��روع احل��ك��وم��ة االإل��ك��رون��ي��ة مب��ا يتيح للمواطن 
وامل��ق��ي��م ال��و���س��ول واحل�����س��ول اإىل ك��اف��ة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ع��ن طريق 
من  وغ��ريه��ا  واالإن��رن��ت  املتحركة  الهواتف  مثل  االإلكرونية  القنوات 
الدكتور اخلوري يف ورقة  الرقمية احلديثة. وا�ستعر�س  التقنية  و�سائل 
العمل التي عر�سها حتت عنوان واقع احلكومة االإلكرونية واالجتاهات 
التكنولوجية  جتربة االإمارات وم�سريتها نحو التحول االإلكروين وذلك 
بح�سور م�سوؤولني حكوميني ميثلون اأكر من 80 دولة. و�سلط الدكتور 
اخلوري ال�سوء على جناح الدولة يف تطوير بنية حتتية متكاملة الإدارة 
منظومة الهوية املتقدمة عرب ال�سبكات الرقمية باالعتماد على امل�ساريع 
م�سروع  مقدمتها  ويف  ال�سكاين  ال�سجل  بنظام  املرتبطة  اال�سراتيجية 
عام  واأ�سار مدير   . الرقمية  الهوية  و م�سروع  االإل��ك��روين   الربط  بنية 
هيئة االإم��ارات للهوية اإىل اأن االإم��ارات تعترب من ال��دول ال�سباقة عامليا 
يف جت���اوز حت���دي ت�سجيل ال�����س��ك��ان واإ����س���دار ب��ط��اق��ات ه��وي��ة ذك��ي��ة  لهم 
اأن هذا االإجن��از �سيكون مبثابة  البيومرية مو�سحا  مرتبطة ببياناتهم 
نقلة نوعية يف جمال اإثبات هوية االأفراد وحماية تعامالتهم االإلكرونية 
اقت�ساد  على  قائم  جمتمع  لقيام  يوؤ�س�س  ومب��ا  الرقمية  ال�سبكات  ع��رب 
االإم��ارات حري�سة على مواكبة  اإن دولة  الدكتور اخل��وري  املعرفة. وقال 
االقت�ساد  من  انتقاله  ظل  يف  العامل  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التحوالت 
املعلومات  املبني على  الرقمي  اإىل االقت�ساد  املنتج  القائم على  ال�سناعي 
انطالقا من قناعتها باأن االجتاهات التكنولوجية وكيفية توظيفها هي 
االإطار  هذا  ويف  م�ستقبال.  العامل  دول  اقت�سادات  تناف�سية  �ستحدد  من 

لفت الدكتور اخلوري اإىل الدور الذي ت�سطلع به هيئة االإمارات للهوية 
على م�ستوى تطوير البنية التحتية للهوية الرقمية وتفعيل تطبيقاتها 
و�سوال اإىل تر�سيخ مفهوم االقت�ساد االإلكروين االآمن  من خالل تقنيات 
وكلمة  الرقمية  وال�سهادات  البيولوجية  ال�سمات  مثل  خمتلفة  م�سادقة 
الهوية  اأن م�سروع  اخل��وري  الدكتور  واأك��د  االإل��ك��روين.  والتوقيع  ال�سر 
الهادفة لتقدمي م�ستويات متميزة يف  املبادرات  اإط��ار  الرقمية  يندرج يف 
خدمة املتعاملني بحيث ت�سبح بطاقة الهوية جهاز التحكم عن بعد  الذي 
ي�ستخدمه �سكان االإمارات للح�سول على اخلدمات احلكومية واخلا�سة. 
كما ا�ستعر�س الدكتور اخلوري م�سروع الربط االإلكروين الذي تنفذه 
اإح�سائية  بيانات  توفري  يف  القرار  �سناع  دعم  اإىل  يهدف  وال��ذي  الهيئة 
ال�سجل  نظام  على  باالعتماد  ال�سكان  دميوغرافية  ح��ول  واآن��ي��ة  دقيقة 
ال�سكاين الذي طورته الهيئة مو�سحا اأن امل�سروع يت�سمن تطوير اأنظمة 
املدنية  بالواقعات  املعنية  املوؤ�س�سات  مع  البيانات  لتبادل  واآمنة  متقدمة 
ال�سكاين.  ال�سجل  نظام  بيانات  بتحديث  تلقائيا  ي�سمح  مب��ا  ال��دول��ة  يف 
وتطرق الدكتور اخلوري اإىل عدد من االجتاهات التكنولوجية يف العامل 
الذكية  واالأجهزة  االجتماعي  التوا�سل  تقنيات  اندماج  اإىل  ت�سري  والتي 
اأن  ���س��رورة  اإىل  منوها  واالإن��رن��ت  الغيمية  وال�سحب  البيانات  وحتليل 
تاأخذ هذه االجتاهات بعني االعتبار يف اخلطط اال�سراتيجية للحكومات 
االإل��ك��رون��ي��ة. واأ����س���ار ال��دك��ت��ور اخل����وري يف خ��ت��ام ورق��ت��ه اإىل االرتباط 
الوثيق بني مفهوم احلكومة االإلكرونية والتطورات املت�سارعة يف حقل 
تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت داعيا احلكومات اإىل العمل على تنظيم 
وتكامل خدماتها عرب االنتقال من مفهوم تطوير النظم اإىل مفهوم بناء 
القدرات املوؤ�س�سية وتقييم تاأثريها يف تطوير العمل احلكومي. من جهة 
اأعمال  امل�ساركني يف  وامل�سوؤولني  الدوليني  اأ�ساد عدد من اخلرباء  اخرى 
االإم���ارات للهوية  ع��ام هيئة  �سعادة مدير  ل��ق��اءات جانبية مع  امل��وؤمت��ر يف 
اأن  م��وؤك��دي��ن  املعرفة  واقت�ساد  جمتمع  لبناء  و�سعيها  االإم����ارات  ب��روؤي��ة 
جتربة الدولة جتاوزت جتارب الكثري من الدول املتقدمة بقيا�س الزمن 
والبنية التحتية واخلربات واملوؤ�س�سات وا�ستطاعت بناء منظومة متطورة 
وتاأتي  والطموح.  للعمل احلكومي احلديث  تقدم نوذجا  اأن  �ساأنها  من 
اإط��ار حر�سها على عر�س  املوؤمتر يف  للهوية يف  االإم���ارات  م�ساركة هيئة 
جتربة الدولة يف جمال الهوية املتقدمة وتبادل اخلربات واالطالع على 
اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال تطبيقات الهوية الذكية والتحول نحو 

احلكومة االإلكرونية.

•• دبي-وام:

افتتح �سعادة حممد عبيد الزعابي الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون البيئة بوزارة 
امل�ستخدمة والذي  الفنية  ا�ستخدام القطع  اإعادة  البيئة واملياه معر�س 
اجلاري  م��اي��و   16 و   15 ي��وم��ي  ب��دب��ي  ب��دي��وان��ه��ا  ال�����وزارة  ا�ست�سافته 

بالتعاون مع بلدية دبي.
النقليات  اإدارة  م��وظ��ف��ي  ق��ب��ل  م��ن  �سنعت  فنية  قطعا  امل��ع��ر���س  ي��ق��دم 
ببلدية دبي من مواد معاد تدويرها حيث مت ا�ستغالل خملفات املركبات 
واعادة تدويرها وحتويلها اىل قطع اثاث وم�ستلزمات للمنازل وادوات 

متنوعه.
واحتوى املعر�س على جمموعة من ال�ساعات التي مت ا�ستخدامها من 
اأنواع خمتلف من الطاوالت  اإىل  ال�سيارة باالإ�سافة  اأجزاء خمتلفة من 
ال�����س��ي��ارات وحمركات  ت��ربي��د  واأج���ه���زة  اإط������ارات  م��ن  ال��ت��ي مت �سنعها 
ال�سيارات واأجهزة ناقل ال�سرعة وجمموعة اأخرى متنوعة من الكرا�سي 
التي مت �سنعها من االإطارات والرباميل واأجزاء خمتلف من قطع غيار 

ال�سيارات امل�ستخدمة.
واأو�سح الزعابي خالل االفتتاح اأن الوزارة حري�سة على تنفيذ وتنظيم 
مثل هذه املعار�س ملا لها من دور يف ن�سر الثقافة البيئية بني املوظفني 
وخمتلف الفئات يف املجتمع وتعمل على ت�سجيع وحتفيز موظفي الوزارة 
التقليل من حجم  التي ت�ساهم يف  االأن�سطة  امل�ساركة يف مثل هذه  على 
النفايات وبالتايل حماية البيئة من التلوث كما ي�ساهم املعر�س يف رفع 
وعي املوظفني واجلمهور عن كيفيه احلفاظ على البيئة باإعادة ا�ستعمال 

وتدوير النفايات.
اأن  اإىل  دب��ي  ببلدية  النقليات  اإدارة  مدير  امل��ري  حميد  اأ�سار  جانبه  من 
لت�سبح  امل�ستعملة  ال��غ��ي��ار  ق��ط��ع  ت�سنيع  اإع����ادة  ع��ل��ى  حري�سة  االإدارة 
منتجات متميزة اأعدت لال�ستخدام مرة اأخرى يف جمال خمتلف حيث 
يتم اإعادة تدوير وت�سنيع قطع الغيار امل�ستخدمة يف ق�سم خا�س باإعادة 
تدوير وت�سنيع قطع الغيار امل�ستخدمة وياأتي ذلك من منطلق اهتمام 
بلدية دبي بالبيئة املنبثقة من روؤيتها جتاه بناء مدينة متميزة تتوفر 

فيها ا�ستدامة رفاهية العي�س ومقومات النجاح.
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                 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 294 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

عبداهلل  حمود  �سيف  حمود  ملالكها  ل�ساحبها  ال�سيارات  لتاجري  مرو  مدعي/موؤ�س�سة 
املعمري اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: عبداهلل علي عبداهلل حممد رئي�سي واخرون 
اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 190.000 درهم  املطلوب 
عبداهلل  علي  عبداهلل   -2 االمارات  اجلن�سية:  علي  �سرور  عو�س  احمد  اعالنهما/1- 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  رئي�سي  حممد 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
الدعوى  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  مذكرة بدفاعك و�سورا 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 235 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعي/كمال ح�سني ليت عبداحلق اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: احمد 
مببلغ   مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  اليمن    اجلن�سية:  جدعان  حممد  �سالح 
اليمن   اجلن�سية:  جدعان  حممد  �سالح  اعالنه/احمد  املطلوب  2000درهم   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم 
االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 236 /2013 مد جز- م ر-ب- اأظ

�سالح  احمد  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�سية:  عبداملناف  مدعي/يو�سف 
 4200 مببلغ   مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  اليمن    اجلن�سية:  جدعان  حممد 
درهم املطلوب اعالنه/احمد �سالح حممد جدعان اجلن�سية: اليمن  عنوانه: 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
ال�ساعة  املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة 
الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
                 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 885 /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/جنم اجلوكر للمقاالت العامة اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: ال�سهامة العامة 
لل�سيانة والديكور اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 125000 
درهم املطلوب اعالنه/ ال�سهامة العامة لل�سيانة والديكور اجلن�سية: االمارات   عنوانه: 
بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 
2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام 
مبع�سكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل 
االقل.  ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

�سدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
                 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 664 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
باك�ستاين  اف�سل  احمد  ما�سهود  ميثلها  وال�سرياميك  للبال�سر  مدعي/ما�سهود 
اجلن�سية:  للمقاوالت  املروج   ركن  �سركة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  اجلن�سية 
اعالنه/  املطلوب  درهم   42.479 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   
�سركة ركن املروج  للمقاوالت اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/5/23 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  بدفاعك و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
                 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 540 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/علوي حممد عبدالقادر للمقاوالت العامة بوكالة حممد ار�ساد الدين 
اجلن�سية:  املباين  ل�سيانة  را�سد  ابو  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  حممد 
االمارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 25.000 درهم املطلوب اعالنه/ ابو 
را�سد ل�سيانة املباين اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/6/5 موعدا 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
                    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1233 /2012 جت كل- م ت-ب- اأظ

اآل علي اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه:  مدعي/�سعيد علي عبيد ابو �سب�س 
�سركة را�سيات العقارية ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: ندب خبري  
عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العقارية  القدرة  �سركة  اعالنه/  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثالثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�سورا 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/445 جت  جز - م ر- ب- ع ن

املالحة  عليه:  مدعي  فل�سطني    اجلن�سية:  �ساب  ابو  احمد  طالل  و�ساح  مدعي/ 
الدولية خلدمات ال�سحن الربي وميثلها/ عبدربه ابراهيم عبدربه بدران اجلن�سية: 
االمارات  مو�سوع الدعوى: ا�سرجاع االغرا�س او قيمتها 2300 درهم + مبلغ ال�سحن 
وميثلها/  الربي  ال�سحن  خلدمات  الدولية  املالحة  اعالنه/  املطلوب  درهم   200
املدعي  ان  بالن�سر حيث  االمارات عنوانه:  بدران اجلن�سية:  ابراهيم عبدرب  عبدربه 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
  اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/203 جت  كل - م ر- ب- ع ن

بينت  نورزارينا  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  للعقارات  الوا�سل  مدعي/ 
�سليمان اجلن�سية: �سنغافورة   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 226800 
درهم    املطلوب اعالنه/نورزارينا بينت �سليمان اجلن�سية: �سنغافورة  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/218 جتاري جزئي  

بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  �سقران   �سالح  غ�سان  عليه/  املحكوم  اىل 
املوافق 2013/3/25 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�سالح / حممد ابراهيم حممد اآل ب�سر بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
عليه  املدعى  وبني  املدعي  بني  امل��ربم  اخلدمات  وكيل  عقد  بف�سخ  احل�سوري: 
من   املدعي  واخ��روج   )CN- 1174811( رقم  التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �سدر  بامل�ساريف.  عليه  امل��دع��ى  وال��زم��ت  الرخ�سة، 
بتاريخ املوافق 2013/5/16 حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين    
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
اعالن حكم يف الدعوى  رقم 2013/44 احوال �سخ�سية    

اىل املحكوم عليه/ حممد بن علي بن عاي�س احلارثي- �سعودي العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/5/5 قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / ليلى 
ناجي حم�سن ده�سل احلارثي باالآتي: حكمت املحكمة ح�سوريا يف حق املدعية ومبثابة ح�سوري 
يف حق املدعى عليه: 1- الزامه باأدائه  للمدعية نفقة الولدين )نايف عمره 9 �سنوات، وجدان 
عمرها 6 �سنوات( يف مبلغ الف )1000( درهم �سهريا لكل ابن �ساملة الطعام والك�سوة ابتداء من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وهو 2013/3/4 اىل حني �سقوط الفر�س �سرعا او تغيريه بحكم اآخر 
او اتفاق. 2- اثبات ح�سانة املدعية لولديها املذكورين اعاله. 3- الزامه بتوفري م�سكن م�ستقل 
حل�سانة الولدين اعاله يكون منا�سبا ومالئما وموؤثثا يف مدينة ال�ساخمة. 4- حتميل املدعى 
عليه م�سروفات الدعوى. حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما من تاريخ االعالن.  �سدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/5/15   
�سالح القا�سمي

قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية  

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

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 507 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

م�سعد  ر�سا  وديع  عنها/  وكيال  العقارات  الدارة  دور  نوك  �سركة  مدعي/ 
بيالط�س اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: احمد مبارك بالل �سقر اجلن�سية: 
املطلوب  درهم   22500 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات 
اعالنه/ احمد مبارك بالل �سقر اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/5/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 390 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ مروان �سالح الدين بخيت اجلن�سية: ال�سودان    مدعي عليه: احمد 
عادل االمني جيالين اجلن�سية: ال�سودان   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
وقدرها 11000 درهم املطلوب اعالنه/ احمد عادل االمني جيالين اجلن�سية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  ال�سودان   
وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  فانت مكلف باحل�سور 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1172 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

ه�سام  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  �ساتكو  التجارية  �سايا  موؤ�س�سة  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  م�سري  اجلن�سية:  واآخرون  مو�سى   حممد  الدين  �سالح  حممد 
حممد  الدين  �سالح  حممد  ه�سام  اعالنه/  املطلوب  درهم    40.791 مالية  مطالبة 
الدعوى  باعادة  متهيدي  حكم  بالن�سر)ب�سدور  عنوانه:  م�سري   اجلن�سية:  مو�سى 
للمرافعة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/3 املوافق 
�سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  
امل�ستنداتك  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1172 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  �ساتكو  التجارية  �سايا  موؤ�س�سة  مدعي/ 
ما�س اجننريجن كون�سرك�سن ملاملكها/ يو�سف علي را�سد احلمادي واخرون اجلن�سية: 
االمارات   مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 40.791 درهم  املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة 
ما�س اجننريجن كون�سرك�سن ملاملكها/ يو�سف علي را�سد احلمادي   اجلن�سية: االمارات    
املدعي  ان  حيث  للمرافعة(  الدعوى  باعادة  متهيدي  حكم  بالن�سر)ب�سدور  عنوانه: 
املوافق 2013/6/3 موعدا  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى 
امام الدائرة االوىل  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 615 /2013 جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ حممد يو�سف ح�سن بن حماد ب�سفته وكيل خدمات الرخ�سة/ كافترييا اق�سوم 
للماأكوالت االثيوبية اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: فروين ابراهام ب�سفتها مالك 
للرخ�سة/ كافترييا اق�سوم للماأكوالت االثيوبية اجلن�سية: اأثيوبيا مو�سوع الدعوى: 
ف�سخ عقد وكيل خدمات 10000 درهم املطلوب اعالنه/: فروين ابراهام ب�سفتها مالك 
اأثيوبيا  عنوانه: بالن�سر  للرخ�سة/ كافترييا اق�سوم للماأكوالت االثيوبية اجلن�سية: 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
ال�ساعة 8.30 �سباحاً  2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
قبل اجلل�سة  عليها  امل�ستنداتك موقعا  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2010/973  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- فاين كورنر للتجارة العامة ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها/حممد اف�سل 
توتيل 2- حممد اف�سل توتيل  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / لهدان لتجارة معدات 
���س.ذ.م.م  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت  واجهزة التربيد 
بتاريخ 2013/4/25 احلكم التمهيدي التايل: وقبل الف�سل يف مو�سوع الدعوى بندب اخلبري 
ا�سبوع من  ت�سميته خالل  الطرفان على  الدور مامل يتفق  املخت�س �ساحب  امل�سريف  املحا�سبي 
تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة �سائر اوراق الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان اليه ال طرفني 
من دونها االنتقال اىل مقرهما لالطالع على مالديهما من اوراق وم�ستندات و�سجالت ودفاتر 
يف  دره��م  الف  ع�سر  خم�سة  مبلغ  بايداع  املدعية  والزمت  بينها.  العالقة  طبيعة  لبيان  جتارية 
خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�سروفات اخلبري املنتدب.    وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

  ch2.E.22  اخلمي�س املوافق 2013/6/18 ال�ساعة  9.30 �سباحاً يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1403  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- �سركة هاي اليت للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �سركة م�سانع اال�سباغ الوطنية املحدودة  قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/25 احلكم التمهيدي التايل: 
الهند�سي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكة  حكمت 
بعد  مهمته  تكون  ا�سبوع-  خ��الل  ت�سميته  على  اخل�سوم  يتفق  م��امل  ال���دور-  �ساحب 
منها  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  م�ستندات  من  بها  وم��ا  ال��دع��وى  اوراق  مطالعة 
االنتقال ملقر الطرفني لالطالع على ما لديهم من اوراق وم�ستندات، والزمت املحكمة 
للمدعيه بايداع مبلغ ع�سرة االف درهم على ذمة م�سروفات واتعاب اخلبري  وحددت 
لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/20 ال�ساعة  9.30 �سباحاً يف القاعة  

  ch2.E.22
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/569  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- �سيخه حرقو�س ن�سيب حممد الفال�سي   جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ 2013/4/18 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكة مبثابة احل�سوري 
مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول مامل 
يتفق الطرفان على ت�سمية خالل ا�سبوع من تاريخة تكون مهمته االطالع على اوراق الدعوى 
وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمة اخل�سوم فيها واالنتقال اىل مقر البنك املدعي ان لزم االمر 
وذلك تو�سال اىل بيان قيمة املبالغ ح�سلت عليها املدعي وعالقة املدعي عليها احل�ساب وحددت 
ب�سدادها.  وحددت  املدعي  وال��زم��ت  كاتعاب اخلبري  دره��م  االف   ع�سرة  وق��دره��ا  خ��ربة  امانة 
لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/20 ال�ساعة  9.30 �سباحاً يف القاعة  

  ch2.E.21
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/326  جتاري كلي                      

حميى  وميثلها  ����س.ذ.م.م  االحذية  لتجارة  �سربا   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حممد �سريف ابو جنمي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / وكالة 
واالع���الن وميثله: علي حممود حممد حم��م��ود   قد  للدعاية  �ساك�سي 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري ح�سابي متخ�س�س 
9:30 �س  ال�ساعة   2013/5/19 املوافق  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت   .
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/129  مدين جزئي                        
اىل املدعى عليه /1- �سامح حممد يون�س ابو زيد ابراهيم جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  قد  / عبداحلكيم اجم��و مياه    املدعي  ان  مبا 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ و قدره )14500 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف 
ال��ت��ام.    وح��ددت لها  لل�سداد  تاريخ اال�ستالم  القانونية بواقع 12% من  واتعاب 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�سور 
.ويف حالة  االقل  ايام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1466 عمايل جزئي                
������س.ذ.م.م  جمهول  امل��ب��اين  وتنظيف  للخدمات  ع��ل��ي��ه/1-  مرحبا  امل��دع��ى  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ع��ب��داهلل �سيكندر علي ق��د اق��ام عليك الدعوى 
عوده  درهم(وتذكرة   8540( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
من   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  )2000دره����م(  مببلغ 
10540 و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. رقم ال�سكوى )2013/141732(.      
مبكتب   8:30 ال�ساعة   2013/5/30 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي  
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1604 عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  نوفر تران�س �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  غ���الم    حيدر  حممود  �ساهد   /
والفائدة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   38635( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى )2013/142085(   التام. رقم  القانونية بواقع 9% من املطالبة لل�سداد 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 ال�ساعة 8:30 مبكتب القا�سي  
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1497  ا�ستئناف جتاري

االقامة  )ذ.م.م( جمهول حمل  انريجي  -ك��رود   1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /ريت�سفيلد انرنا�سيونال كومر�سيال املحدودة وميثله: 
عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2011/212 جتاري كلي بتاريخ 2012/11/21 وحددت لها 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/2 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سه 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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بان  ثقته  ام�����س  ت���راوري  دي��ون��ك��ون��دا  بالوكالة  امل���ايل  الرئي�س  اب���دى 
املتمردين الطوارق يف احلركة الوطنية لتحرير ازواد الذين يحتلون 
مدينة كيدال يف �سمال �سرق البالد، م�ستعدون حلوار �سادق . وقال 
الرئي�س املايل اثر لقائه الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند يف باري�س 
م�ستعدة خلو�س حوار  ازواد  لتحرير  الوطنية  بان احلركة  واث��ق  انا 
على  لي�س متعرا  الو�سع  ان  واك��د   . م��ايل  بقية  م��ع  وعميق  ���س��ادق 
ترف�س  ت��زال  ال  التي  ازواد  لتحرير  الوطنية  احل��رك��ة  م��ع  االط���الق 
وجود اجلي�س واالدارة املاليني يف اخر معاقلها كيدال. وا�ساف الرئي�س 
املايل ان احلركة الوطنية لتحرير ازواد ت�سم ماليني، مواطنني لنا 
عاملناهم يف �سكل خمتلف عن اجلهاديني وحتاورنا معهم وتناق�سنا 
االخت�سا�سات  يف  مهما  انتقاال  تلحظ  التي  الالمركزية  يف  وتابع   .
ازواد  الوطنية لتحرير  بان احلركة  انا واثق  وامل�سوؤوليات والو�سائل، 
ا�ستمر  ال��ذي  الفرن�سي  الرئي�س  لقائه  وخ��الل   . يالئمها  ما  �ستجد 
اكر من �ساعة، كرر تراوري ان االنتخابات ينبغي ان تعقد يف موعدها 
وذكر   . اي�سا  ه��ذا موقفنا  ه��والن��د  ب���ادره  وق��د   ، )28 متوز-يوليو( 
العملية  بدء  على  ا�سهر  اربعة  من  اكر  بعد  بانه  الفرن�سي  الرئي�س 
الع�سكرية الفرن�سية، مت حترير كل ارا�سي مايل و اليوم لقد انتقلنا 

اىل مرحلة اخرى مع ن�سر قوة حلفظ ال�سالم يف متوز-يوليو.

�ّسّرح رئي�س ال�سرطة يف بلدة الريحانية يف حمافظة هاتاي بجنوب 
تركيا ام�س من وظيفته على خلفية التفجريات التي وقعت فيها يف 
وقت �سابق من ال�سهر احلايل واأدت اإىل مقتل اأكر من 50 �سخ�سا 
زمان  االلكروين ل�سحيفة  املوقع  وذكر  الع�سرات بجروح.  واإ�سابة 
مراد  الريحانية  يف  ال�سرطة  رئي�س  �سرحت  ال�سلطات  اأن  الركية 
ال���وزراء رج��ب طيب رف�س  رئي�س  ك��ان  اأن  بعد  م��ن وظيفته  ب��ريك 
توا�سل  �سوء  عن  وحت��دث  التفجري  ح�سول  على  اال�ستخبارات  لوم 
وقوع  منع  دون  ح��ال  رئي�س  ك�سبب  وال�����س��رط��ة  اال���س��ت��خ��ب��ارات  ب��ني 
به  م�ستبهاً  اأوق��ف��ت  اأن��ه��ا  الركية  ال�سلطات  واأع��ل��ن��ت  ال��ت��ف��ج��ريات. 
يزال  ال  فيما  اأيار-مايو   11 يف  وقعت  التي  التفجريات  يف  رئي�سياً 
امل�ستبه بهم  اآخرين. ويبلغ عدد  اثنني  البحث جارياً عن م�ستبهني 
املعتقلني حتى االآن يف الق�سية 14، اأحيل اأربعة منهم اإىل املحاكمة 
اأتراك  يف اأ�سنة للتحقيق معهم اليوم. وجميع املوقوفني حتى االآن 
ولي�س بينهم اأي �سوري على الرغم من ان امل�سوؤولني االأتراك اأ�ساروا 
باإ�سبع االتهام يف التفجريات اإىل منظمة اجيلجيلر اأو امل�ستعجلون 

الركية التي لديها ارتباطات باأجهزة اال�ستخبارات ال�سورية .
غري اأن قائداً �سابقاً لهذه املجموعة ويدعى مهراج اأورال امللّقب بعلي 

الكيايل نفى ذلك واتهم اإ�سرائيل.

 
ب��اب االحتياط  م��ن  ام�س  ودرك��ي��ا  �سرطيا   750 م��ن  اك��ر  ن�سر  مت 
59 معهدا ثانويا يف مقاطعة با-رين �سرق فرن�سا وذلك بعد  امام 
وق��ال مدعي �سرا�سبورغ  ن��ار.  ان هدد فتى على االنرنت باطالق 
مي�سال �سونتيي يف موؤمتر �سحايف انه �سواء تعلق االمر بجرمية قتل 
او مبزاح فاننا نبقى متيقظني ونتخذ االحتياطات كافة . وتاتي هذه 
التعبئة اال�ستثنائية اثر ر�سالة مطولة جمهولة امل�سدر بعنوان كل 
عرب  منتدى  على  الثالثاء  م�ساء  و�سعها  مت  قريبا  �سيتوقف  �سيء 
االنرنت. وكتب املجهول انا ا�سكن مدينة ما حيث يوجد معهد ما 
واجلمعة �ساترك ب�سمتي يف التاريخ م�سيفا حياة الكثري من النا�س 
بينهم انا، �ستنتهي يف هذا اليوم . وتابع قريبي لديه بندقية �سيد 
اجيد  ان��ا  االل��ي��ة.  ن�سف  بندقيته  منه  ال�ستلف  الو�سع  ا�ستغليت   ،
ا�ستخدامها و�سافعل، �سدقوين . وبث املحققون �سورة �ساب م�ستبه 
به. واظهرت �سور لكامريات مراقبة يف مقهى انرنت حيث كتبت 
يقع  ه��ذا  االن��رن��ت  داك��ن. ومقهى  را���س  الر�سالة فتى ي�سع غطاء 
املدينة  ه��ذه  يف  بحثها  تركيز  اىل  ال�سرطة  دف��ع  ما  �سرا�سبورغ  يف 
ومقاطعتها. وعلق املدعي انه اذا كان االمر مزحة فهي ثقيلة جدا 
امل��زح��ة م��ه��دد يف ه��ذه احل��ال��ة بال�سجن ع��ام��ني وغرامة  و���س��اح��ب 

قيمتها 30 الف يورو.

عوا�سم

باري�ص

�سرتا�سبورغ

اأنقرة

توقع تعديل حكومي
 يف املغرب بدل النتخابات

•• الرباط-ا ف ب:

احلكومة  االإ�سالميني من  اال�ستقالل حليف  ان�سحاب حزب  ق��رار  زال  ما 
املغربية، والذي اتخذ قبل نحو اأ�سبوع وخلق اأزمة �سيا�سية، موقوف التنفيذ 
بدل  تعديل حكومي  اىل  للجوء  احتمال كبري  امللك، مع  انتظار تدخل  يف 
املجل�س  واي���د  اجل��م��ع��ة.  امل��غ��رب  �سحف  اأوردت  ح�سبما  م��ب��ك��رة،  انتخابات 
الوطني حلزب اال�ستقالل ال�سبت املا�سي باغلبية اع�سائه االن�سحاب من 
اإجراء  اإمكانية  اأمام  الباب  ليفتح  والتنمية  العدالة  بقيادة حزب  احلكومة 
وا�ستجاب حميد  الأوانها.  �سابقة  انتخابات  اىل  الذهاب  اأو  تعديل حكومي 
ال�ساد�س  حممد  امللك  من  لطلب  اال�ستقالل  حلزب  العام  االأم��ني  �سباط، 
اأورد  ح�سبما  املوؤ�س�سات،  ا�ستقرار  على  حفاظا  احلكومة  يف  وزرائ��ه  الإبقاء 
بيان للحزب، يف انتظار عودة امللك من زيارة خا�سة اىل فرن�سا. ورغم ان 
اأربعة  من  املكون  املغربي  احلكومي  االئتالف  يف  الثانية  ال�سيا�سية  القوة 
اأح��زاب، ما زالت م�سرة على قرارها باالن�سحاب من احلكومة ما مل تتم 
اأخبار  يومية  تالحظ  كما  االن�سحاب،  ق��رار  يبقى  لطلباتها،  اال�ستجابة 
اليوم ال�سادرة ام�س قرارا موقوف التنفيذ . واأ�سافت اليومية ان اأمني عام 
حزب اال�ستقالل، الذي خلف قراره اأزمة �سيا�سية يف امل�سهد املغربي، ما زال 
ينتظر و�ساطة امللك بفارغ ال�سرب . ويتيح الد�ستور، ح�سبما اأوردت يومية 
تعديل  اإم��ا   ، خمرجني  االقت�سادية،  االأو���س��اط  من  املقربة  ليكونومي�ست 
ترجح  افتتاحيتها  يف  اليومية  لكن  الأوان��ه��ا،  �سابقة  انتخابات  اأو  حكومي 
ان اخليار الثاين م�ستبعد احلدوث، م�سيفة انه من املرجح ان نكون اأمام 

حكومة ابن كريان ثانية مب�ساركة اال�ستقالل اأو بدونه .

�سرطة م�سريون يغلقون معرب رفح يف حركة احتجاج 

مفاو�شات لإطالق عنا�شر ال�شرطة واجلي�س املخطوفني يف �شيناء
عن ال�سرطيني واجلنود.

اأمني  ويف وقت �سابق قال م�سدر 
باجلي�س  ملحقون  املجندين  اإن 
طريقهم  يف  وك���ان���وا  وال�����س��رط��ة، 
م���ن م��دي��ن��ة رف����ح امل�����س��ري��ة على 
اإىل خارج  احل��دود مع قطاع غزة 
�سبه جزيرة �سيناء لق�ساء عطلة 

مع ذويهم.
وكالة  ق���ال���ت  الح�����ق،  ت���ط���ور  ويف 
الر�سمية  االأو���س��ط  ال�سرق  اأن��ب��اء 
الرئي�س مر�سي عقد اجتماعا  اأن 
ع�����اج�����ال م������ع وزي�����������ري ال�����دف�����اع 

والداخلية ملناق�سة االأمر.
وفور احل��ادث قامت قوات االأمن 
باإغالق مداخل وخمارج مدينتي 
العري�س وال�سيخ زويد، اإىل جانب 
علي  االأمنية  االإج����راءات  ت�سديد 
الطرق  وجميع  ال��دويل  الطريق 
وكذلك  ���س��ي��ن��اء،  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
الدخول  خ�سية  االأن��ف��اق  منطقة 

باملختطفني اإىل قطاع غزة.
وت�������زاي�������دت ع���م���ل���ي���ات اخل���ط���ف 
االإفراج  اأو  بدفع فدية  للمطالبة 
بالعامني  م�����س��ج��ون��ني  ب����دو  ع���ن 
اأن  اإال  ����س���ي���ن���اء،  يف  االأخ�����ريي�����ن 
عادة  ي�ستمر  ال  الرهائن  احتجاز 

اأكر من 48 �ساعة.

زاد االأمور تعقيداً.
قاموا  االأه��������ايل  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
عدم  على  رداً  اجل��ن��ود  باختطاف 
تلقوا  ب��ع��دم��ا  ت��ن��ف��ي��ذ م��ط��ال��ب��ه��م 
وع��������وداً ك���ث���رية ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا من 
م�سوؤولني بارزين خالل زيارتهم 

ل�سيناء.
اأط���ل���ق���وا ام�س  امل�����س��ل��ح��ون  وك����ان 
الإب����داء  امل��خ��ط��وف��ني  اأح����د  االأول 
مطلبهم  ب�����س��اأن  ال���ن���واي���ا  ح�����س��ن 
�����س����راح  اإط����������الق  اإىل  ال������داع������ي 
رئي�س  ا�ستدعى  حني  يف  �سجناء، 
اجلمهورية حممد مر�سي وزيري 
الدفاع والداخلية لبحث تداعيات 

احلادث. 
القاهرية  االأه����رام  ب��واب��ة  ونقلت 
ع����ن م�������س���در رئ���ا����س���ي ق���ول���ه اإن 
عن  اجلنود  ق�سية  يتابع  مر�سي 
ب��اأ���س��رع وقت  اإع��ادت��ه��م  كثب حتى 
االأمن  اأجهزة  اأن  واأ�ساف  ممكن. 
اجلنود  موقع  حتديد  يف  جنحت 
وه��وي��ة اخل��اط��ف��ني. وق���د طلبت 
ال�سلطات االأمنية من بع�س قادة 
بو�ساطة  القيام  �سيناء  يف  ال��ب��دو 

بني ال�سلطات واخلاطفني.
�سراح  اإط���الق  اخلاطفون  وي��ري��د 
االإف����راج  م��ق��اب��ل  ال�سجناء  بع�س 

حممد مر�سي يف العملية .
واأ�ساف امل�سدر اأن التفاو�س قارب 
على االنتهاء، ومن املرجح اأن يتم 
املخطوفني  ال�سبعة  عن  االإف���راج 
ال�سجناء  اأه��ايل  االت��ف��اق مع  بعد 
ال�سجناء من  ت�سوية موقف  على 

وت��ق��دمي �سمانات  ���س��ي��ن��اء،  اأب��ن��اء 
معينة تر�سي اأهايل املعتقلني .

طالبوا  امل��ع��ت��ق��ل��ني  اأه�����ايل  وك����ان 
�سيناء  اأب��ن��اء  م��ن  ال�سجناء  بنقل 
�سجن  اإىل  ط�������رة  ����س���ج���ن  م�����ن 
ال�سجناء  وجت���م���ي���ع  ال����ع����ق����رب، 

ال�����س��ي��ن��اوي��ني يف ���س��ج��ن واح�����د، 
وذل����ك ب��ع��د ت��ك��رار ال�����س��ك��وى من 
�سوء املعاملة والتعذيب الذي كان 
�سيناء يف �سجن  اأبناء  له  يتعر�س 
اأحدهم  فقِد  اإىل  اأدى  مم��ا  ط��رة، 
الذي  االأم���ر  وه��و  الب�سر،  حا�سة 

•• كابول-وكاالت:

ق���ال ���س��ف��ري م��و���س��ك��و يف ك��اب��ول يف 
مقابلة مع رويرز ان رو�سيا تتوقع 
تن�سحب  ح��ني  ا�سطرابات  ان���دالع 
�سمال  حلف  يقودها  التي  ال��ق��وات 
بحلول  افغان�ستان  م��ن  االطل�سي 
نهاية العام القادم ومن ثم تدر�س 
ن�����س��ر ق�����وات م���ن ح���ر����س احل����دود 
طاجيك�ستان  ب���ني  احل�����دود  ع��ل��ى 
بعد  ت��ن��دم��ل  ومل  واف��غ��ان�����س��ت��ان. 
ج����راح م��و���س��ك��و م���ن احل����رب التي 
�سنوات  ع�سر  م��دى  على  خا�ستها 
الثمانينات  يف  ب���اف���غ���ان�������س���ت���ان 
وي�����س��اوره��ا قلق م��ت��زاي��د ب�����س��اأن ما 
ت�سفه باأنه خطر يتمثل يف و�سول 
املخدرات واالرهاب اىل رو�سيا من 
ال�سابقة  ال�سوفيتية  ال��دول  خالل 
ب��ا���س��ي��ا ال���و����س���ط���ى. وق�����ال ان����دري 
يف  الرو�سية  بال�سفارة  افيتي�سيان 
م��ع هذه  ال��ت��ع��ام��ل  نف�سل  ك��اب��ول 
االفغانية  احل�����دود  ع��ل��ى  امل�����س��ك��ل��ة 
ال��ت��ه��دي��دات. واأ�ساف  ل��وق��ف ه��ذه 
كان لنا وجود حقيقي على احلدود 
ويف  وطاجيك�ستان  افغان�ستان  بني 

العنف يف افغان�ستان قبل ان�سحاب 
باأقل من عامني  القوات االجنبية 
تكافح  التي  رو�سيا  ان��ح��اء  يف  قلقا 
�سمال  م��ن��ط��ق��ة  يف  م���ت�������س���ددي���ن 
تعاطي  انت�سار  جانب  اىل  القوقاز 
الكوكايني على نطاق وا�سع وزيادة 
حاالت فريو�س ات�س.اي.يف ومر�س 

نق�س املناعة املكت�سب االيدز.
7 م�����س��ل��ح��ني من  اىل ذل����ك، ق��ت��ل 
بعمليات   ،18 واع��ت��ق��ل  ط��ال��ب��ان، 
االأمنية  ال��ق��وات  نفذتها  م�سركة 
االأفغانية وقوات امل�ساعدة الدولية 
)اإي�������س���اف( خالل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف 
ال�ساعات االأربع والع�سرين االأخرية 
البالد.  م���ن  م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة  يف 
قواتها  اإن  بيان،  يف  اإي�ساف  وقالت 
االأفغانية عدة  ال��ق��وات  م��ع  ن��ّف��ذت 
عمليات م�سركة مبناطق خمتلفة 
7 م�سلحني  وق��ت��ل��ت  ال���ب���الد،  م��ن 
 18 واعتقلت  طالبان،  حركة  من 
واأ�ساف  ق���ي���ادي  ب��ي��ن��ه��م  اآخ����ري����ن، 
ُنّفذت  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه  اأن  ال��ب��ي��ان 
ب���والي���ات ب��ل��خ، وه��ل��م��ن��د، وغ���زين، 
العمليات  ، و�سبطت خ��الل  وف��رح 

كمية من االأ�سلحة.

امل����ح����ل����ي����ة. وحت�������د اوزب����ك���������س����ت����ان 
وت��رك��م��ان�����س��ت��ان اف��غ��ان�����س��ت��ان من 
اي  ان  افيتي�سيان  وق���ال  ال�����س��م��ال 
ن�����س��ر ق����وات حدودية  ات���ف���اق ع��ل��ى 
ي��ج��ب االت���ف���اق ع��ل��ي��ه ب��ال��ط��ب��ع مع 
طاجيك�ستان. واأثار ت�ساعد اعمال 

ذل����ك احل����ني ك����ان ال��و���س��ع هناك 
�سيكون  وب���ال���ت���ايل  ك��ث��ريا  اف�����س��ل 
رو�سيا وطاجيك�ستان  من م�سلحة 
رو�سيا  وج����ود  اف��غ��ان�����س��ت��ان  وح��ت��ى 
اف��ي��ت��ي�����س��ي��ان ان هذا  ه��ن��اك وق����ال 
حدودية  ق���وات  �سي�سمل  ال��وج��ود 

لكنه مل يحدد عددا. وكانت قوات 
حر�س احلدود تقوم بدوريات على 
حدود طاجيك�ستان مع افغان�ستان 
لتنهي   2005 ع��ام  غ���ادرت  لكنها 
وت�سلم  ال�سوفيتية  احلقبة  ت��رك��ة 
لل�سلطات  ب��ال��ك��ام��ل  امل�����س��وؤول��ي��ة 

اأملانيا توؤكد جمددًا على �شداقتها لإ�شرائيل 
�سديقة  واملانيا  ال�سرائيل  �سديقة  مريكل  انغيال  وامل�ست�سارة  ال�سرائيل 
ال  ا�ستقرار  ع��دم  مرحلة  يواجه  االو�سط  ال�سرق  ان  اىل  م�سريا  ال�سرائيل 
. واكد نتانياهو �سافعل كل ما يتطلبه االمر حلماية  �سابق لها منذ عقود 
امن مواطني ا�سرائيل قائال انني على ا�ستعداد يف �سبيل ذلك للتوجه اىل 
اي مكان وااللتقاء باي �سخ�س يف ا�سارة اىل النزاع يف �سوريا. وب�سان امللف 
الفل�سطيني اكد في�سرفيله ان املانيا تدعم كليا املبادرة االخرية ل�سريكنا 

االمريكي الجراء مباحثات مبا�سرة )بني اال�سرائيليني والفل�سطينيني( .
وقال نرى ان عملية ال�سالم يف ال�سرق االو�سط والعمل على حل الدولتني 
يجب ان يبداأ منذ االن ونحن نفعل كل ما بو�سعنا ل�سمان االمن واال�ستقرار 
وال�سالم ال�سرائيل واملنطقة كلها . ومن املقرر ان يلتقي الوزير االملاين اي�سا 
الرئي�س اال�سرائيلي �سيمون برييز ويتوجه في�سرفيله اىل ال�سفة الغربية 

لعقد لقاء خا�س مع رئي�س الوزراء الفل�سطيني امل�ستقيل �سالم فيا�س.

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

اكد وزير اخلارجية االملاين غيدو في�سرفيله من جديد ام�س على اوا�سر 
ال�سداقة التي تربط بني بالده وا�سرائيل يف مرحلة �سعبة للمنطقة وذلك 
يف بداية زيارة من يومني ال�سرائيل واالرا�سي الفل�سطينية. وقال الوزير 
االملاين قبل لقاء مع رئي�س الوزراء اال�سرائيلي بنيامني نتانياهو احر�س يف 
هذه املرحلة ال�سعبة على تاكيد وقوف املانيا اىل جانب �سريكتها ا�سرائيل 
العمل  نريد  في�سرفيله  وا���س��اف    . العزيز  ال�سديق  ب  نتانياهو  وا�سفا 
املن�سق معكم ودعمكم. هذا هو ا�سا�س �سداقتنا وا�ستخدم كلمة �سداقة النها 
اقوى من كلمة �سراكة. االمر ال يتعلق بتحالف ا�سراتيجي فح�سب وانا 
ا�سدره  بيان  يف  ج��اء  كما  وحكومتني  امتني  وب��ني  موؤ�س�سات  بني  ب�سداقة 
�سديق  ان��ت  اال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن  نتانياهو.  مكتب 

مقتل واعتقال الع�سرات من طالبان 

رو�شيا تفكر يف ن�شر قوات على احلدود مع اأفغان�شتان 

خطف جنود اأممني يف اجلولن ل�شاعات 
•• نيويورك-ا ف ب:

اعلن م�سوؤول كبري يف االمم املتحدة ان ثالثة عنا�سر يف قوة مراقبة ف�س اال�ستباك يف ه�سبة اجلوالن 
بني  الفا�سلة  املنطقة  يف  جمهولة  م�سلحة  جمموعة  لدى  االربعاء  احتجزوا  نيوزيلندي،  بينهم  املحتلة 
اجل��والن وا�سرائيل، قبل ان يتم االف��راج عنهم بعد ب�سع �ساعات. وقال رئي�س عمليات حفظ ال�سالم يف 
التابع   52 رقم  املراقبة  مركز  اىل  دخلت  جمهولني  م�سلحني  جمموعة  ان  الد�سو  ارفيه  املتحدة  االمم 
لالمم املتحدة يف املنطقة الفا�سلة بني ا�سرائيل و�سوريا يف ه�سبة اجلوالن. وا�ساف ان ثالثة مراقبني 
غري م�سلحني خطفوا واحتجزوا ملدة خم�س �ساعات تقريبا ثم اطلق �سراحهم وهم ب�سحة جيدة ولكنه 
مل يو�سح جن�سيتهم. وهم ينتمون اىل هيئة االمم املتحدة املكلفة مراقبة الهدنة يف فل�سطني وي�ساعدون 
قوة مراقبة ف�س اال�ستباك يف ه�سبة اجلوالن املحتلة. وقد دخلوا بدون عوائق اىل مركز 52 بعد تدخل 
النيوزيالندي ان احد  �سابط كبري من قوة مراقبة ف�س اال�ستباك يف ه�سبة اجل��والن. واعلن اجلي�س 
العنا�سر  االف��راج عن  مت  انه  موؤكدا  النيوزيالندية  اجلن�سية  هو من  احتجزوا  الذين  الثالثة  العنا�سر 

الثالثة بعد خم�س �ساعات .

ميامنار تطلق �شراح 
�شجناء �شيا�شيني 

•• ياجنون-رويرتز:

قال م�سوؤول كبري يف وزارة الداخلية 
اأطلقت  احلكومة  ان  ام�س  مبيانار 
ع�سية  �سيا�سيا  �سجينا   23 ���س��راح 
ب��ه��ا الرئي�س  ي��ق��وم  ت��اري��خ��ي��ة  زي����ارة 
ثني �سني للواليات املتحدة. ورف�س 
امل�سوؤول الك�سف عن هويته ومل يقدم 
م��زي��دا من  اأو  امل��ف��رج عنهم  اأ���س��م��اء 
جمعية  يف  ع�سو  وق���ال  التفا�سيل. 
بالدميقراطية  امل��ن��ادي��ة   88 ج��ي��ل 
���س��راح ع�سرة �سجناء  ان��ه مت اط��الق 
�سيء  اين�سني يف ياجنون  �سجن  من 
مبعاملة  ي�ستهر  كان  ال��ذي  ال�سمعة 
النظام  ظ��ل  يف  بق�سوة  املحتجزين 
نحو  ميانار  حكم  ال��ذي  الع�سكري 
ن�����س��ف ق������رن. وت�����راأ������س ث����ني �سني 
اذار  م��ار���س  يف  مدنية  �سبه  حكومة 
ال�سجناء  مئات  عن  واأفرج   2011
مع  ت��زام��ن��ت  دف��ع��ات  يف  ال�سيا�سيني 
ا�سراتيجية  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اأح�����داث 
امل����ث����ال ح��ي��ن��م��ا كانت  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
مراجعة  و�سك  على  الغربية  ال��دول 
ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي كانت 
الع�سكري  املجل�س  ع��ل��ى  م��ف��رو���س��ة 

ال�سابق.

•• القاهرة-وكاالت:

�سرح م�سدر اأمني م�سري كبري، 
ملحوظاً  تقدماً  هناك  ب��اأن  ام�س 
يف ال��ت��ف��او���س ب�����س��اأن االإف����راج عن 
ال�سبعة  واجلي�س  ال�سرطة  اأف��راد 

املخطوفني يف �سيناء.
اأف���راد �سرطة وجنود  ه��ذا واأغ��ل��ق 
معرب  ب��واب��ات  ب��ح��را���س��ة  مكلفون 
رف������ح، وم��ن��ع��������������وا ح���رك���ة دخ����ول 
وال�ساحنات،  االأف��������راد  وخ������روج 
احتجاجاً على اختطاف زمالئهم 
ب�سرعة  م��ط��ال��ب�����������ني  ال�������س���ب���ع���ة، 
االإف������راج ع��ن��ه��م، وه���و م���ا ت�سبب 
بوابة  اأم���ام  ال�ساحنات  تكد�س  يف 

املعرب.
اأن  فل�سطينية  م�����س��ادر  واأف�����ادت 
العاملة  امل�سرية  ال�سرطة  اأف���راد 
ع����ل����ى م����ع����رب رف�������ح ب������ني ق���ط���اع 
غ���زة وم�����س��ر، ق���د اأغ��ل��ق��ت املعرب 
م����ن االجت����اه����ني حل����ني اإط�����الق 

زمالئهم.
اإن  املذكور:  االأمني  امل�سدر  وقال 
ب��ني االأجهزة  امل��ف��او���س��ات جت��ري 
بالتن�سيق  ���س��ي��ن��اء  يف  االأم���ن���ي���ة 
دخول  وم��ع  القبائل  م�سايخ  م��ع 
للرئي�س  وم�ست�سارين  م�ساعدين 

دعوات لرفع قيود الحتالل عن القد�س 

وا�شنطن حتذر من عواقب ال�شتيطان يف ال�شفة

 . عباداتهم  اأماكن  اإىل  الو�سول  من  الديانات  كل  من 
زيارات  اخلمي�س  علقت  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  وك��ان��ت 

غري امل�سلمني لباحة امل�سجد االأق�سى.
بني  مواجهات  االأربعاء  القدمية  املدينة  مدخل  و�سهد 
 65 ال�  ال�سرطة االإ�سرائيلية وفل�سطينيني يف الذكرى 
واالأرا�سي  ال��ق��د���س  مفتي  ط��ال��ب  جانبه  م��ن  للنكبة. 
العامل  اخلمي�س  ح�سني  حممد  ال�سيخ  الفل�سطينية 
بالعمل  الفل�سطيني  وال�����س��ع��ب  واالإ����س���الم���ي  ال��ع��رب��ي 
حل��م��اي��ة امل�����س��ج��د االأق�����س��ى وال��ق��د���س واحل���ف���اظ على 

وجههما احل�ساري.
املفتي حممد ح�سني يف موؤمتر �سحفي عقد يف  وق��ال 

•• القد�س-وا�سنطن-وكاالت:

جني  االأم��ريك��ي��ة  اخل���ارة  وزارة  با�سم  املتحدثة  اأك���دت 
الن�ساط  ب�����س��رع��ي��ة  ت��ق��ب��ل  ال  وا����س���ن���ط���ن  ان  ب�����س��اك��ي 
ياأتي  االأم��ر  ان هذا  امل�ستمر، م�سددة على  اال�ستيطاين 

بنتائج عك�سية لعملية ال�سالم.
قرار  من  املتحدة  ال��والي��ات  موقف  عن  ب�ساكي  و�سئلت 
ا�ستيطانية  ب���وؤر   4 ع��ل��ى  ال�����س��رع��ي��ة  اإ���س��ف��اء  اإ���س��رائ��ي��ل 
ع�سوائية يف ال�سفة الغربية، فاأجابت موقفنا وا�سح وهو 
اننا ال نقبل ب�سرعية الن�ساط اال�ستيطاين االإ�سرائيلي 

امل�ستمر .
ب��ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة، نحن نعي  واأ���س��اف��ت يف م��ا يتعلق 
عك�سية  بنتائج  ياأتي  اال�ستيطاين  الن�ساط  ا�ستمرار  ان 
قيام فل�سطني م�ستقلة  بد من  وان��ه ال  ال�سالم  لعملية 
انه  نعتقد  نحن  م��راراً  وقلنا  لها،  واقعية  ور�سم ح��دود 
من املهم لكال الطرفني التحرك لبناء الثقة التي ال بد 

اأن يبنى عليها ال�سالم الدائم .
اأحد من وزارة اخلارجية طرح  اإن كان  ورداً على �سوؤال 
ال�سفة  يف  ع�سوائية  ا�ستيطانية  ب��وؤر   4 �سرعنة  م�ساألة 
الغربية، اأجابت ب�ساكي نحن نطرح امل�ساألة، ب�سكل اأو�سع، 

دائماً وال علم يل بطرح هذا املو�سوع بالتحديد .
ال�سرعية  اإ�سفاء  ق��ررت  االإ�سرائيلية  احلكومة  وكانت 
الغربية  ال�سفة  يف  ع�سوائية  ا�ستيطانية  ب��وؤر   4 على 
اأقامها  اأن  بعد  وهدمها  باإخالئها  ق��رارات  �سدور  رغم 

م�ستوطنون من دون قرار حكومي.

االإ�سرائيلية  العليا  املحكمة  ت�����س��در  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
االإ�سرائيلية  احلكومة  نية  ب�ساأن  ق��رارا  املقبل  االأ�سبوع 
اأو  م�ستوطنات  اإىل  االأرب��ع  اال�ستيطانية  البوؤر  حتويل 
االآن  �سالم  حركة  قدمته  ال��ذي  لاللتما�س  اال�ستجابة 
اأخ����رى، �سئلت ب�ساكي  ب��اإخ��الئ��ه��ا. م��ن ج��ه��ة  وط��ال��ب��ت 
ع��ن م��وق��ف اأم��ريك��ا م��ن ع���زم رئ��ي�����س ال�����وزراء الركي 
اأردوغ��ان زيارة غزة، فاأجابت نحن نعار�س  رجب طيب 
التوا�سل مع حركة حما�س، وهي منظمة اإرهابية اأجنبية 
ما زالت ت�سكل قوة تزعزع اال�ستقرار يف غزة واملنطقة . 
واأ�سافت نحن نحث كل االأطراف التي ت�ساركنا االهتمام 
ا�ستئناف  تعزز  خطوات  باتخاذ  فل�سطينية  دول��ة  بقيام 

حمادثات ال�سالم بني الفل�سطينيني واإ�سرائيل .
من ناحية اأخرى، دعا االأمني العام لالأمم املتحدة بان 
نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  م��ون  كي 
اإىل  الو�سول  على  املفرو�سة  االإ�سرائيلية  القيود  لرفع 
مدينة  يف  وامل�سيحيني  للم�سلمني  امل��ق��د���س��ة  االأم���اك���ن 
القد�س  مفتي  ط��ال��ب  كما  املحتلة.  ال�سرقية  ال��ق��د���س 
ال�سيخ حممد ح�سني العامل العربي واالإ�سالمي بحماية 

امل�سجد االأق�سى والقد�س.
االأمم  با�سم  املتحدث  م�ساعد  بيوي  ديل  اإدواردو  وق��ال 
املتحدة اإن بان كي مون طلب من ال�سلطات االإ�سرائيلية 

احرام واجباتها اإزاء القوانني االإن�سانية الدولية .
واأكد االأمني العام يف مكاملة هاتفية مع نتنياهو والرئي�س 
حرية  اح��رام  اأهمية  على  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
املوؤمنون  يتمكن  اأن  يتعني  اإن��ه  وق��ال   ، للجميع  املعتقد 

االأق�سى م�ستهدف من قبل  امل�سجد  اإن  القد�س  مدينة 
امل�ستوطنني واحلكومة )االإ�سرائيلية( التي تدعمهم .

�ساملة،  �سهيونية  حملة  �سمن  ن�ساطهم  ياأتي  واأ�ساف 
وذلك باإحالل عرقي للم�ستوطنني )اليهود( يف القد�س 
�سلطة  املفتي  ودعا  الفل�سطينيني.  املقد�سيني  بدال من 
االحتالل اإىل االلتزام باملواثيق الدولية واحلفاظ على 

اأماكن العبادة واملقد�سات.
اإ�سرائيل  يف  االإ�سالمية  احلركة  رئي�س  ق��ال  جهته  من 
يقوم  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  اإن  ���س��الح  رائ���د  ال�سيخ 
للم�سجد  ل��ل��دخ��ول  وم��ك��اين  زم���اين  تق�سيم  ب��خ��ط��وات 

االأق�سى.
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  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/22  جتاري جزئي                  
اىل املدعي عليه /1- عبداللطيف حاجي غالم حممد جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل 
ح�سني قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(  وق���دره )34656.78 
ال�سداد  وحتى   2011/12/20 اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا   %2.49 االتفاقية 
ال�ساعة 8:30 �س  املوافق 2013/5/29  االربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  
بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/141  عقاري كلي                     

اىل امل��دع��ي عليه /1- حممد م���راد   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /يا�سمني 
عبداللطيف الهاليل وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى 
ال�سكنيتني رقم )904و 905( وبربج  الوحدة  بيع  اج��راءات  املطالبة بوقف  ومو�سوعها 
االمرية- الكائن بقطعة االر�س رقم )22( مبر�سي دبي وببطالن اجراءات التنفيذ على 
لهاتني  وا�ستحقاقها  املدعية  ملكية  وثبوت  دبي  مبر�سي   )905 )904و  رقم  الوحدتني 
الوحدتني. وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
او من  ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 11:00 �س   2013/6/5
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1839  جتاري كلي                     

اىل اخل�سم املدخل   /1- ح�سن عي�سى عي�سى املال- �سعودي اجلن�سية- ب�سفته �سريكا 
بن�سبة 5% يف �سركة �سارة االقليمية وب�سفته �سريكا بن�سبة 8% يف �سركة �سارة الثالثي 
�س.ذ.م.م  غالريي  /باري�س  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  )ذ.م.م(  االم���ارات  
وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   31985112( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/6/11 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا التجاري

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1839  جتاري كلي                  
اىل اخل�سم املدخل   /1- �سركة �سارة االقليمية )ذ.م.م( 2- خليل جورج كركر- كندي اجلن�سية- 
ب�سفته �سريكا بن�سبة 15% يف �سركة �سارة االقليمية )ذ.م.م( 3- عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق 
الفهيم- اماراتي اجلن�سية- ب�سفته �سريكا بن�سبة 20% يف �سركة �سارة االقليمية )ذ.م.م( وب�سفته 
�سريكا بن�سبة 23.8 % يف �سركة �سارة الثالثي االمارات )ذ.م.م.(  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي / باري�س غالريي �س.ذ.م.م وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )31985112 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق .  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من  املوافق 2013/6/11 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/863 تنفيذ عمايل
ان  االق��ام��ة مب��ا  اك�سريا  جمهول حم��ل  ���س��ده/1- مقهى ال  املنفذ  اىل 
اأق��ام عليك  طالب التنفيذ/ م�سعود حممد الب�سيوين احمد ح�سن  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8913( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ 
434 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/652 تنفيذ �سرعي
ب��ول لورن�س  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان  املنفذ ���س��ده/1- �سون  اىل 
طالب التنفيذ/ بريل �سي�سون خو�سرو �سي�سون وميثله: �سمرية عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ  علي قرقا�س  قد 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/134 احوال نف�س م�سلمني ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )138764 درهم( وتنفيذ احلكم وفق املنطوق وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1383عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  �ساين واي للخدمات الفنية والتنظيف �س ذ.م.م   جمهول 
اق��ام عليك  ن��ورو مياه قد  حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد ه��الل الدين 
درهم(   6891( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
جل�سة  لها  وح��ددت     .)2013/140718( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف...  والر�سوم 
يوم االثنني املوافق 2013/5/20 ال�ساعة 8:30 مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1312 عمايل جزئي                

اىل املدعى عليه/1-  احلقيقي ملقاوالت البناء- �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �ساين ح�سني حممد امني  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18000 درهم(وتذكرة عوده مببلغ)2000 
 %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
. رقم  املعجل بالكفالة  بالنفاذ  لل�سداد و�سمول احلكم  الق�سائية  املطالبة  من 
ال�سكوى )2013/141019(.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 
ال�ساعة 8:30 مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على االقل .  
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1020 عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  حممد �سفيق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م   جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ن��ورة احل��اج��ي تيجاين ق��د اق��ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9017 درهم(
لها  وح��ددت      .)2013/139614( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  والر�سوم 
القا�سي   مبكتب   8:30 ال�ساعة   2013/5/22 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

االقل .  
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1296 عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  �سركة كر�سنت للمقاوالت �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اع��ج��از احل�سن ا���س��رف ع��ل��ي   ق��د اق���ام عليك 
 33653( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم(والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى )2013/139015(.  وحددت لها 
القا�سي   8:30 مبكتب  ال�ساعة   2013/5/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .   

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1291 عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  ال�ساحليه  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / مارفني 
با�سكو لومبوي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )37817 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
و�سمول  التام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
لها  وح��ددت   .)2013/139933( ال�سكوى  رقم  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 ال�ساعة 8:30 مبكتب القا�سي لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .   ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/438 جتاري كلي              
االقامة  الك�سواين  جمهول حمل  عليه/1-  خليل م�سطفىخليل  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / ال�سيخ/ ماجد في�سل خالد خالد القا�سمي وميثله: ا�سماعيل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  اجل��ع��ب��ي    حممد  علي  ح�سن 
باخراج املدعى عليه من ال�سركة وحمو ا�سمه من ال�سجل التجاري والرخ�سة 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  التجارية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة   9:30 ال�ساعة   2013/6/4 امل��واف��ق  الثالثاء 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.)علما بانه مت تعديل الطلبات(.
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/479 جتاري كلي              

االقامة  حمل  جمهول  خمي�س   ابراهيم  حلمي  حممد  عليه/1-   املدعى  اىل 
الدعوى  اق���ام عليك  ق��د  ال���زرع���وين    امل��دع��ي / حممد جعفر حممد  ان  مب��ا 
)ذ.م.م(  البناء  مل��ق��اوالت  �سبت  ب��ن  �سركة  م��دي��ري  بعزل  املطالبة  ومو�سوعها 
بعقد  لهما  املمنوحة  ال�سالحيات  بذات  �سركة  لها الدارة  املدعي مديرا  وتعني 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها  امل��وؤرخ 2009/2/10 والر�سوم وامل�ساريف  ومقابل 
 ch1.C.15 بالقاعة   9:30 ال�ساعة   2013/6/4 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا  التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/672  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -ر�سدي نعمه الب�ستاين    جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف /ترييوبال�س انف�ستمنت ليمتد وميثله: حبيب حممد 
�سريف عبداهلل املال  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
يوم  جل�سه  لها  وح���ددت   2012/11/29 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2009/179
   ch1.C.11 االثنني املوافق 2013/7/1 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  وع��ل��ي��ه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/606  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -بنك دبي اال�سالمي- فرع ال�سيخ زايد جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة الكمبت للتجارة العامة )�س.ذ.م.م( 
وميثلها مديرها/ من�سور عبا�س علي قنربي وميثله: �سمرية عبداهلل 
ع��ل��ي ق��رق��ا���س  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2009/1458 جتاري كلي بتاريخ 2010/7/8 وحددت لها جل�سه يوم االحد 
املوافق 2013/5/21 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/205  ا�ستئناف تظلم جتاري
�سبنج جمهول حمل  برويز مري  ر�سا  1 -حممد   / امل�ستاأنف �سده  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /البنك العربي �سركة م�ساهمه عامة وميثله: 
ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  املال  عبداهلل  �سريف  حبيب حممد 
وحددت   2012/12/18 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2012/258 رقم  بالدعوى 
لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2013/6/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
ch1.A.4   وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/781 عم جز- م ع- ب- اأظ

الفن  عليه:  مدعي  م�سر   اجلن�سية:  حممد  حممود  ماهر  ا�سرف  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  للديكور  الربونزي 
ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   للديكور  الفن الربونزي  املطلوب اعالنه/  عمالية 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1289 عم جز- م ع- ب- اأظ

واي  درمي  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�سية:  جوتو�س  كومار  بيجو  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت 
اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  واي  اعالنه/درمي  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/28
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/719 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  باك�ستان   اجلن�سية:  خان  حيات  حممد  خان  احمد  روؤف  مدعي/ 
عليه: موؤ�س�سة البحر اال�سود لالملنيوم والنجارة اجلن�سية: االمارات مو�سوع 
الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة البحر اال�سود لالملنيوم 
اقام الدعوى  والنجارة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي 
املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 
امل�ستنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/5/1
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/897 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حنان كبيدي بيني اجلن�سية: اثيوبيا مدعي عليه: كافترييا الطابيه 
اعالنه/ املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  االمارات  مو�سوع  اجلن�سية: 
كافترييا الطابيه اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
 2013/5/22 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
العمالية   املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة 
مدينة حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/24
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1111و2013/1112 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1-  رامي ال�سيد حممد زيدان  2-حممد �سربي حممد ال�سيد احمد 
االمارات    اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  املدير  عليه:  مدعي  م�سر    اجلن�سية: 
مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ املدير لل�سيانة العامة 
بجل�سة  واملقدمة  املعدلة  بالن�سر)بال�سحيفة  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  اليوم(  
االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�سورا 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/701 عم جز- م ع- ب- اأظ

�سركة  عليه:  مدعي  باك�ستان   اجلن�سية:  جان  حممد  امني  حممد  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  لالثاث  االبي�س  النجم 
االمارات  اجلن�سية:  لالثاث  االبي�س  النجم  اعالنه/�سركة  املطلوب  عمالية 
ان  حيث  ن�سرا(   بالتمهيدي  باحلكم  عليها  املدعى  بالن�سر)اعالن  عنوانه: 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
ال�ساعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  2013/5/26 موعدا لنظر 
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/12
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/969 عم جز- م ع- ب- اأظ

�سامل  عليه:  مدعي  م�سر  اجلن�سية:  حممد  عمرو  ثروت  حممد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للنقليات  الرا�سدي  رزيق  ال 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/ �سامل ال رزيق الرا�سدي للنقليات العامة 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  
اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/26 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة 
امل�ستنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/4/28
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   813و2013/814 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1-عبدالرحمن حممد اخر 2- غالم �سروار حممد امني اجلن�سية: 
االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  ايبال  عليه:  مدعي  باك�ستان  
لل�سناعات  ايبال  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  ذ.م.م  املعدنية 
 2013/5/22 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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نيويورك تاميز: رو�شيا �شلمت �شوريا �شواريخ متطّورة وا�شنطن تدعم اإ�شالحات بورما با�شتقبالها �شني 
•• وا�سنطن-يو بي اأي:

جّوالة  �سواريخ  اأر�سلت  رو�سيا  اأن  اأمريكيني،  م�سوؤولني  عن  االأمريكية  تاميز  نيويورك  �سحيفة  نقلت 
دعم  اإىل  الرامية  ال��دويل  املجتمع  جهود  يقّو�س  �سالحاً  اعتربوها  �سوريا،  اإىل  لل�سفن  م�سادة  متطورة 
اأر�سلت  رو�سيا  اإن  هويتهم،  عن  الك�سف  عدم  طلبوا  الذين  املطلعون،  امل�سوؤولون  وقال  ال�سورية.  املعار�سة 
يف ال�سابق نوعاً من �سواريخ ياختون ، غري اأنهم اأ�ساروا اإىل اأن ال�سواريخ التي مت اإر�سالها موؤخراً جمهزة 
الدعم  تاأكيد على  �سابقاً، يف ما اعتربوه  املر�سلة  ال�سواريخ  اأكر فعالية من  رادار متطور يجعلها  بنظام 
اأن هذه ال�سواريخ، على عك�س �سواريخ �سكود  اإىل  ال�سد. واأ�ساروا  ال�سوري، ب�سار  الرو�سي لنظام الرئي�س 
وغريها من ال�سواريخ اأر�س-اأر�س الطويلة املدى التي ا�ستخدما نظام الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد، �سد 
اأن نظام ياخونت الدفاعي امل�ساد لل�سفن يوّفر للنظام ال�سوري �سالحاً فاعاًل  قوات املعار�سة، مو�سحني 
اأو  ال�سورية، من خالل فر�س حظر بحري،  املعار�سة  اإىل دعم  الرامية  ال��دويل  املجتمع  لتقوي�س جهود 

فر�س منطقة حمظورة الطريان، اأو �سن عمليات ق�سف جوية حمدودة.

•• رانغون-ا ف ب:

يدل اللقاء الذي �سيتم االثنني بني الرئي�س 
ب����اراك اوب��ام��ا ون��ظ��ريه ال��ب��ورم��ي ث��ني �سني 
كما  البورمي  للربيع  االمريكي  الدعم  على 
افاد م�سوؤول بورمي كبري يف ا�سارة اىل م�سار 
يقوم  قوله  على حد  عنه  ع��ودة  ال  ا�سالحي 

على قيم م�سركة مع الواليات املتحدة.
ب���ر����س ج�����دد زاو  ف���ران�������س  ويف ح���دي���ث م����ع 
ه��ت��اي م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س ال��ب��ورم��ي يف 
وت�سميم  ع��م��ق  ع��ل��ى  ال��ت��اك��ي��د  ن���اي���ب���ي���داو، 

ي����زور وا���س��ن��ط��ن م��ن��ذ ان ال��ت��ق��ى ين وي���ن يف 
ليندون  الراحل  االمريكي  الرئي�س   1966
جون�سون، جم�سدا بذلك حت�سينا ملحوظا يف 
العالقات بني البلدين بعد زيارة اوباما اىل 

رانغون يف ت�سرين الثاين-نوفمرب املا�سي.
واع����رب زاو ه��ت��اي ع��ن ارت��ي��اح��ه م���وؤك���دا ان 
العالقات بني البلدين حت�سنت بهذه ال�سرعة 
ق�سري جدا  وق��ت  بنيت يف  متبادلة  ثقة  الن 
ان  للعامل  تك�سف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ان  مو�سحا 
الرئي�س االمريكي اوباما والواليات املتحدة 

يدعمان امل�سار اال�سالحي .

حل  بعد  ب��دات  التي  ال�سيا�سية  اال�سالحات 
ال��ن��ظ��ام ال��ع�����س��ك��ري يف اذار-م����ار�����س 2011 
اال�سهر  خ��الل  القتها  التي  ال�سعوبات  رغ��م 
االخ�����رية. وي��ع��ت��رب ال��رئ��ي�����س ال��ب��ورم��ي وهو 
ج����رال ���س��اب��ق ت���وىل م��ن�����س��ب رئ��ي�����س وزراء 
يف ع��ه��د ال��ن��ظ��ام ال��ع�����س��ك��ري، حم���رك عملية 
باالفراج  دم��اء  اراق��ة  ب��دون  �سمحت  �سيا�سية 
حد  وو�سع  ال�سيا�سيني  املعتقلني  مئات  عن 
���س��ان �سو  اون���غ  امل��ع��ار���س��ة  وان��ت��خ��اب  للرقابة 

ت�سي يف الربملان.
و�سيكون ثني �سني االثنني اول رئي�س بورمي 

•• الفجر – تون�س - خا�س

تو�سلت االأطراف ال�سيا�سية التون�سّية امل�ساركة يف اجلولة الثانية من احلوار 
الوطني، ليل اخلمي�س، اإىل م�سروع بيان ت�سمن جملة من التوافقات، تتعلق 
االقت�سادي  وال��و���س��ع  االنتخابات  ورزن��ام��ة  االنتخابي  وال��ق��ان��ون  بالد�ستور 
واالجتماعي وحتييد االإدارة ومقاومة العنف واالإرهاب والعدالة االنتقالية.    

بني  ال�سالحيات  فيه  ت��ت��وازن  دميقراطي  نظام  اإر���س��اء  اإىل  امل�ساركون  ودع��ا 
الوطني  احل��وار  ملتابعة  جلنة  وتكوين  اجلمهورية  ورئي�س  احلكومة  رئي�س 
بداية من يوم االثنني القادم يف مقر منظمة االأعراف. كما اأ�سفرت املباحثات 
بخ�سو�س االنتخابات القادمة على �سرورة اأن ال يتجاوز موعدها ال� 6 اأ�سهر 
اإق��رار اللجنة التي �ست�سرف عليها. وقد اتفقت االأح��زاب امل�ساركة،  بداية من 
بح�سب م�سروع البيان الذي متت تالوته يف خامتة اأ�سغال موؤمتر احلوار الذي 
تعاليم  على  الد�ستور  توطئة  يف  التن�سي�س  على  ال�سغل،  احت��اد  برعاية  عقد 
االإ�سالم ومقا�سده املت�سمة بالتفتح واالعتدال وعلى القيم االإن�سانية ومبادئ 
حقوق االإن�سان الكونية ال�سامية وعلى تبني نظام �سيا�سي دميقراطي ي�سمن 
مدنية الدولة واملوازنة بني ال�سلط وبني راأ�سي ال�سلطة التنفيذية، باالإ�سافة 
املعتقد  منها حرية  �سيما  واحلريات وممار�ستها  احلقوق  اح��رام  �سمان  اإىل 

وال�سمري واحلق النقابي وحق االإ�سراب.
وبخ�سو�س القانون االنتخابي مت التوافق على اعتماد الن�سبية بالقائمات يف 
باإيجاد  التاأ�سي�سي  للمجل�س  والتو�سية  البقايا  اأك��رب  اعتماد  مع  واح��دة  دورة 
العام  املال  الت�ستت وحتفظ  امل�ساركة وحتّد من  اأمثل ال�سيغ التي حُتّفز على 

مع تثبيت مبداأ التنا�سف وتقنني ح�سة ال�سباب.

حياد موؤ�س�سات الدولة
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اإح��داث  على  الوثيقة،  بح�سب  تاأكيد احلر�س،  كما مت 
لالنتخابات والعمل على اأال يتجاوز املوعد االنتخابي 6 اأ�سهر من تاريخ تركيز 

يعترب  ال  هنا  اجلمهورية  رئي�س  الأن  العقلية  يف  ب��ل  النقاب  يف  لي�س  امل�سكل 
املجال�س  وم�سروعية  �سرعية  واأن  النقا�س  يف  القاعدة  هي  القانون  علوية  اأن 

العلمية ال مت�س .
واعتربت ما قاله تطاوال على القانون وعلى املجال�س اجلامعية وعلى التعاي�س، 

وت�ساءلت هل هي مناورة �سيا�سية الإر�ساء اأكرب عدد من الناخبني ؟ 
اأن امل�����س ب��ك��رام��ة وم�����س��داق��ي��ة الرئا�سة  م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اع��ت��رب امل���رزوق���ي 
تدمريّية  عملية  ه��ي  واالإع����الم  واالأح����زاب  التاأ�سي�سي  واملجل�س  واحل��ك��وم��ة 
التون�سيني  فقدان  قائال:  ككل،  الدميقراطية  وللتجربة  ال�سيا�سية  للطبقة 
مفتوح  ب��اب  هو  الدميقراطية...  التجربة  ويف  ال�سيا�سية  طبقتهم  يف  الثقة 
نخبه  من  ينتظر  التون�سي  ال�سعب  اأّن  اإىل  م�سريا   ، املغامرات...  اخطر  على 
اإنهاء املرحلة  ال�سيا�سية خف�س االحتقان ال�سيا�سي واالجتماعي واالإ�سراع يف 

االنتقالية وتوفري االأمن.
النه�سة تقاطع..ثّم تعود

وي�سار اأي�سا اإىل اأّن ممثلني عن حركة النه�سة قاطعوا مداخلة زياد االأخ�سر 
االأمني العام حلزب الوطنيني الدميقراطيني، وذلك احتجاجا على االتهامات 
التي وجهها لهم االأخ�سر بامل�ساركة يف اغتيال ال�سهيد �سكري، قبل اأن يعودوا 
اإىل متابعة االجتماع. وكان خل�سر قال يف كلمته ح�سرنا احلوار الوطني رغم 
يف  واالأخالقية  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  كامل  ُنحملها  �سيا�سية  اأط��راف  ح�سور 
اغتيال �سكري بلعيد ، م�سيفا الأننا نعترب اأن م�سلحة تون�س و�سعبها اكرب من 

بلعيد واجلبهة ال�سعبية .
فهل حّقا متّكن فرقاء امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي من حتقيق التوافق بل لنقل 

يف اإقامة ج�سر التوا�سل املوؤدي اإىل الوفاق ال�سامل؟
اأ�سا�سا قانون العزل ال�سيا�سي،  هناك تفا�سيل وقوانني مازالت عالقة، ومنها 
ق�����ادرة ع��ل��ى اإرب������اك امل�����س��ه��د م���ن ج���دي���د، وق���دمي���ا ق��ي��ل ال�����س��ي��ط��ان ي��ك��م��ن يف 
التفا�سيل.. االأيام القادمة �ستك�سف االإجابة، وحتّدد اخليط الفا�سل ما بني 

القناعات واملناورة..!

هذه الهيئة مع احلر�س على اأال يتخطى ذلك موفى 2013 اإىل جانب العمل 
على امل�سادقة على الد�ستور يف قراءته االأوىل قبل موفى جويلية 2013.

اإىل ذلك طالبت االأطراف ال�سيا�سية ب�سمان حياد االإدارة وامل�ساجد واملوؤ�س�سات 
الربوية وكل موؤ�س�سات الدولة عن اأي توظيف حزبي وباإدانة كل االعتداءات 
التي تطال االأ�سخا�س واملقرات واالجتماعات واالأمالك العامة واخلا�سة مع 

التاأكيد على اأن للدولة دون �سواها حق احتكار العنف امل�سروع.
ويف نف�س ال�سياق طالبت االأحزاب ال�سيا�سية امل�ساركة بالتعجيل يف فتح حتقيق 
القانونية الالزمة  الثورة واتخاذ االإج��راءات  ب�ساأن ما ي�سمى رابطات حماية 
ب�ساأن ما ت�سكل منها على غري ال�سيغ القانونية والدعوة اإىل ال�سروع يف التتبع 
العديل للرابطات املرخ�س لها والتي ثبت تورطها يف ممار�سة العنف وجتاوز 

القانون واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة يف حقها .
اإل��ي��ه رئا�سة اجلمهورية  ال���ذي دع��ت  ق���رارات احل���وار الوطني  وت��وا���س��ال م��ع 
اإ�سراتيجية وطنية  التعجيل باعتماد  اإىل  امل�ساركة  االأط��راف  التون�سية دعت 
�ساملة ملواجهة االإره��اب وكل الع�سابات التي تنتهج العنف ومتار�سه يف وجه 
الدولة واملجتمع وتعمل على جتميع ال�سالح وتتدرب عليه وخا�سة منها التي 

ت�سيع فكر التكفري كجماعة اأن�سار ال�سريعة واجلماعات املماثلة لها.
واأعلن امل�ساركون عن تنظيم موؤمتر وطني ملناه�سة العنف بالعا�سمة التون�سية 

يوم 18 جوان القادم.
التاأ�سي�سي  كما قرروا تكوين جلنة ت�سم االأح��زاب املمثلة يف املجل�س الوطني 
التوافقات  الوطني ت�سهر على تفعيل هذه  الداعية ملوؤمتر احلوار  واملنظمات 

وتعمل على بلوغ توافقات جديدة يف ما يخ�س الق�سايا العالقة واخلالفية.
وكانت جولة جديدة للحوار الوطني قد انطلقت اخلمي�س مب�ساركة ما يزيد 
املنظمة  ورئي�س  ال��ث��الث  الرئا�سات  وبح�سور  جمعية   40 و  حزبا   60 ع��ن 
ال�ّسغيلة ح�سني العبا�سي والتي كانت اأول من نادى اإىل مثل هذا احلوار، و�سط 

اإجماع على الت�سدي للعنف .

خطاب املرزوقي يثري جدل
يف  امل��رزوق��ي،  من�سف  اجلمهورية  املوؤقت  التون�سي  الرئي�س  حديث  اأث��ار  وقد 
خطابه، عن املنقبات بع�س التململ لدى بع�س احلا�سرين حيث قال ال اقبل 
اأن متنع فتاة منقبة من اجتياز االمتحان ... وهو ما خلق نوعا من الفو�سى 
داخل قاعة ق�سر املوؤمترات وان�سحب عدد من االأ�ساتذة اجلامعيني احلا�سرين 
بالقاعة و اأي�سا ممثلي املجتمع املدين، معتربين اأنه انتهك قرارات املجال�س 
تراه  ما  وفق  الداخلي  نظامها  حتدد  التي  اجلامعات  داخل  املنتخبة  العلمية 

متما�سيا مع ح�سن التدري�س.
وتفر�س اجلامعات والكليات التون�سية على املنقبات نزع نقابهن داخل قاعات 
اإن��ه��ا بيداغوجية وتتعلق  اإج���راء االم��ت��ح��ان��ات الأه���داف ت��ق��ول  ال��در���س وع��ن��د 

بالتوا�سل ومبراقبة االمتحانات.
رئي�س  اأّن  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  تون�س  كلنا  جمعية  رئي�سة  منيف  اآم��ن��ة  واح��ت��ج��ت 
قرارات  و  التون�سية  اجلامعة  ا�ستقاللية  وال  القانون  يحرم  ال  اجلمهورية 
اأن  مو�سحة  انتخابية،  حملة  �سوى  لي�س  الت�سريح  وه��ذا  العلمية  جمال�سها 

البيان اخلتامي للحوار الوطني يف تون�س:

توافقات باجلملة..يف انتظار اختبار الّتج�شيم..!

•• الفجر – تون�س - خا�س

غدا  التون�سيني  اأن��ظ��ار  ت��ّت��ج��ه  ل��ن 
القدم  ك����رة  م���الع���ب  اإىل  االأح������د 
مل��ت��اب��ع��ة اأط�����وار م��ب��اري��ات ال����ّدوري 
ال��ت��ون�����س��ي، واإّن������ا ���س��ت��ت��ج��ه �سوب 
عا�سمة  ال���������ق���������ريوان،  م����دي����ن����ة 
االغ��ال��ب��ة وح��ا���س��ن��ة ج��ام��ع الفاحت 
ع��ق��ب��ة ب���ن ن��اف��ع م��وؤ���ّس�����س��ه��ا، حيث 
مواجهة  رح���ى  ت����دور  اأن  ُي��ح��ت��م��ل 
ال�سريعة  اأن�سار  ق��رار  بعد  حامية 
ترخي�س  دون  م���وؤمت���ره���م  ع���ق���د 
ال�سلطات  ترف�سه  ما  وهو  م�سبق، 

التون�سية.
ال�سلفيني  م���ن  االآالف  ع�������س���رات 
ل���ل���م�������س���ارك���ة يف ه���ذا  ي�������س���ت���ع���دون 
رمزي  ف�ساء  ويف  ال�سنوي،  امللتقى 
التاريخية  ب���ال���دالالت  وم�����س��ح��ون 
يف  اإ���س��الم��ي��ة  قبلة  اأول  باعتبارها 
اأفريقيا، وو�سط خماوف من اندالع 
مواجهات بني ال�سلطة وال�سلفيني، 
اأن ت��زي��د يف  ي��خ�����س��ى ال��ت��ون�����س��ي��ون 
املهتّزة  االأم��ن��ّي��ة  االأو����س���اع  تعقيد 
البالد  ا�ستقرار  �سرب  ويف  اأ���س��ال، 
التي دخلت يف مواجهة ميدانية مع 
التهديد االإرهابي، وتو�ّسع بالتايل، 
دائرة العنف وخطاب املواجهة مبا 
االنتقالية  املرحلة  م�ستقبل  ي�سع 

على كّف عفريت.
اأنفا�س،  وحب�س  اإذن،  ت��رّق��ب  حالة 
ع�سّية  تون�س  ت�سهدها  ال��ت��ي  تلك 
هذا املوؤمتر ال�سلفي، وقد اأكد وزير 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال�سلبة  واالإرادة 
تنتهج  التي  االإجرامية  املجموعات 
املخالف  م�سروعها  لتمرير  العنف 
ل���ل���ق���وان���ني ال���وط���ن���ي���ة وال���دول���ي���ة 

واب�سط مبادئ حقوق االإن�سان.
ونفى ع�سو املكتب التنفيذي لنقابة 
لوحدات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  موظفي 
ال��ت��دخ��ل ن�����س��ي��م ال��روي�����س��ي م���ا مت 
وبع�س  االإع��الم  و�سائل  يف  تداوله 
بع�س  اأن  م��ن  االجتماعية  امل��واق��ع 
تعمدوا  االأم�����ن  واأع������وان  اإط������ارات 
تقدمي �سهائد طبية للح�سول على 
اإجازات مر�سّية خوفا من املواجهة 
موؤمترهم  يف  ال�سريعة  اأن�سار  مع 

القادم يف القريوان.
ت���روي���ج  م�����ن  ال�����ه�����دف  اأن  واأك���������د 
م��ث��ل ه����ذه ال�����س��ائ��ع��ات ه���و احل���ّط 
االأمنيني  وع���زائ���م  م��ع��ن��وي��ات  م���ن 
اأن ق��وات االأم��ن تقف على  م�سيفا 
املجتمع  مكونات  مع  امل�سافة  نف�س 
تاأ�سي�س  اإىل  ت�سعى  واأن��ه��ا  امل���دين 
اأمن جمهوري حمايد ولن تتوانى 
العام  واالأم������ن  ال��ن��ظ��ام  ف��ر���س  يف 

بالبالد.
مل  اإن  القانون  نطبق  �سوف  وق��ال 
القانوين  ال��رخ��ي�����س  م��ن��ح  ي��ق��ع 
موؤمترهم  لعقد  ال�سريعة  الأن�سار 

يف القريوان .
وال�سوؤال هل ينت�سر منطق ُعلوّية 
القانون اأم منطق الفو�سى.. الّثابت 
ما  اله�سا�سة  من  �سارت  تون�س  اأّن 

يجعلها ال تتحّمل اأّي رّجة..!

الداخلية التون�سي لطفي بن جدو 
ات��خ��اذ قرار  اأم�����س اجلمعة، ع��دم   ،
الثالث  امل��وؤمت��ر  ب�سان  بعد  نهائي 
�سيقام  ال����ذي  ال�����س��ري��ع��ة  الأن�������س���ار 

بالقريوان يوم غدا االأحد.
واأ�ساف بن جدو، يف ت�سريح اإذاعي، 
اإن الوزارة تعمل على تدار�س امل�ساألة 
واالإطارات  بالتن�سيق مع احلكومة 
الكفيلة  االإج���راءات  التخاذ  الفنية 

للحفاظ على هيبة الدولة .
ال�سريعة  اأن�سار  ج��دو  بن  دع��ا  كما 
م����ظ����اه����ر  ع�������ن  االب�������ت�������ع�������اد  اإىل 
بالدعوة  وال��ت��ق��ّي��د  اال���س��ت��ع��را���س 
اللجوء  وجتّنب  ال��ّدع��وي  مبعناها 

اإىل العنف.

هيبة الدولة مهما كان الثمن
 وك�سف وزير الداخلية التون�سي انه 
مل يتم التقدم باأي طلب ترخي�س 
يف ال��وق��ت ال���راه���ن م��ن ق��ب��ل هذه 
م�سريا  امل��وؤمت��ر  ب�سان  املجموعات 
اإىل اأن عملية طلب ترخي�س تدخل 
بها من  املعمول  القوانني  اإط��ار  يف 
ام��ن و�سالمة  احل��ف��اظ على  اج��ل 

املواطنني.
االإج����راءات  �سنتخذ  ال��وزي��ر  وق���ال 

يف  ال�سريعة  اأن�سار  با�سم  الناطق 
ال  ق��ائ��ال  للتنظيم  �سحفية  ن���دوة 

حوار مع احلكومة .
فتح  حماولة  خ�سو�س  يف  واأ�ساف 
قنوات مع وزارة الداخلية نحن ال 
اأيديهم  تلطخت  م��ن  م��ع  ن��ت��ح��اور 
بدماء اإخواننا اأما الباقي فهو اأمر 
ال�سريعة  اأن�سار  �ستنظر فيه قيادة 
املوؤمتر  يف  ع��ن��ه  ���س���،���ت��ع��ل��ن  ورمب����ا 

القادم ..
  وق����ال ���س��ي��ف ال��دي��ن ال��ري�����س انه 
قد  دم  قطرة  اأّي  احلكومة  ُيحّمل 
ت�سيل اأثناء ملتقاهم ال�سنوي الذي 
اأّي  ب��ال��ق��ريوان حم���ذرا م��ن  �سيقع 
تدّخل امني �سد ال�سلفيني موؤكدا 
اأنهم مل يطلبوا من وزارة الداخلية 
اأّن  جيدا  يعرف  الأن��ه  ترخي�س  اأي 
االأوام���ر ت�سدر من اخل��ارج ولي�س 
من �سلطة االإ�سراف ح�سب ما ورد 

يف املوقع الر�سمي لهذا التنظيم. 
ويف تعقيبه على هذا التحذير قال 
احلديث  التون�سي  الداخلية  وزي��ر 
ع���ن ال�����دم الإخ���اف���ة االأم���ن���ي���ني لن 
خمت�سة  ف��رق  لدينا  نفعا،  يجدي 

وما ميكن اأن نحمي به تون�س . 
اإىل  ن�سطر  ال  اهلل  ���س��اء  ان  وق���ال 

ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ح��ف��ظ ه��ي��ب��ة ال���دول���ة 
النهائي  الثمن، والقرار  مهما كان 
على  اجتماعات  لنا  بعد،  يتخذ  مل 
م�ستوى وزارة الداخلية واحلكومة 
ق���رارا  و���س��ن��ت��خ��ذ  ال���دف���اع،  ووزارة 

جماعيا حا�سما .
التون�سي  الداخلية  وزي��ر  واأ���س��اف 
الدولة  االع��راف مبوؤ�س�سات  عدم 
خ��ط��ري ج����دا ي�����س��ع ال���دول���ة اأم����ام 
م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا م���ذك���را ب����ان عقد 
يخ�سع  وامل�����وؤمت�����رات  ال��ت��ج��م��ع��ات 
وزارة  قبل  من  م�سبقة  لراخي�س 

الداخلية .
ي�سار اإىل اأّن فر�س الراخي�س على 
اخل��ي��م ال��دع��وي��ة ق��د اأث���ار حفيظة 
الرّد  وج���اء  وغي�سهم،  ال�سلفيني 
على ل�سان زعيم ال�سلفية اجلهادية 
باأبي  املّلقب  ح�سني  ب��ن  اهلل  �سيف 
للعدالة  املطلوب  التون�سي،  عيا�س 
حيث  امل��ا���س��ي،  �سبتمر  �سهر  م��ن��ذ 
هّدد باإ�سهار احلرب على االئتالف 
احلاكم الذي تقوده حركة النه�سة 

االإ�سالمية.
ال حوار مع احلكومة والرخي�س 

ال يعنينا
من جهته، �سرح �سيف الدين راي�س 

مع  ا�ستباكات  ن�سوب  احتمال  وعن 
ملتقى  حظر  مّت  اإذا  االأم���ن  رج���ال 
اأع�ساء  احد  اأك��د  ال�سريعة،  اأن�سار 
ال����ق����ريوان  م��ل��ت��ق��ى  اأن  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
�سيكون مرحلة فا�سلة يف م�ستقبل 
امللتقى  ه���ذا   )..( ال�سلفي  ال��ت��ي��ار 

�سينعقد ولو على جثثنا .
وقال ما زلنا نتحلى ب�سبط النف�س 
قطرة  اأّن  م���ن  ن���ح���ّذر  ل��ك��ن��ن��ا   )..(

واحدة قد تفي�س منها الكاأ�س . 
احلكومة  م����وق����ف  وب���خ�������س���و����س 
امللتقى  اإقامة  النه�سة من  وحركة 
الدعوي قال ح�سن بريك القيادي 
يف تنظيم اأن�سار ال�سريعة: التنظيم 
مل يبايع حركة النه�سة وبالتايل ال 
ن�ستغرب اأّي موقف من النه�سة يف 
وان هذه احلركة  املجال طاملا  هذا 

ا�ستهرت بازدواجية خطابها .
رف�س  اإىل  اآخ������ر  ق����ي����ادي  واأ������س�����ار 
اال�ستجابة اإىل اأّي اأوامر للحكومة 
ب��ال��راج��ع ع��ن ع��ق��د ه���ذا املوؤمتر 
االع���������راف  ع�������دم  اإىل  م���������س����ريا 
ب���ه���ذه ال����ق����وان����ني ال���و����س���ع���ي���ة وال 
بنظامهم الدميقراطي الكافر وال 

باالنتخابات على حد قوله.
فعل  ل���رّدة  توقعاته  ع��ن  وب�����س��وؤال��ه 

ق����وات  م��ن��ع��ت��ه��م  اإذا  ال�����س��ل��ف��ي��ني 
دون  موؤمترهم  تنظيم  من  االأم��ن 
�سنم�سي  ن��ح��ن  اأج�����اب  ت��رخ��ي�����س، 
ب���اإذن اهلل يف اإق��ام��ة م��وؤمت��رن��ا ولن 
ن�ستفز اأحدا لكن اإذا جوبهنا بالقمع 
�سرد الفعل .وتقول م�سادر اأمنية 
اأن����ه مت ت��رك��ي��ز وح�����دات اأم��ن��ي��ة يف 
القريوان  مدينة  مداخل  م�ستوى 
و����س���رع���ت ع���م���ل���ّي���ا يف م���ن���ع ق����دوم 
من  اأف����رادا  تقل  و���س��ي��ارات  با�سات 
متوجهني  ك��ان��وا  ال�سريعة  اأن�����س��ار 

اإىل املدينة.

اإ�سرار على تطبيق القانون
لنقابات  الوطني  االحت��اد  دعا  وقد 
ال���ت���ون�������س���ي جميع  االأم�������ن  ق������وات 
حول  االل���ت���ف���اف  اإىل  م��ن��ت�����س��ب��ي��ه 
وقياداتها  االأم���ن���ي���ة  م��وؤ���س�����س��ت��ه��م 
القانون  تطبيق  على  واإ���س��راره��م 
بكل �سرامة راف�سني تكرر دعوات 
املوجهة  وال���ت���ه���دي���دات  ال��ت��ك��ف��ري 

�سدهم.
اأمن البالد  واعترب االحتاد توفري 
والعباد من املهن املقد�سة والنبيلة 
ال�سمحاء،  االإ���س��الم��ي��ة  لل�سريعة 
موؤّكدا اأّن قّواته ال تعوزها الكفاءة 

ا�ستعمال و�سائل العنف، و�سنحاول 
)اأن�سار  جتنيبهم  االإم���ك���ان  ق���در 
ال�سريعة( اأّي تبعات الأّي مواجهة .

من جهة اأخرى، اأ�سار �سيف الدين 
التظاهرة  ه����ذه  اآّن  اإىل  ال��ري�����س 
األف �سخ�س متحّديا   40 �ستجمع 
على  قادرين  كانوا  اإن  ال�سيا�سيني 
االأن�سار  م����ن  ال����ع����دد  ه�����ذا  ج���م���ع 
ال�سباب  ف���ان  تقييمه  ح�سب  الأن���ه 
اأهدافا  التون�سي يثق بهم الن لهم 
وا����س���ح���ة وب����رام����ج حم������ددة وهو 

حتكيم �سرع اهلل. 
واأعلن اأّن هذا امللتقى �سيكون حتت 

عنوان دولة االإ�سالم .
اأن�سار  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ي��ن��ف  ومل 
ال�سريعة اإمكانية بث كلمة م�سجلة 
ال�سريعة  اأن�����س��ار  ت��ن��ظ��ي��م  ل��زع��ي��م 
ح�سني  ب���ن  احل�����س��ي��ن��ي  اهلل  ���س��ي��ف 
التون�سي،  ع��ي��ا���س  ب���اأب���ي  امل���ّل���ق���ب 
املطلوب للعدالة منذ �سهر �سبتمر 
واأكد   . امللتقى  ه��ذا  املا�سي، خ��الل 
ت�سميمه  ال�سريعة  اأن�سار  تنظيم 
ملتقى  عقد  يف  ق��دم��ا  امل�سي  على 
ان��ه �سريد  ال��ق��ريوان م�����س��ددا على 
الفعل يف حال تدخل االأمن ملحاولة 

منعه.

الداخلية مل تتخذ قرارها النهائي بعد:

تون�س حتب�س اأنفا�شها ع�شّية موؤمتر اأن�شار ال�شريعة ..!

الناطق با�سم ان�سار ال�سريعة

املنظمون والرئا�سات الثالثة يف املوؤمتر جميع الفرقاء يف �سف واحد وحتت خيمة واحدة

ان�سار ال�سريعة يف القريوان ال�سنة املا�سية
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العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
    اعالن  يف الدعوى رقم   2013/342 بالن�سر

ال�سناين     �سالح  امل��ح��ام��ي  ب��وك��ال��ة  امل���رر  �ساهني  حممد  خليفة   : امل��دع��ى 
وميثلها  ال��ت��دخ��ني  ل���وازم  ل��ت��ج��ارة  حتا  وادي  موؤ�س�سة  اع��الن��ه:  امل��ط��ل��وب 
املدعي  ان  مبا  بالن�سر  العنوان:  تنبي  وه��ي��دور  ح�سني  �ساخاوات  حممد 
رفع الدعوى املذكورة اعاله وحدد يوم االثنني املوافق 2013/6/3 موعدا 
ف�س  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 

املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

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

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1007 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ عارف حمد �سيف �سلطان العواين اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: موؤ�س�سة االكتمال 
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  واخرون  العامة  للمقاوالت 
للمقاوالت  االكتمال  موؤ�س�سة  اعالنه/  املطلوب  درهم    2000000 عقد  درهم+ف�سخ   6325000
العامة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر)بورود تقرير اخلربة( حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/28 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية 
ايداع مذكرة بدفاعك  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �سخ�سيا  اآل  الكائنة مبع�سكر   -
ايام على االقل.  الدعوى بثالثة  املحددة لنظر  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة  و�سورا 

�سدر بتاريخ  2013/5/14

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/282 جت  جز - م ر- ب- ع ن

اجلن�سية:  املعدنية  واالن�ساءات  للمقاوالت  الرافدين  بالد  موؤ�س�سة  مدعي/ 
االمارات    اجلن�سية:  جال�س  للفايرب  النجم  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  االمارات   
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ  72000 درهم  املطلوب اعالنه/ موؤ�س�سة 
النجم للفايرب جال�س اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر)العالنكم بان اخلبري 
قد اودع تقريره يف الدعوى(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
االبتدائية  العني  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  8.30 �سباحاً  ال�ساعة  باحل�سور 
ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا  االداري  املركز  الكائنة   -
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/14
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/40 مد  جز - ب �س - ب- اأظ

عبدالقادر  علي  �سمريه  عليه:  مدعي  املغرب  اجلن�سية:  را�سد  اميان  مدعي/ 
املطلوب  درهم   20000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 
بالن�سر  حيث  اعالنه/ �سمريه علي عبدالقادر اجلن�سية: االمارات  عنوانه: 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
ال�ساعة 8.30  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  2013/5/20 موعدا لنظر 
بني  الكائنة   - االبتدائية  يا�س  بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
يا�س   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                

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

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1486 ت   عام - م ر- ت  - ع ن(
االمارات   اجلن�سية:  العامري  الع�سيلي  �سهيل  ورثة حممد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �سده : حممد اعجاز عبادت �ساه اجلن�سية: باك�ستان   املطلوب اعالنه/

حممد اعجاز عبادت �ساه اجلن�سية: باك�ستان  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/783 
مد جز- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/11 
موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  بالكائنة  التنفيذ-العني 
اتعاب  درهم   500  + درهم   326 الدعوى  م�ساريف  درهم+   3340 مبلغ  ل�سداد 

حماماة + 200 درهم ر�سوم تنفيذ،  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    قلم التنفيذ العام                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
 اعالن  احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/454م العني

اىل املدعي عليه: حممد ابراهيم عي�سى/ باك�ستان   العنوان: بالن�سر نعلمك 
املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2013/5/15م قد حكمت عليك هذه  انه 
بالرقم اعاله ل�سالح/ موؤ�س�سة غنتوت لتاجري ال�سيارات حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري: بالزام املدعى عليه )حممد ابراهيم عي�سى( بان ي�سدد للموؤ�س�سة 
املدعية مبلغ وقدره �ستة االف و�سبعمائة درهم قيمة االجرة امل�ستحقة عليه 
وقيمة املخالفة والزمته مب�ساريف الدعوى.  . حكما قابال لال�ستئناف خالل 
30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم 

املحكمة 2013/5/15   
القا�سي/جمال احل�سني برودي    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/455م

اىل املدعي عليه: حممود عبداملوجود حممد ح�سن/م�سري   العنوان: 
بالن�سر نعلمك انه بتاريخ 2013/5/13م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح/ مكتب لندن لتاأجري ال�سيارات   
املدعى  بالزام  جتارية:  مادة  يف  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  6.100 درهم ) �ستة االف ومائة درهم( 
وامل�ساريف.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/16   
القا�سي/د.اأ�سامة عبدالعزيز        

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/369 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيدة/

على  الت�سديق  وط��ل��ب  االم����ارات  اجلن�سية:  اليماحي  علي  ح��م��ود  علي  م��رمي 
لعمال  )الرملية  ال��ت��ج��اري  اال���س��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�سمن  حم��رر  يف  التوقيع 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�سة   ) والزجاج  الملنيوم 
بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )62859( امللف  رق��م  حت��ت 
ال�سيد:عبداهلل يو�سف حممد احمد البلو�سي اجلن�سية: االمارات ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/187  مدين كلي                    
ان  االقامة مبا  اكتيف ليمتد جمهول حمل  انر  �سركة  املدعى عليه /1-  اىل 
املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.284.546.48( مببلغ 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها 
 ch1.C15 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/5/22 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/27  تظلم مدين                      

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  مر�سي   علي  مر�سي  ه�سام  �سده/  املتظلم  اىل 
املتظلم /مازن �سليم ابو كانون وميثله: فهد �سلطان علي لوتاه قد اقام عليكم 
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة 
رقم 2011/417 مدين والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.6 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة   2013/5/21 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1532  جتاري كلي                     
اىل امل��دع��ى عليه 1- حممد �سهزاد ج��اوي��د   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي   اآل  رم�سان  ح�سن  احمد  وميثله:  ع  م  �س  دب��ي  م�سرف 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم على ان يوؤدوا 
للمدعية مبلغ وقدره  )7944353.04 درهم( والزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  اعاله  املذكور  املبلغ  عن  التاخريية  بالفائدة 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة لتعلقة مبادة جتارية يف جميع 
اتعاب املحاماة.   وحددت  الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  االح��وال ت�سمني املدعي عليهم 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/186  ا�ستئناف جتاري

2-فريده  م���راد  حممد  ف��رن��ود  -���س��ريخ��ان   1  / �سدهما  امل�ستاأنف  اىل 
ف��رن��ود جم��ه��ويل حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /���س��رك��ة املقاوالت 
ا�ستاأنف  القاري  قد  الهند�سية- ذ.م.م وميثله: احمد علي عبداحلميد 
بتاريخ  كلي  2011/1333 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/ 
2013/2/12 وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2013/6/3 ال�ساعة 
10.00 �سباحا بالقاعة ch2.D.16   وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/198  ا�ستئناف عمايل
�����س.ذ.م.م   الفنية  ل��الع��م��ال  خ��ان  -ن��ظ��ام   1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حممد  كبري  /هومايون  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  اهلل      رفيق 
2012/3861 عمايل جزئي   بتاريخ 2013/2/5 وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/3 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم 
قانونيا  او من ميثلكم  ch2.D.19   وعليه يقت�سي ح�سوركم 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1624 عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  ميزان املدينه لتجارة املواد �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / موكر احمد رفيق احمد   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18070 درهم(وتذكرة عود مببلغ )2000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة القانونية لل�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.رقم ال�سكوى )2013/141177(.  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/5/30 ال�ساعة 8:30 مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  او من ميثلك قانونيا وعليك 
�سيكون مبثابة  ف��ان احلكم  .  ويف حالة تخلفك  االق��ل  اي��ام على  قبل اجلل�سة بثالثة 

ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1327 عمايل جزئي                
التنظيف  وخدمات  الفنية  للخدمات  والفادنية  عنايات  عليه/1-   املدعى  اىل 
�س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد ا�سلم عتااهلل قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15366 درهم(

والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى )2013/140564(.  وحددت لها جل�سة يوم 
فانت مكلف  لذا  القا�سي   8:30 مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2013/5/28  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
.  ويف حالة تخلفك  ايام على االقل  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1236 عمايل جزئي                
اىل املدعى عليه/1-  حممد عا�سف لالعمال الفنية ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  امل��دع��ي / حممد عثمان عطا حممد  ان  االق��ام��ة مب��ا 
عوده  درهم(وتذكرة   28696( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها 
من   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  )2000دره����م(  مببلغ 
رقم  بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة 
ال�سكوى )2013/139502(.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 
ال�ساعة 8:30 مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا  العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/678 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ جهاد جميل جزيني اجلن�سية: لبنان مدعي عليه: �سركة حول العامل 
عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  العقارات  الدارة 
االمارات   اجلن�سية:  العقارات  الدارة  العامل  حول  اعالنه/�سركة  املطلوب 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/29 املوافق  االربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعادة ا عال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/360 عم جز- م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س    اجلن�سية:  الدين  جا�سم  حممد  ر�سيد  نور  مامو  حممد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  لال�سباغ  ليوا  نهر  عليه:  مدعي 
االمارات    اجلن�سية:  لال�سباغ  ليوا  اعالنه/نهر  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1110 عم جز- م ع- ب- اأظ

للمقاوالت  �سنج  هام  عليه:  املغرب مدعي  اجلن�سية:  االع�سر  عائ�سة  مدعي/ 
العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية املطلوب 
اعالنه/ هام �سنج للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر  
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/453 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س   اجلن�سية:  الزمان  نور  حممد  �سوبوج  حممد  مدعي/ 
عليه: جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�سية: 
االمارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/07
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1173 عم جز- م ع- ب- اأظ

�سركة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�سية:  عبدالقهار  اهلل  حياة  مدعي/ 
اال�سكندرية للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: 
العامة  للمقاوالت  اال�سكندرية  اعالنه/�سركة  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  ذ.م.م 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 
امل�ستنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/469 عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ عمر فاروق بن نور ا�سالم اجلن�سية: بنغالدي�س  مدعي عليه: ور�سة 
الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  واللحام  للحدادة  الكهربائي  ال�سهم 
للحدادة  الكهربائي  ال�سهم  ور�سة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  واللحام 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة 
امل�ستنداتك موقعا عليها  ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/993 عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  الهند    اجلن�سية:  �سوارجنيت  �سينغ  جنيت  �سيمار  مدعي/ 
م�سنع الغفلي للمنتوجات اال�سمنتيه اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: 
اال�سمنتيه  للمنتوجات  الغفلي  اعالنه/م�سنع  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد مزيد مول �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/08
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/496 عم جز- م ع- ب- اأظ

�سوفاد  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�سية:   �سليمان  �سيد  كاين  حممد  مدعي/ 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات    اجلن�سية:  فرع  ذ.م.م  للمقاوالت 
االمارات  اجلن�سية:  فرع  ذ.م.م  للمقاوالت  �سوفاد  اعالنه/  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/27 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأوباما: ل يوجد حٌل �شحريٌّ لالأزمة ال�شورية 
•• وا�سنطن-وكاالت:

اأق����ر ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ب���اراك 
اأوباما بعدم وجود و�سفة �سحرية 
الإنهاء النزاع يف �سوريا، لكنه تعهد 
ورئ��ي�����س ال������وزراء ال���رك���ي رجب 
ال�سغط  بت�سديد  اأردوغ���ان  طيب 
االأ�سد،  ب�سار  الرئي�س  نظام  على 
م�سلحة  اأن  فرن�سا  اأعلنت  ال��ذي 
م�ستبقة  رحيله،  يف  تكمن  رو�سيا 
العام  االأم�����ني  م��ب��اح��ث��ات  ب���ذل���ك 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة يف رو���س��ي��ا حول 

املوؤمتر الدويل ب�ساأن �سوريا.
وق���ال اأوب��ام��ا يف م��وؤمت��ر �سحفي 
طيب  رج���ب  ال��رك��ي  �سيفه  م��ع 
ه���ن���اك و�سفة  ل��ي�����س��ت  اأردوغ��������ان 
بالغ  و���س��ع  م��واج��ه��ة  يف  �سحرية 
احلال  ه��و  كما  والتعقيد  العنف 
يف �سوريا، ول��و ك��ان االأم��ر كذلك 
اأع���ت���ق���د اأن���ن���ي ورئ���ي�������س ال������وزراء 
تدابري،  ات���خ���ذن���ا  ك��ن��ا  اأردوغ��������ان 

ولكان املو�سوع انتهى .
ت�سديد  ����س���ن���وا����س���ل  واأ�������س������اف 
ال�������س���غ���ط ع���ل���ى ن����ظ����ام االأ������س�����د، 
ال�سورية  املعار�سة  مع  والتعاون 
ك�����ان يف  اأردوغ������������ان  اأن  م���ع���ت���ربا 
ط��ل��ي��ع��ة ج��ه��ود امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
انتقالية  عملية  ح�سول  ل�سمان 

االن��ت��ق��ال��ي��ة، االأم����ر ال���ذي ي�سكل 
�سرطا م�سبقا يطرحه املعار�سون. 
وعلى خلفية تلك املواقف، يجري 
املتحدة  ل������الأمم  ال����ع����ام  االأم�������ني 
ال���ي���وم يف مو�سكو  م���ون  ك���ي  ب���ان 
الرو�سي  الرئي�س  م��ع  مباحثات 
لبحث تطورات  بوتني  فالدميري 
تت�سارع  ب��ي��ن��م��ا  ال�������س���وري،  امل���ل���ف 
الدبلوما�سية  االت�����س��االت  وت��رية 
ال��دول��ي��ة ب�����س��اأن امل���وؤمت���ر الدويل 
وم�ساركة  ���س��وري��ا،  ح���ول  امل��ق��رح 

اإيران فيه.
م���ق���اب���ل���ة مع  ب������ان يف  واأو�������س������ح 
الرو�سية  ك��وم��ر���س��ان��ت  �سحيفة 
القادة  م���ع  حم��ادث��ات��ه  اأن  اأم�������س 
ال���رو����س ���س��ت��ت��ن��اول ق�����س��اي��ا تثري 
ق���ل���ق���ا م�������س���رك���ا، مب�����ا يف ذل���ك 
بان  ويلتقي   . ���س��وري��ا  يف  ال��و���س��ع 
الرو�سي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اأي�����س��ا 
بيان  ذك��ر  كما  �سريغي الف���روف، 
ن�سرته اخلارجية الرو�سية مطلع 

االأ�سبوع اجلاري.
ويف وق����ت ����س���اب���ق، اأع������رب وزي����را 
خارجية رو�سيا والواليات املتحدة 
ع����ن ت���ف���اوؤل���ه���م���ا ب�������س���اأن امل���وؤمت���ر 
ال���دويل امل��زم��ع ع��ق��ده يف يونيو-

ح����زي����ران امل��ق��ب��ل ب�������س���اأن االأزم�����ة 
ال�سورية.

ال��ت��ق��ى وزير  اأي�����س��ا،  ب��اري�����س  ويف 
اخل����ارج����ي����ة ال���ف���رن�������س���ي ل������وران 
املوفد  اأم���������س  م�������س���اء  ف���اب���ي���و����س 
الدويل والعربي اخلا�س باالأزمة 
االإبراهيمي.  االأخ�سر  ال�سورية 
اإنهما  دب��ل��وم��ا���س��ي  م�����س��در  وق���ال 
اتفاق  اإي��ج��اد  ���س��رورة  على  اتفقا 
م��ق��ب��ول مب���ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة لدى 
ج��م��ي��ع االأط��������راف، ل��ل��ت��م��ك��ن من 

تطبيقه على االأر�س.
ولكن رو�سيا التي طلبت اخلمي�س 
اإىل هذا  وال�سعودية  اإي��ران  دع��وة 
ال��دويل على ل�سان وزير  امل��وؤمت��ر 
خ���ارج���ي���ت���ه���ا ����س���ريغ���ي الف�����روف 
والنظام ال�سوري ال يوافقان على 
العملية  االأ�سد من  ب�سار  ا�ستبعاد 

دون  �سوريا دميقراطية من  نحو 
ب�سار االأ�سد  ويف اإ�سارة اإىل تنظيم 
م��وؤمت��ر دويل ح��ول االأزم����ة، قال 
مهما  دورا  �ستوؤدي  تركيا  اأوب��ام��ا 
للنظام  ممثلني  �سنجمع  وق��ت  يف 

واملعار�سة يف االأ�سابيع املقبلة .
م���ن ج��ه��ت��ه، ات���ف���ق اأردوغ��������ان مع 
اأوباما على �سرورة زيادة ال�سغط 
ال�سوري،  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال�����دويل 
االأو�ساع  بحثا  اأنهما  اإىل  م�سريا 
احلالية يف �سوريا وما ميكن عمله 

يف امل�ستقبل.
واأ�ساف اأردوغان اأنه �سيتم خالل 
اأوباما  م��ع  ال��ق��ادم��ة  اج��ت��م��اع��ات��ه 
بحث اال�ستعدادات ملوؤمتر جنيف، 
الذي قد يلتقي فيه طرفا النزاع 

اأن����ه من  اإىل  ���س��وري��ا، م�����س��ريا  يف 
املهم اأن تكون رو�سيا وال�سني من 

الدول امل�ساركة يف املوؤمتر.
الرئي�س  �����س����دد  ب����اري���������س،  ويف 
اأم�س  هوالند  فرن�سوا  الفرن�سي 
اإق��ن��اع رو���س��ي��ا التي  على ���س��رورة 
ت����دع����م ال����ن����ظ����ام ال���������س����وري ب����اأن 
ب�سار  تنحي  يف  تكمن  م�سلحتها 
ت�سارك  ب��الده  اأن  موؤكدا   ، االأ�سد 
الدولية  الدبلوما�سية  يف اجلهود 
للنزاع  �سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل 

ال�سوري.
ال�سوري ال  النزاع  اأن حل  واعترب 
اأن ي��ق��وم ب��ه ب��ل��دان فقط،  مي��ك��ن 
املجتمع  م��ع  ذل��ك  يتم  اأن  ينبغي 

الدويل برمته .

رو�شيا تطالب مب�شاركة اإيران يف موؤمتر �شوريا 
•• مو�سكو-رويرتز:

قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف ان ايران يجب ان ت�سارك 
لتقلي�س  ت�سعى  دوال غربية  لكن  �سوريا  ب�ساأن  دويل مقرح  موؤمتر  يف 

عدد امل�ساركني ورمبا التحديد امل�سبق لنتائج املحادثات.
وت�سببت الت�سريحات املت�ساربة من رو�سيا والغرب ب�ساأن م�ساركة ايران 
يف االجتماع املحتمل يف زيادة اخلالفات مما ينذر باجها�س املوؤمتر الذي 

اقرحته مو�سكو ووا�سنطن اال�سبوع املا�سي.
وقال الفروف يف مقابلة ن�سرت على موقع وزارة اخلارجية على االنرنت 
امل�ساركني  دائ��رة  ت�سييق  يف  رغبة  الغربيني  رفاقنا  بع�س  ل��دى  توجد 
اخلارجيني وبدء العملية من جمموعة �سغرية جدا من الدول يف اطار 
�سيحدد م�سبقا ب�سورة جوهرية فرق التفاو�س وجدول االعمال بل ورمبا 

نتيجة املحادثات. ورحبت ايران التي تدعم الرئي�س ال�سوري ب�سار اال�سد 
باملقرح وعربت عن اأملها ان تكون جزءا من العملية. وكانت رغبتها يف 
امل�ساركة باملوؤمتر الذي عقد يف يونيو حزيران 2012 ب�ساأن �سوريا حتت 
رعاية االمم املتحدة يف جنيف مثار خالف بني وا�سنطن ومو�سكو. وقال 
الفروف يف املقابلة التي اجرتها معه حمطة تلفزيون لبنانية يجب عدم 
اق�ساء دولة مثل ايران من هذه العملية العتبارات اجلغرافيا ال�سيا�سية. 
انها العب خارجي مهم للغاية لكن مل يتم التو�سل التفاق بهذا ال�ساأن 
الواليات  ان  �ساكي  جني  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وقالت  بعد. 
املتحدة ال ت�سرك اأو ت�ستبعد اأحدا من املوؤمتر. وقالت ان وا�سنطن تعمل 
مع �سركائها يف االمم املتحدة لتحديد من �سيح�سر واأقرت بان احتمال 
اننا  �ساكي لل�سحفيني  املناق�سات. وقالت  اي��ران جزء من تلك  م�ساركة 
ال نقرر م�ساركة اأحد اأو ا�ستبعاده وقد اطلعنا على ت�سريحات الرو�س. 

ومرة اأخرى انها لي�ست مفاجاأة فهم �سددوا على ذلك عالنية من قبل 
و�سنعمل من خالل م�ساركة كل االطراف.

ولكن  ذل��ك  ج��زء من  اي��ران هي قطعا  م�ساركة  م�سالة  قولها  واأ�سافت 
بيئة  ف��ان خلق  النهائي  التحليل  االخ��رى ويف  العوامل  ع��دد من  هناك 

ميكن ان متهد ال�سبيل اىل حتول �سيا�سي هو الهدف النهائي.
تواجه  واأن��ه��ا  اي��ران يف موؤمتر كهذا خا�سة  روؤي��ة  الغرب يف  وال يرغب 
اأنها  من  الغربية  املخاوف  ب�سبب  الدولية  ال�ساحة  على  متزايدة  عزلة 

رمبا ت�سعى الكت�ساب اأ�سلحة نووية.
وت�ستهدف املحادثات التي قال وزير اخلارجية االمريكي جون كريي انه 
اأوائ��ل يونيو حزيران القادم �سم القوى ذاتها  اأن تعقد يف  من املحتمل 
التي ح�سرت اجتماع جنيف عام 2012 على اأن ت�سم هذه املرة ممثلني 

عن احلكومة ال�سورية واملعار�سة.

العدد احلقيقي اأكرب بكثري، وهذا 
ال�سوريني  بع�س  قلق  ب�سبب  رمبا 

املتعلق بالت�سجيل .
تزيد  ال��ت��ي  ال��ه��ّوة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ات�����س��اع��اً ب��ني احل��اج��ي��ات وامل����وارد 
متنامياً  حت��دي��اً  ت�سكل   ، امل��ت��وف��رة 
باأن  اإن الالجئني يخربوننا  وقال 
ال�سيطرة  وت��غ��رّي  امل��ت��زاي��د  القتال 
وخ�سو�ساً  والقرى،  البلدات  على 
يف مناطق النزاع، يتت�سبب باتخاذ 
الرحيل.  املدنيني قرار  املزيد من 
ولقد �سهدنا خالل االأ�سهر االأربعة 
مقارنة  �سريعاً  ت��ده��وراً  االأخ����رية 
من  ال�سابقة  الع�سرين  باالأ�سهر 

هذا النزاع .
املفو�سية  م�����س��اع��دات  اأن  وذك�����ر 
و�سلت اإىل 3 اآالف �سخ�س ووزعت 
عليهم من 4 حتى 11 اأيار-مايو 

عرب �سركاء املفو�سية.
موجودة  املفو�سية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ني�سان- ب��داي��ة  منذ  طرطو�س  يف 
متواجدة  وه����ي  ال���ف���ائ���ت  اأب����ري����ل 
واحل�سكة  وحلب  دم�سق  يف  دائ��م��اً 
�سوريا،  يف  ع��ام  وب�سكل  وح��م�����س. 
التي  االإغ�����اث�����ة  م�������س���اع���دات  ف������اإن 
املتحدة  االأمم  مفو�سية  قدمتها 
و�سلت اإىل 860 األف نازح �سوري 

منذ بداية العام اجلاري.
اإن  امل���ت���ح���دث  ق������ال  ل���ب���ن���ان،  ويف 
على  قدرتها  م��ن  زادت  املفو�سية 
اأنه يف  ت�سجيل الالجئني، م�سيفاً 
كل يوم ياأتي ما يزيد عن 4200 
مكاتبنا  ل��دى  للت�سجيل  �سخ�س 
األف   90 يزيد عن  ما  �سّجل  وقد 
بزيادة  م��راك��زن��ا، وه���ذا  الج���ئ يف 
من  نف�سه  ال�سهر  عن  مرات   10

العام 2012 .

•• اأنقرة-يو بي اأي:

به  اأوقفت م�ستبهاً  اأنها  ال�سلطات الركية ام�س  اأعلنت 
البحث  ي��زال  ال  فيما  الريحانية،  تفجريات  يف  رئي�سياً 

جارياً عن م�ستبهني اثنني اآخرين.
اإق��ل��ي��م هاتاي  ع��ن ح��اك��م  اإع���الم تركية  و���س��ائ��ل  ونقلت 
اإن  ال��ي��وم  لل�سحافيني  ق��ول��ه  ليكي�سيز  ال��دي��ن  ج���الل 
يف  رئي�سياً  م�ستبهاً  امل��ا���س��ي��ة  الليلة  اأوق��ف��ت  ال�����س��رط��ة 
تفجريات الريحانية التي وقعت يف 11 اأيار-مايو وهي 

تبحث عن اثنني اآخرين فارين.
�سوريا  اإىل  ال��ف��رار  ح��اول��وا  امل�ستبهني  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ت�سديد  ب�سبب  ذلك  يف  ف�سلوا  ولكنهم  التفجريات  بعد 

االإجراءات االأمنية على احلدود.
ويدعى امل�ستبه به الذي اعتقل اأم�س، حممد جينك وهو 

تركي من هاتاي وي�ستبه اأنه ا�سرى ال�سيارتني اللتني 
ا�ستخدمتا يف تفجريات الريحانية التي قتل فيها 51 

وجرح الع�سرات.
ويبلغ عدد امل�ستبه بهم املعتقلني حتى االآن يف الق�سية 
14، اأحيل اأربعة منهم اإىل املحاكمة يف اأ�سنة للتحقيق 

معهم .
اأي  بينهم  ولي�س  اأت���راك  االآن  حتى  املوقوفني  وجميع 
اأ�ساروا  االأت���راك  امل�سوؤولني  ان  من  الرغم  على  �سوري 
اجيلجيلر  منظمة  اإىل  التفجريات  يف  االت��ه��ام  باإ�سبع 
باأجهزة  ارتباطات  لديها  التي  الركية  امل�ستعجلون  اأو 
تفجريي  وراء  ب���ال���وق���وف  ال�������س���وري���ة  اال����س���ت���خ���ب���ارات 
الريحانية. غري اأن قائداً �سابقاً لهذه املجموعة ويدعى 
واتهم  ذل��ك  نفى  الكيايل  علي  ب���  امللّقب  اأورال  م��ه��راج 

اإ�سرائيل. 

تركيا تعتقل م�شتبهًا رئي�شيًا بتفجريات الريحانية 

ع�شرات القتلى بهجوم يف باك�شتان
•• بي�ساور-ا ف ب:

قتل 13 �سخ�سا على االقل وا�سيب نحو اربعني بجروح ام�س خالل اعتداء 
بالقنابل على م�سجدين يف منطقة نائية وجبلية �سمال غرب باك�ستان على 
بازدارا  العبوتان قرب م�سجدين يف  وانفجرت  املحلية  ال�سلطات  افادت  ما 
مبقاطعة مالكند بوالية خيرب بختونخوا قرب املناطق القبلية التي تعترب 

معقل مقاتلي طالبان وغريها من امل�سلحني املوالني لتنظيم القاعدة.
و����س���رح اجم���د ع��ل��ي خ���ان امل���وظ���ف امل��ح��ل��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ا�سفر 
االنفجاران عن 13 قتيال على االقل و48 جريحا ، بعد مراجعة ح�سيلة 

�سابقة. وا�ساف ان ثمانية م�سابني هم يف حالة خطرة .
داخ���ل م�سجد  داخ���ل يف  ان��ف��ج��رت يف  ان قنبلة  م�����س��وؤول��ون حمليون  وق���ال 
والثانية على عتبة باب م�سجد جماور. وافاد ناجون ان االنفجارات وقعت 

بينما كان امل�سلون يغادرون امل�سجد بعد �سالة اجلمعة.
ويف ت�سريح ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ق���ال اجل��ري��ح اق��ت��دار خ���ان ال���ذي مت 
عندما  ال�سالة  بعد  امل�سجد  من  خارجا  كنت  امل�ست�سفى  اىل  به  االت�سال 
وتناثرت  دخان  ارتفع  وا�ساف   . راأ�سي  وا�ساب حجر  انفجار قوي  اوقعني 
الدماء يف ممرات امل�سجد . وهذا اعنف هجوم يقع يف باك�ستان منذ اجراء 
االنتخابات النيابية التي فازت فيها ال�سبت رابطة م�سلمي باك�ستان بزعامة 
رئي�س ال��وزراء ال�سابق نواز �سريف. وفازت حركة االن�ساف بزعامة العب 
الكريكت ال�سابق عمران خان الذي يدعو للحوار مع طالبان يف االنتخابات 

ال�سبت املا�سي يف خيرب بختنخوا و�سيقود احلكومة االئتالفية املحلية.

كرزاي يزور الهند ملناق�شة الو�شع الأمني 
•• نيودلهي-يو بي اأي:

االأف�����غ�����اين، حامد  ال��رئ��ي�����س  ي���ج���ري 
ك��رزاي، يوم االثنني املقبل، زي��ارة اىل 
اإجراء  ب��ه��دف  اأي����ام،   3 ت�ستمر  الهند 
مباحثات حول الق�سايا ذات االهتمام 
االأمني  املو�سوع  وبخا�سة  امل�سرك، 
ونقلت و�سائل اإعالم هندية عن �سايدا 
عبادايل، ال�سفري االأفغاين يف نيودلهي، 
قوله اإن كرزاي �سيزرو الهند من 20 
ال�سهر اجل��اري، بهدف  22 من  حتى 
ب��الده، يف  االأم��ن��ي يف  الو�سع  مناق�سة 
ف��ي��ه القوات  ت��ت��ح�����س��ر  ال����ذي  ال���وق���ت 
وال�سعي  منها،  لالن�سحاب  االأمريكية 

واأ�ساف   . االإره��اب��ي��ة  للجماعات  الت�سدي  بهدف  اأك��رب  ع�سكري  تعاون  اإىل 
ال�سفري اأن كرزاي �سيلتقي الرئي�س الهندي، براناب موخرجي، ورئي�س وزراء 
البالد، مانوهان �سينغ، بهدف مناق�سة جمموعة من الق�سايا ذات االهتمام 
امل�سرك واأ�سار اإىل اأن كرزاي �سيكون اأي�ساً ال�سيف الرئي�سي ملجمع جامعة 
لوفلي بروفا�سينل يف جاالندار باإقليم البنجاب حيث �سُيمنح �سهادة تقدير 

من موخرجي.

وا�شنطن قلقة ب�شاأن العنف بالعراق 

•• وا�سنطن-وكاالت:

االأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  ق��ال��ت 
اإن�����ه�����ا ات�����خ�����ذت خ����ط����وة ج���دي���دة 
�سوريا  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ل��ت�����س��دي��د 
ب��اإدراج��ه��ا اأ���س��م��اء اأرب��ع��ة م��ن كبار 
النظام  ح���ك���وم���ة  يف  امل�������س���وؤول���ني 
ال�����س��وري وك��ي��ان��ني م��رت��ب��ط��ني به 

على الئحتها ال�سوداء .
واأع��ل��ن��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأن 
امل�������س���وؤول���ني ال�����س��وري��ني االأرب���ع���ة 
الرفيعي امل�ستوى هم وزير الدفاع 
فهد جا�سم الفريج، ووزير ال�سحة 
ووزير  النايف،  ال�سالم  عبد  �سعد 
ال�سخني،  عبدو  عدنان  ال�سناعة 
ووزي���ر ال��ع��دل جن��م حمد احلمد، 
بالنظام  امل��رت��ب��ط��ني  وال��ك��ي��ان��ني 
ال�����س��وري ه��م��ا اخل��ط��وط اجلوية 
وتلفزيون  ال�������س���وري���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
وزير  اإدراج  اأن  اإىل  ولفتت  الدنيا 
الدفاع ياأتي نتيجة دوره يف ارتكاب 
ان���ت���ه���اك���ات حل���ق���وق االإن���������س����ان يف 
ال�سورية  ال��ق��وات  واإق����دام  ���س��وري��ا، 
ال����وزارة على  خ��الل ف��رة ت�سلمه 

قتل مدنيني �سوريني.
اإدراج  اأن  ال����������وزارة  ذك������رت  ك���م���ا 
اخل�����ط�����وط اجل�����وي�����ة ال�������س���وري���ة 
ع��ل��ى الئ��ح��ة االإره�����اب ه��و نتيجة 
الثوري  احل��ر���س  مل�سلحة  عملها 
االإ������س�����الم�����ي االإي�����������راين )ق������وات 
القد�س(، الذي قالت اإنه ا�ستخدم 
�سحنات  ل��ن��ق��ل  ���س��ح��ن��ه��ا  ط���ائ���رات 
اأ�سلحة  ت�������س���م  م�������س���روع���ة  غ����ري 
وذخائر اإىل �سوريا. واأن حزب اهلل 
اللبناين �سهل هذه الرحالت التي 
النظام  ي�ستخدمها  اأ�سلحة  نقلت 

ال�سوري �سد �سعبه.

اتهمت  فقد  الدنيا  تلفزيون  اأم���ا 
ال��������������وزارة م����را�����س����ل����ي����ه ب������اإج������راء 
�سلمت  واإن�����ا  ت��ب��ّث  م��ق��اب��الت مل 
التي  ال�سورية  اال�ستخبارات  اإىل 
اعتقاالت  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا 
تقارير  اإعطاء  رف�سوا  الأ�سخا�س 

لل�سلطات ال�سورية.
اأن���ه يحظر  و���س��ددت ال����وزارة على 
على املواطنني االأمريكيني القيام 
االأ�سخا�س  م���ع  ت���ع���ام���الت  ب���اأي���ة 
وال���ك���ي���ان���ات ال���ت���ي اأدرج��������ت على 
الئحة االإرهاب، كما �سيتم جتميد 
وتخ�سع  تخ�سهم  ممتلكات  اأي���ة 

للت�سريع االأمريكي.
واأك�����د دي��ف��د ك��وه��ني ن��ائ��ب وزير 
اخل�������زان�������ة ل�����������س�����وؤون االإره�����������اب 
ت�سميم  امل��ال��ي��ة  واال����س���ت���خ���ب���ارات 

كما حتظر على اأي اأمريكي القيام 
باأية �سفقات معه اأو مل�سلحته. اىل 
ذلك، قالت منظمة هيومن رايت�س 
ووت�������س ام�������س اإن���ه���ا اط��ل��ع��ت على 
تعر�س  توؤكد  مادية  واأدل��ة  وثائق 
التابعة  االأم��ن  ف��روع  يف  املعتقلني 
ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��وري مب��دي��ن��ة الرقة 
)�سمال( للتعذيب من طرف قوات 
االأ�سد.  ب�����س��ار  ال�����س��وري  ال��رئ��ي�����س 
امل��ن��ظ��م��ة جم�����ددا جمل�س  ودع�����ت 
الو�سع  اإحالة  اإىل  ال��دويل  االأم��ن 
اجلنائية  املحكمة  اإىل  ���س��وري��ا  يف 

الدولية.
زاروا  باحثيها  اأن  املنظمة  واأعلنت 
 2013 اأبريل-ني�سان  اأواخ���ر  يف 
واملخابرات  ال���دول���ة  الأم����ن  م��ق��ار 
الع�سكرية ال�سورية يف الرقة، التي 

كل  ا�ستخدام  على  اخل��زان��ة  وزارة 
ال�سبكات  الإع��اق��ة  املمكنة  االأدوات 
ل��ل��م�����س��وؤول��ني ع���ن حملة  امل���ال���ي���ة 
احلكومة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  ال��ق��م��ع 

ال�سورية �سد ال�سعب ال�سوري.
وكانت وزارة اخلارجية االأمريكية 
الن�سرة  جبهة  قائد  اإدراج  اأعلنت 
ب�����س��وري��ا حم��م��د اجل������والين على 
الئ��ح��ة االإره������اب مب��وج��ب االأم���ر 
ال�����ذي   ،13224 ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ي�������س���ت���ه���دف االإره������اب������ي������ني وم����ن 
يوفرون دعماً الإرهابيني اأو اأعمال 

اإرهابية .
اخل���ط���وة  ه������ذه  اأن  واأو������س�����ح�����ت 
ت��ق�����س��ي ب��ت��ج��م��ي��د ك����ل االأم������الك 
االأمريكي  ل��ل��ت�����س��ري��ع  اخل��ا���س��ع��ة 
فيها،  م�سلحة  ل��ل��ج��والين  وال��ت��ي 

ي�سيطر  حم��اف��ظ��ة  اأول  اأ���س��ب��ح��ت 
عليها الثوار يف مار�س-اآذار املا�سي. 
املدير  نائب  ح��وري  ندمي  واأو�سح 
االأو�سط  ال�سرق  لق�سم  التنفيذي 
اأن ما  اأفريقيا يف املنظمة،  و�سمال 
راأوه من وثائق وزنازين وحجرات 
ا�ستجواب واأجهزة تعذيب يف مقار 
اأقوال  تتفق مع  االأم��ن احلكومية 
ال�سجناء ال�سابقني الذين و�سفوا 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة م���ا ت��ع��ر���س��وا ل���ه منذ 
يف  ال�سعبية  االح��ت��ج��اج��ات  ب��داي��ة 

�سوريا.
ي�سيطرون  م�����ن  ح�������وري  ودع�������ا 
هذه  حماية  اإىل  االآن  ال��رق��ة  على 
امل��وج��ودة باملقار حتى ميكن  امل��واد 
وحتى  احل��ق��ي��ق��ة  اإىل  ال���ت���و����س���ل 
ُي��ح��ا���س��ب امل�����س��وؤول��ون ع��ّم��ا حدث. 
دور  ح��ق��ي��ق��ة  م��ع��رف��ة  اأن  واع���ت���رب 
على  التج�س�س  يف  االأم���ن  اأج��ه��زة 
ال�سوريني واإرهابهم �سوف ميّكنهم 
من حماية اأنف�سهم من االنتهاكات 

يف امل�ستقبل .
�سوؤون  اأعلنت مفو�سية  ذل��ك،  اىل 
الالجئني التابعة لالأمم املتحدة، 
ام�س اأن عدد الالجئني امل�سّجلني 
ال��ذي��ن ف��روا م��ن ال��ن��زاع احلا�سل 
يف بالدهم تخطى ال� 1.5 مليون 
الرقم  اأن  اإىل  الف���ت���ة  ���س��خ�����س، 

احلقيقي قد يكون اأعلى بكثري.
املفو�سية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
يف  لل�سحافيني  م��اك��ن��ورت��ون،  دان 
جنيف اإن النزاع ال�سوري يتوا�سل 
هوؤالء  حياة  على  امل��دّم��ر  بتاأثريه 
، الفتاً  ال���ف���رار  ع��ل��ى  امل��ج��ب��وري��ن 
ال�سوريني  املواطنني  ع��دد  اأن  اإىل 
الذين فروا من بالدهم تخطى ال� 
يكون  ورمّبا  �سخ�س  مليون   1.5

عدد الالجئني ال�سوريني يتخطى الـ 1.5 مليون 

وا�شنطن تدرج وزراء �شوريني يف القائمة ال�شوداء

كوريا ال�شمالية توا�شل تعديالتها الع�شكرية
•• �سيول-يو بي اأي:

عينت كوريا ال�سمالية ام�س نائباً جديداً لوزير الدفاع بعد اأيام على تعيني 
وزير دفاع جديد، يف ما يبدو اأنها تعديالت م�ستمرة يف املوؤ�س�سة الع�سكرية 

يف البالد. 
الكورية  ال��وك��ال��ة  ع��ن  ي��ون��ه��اب  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
اإىل  اأنه مت تعيني جون ت�سانغ بوك الذي متت ترقيته  املركزية  ال�سمالية 
ب�سفته  ج��ون،  وراف��ق  الدفاع  لوزير  جديداً  2010،نائباً  عام  عميد  رتبة 
معمل  اإىل  ميدانية  جولة  يف  اأون  جونغ  كيم  الزعيم  الدفاع،  لوزير  نائباً 

ملعاجلة االأطعمة.
 .2012 اأب��ري��ل  ني�سان  ال���وزارة منذ   وك��ان ج��ون �سغل منا�سب مهمة يف 
وياأتي تعيني جون بعد اأيام من ا�ستبدال وزير الدفاع كيم كيوك �سيك بعد 

�ستة اأ�سهر من تبوئه املن�سب، وتعيني جانغ جونغ نام مكانه. 

•• وا�سنطن-يو بي اأي:

اأع���رب���ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى قلقها م��ن ال��ع��ن��ف يف 
ال��ع��راق، م�����س��ددة على ال��ت��زام��ه��ا ال��دائ��م ب��دع��م النظام 

الدميقراطي العراقي فيه.
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وع��ل��ق��ت 
وزيادة  ال��ع��راق  االأو����س���اع يف  ت��ده��ور  ب�ساكي على  ج��ني 
وترية العنف، فقالت ب�سكل عام لطاملا كان خطر النزاع 

الطائفي م�سدر قلق بالن�سبة اإلينا .

واأ���س��اف��ت نحن ندين االع��ت��داءات االإره��اب��ي��ة يف بغداد 
وج��واره��ا، وه��ذا اال�ستهداف الأب��ري��اء وط��وائ��ف معينة 
ال�سجب  ي�ستحق  واالنق�سام  اال�ستقرار  ع��دم  زرع  بغية 

ونتقدم بتعازينا من عائالت ال�سحايا .
وتابعت ب�ساكي نحن ما زلنا باالإجمال ملتزمني بدعم 
النظام الدميقراطي بلعراق، ونعلم انه يف وقت حموري 
من  دائماً  قلقون  لكننا  الوقت،  بع�س  االأم��ر  �سيتطلب 
اأع���م���ال ال��ع��ن��ف وت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ن��راه��ا يف االأي���ام 

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

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  374/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

امل�ستاأنف  �سريف م�سطفى اجلن�سية: م�سر   امل�ستاأنف : حممد عبداجلواد 
مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  التجارية  للتوكيالت  باملر  عليه:موؤ�س�سة 
اال�ستئناف : تعديل حكم امل�ستاأنف املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة باملر للتوكيالت 
التجارية اجلن�سية: االمارات  العنوان: بالن�سر   مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/310 عم كل م ع- ب - اأظ وحدد لنظره 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة 
9.30 �سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة- �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  70/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�ستاأنف : ال�سخرة احلديثة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   امل�ستاأنف 
عليه:لطيفة عبداخلالق جمعه خوري اجلن�سية: االمارات  مو�سوع اال�ستئناف : الغاء 
حكم بقيمة 101200 درهم املطلوب اعالنه/االوائل لال�ست�سارات الهند�سية اجلن�سية: 
االمارات العنوان: بالن�سر)بورود التقرير(   مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2012/1130 جت كل- م ت- ب- اأظ    وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء 
الدائرة  امام  �سباحا   9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/21 املوافق 
الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-مع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجارية

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

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/700 عم جز- م ع- ب- اأظ

العتيبة  عليه:  مدعي  اليمن   اجلن�سية:  عبداهلل  ميني  �سعيد  غامن  مدعي/ 
لتوزيع معدات حقول النفط والهند�سة اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: 
النفط  حقول  معدات  لتوزيع  العتيبة  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
والهند�سة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/5/13
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/73 مد كل- م ر-ب - اأظ

مدعي/ �سركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: 
جن�سيتها  اخلليج  �سيمل  �سركة  ملالكتها   / بنما  اجنبيه-  فرع  ابوظبي  �سيمل  �سركة 
املطلوب  درهم  الدعوى: مطالبة وقدرها 245095  االمارات مو�سوع  بنما اجلن�سية: 
اخلليج  �سيمل  �سركة  ملالكتها   / بنما  اجنبيه-  فرع  ابوظبي  �سيمل  اعالنه/�سركة 
جن�سيتها بنما اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر )بالتجديد من ال�سطب وب�سحيفة 
الدعوى( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء 
 8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/6/5 املوافق 
الق�ساء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً 
امل�ستنداتك  بدفاعك و�سورا  ايداع مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/13
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/50 مد كل- م ر-ب- اأظ

ع�سام  عليه:  مدعي  م�سر   اجلن�سية:  �سليب  امني  فخري  عماد  مدعي/  
الدعوى: مطالبة  اليمن  مو�سوع  احمد من�سر واخرون اجلن�سية:  عبداهلل 
مالية مببلغ 150.000 درهم + تعوي�س املطلوب اعالنه/حممد احمد �سالح 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  البتايل  قا�سم 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/6/3 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
او  �سخ�سيا  الق�ساء  دائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  

2013/5/14
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/436 عم جز- م ع- ب- اأظ

القوة  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�سية:  املامون  عبداهلل  حممد  مدعي/ 
العا�سرة للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/القوة العا�سرة للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات  
عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1480 جت  كل - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/ عطا حممد كل حممد اربابي اجلن�سية: ايران مدعي عليه: �سركة االمارات 
اعالنه/ املطلوب  طبية  خربة  ندب  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  للتاأمني 

التقرير  بورود   ( بالن�سر  عنوانه:  الهند    اجلن�سية:  كومار  مارنيدو  جينيدال  امال 
يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ( حيث  وتعديل طلبات 
االثنني املوافق 2013/6/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  8.30 �سباحاً 
اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�سكر 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/94  تظلم جتاري                      
خ���ان  جم��ه��ول حمل  ���س��اه��زاد خ��ان حممد يون�س  ���س��ده/ حممد  املتظلم  اىل 
االقامة مبا ان املتظلم /بنك ام القيوين الوطني- �س م ع وميثله: خالد كلندر 
عبداهلل ح�سني  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر يف االمر على عري�سة )جتاري( رقم 2013/257 والر�سوم وامل�ساريف.    
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                           اىل املنفذ �سدها: كلباء لالعمال الكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م   مبا ان طالبي 
به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد  وذلك اللزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ 
خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االج��راءات التنفيذية بحكم يف 

حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
51 درهم
63 درهم

103 درهم
88 درهم
142 درهم

5012 درهم
6219 درهم 
10235 درهم
8795 درهم 

14138 درهم   

اجلهة طالبة التنفيذ 
 �سوميت كوماران موالن كاتيل

�سيفاكومار كاليا بريومال كاليا بريومال
ديبو �ساداناندان بوتان بارامبو

فاير اموتو كاروبان كاروبان
�سوندرا راجن جورومورتي

2013/872 تنفيذ عمايل
2013/871 تنفيذ عمايل
2013/870 تنفيذ عمايل
2013/873 تنفيذ عمايل
2013/868 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
 5

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/699  مدين كلي                  
اىل املدعى عليه/1- �سركة مموت للمقاوالت ذ.م.م- وميثلها ال�سيد حممد 
را�سد حمد الكتبي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة فريواي 
خلدمات متوين باملواد الغذائية ذ.م.م- وميثلها يو�سف �سعيد حميد حممد 
النعيمي واليادات بوتان وميثله: طارق ح�سني عبداللطيف عبدالرحمن 
ال�سركال نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 2013/5/6 
يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب 
يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/6/20 ال�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch2D.18 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/59 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- االعتماد لال�ستثمار )ذ.م.م( جمهول  حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ كيث اليجزاندر جرانت  نعلنكم باحلكم ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2009/351 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ 2010/6/20 
ب�����س��داد م��ب��ل��غ  وقدره  ب��ال��زام��ك��م  ���س��ن��دا تنفيذيا وذل���ك : 1-  ب��اع��ت��ب��اره 
)136390( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/474  جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه /1- اك�سيجوى زهاجن  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
تيما ت�سينج هواجن وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�س  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ )315.000 درهم( وما يرتب عليه 
من فوائد قانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/28 ال�ساعة 
930 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1017 تنفيذ مدين
اليا  �سركة  وب�سفته �ساحب وممثل  نف�سه  املنفذ �سدهم/1- حممد جا�سمي عن  اىل 
ا�س  ايه  �سركة   -3 العقارية  للو�ساطة  ايالند  اليا  �سركة   -2 العقارية  للو�ساطة  �ستار 
التنفيذ/ ن�سال  ان طالب  العقارية    جمهويل حمل االقامة مبا  الدوليه للو�ساطة 
ال�سرعي للقا�سر خالد وميثله طارق ح�سني  ال�سفاريتي ب�سفته الويل  خالد حممود 
عبداللطيف عبدالرحمن ال�سركال  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )112725(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
املحكمة . عليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10795 بتاريخ 2013/5/18     
اخطار للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم  2012/297  اداري كلي    
بناًء على طلب املدعية: �سركة دابور انديا ليمتد موطنه/8 /3 ع�ساف على رود- 
للتجارة  الياقوت  جنمة  �سركة  عليها/  املدعى  اىل   - الهند   110002 نيودلهي- 
العامة ذ.م.م حمل عمله او اقامته/ن�سراً.   انت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
الكلية التجارية واملدنية والعمالية مبحكمة ابوظبي املدنية �سخ�سيا او بوا�سطة 
�سنة 2013 وذلك   5 �سهر  يوم 27 من  ال�ساعة 9.00 من  وذل��ك يف  وكيل معتمد 

للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعى عليها. حرر بتاريخ 2013/5/9م.

           رئي�س قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
 يف الدعوى رقم  2012/569 جتاري كلي

ح�سني  عبداهلل  كلندر  خالد  بوكالة  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  بنك  من  املوفوعة 
دبي  حمكمة  كتاب  اىل  باال�سارة  الفال�سي    حممد  ن�سيب  حرقو�س  �سيخة  �سد: 
االبتدائية املوؤرخ يف 2013/5/15 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله، 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الق�سية املذكورة يوم االحد املوافق 
التايل:  العنوان  يف  وذل��ك  ع�سر ظهرا(  الثانية   ( 12.00 ظهرا  ال�ساعة   2013/5/26
مكتب اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 
بناية دبي الوطنية للتاأمني- بجانب ديرة �سيتي �سنر- بور�سعيد هاتف 2999000-
م�ستندات  من  مالديكم  كافة  وتقدمي  امل��ذك��ور  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  ل��ذا   04

ومذكرات.
اخلبري/احمد ماجد لوتاه- رقم القيد 111

الهالل كابيتال
 اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة �سين�سونغ اجننريجن 
اند كون�سرك�سن كو ليمتد )كورية اجلن�سية( قد تقدمت 
واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
بالوزارة.  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )1559( رقم  حتت 
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�سركات  �ساأن 
)377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرا�س ان 
يتقدموا باعرا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر 
من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

ايه جي و�سركاه ملن�س- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية ايه جي و�سركاه 
ملن�س- ذ م م واخلا�س بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله ، يعلن 
امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعالة 
فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعالة علية 
 ، امل�سفى  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم 
وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن 
، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�سقط حقه 

باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

الفا فلورز لل�سيانة العامة وتن�سيق احلدائق - ذ م م
فلورز  الفا  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
ذ م م واخلا�س بت�سفية  العامة وتن�سيق احلدائق -  لل�سيانة 
يو�سف  �سعد  اأمري   / امل�سفى  يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�سركة 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

نيويورك �سرتيت لقطع غيار ال�سيارات- ذ م م
نيويورك  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
�سريت لقطع غيار ال�سيارات- ذ م م واخلا�س بت�سفية ال�سركة 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�سفى / اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�سركة 
امل�ستندات  التقدم مبطالبته مع  ال�سركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون .

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

هاك انرتنا�سيونال لال�ست�سارات الدارية - ذ م م
هاك  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
انرنا�سيونال لال�ست�سارات االدارية - ذ م م واخلا�س بت�سفية 
يو�سف  �سعد  اأمري   / امل�سفى  يعلن   ، اأعاله  املذكورة  ال�سركة 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون . 

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

 اعــــــــــــالن
عدنان  ال�سادة/  بان  لل�سياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
حممد �سالم ح�سن قد ابدى رغبته يف الغاء الرخ�س 

ال�سياحية املذكورة اأدناه: 

وعلى كل من له احلق يف االعرا�س على هذا االجراء 
من  ميالدي  ا�سبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الهيئة غري م�سوؤولة 
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�ساء هذه املده حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

م
1
2

رقم الرخ�سة
TL 12304
TL 11796

ال�سم التجاري
ماي واي لل�سفريات - فرع

ماي واي لل�سفريات - منفذ 1

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

املودعة بالرقم : 187
ALWAZAH TEH با�س��م: �ساي الوزة

وعنوانه:دولة الكويت - �سفا - �س.ب:675
بتاريخ: 2013/4/21 وامل�سجلة حتت رقم : 102 

انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2013/04/21 وحتى تاريخ: 04/21/ 2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  18  مايو 2013 العدد 10795
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•• الريا�س-وكاالت:

مهن  اأ�سحاب  مع  التعامل  من  �ساما  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ح��ذرت 
ال��ت��م��وي��ل ع��ن ط��ري��ق االأق�����س��اط غ��ري امل��رخ�����س��ني، وت��وع��دت��ه��م باملالحقات 
وفر�س عقوبات ت�سل لل�سجن وغرامات قد ي�سل بع�سها اإىل ن�سف مليون 
ريال، اإنفاذاً الأحكام نظام مراقبة �سركات التمويل التي ا�سرطت احل�سول 

على ترخي�س ملزاولة التمويل، وفقاً ل�سحيفة الوطن ال�سعودية.
اأن  ال�سايع،  حممد  التمويل،  �سركات  ملراقبة  العامة  االإدارة  مدير  واأب��ل��غ 
القرو�س، موؤكداً  التي متتهن منح  املحالت  انت�سار  اإدارت��ه تر�سد ظاهرة 
اأن النظام يحظر على اأي �سخ�س غري مرخ�س له اأن ي�ستعمل باأي و�سيلة 

ي�ستعمل  اأن  اأو  يوحي مبعناه،  ما  اأو  التمويل  ن�ساط  مزاولة  يدل على  ما 
اأن  اإىل  اأو عبارة ترادفها، الفتاً  اأي لفظ  اإعالناته  اأو  اأوراق��ه  اأو  يف وثائقه 
 14 ي��وم  نهاية  قبل  النقد  موؤ�س�سة  بتزويد  ملزمة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

�سوال املقبل بخطة لت�سوية اأو�ساعها اأو خطة اخلروج من ال�سوق.
وقال ال�سايع اإن النظام يحظر على اأي �سخ�س غري مرخ�س له اأن ي�ستعمل 
اأو  باأي و�سيلة ما يدل على مزاولة ن�ساط التمويل املحدد يف هذا النظام، 
ما يوحي مبعناه، اأو اأن ي�ستعمل يف وثائقه اأو اأوراقه اأو اإعالناته اأي لفظ 
اأو عبارة ترادفها، مبيناً اأن العقوبات ن�ست على الغرامة املالية مبا ال يزيد 
على 500 األف ريال، وال�سجن ملدة ال تتجاوز ال�سنتني، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني.

النقد ال�شعودي تتوعد اأ�شحاب البيع بالأق�شاط بال�شجن

املال والأعمال

مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري يعقد اجتماعه اخلام�س ل�شنة 2013
•• عجمان ـ الفجر:

عقدت جلنة ادارة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري 
ظل  يف  وذل���ك   2013 ل�سنة  اخل��ام�����س  ال����دوري  اجتماعها 
املويجعي  حممد  عبداهلل  �سعادة  من  املتوا�سلة  التوجيهات 
ورئي�س  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  واعتماد  االأداء  لرقية  اللجنة، 

ت�سوية املنازعات التجارية على امل�ستوي االإقليمي والدويل.
تراأ�س االجتماع االأ�ستاذ حممد را�سد ال�سويدي نائب رئي�س 
اللجنة، وع�سوية كل من اأ.د فوزي حممد �سامي ود. ا�سامة 
النا�سف و د. علي خليل احلديثي اع�ساء اللجنة، وبح�سور 
اخلدمات  ادارة  رئ��ي�����س  امل��وي��ج��ع��ي  خليفة  اأح��م��د  االأ���س��ت��اذ 
القانونية بغرفة عجمان واأمني عام املركز، واال�ستاذ حممد 
وذلك  عجمان،  بغرفة  القانوين  امل�ست�سار  الدين  بدر  ح�سن 

بقاعة حمد بو �سهاب مببنى غرفة عجمان.
ب�سري  املتعلقة  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  جملة  االج��ت��م��اع  وا�ستعر�س 
موؤخرا  ال�سادرة  التحكيم  ق��رارات  ومراجعة  باملركز  العمل 

متعلقة  ق���رارات   10 ع��دده��ا  بلغ  وال��ت��ي  املحكمني  بوا�سطة 
اأبريل  �سهر  خ��الل  فيها  الف�سل  مت  ق��د  خمتلفة  ب��ن��زاع��ات 
احلايل، وتعيني حمكمني يف الق�سايا التي ا�ستوفت املراحل 
امل�سائل  باال�سافة اىل مناق�سة عدد من  االولية،  االجرائية 

ذات ال�سلة بعمل املركز.
هذا وياأتي عمل مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري 
الذي تاأ�س�س مبوجب املر�سوم االأمريي رقم 4 ل�سنة 2006 
تبني  �سمن   ، عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  مظلة  حت��ت 
م�سالح  وح��م��اي��ة  ال��ن��زاع��ات  حل��ل  كنهج  التحكيم  ال��غ��رف��ة 
جمتمع االعمال وذلك ملا يقدمه من مزايا الأطراف النزاع 
تتمثل يف �سرعة اتخاذ القرار واملرونة يف االإجراءات و�سرية 
ثقافة  ن�سر  ع��ن  ف�سال   ، التكاليف  وان��خ��ف��ا���س  امل��ن��ازع��ات 
والقانونني،  الغرفة  واأع�ساء  االعمال  رج��ال  بني  التحكيم 
النزاعات  حل  اآليات  اأف�سل  توفري  على  الغرفة  وتعمل  كما 
من  للعديد  ال�سعاب  وتذليل  دوليا  املتبعة  للمعايري  وفقا 
للم�ستثمرين  اال���س��ت��ق��رار  ي�سمن  مب��ا  التجارية  ال��ن��زاع��ات 

ودفع عجلة التنمية واالرتقاء باالقت�ساد واال�ستثمار.

•• دبي-الفجر: 

وتطوير  با�ستقطاب  التزامه  من  انطالقاً 
الكفاءات الوطنية، �سارك م�سرف االإمارات 
االإ���س��الم��ي يف م��ع��ر���س ال��ت��وظ��ي��ف 2013 
الذي نّظمته موؤخراً كلية اأبوظبي للطالب. 
وك��ان امل�سرف قد �سارك يف وقت �سابق من 
للوظائف  م��ع��ر���س  اأول  يف  احل����ايل  ال���ع���ام 
ينّظمه معهد اجلاهلي للعلوم والتكنولوجيا 
في�سل  ق�����ال  ال�������س���ي���اق  وب����ه����ذا  ال����ع����ني.  يف 
ع��ق��ي��ل، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي واملدير 
ال���روات يف م�سرف  واإدارة  االأف����راد  ال��ع��ام، 
م�سرف  ي���ل���ت���زم   : االإ�����س����الم����ي  االإم����������ارات 
التي  التوطني  ب�سيا�سة  االإ�سالمي  االإمارات 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  تعتمدها 
اأف�سل  وت��وظ��ي��ف  ا���س��ت��ق��ط��اب  اإىل  وي��ه��دف 
تدريبها  على  والعمل  االإماراتية،  الكفاءات 
وا�سحاً  مهنياً  م�ساراً  ومنحها  وتطويرها 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  ع�����امل  يف  وم���ث���م���راً 
معار�س  يف  م�ساركتنا  وتعك�س  االإ�سالمية. 
التوظيف التي ُتقام يف اجلامعات االإماراتية 
ا�سراتيجتنا يف التوظيف، التي ت�ستند اإىل 
اختيار الطالب االإماراتيني الذين يتمّتعون 

مبا يلزم من موؤهالت مالئمة تتنا�سب مع 
تطلعات امل�سرف وا�سراتيجيته التنموية .

التوظيف  معر�س  لنا  اأت���اح  لقد  واأ����س���اف: 
للطالب  اأب��وظ��ب��ي  كلية  ا�ست�سافته  ال���ذي 
املتاحة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ف���ر����س  ا���س��ت��ع��را���س 
لدينا، وزّودنا مبن�سة مثالية ن�سّلط ال�سوء 
اأمام  ال��ت��ج��اري��ة  عالمتنا  على  خاللها  م��ن 
ن�سعى من خالل م�ساركتنا  الطالب ونحن 
مع  التعاون  خطوات  تعزيز  اإىل  املعر�س  يف 
موؤ�س�سات  فيها  مبا  املعنية،  االأط���راف  كافة 
التعّرف  م��ن  ميّكنها  مم��ا  ال��ع��ايل،  التعليم 
�سمن  الدقيقة  الوظيفية  املتطلبات  على 

�سوق التمويل واخلدمات امل�سرفية .
كلية  يف  التوظيف  معر�س  ا�ست�ساف  وق��د 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��الب ع�����دداً م���ن اأب�����رز �سناع 
االأق�سام،  خم��ت��ل��ف  م��ن  ال��ق��ط��اع  يف  ال���ق���رار 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  العديد  جانب  اإىل 
وظيفية  فر�س  الغتنام  وال�ساعية  الواعدة 
 500 مم���ي���زة. و�����س����ارك يف احل�����دث ن��ح��و 
اإ�سافة  وال�سابقني،  اجل��دد  اخلريجني  من 
ال��ط��الب اجل���دد، وذل��ك رغبة منهم يف  اإىل 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وفر�س  ا���س��ت��ك�����س��اف اخل���ي���ارات 
والرعاية،  التعليمية،  املنح  على  احل�سول 

والوظائف بدوام جزئي، والوظائف املتاحة 
خالل العطلة ال�سيفية.

و���س��ه��د م��ع��ر���س ال��وظ��ائ��ف م�����س��ارك��ة جهات 
االأكادميية، مبا  االأق�سام  عديدة متّثل كافة 

املعلومات  وتقنية  واالأع��م��ال  الهند�سة  فيها 
واالت�ساالت التطبيقية. 

اجتماع املكتب التنفيذي للمجل�س 
الوزاري العربي لل�شياحة باملنامة 

•• املنامة-وام:

لل�سياحة اجتماع دورته  العربي  ال��وزاري  التنفيذي للمجل�س  املكتب  يعقد 
البحرين على م�ستوى  احل��ايل يف مملكة  مايو   20 و   19 يومي   12 ال��� 

الوزراء.
ان  العربية لل�سياحة  املنظمة  اآل فهيد رئي�س  الدكتور بندر بن فهد  وقال 
اآل  ال�سيخة مي بنت حممد  ياأتي بدعوة كرمية من معايل  هذا االجتماع 
لعام  العربية  ال�سياحة  عا�سمة  البحرين  مبملكة  الثقافة  وزي��رة  خليفة 

2013م.
خرباء  للجنة  ال��راب��ع  االج��ت��م��اع  نتائج  ي�ستعر�س  االج��ت��م��اع  ان  واأو���س��ح 
حول  االأول  ال��ع��رب��ي  امللتقى  ون��ت��ائ��ج  العربية  ال�سياحية  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�سياحة  عا�سمة  اختيار  ومعايري  اأ�س�س  يف  ويبحث  ال�سياحي  االإح�ساء 
اإ�سافة  العربي  ال�سياحي  االأم��ن  تعزيز  �سبل  عن  موؤمتر  واإق��ام��ة  العربية 
واأمريكا  العربية  ال��دول  ال�سياحة يف  ل��وزراء  االأول  امل�سرك  اإىل االجتماع 
اجلنوبية واآليات خطة عمل املنظمة العربية لل�سياحة لعام 2013 واعتماد 
عا�سمة امل�سائف العربية اىل جانب تقرير املنظمة العربية لل�سياحة الأهم 

االإجنازات التي قامت بها خالل الفرة املا�سية.
ي�سم املجل�س يف ع�سويته االأردن وال�سودان والعراق وقطر ولبنان وليبيا 
بجامعة  الفنية  لالأمانة  باالإ�سافة  لل�سياحة  العربية  واملنظمة  واليمن 

الدول العربية. 

•• اأ�ستانا-الفجر:

التي تقرحها  املايل  التنظيم  اإ�سالحات  اإن  اكد خرباء دوليون 
النظام  ا���س��ت��ق��رار  ال���س��ت��ع��ادة  كافية  لي�ست  الع�سرين  جمموعة 
ال��ع��امل ع��ن من�سة  امل��ايل العاملي م��ا دع��ا اىل ���س��رورة ان يبحث 
العقول لو�سع  اأف�سل  اأن جتمع بني  �ساأنها  تفاعلية جديدة من 
كثفت  االأخ���رية  ال�سنوات  ويف  العاملي.  لالقت�ساد  �سيناريوهات 

معظم البلدان النامية ن�ساطها يف هذا املجال. 
وقد اكت�سب من�سة G-Global التفاعلية التي ي�سارك فيها 
14 حائزا على جائزة نوبل يف وقت ق�سري اهتمام امل�ستخدمني 

من 160 بلدا.
خطوة  يعد  كازاخ�ستان  اقرحته  ال��ذي  ال��ظ��اه��ري  املنتدى  اإن 
اأ�ستانا  االقت�سادي  املنتدى  يعد  كما  العاملي  احل��وار  نحو  ثانية 
ال��ع��امل يف  اأب���رز خ��رباء االقت�ساد يف  وال���ذي يجمع  اأوىل  خطوة 
العا�سمة الكازاخية التي تقع جغرافيا على مفرق الطرق بني 

اأوروبا واآ�سيا. يف الفرة ما بني 22-24 مايو للعام اجلاري.
وينعقد املنتدى االقت�سادي يف هذا العام للمرة ال�ساد�سة. حيث 
األ��ف ومائتني م�سارك من اخلارج،  اأك��ر من  اأن��ه �سي�سم  يتوقع 
روؤ�ساء  اىل  باال�سافة  نوبل،  جائزة  على  احلائزين  من  وع�سرة 

املنظمات الدولية ملناق�سة التحديات التي تواجه الب�سرية. 
ووفقا لراأي اأ�ستاذ االقت�ساد يف جامعة نيويورك، ورئي�س �سركة 
اأ�ستانا  اأبداه يف  »RGE Monitor« نورييل روبيني والذي 
من  اأ�سبح  الثمانية  جمموعة  نظام  اأن  اخلام�س  املنتدى  خالل 
اليوم  واق���ع  تعك�س  ال  ف��ه��ي  الع�سرين  جم��م��وع��ة  اأم���ا  ال��ت��اري��خ، 

وبالتايل فمن ال�سروري التحول نحو االأ�سواق النا�سئة.
ومنذ بدء هذا املنتدى يف كازاخ�ستان خالل �سنوات االأزمة، وهو 
يبحث ب�سكل جاد يف م�ساألة اإجراءات مكافحة االزمة. ففي ثالثة 

اأيام فقط يجري خاللها املنتدى من 22-24 مايو يتم اإجراء 
االقت�سادي  النمو  رئي�سية:  جماالت  خم�س  يف  مناق�سات   55
امل�ستدام، واال�سراتيجية املالية، واجلوانب االجتماعية والقدرة 

التناف�سية للبلدان واملناطق، وتنمية االبتكار. 
اأي�سا  يجب  اأ�ستانا،  االقت�سادي  املنتدى  يف  للم�ساركني  ووفقا 
تغيري املبادئ الرئي�سية املنظمة لل�سوق منظمة التجارة العاملية. 
وفقا للخرباء، ينبغي على منظمة التجارة العاملية وقف ممار�سة 
اإىل  ي��وؤدي  املتقدمة، مما  البلدان  والدعم من جانب  االإق��را���س 
فان تطوير  االقت�ساد  لروؤية خرباء  وفقا  ال��دول  ا�سواق  احتكار 
املتطلبات  تقدمي  ممار�سة  م��ن  احل��د  ي�ستلزم  العاملية  التجارة 
الفنية على الواردات من البلدان النامية. واأي�سا ال بد من احلد 

من تقدمي الطلبات االإ�سافية الن�سمام الدول اإىل املنظمة. 
اآلية التفاعل بني القوى الكربى يف العامل والدول  ولكي تكون 
النامية على اف�سل وجه نظم املمثلون يف نادي العلماء االقت�ساي 
االأورا�سي بتعليمات من رئي�س جمهورية كازاخ�ستان نور�سلطان 
نزارباييف من�سة افرا�سية ت�سمى G-Global وهي من�سة 
على �سبكة االإنرنت جمعت خالل �سنة واحدة اأكر من 88 األف 

�سخ�س من 160 بلدا.
وعرب �ساحب املبادرة )رئي�س كازاخ�ستان( خالل املنتدى يف العام 

 G-Global املا�سي عن خم�سة مبادئ رئي�سية لعمل من�سة
امكانات  لديها  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  االإن�����س��ان��ي��ة  اأن  على  و���س��دد 
كبرية لتطوير النمو الناجح اأو التدمري الذاتي. واأ�سبحت االآن 
جميع  والفاء  امل�سافات  تقلي�س  على  ق��ادرة  احلديثة  االت�ساالت 
اأنواع احلواجز وتقدمي نوذج للتوا�سل املعلوماتي ويجب جتنب 
املبادئ  انهيار  تعزيز  اىل  ي���وؤدي  ق��د  م��ا  لها  ال�سيء  اال�ستخدام 
املرغوب  املجتمعات غري  ي�سمى  ما  العام يف  والنظام  االأخالقية 
اختيار  الثاين  كاملبداأ  الكازاخ�ستاين  الرئي�س  اقرح  وقد  فيها. 

العدالة وامل�ساواة والتوافق . بديل لهذه املمار�سات اجليو�سيا�سية 
النقدي  والنظام  العاملي،  االقت�ساد  لتنمية  ع��ادل  اأ�سا�س  لتكون 
ب��ني جميع االأمم. فمن  امل�����س��اواة  ت��ق��وم ع��ل��ى  ���س��ي��ا���س��ات  وو���س��ع 
اأن تعتمد احللول العاملية على جميع امل�ستويات  االأهمية مبكان 
على  واملنتديات،  االإقليمية  واملنظمات  ال��دول��ي��ة،  املنظمات  م��ن 

اأ�سا�س توافق االآراء. 
النظام  ج���ذري���ة يف  ت��غ��ي��ريات  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اأن  امل��ه��م  وم���ن 
االقت�سادي العاملي اأمر م�ستحيل دون االنتقال من وا�سنطن اإىل 
االعتبار م�سالح  النظام اجلديد يف  ياأخذ  واأن  العاملي.  االإجماع 
اكد  كما  والنامية  املتقدمة  البلدان  من  كل  من  العاملية  االإدارة 

ذلك نور�سلطان نزارباييف.
اأن  وينبغي  ال��ع��امل��ي��ة.  وال��ث��ق��ة  الت�سامح  ف��ه��و  ال��ث��ال��ث  امل��ب��داأ  اأم���ا 
يكون الت�سامح يف العالقة بني الدول، بغ�س النظر عن نفوذها 
اجل��غ��رايف وال�����س��ي��ا���س��ي، واخل����ربة ال��ت��اري��خ��ي��ة، وم�����س��ت��وى تطور 

االقت�ساد واملجتمع.
 G-Global يف  ال�سالم  العاملية.  ال�سفافية  هو  التايل  واملبداأ 
ا�ستخدام  ينبغي  ال  بحيث  االأمم.  م��ن  م��ف��ت��وح  جمتمع  يعني 
ومتو�سطة احلجم،  ك��ب��رية  دول  ب��ني  ت��ف��رق  م���زدوج���ة،  م��ع��اي��ري 
وال�سفافية  االنفتاح  من  املن�سود  القدر  وه��ذا  �سغرية.  واخ��رى 
واحراز  بنجاح  العاملي  االقت�ساد  لتطوير  اال�سا�سي  ال�سامن  هو 
اي�سا  الكازاخ�ستاين  الرئي�س  ح��دد  وق��د  اأم����ة.   ك��ل  يف  ال��رخ��اء 
مبداأ التعددية البناءة . يجب اأن يكون هناك نظام متوازن من 
ال�سوابط والتوازنات اجليو�سيا�سية، بدون االإرث ال�سلبي ملا عرف 
بالعامل ذي القطبني. وهذا املبداأ يدعو اىل التعاي�س ال�سلمي بني 
الدول يف ظل تكامل حقيقي. وقد عرب نور�سلطان نزارباييف عن 
امله ان يكون االحتاد االقت�سادي االأورا�سي الذي ن�سكله واحدا 

من التجمعات الرئي�سية يف امل�ستقبل القريب. 

من�سة G-Global التفاعلية نالت اهتمام امل�ستخدمني من 160 بلدًا
كازاخ�شتان ت�شعى من خالل الحتاد القت�شادي الأورا�شي 

اإىل عامل اأكرث �شفافية وعدالة

م�شرف الإمارات الإ�شالمي ي�شتقطب الكفاءات الوطنية عرب امل�شاركة يف املعار�س املهنية يف اجلامعات

�شعر �شلة خامات الأوبك ي�شل اإىل 
للربميل دولرًا   100.85

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط االوبك ام�س ان �سعر �سلة خاماتها ال� 12 و�سل يومام�ساىل 100.85 دوالر 
99.66 دوالرا للربميل. وت�سم �سلة خامات اوبك اجلديدة التي تعد  للربميل مقارنة ب�سعر االربعاء الذي بلغ 
مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة االنتاج 12 نوعا هي خام مزيج �سحارى اجلزائري وااليراين الثقيل جمهورية ايران 
النيجريي واخلام  الليبي وخام بوين اخلفيف  ال�سدر  الكويتي وخام  الت�سدير  العراقي وخام  الب�سرة اخلفيف  و 
البحري القطري واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي وخام مربان االماراتي واخلام الفنزويلي مرياي وجريا�سول 

االنغويل و اورينت االكوادوري.

باك�شتان ت�شدر القمح لإيران مقابل الكهرباء 
•• ا�سالم اأباد-رويرتز:

قالت وزارة التجارة الباك�ستانية ام�س ان ا�سالم اأباد اأجازت ت�سدير مئة األف طن من القمح اليران يف �سفقة ال تهددها 
العقوبات الغربية لت�سوية مدفوعات ام��دادات كهرباء للمناطق احلدودية التي تفتقر للطاقة. وكان من املقرر ت�سليم 
�سحنة القمح اليران يف منت�سف فرباير �سباط لكنها تاأخرت ب�سبب التح�سري لالنتخابات الباك�ستانية التي اأجريت يوم 

ايار. مايو   11
وقال حممد اأ�سرف املتحدث با�سم الوزارة نعطي القمح اليران مقابل مدفوعات معلقة قيمتها 53 مليون دوالر هي ثمن 
القرار و�ستبداأ  املوؤقتة على  ال�سبكة االيرانية وا�ساف وافقت احلكومة  باك�ستانية من  ام��دادات كهرباء ملناطق حدودية 
ال�سادرات يف اأقرب وقت ممكن. وتفر�س الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي عقوبات م�سددة تهدف اىل حتجيم برنامج 
ايران النووي الذي تقول هذه القوى ان له اأغرا�سا ع�سكرية. وتنفي ايران ذلك قائلة ان الربنامج يهدف فقط اىل انتاج 

الكهرباء.
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املال والأعمال

•• دبي –الفجر:

والتطوير  للتدريب  العاملية  االأكادميية  اأطلقت 
، والتي تعد واح��دة من نتاجات موؤ�س�سة حممد 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن 
 28 اأيام  ، برناجمها انطالقة على مدى ثالثة 
برنامج  اأول  وي��ع��د   ، اجل���اري  م��اي��و   30  ،  29  ،
موؤ�س�س  العو�سي  يو�سف  و�سفه  كما   ، تدريبي 
واأحد  ال�����س��روح  جمموعة  و�ساحب  االأك��ادمي��ي��ة 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ملوؤ�س�سة  املنت�سبني  االأع�����س��اء 
لتنمية امل�ساريع منذ �سنوات ، ينقل فيها خربتهم 

وجن��اح��ات��ه��م يف م�����س��روع��ات��ه��م ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني من 
اأ�سحاب امل�ساريع ، دعما لهم وتعزيزا لدورهم يف 

تنمية االقت�ساد الوطني .
 ، واأداء  كفكرة  ال��ربن��ام��ج  اأن  العو�سي  واأ���س��اف 
اإماراتي يحاكي واقع جتربة ملجموعة من ال�سباب 
حممد  ملوؤ�س�سة  املنت�سبني  االأع�����س��اء  امل��واط��ن��ني 
بالتطبيق  خ��الل��ه  م��ن  ي�ستعر�سون   ، را���س��د  ب��ن 
م�ساريع  كاأ�سحاب  جتربتهم   ، والنظري  العملي 
 B2B ذائعة ال�سيت اليوم جمموعة ال�سروح و
 ، املالية  لال�ست�سارات  �سهاب  و  الفعاليات  الإدارة 
والطموحني  املبتدئني  املواطنني  وي�ستهدفون 

ب��داأ كل  لهم كيف  ، مو�سحني  امل�ساريع  ع��امل  يف 
بالطويلة  لي�ست  ���س��ن��وات  منذ  م�سروعه  منهم 
احلر  العمل  ليف�سلوا  بوظيفتهم  وم�سحني   ،
املال  اأن��ه مل يكن الأي��ا منهم ر�سيد من  ، موؤكدا 
، واإن��ا كان لكل منهم  ي�ستند عليه يف م�سروعه 
را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  ودع��م  فكره وطموحه 

لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
 وي�����س��ي��ف ال��ع��و���س��ي ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ هذا 
مواطنني  مب�������س���ارك���ة   ، ان���ط���الق���ة  ال����ربن����ام����ج 
عامل  يف  جن��اح��ات  يحققوا  اأن  اأي�سا  ا�ستطاعوا 
ال�سويدي  ي��و���س��ف  ع��ي�����س��ى  م��ن��ه��م   ، امل�������س���اري���ع 

العزعزي  �سهاب  ال��دك��ت��ور   ،  B2B وموؤ�س�سته 
وموؤ�س�سته �سهاب لال�ست�سارات ، حيث ي�ستعر�س 
ك���ال م��ن��ا ب��ال��ربن��ام��ج جت��رب��ت��ه ، واآل���ي���ات تنفيذ 
امل�ساريع من بدايتها كفكرة ، وانتهاء بانطالقتها 
كواقع ملمو�س وم�سروع كبري على اأر�س الواقع 
، الفتا اإىل اأنه ي�ستهدف بهذا الربنامج اأن ينقل 
جتارب حية وواقعية ، اإىل كل من له طموحا باأن 
، وك��ل من له  يكون من رواد االأع��م��ال وامل�ساريع 
 ، واإداري���ا  ماليا  تطويره  اإىل  حاجة  يف  م�سروعا 
اأين  امل�سروع وال يعرف من  وكل من لديه فكرة 
على  انطالقة  برنامج  العو�سي  ويتناول   . يبداأ 

مدى االأيام الثالثة ، ي�ستعر�س فيها كل �ساحب 
االأول  يومه  يف  يتناول  حيث   ، جتربته  م�سروع 
وكيفية   ، جت���اري  م�����س��روع  الأي  االأوىل  اخل��ط��وة 
اختيار امل�سروع الناجح ، والت�سويق له م�ستعر�سا 
اأه���م اخل��ط��وات ال��ت��ي ت�سهم يف جن���اح امل�����س��روع ، 
فيما  للف�سل،  م�سروع  اأي  تدفع  التي  واالأ���س��ب��اب 
اإعداد  كيفية  الثاين  اليوم  يف  ال�سويدي  يتناول 
وترتيب   ، ل��ل��م�����س��روع  واق���ع���ي���ة  ج�����دوى  درا�����س����ة 
االأفكار الإدارة اأي م�سروع ، وكذا ا�ستثمار قدرات 
���س��اح��ب امل�����س��روع ، اأم���ا ال��ي��وم ال��ث��ال��ث واالأخ���ري 
املايل  التحليل  دورة  العزعزي  الدكتور  فيتناول 

التي  املالية  واجل��وان��ب   ، للم�سروع  والتخطيط 
وكذا   ، للنجاح  اأو  لالإخفاق  بامل�سروع  ت���وؤدي  ق��د 
اجلوانب  يف  امل�سروع  و�ساحب  امل��ايل  امل��دي��ر  دور 

املالية .

يف عر�س لتجاربهم وجناحاتهم 

باأداء اإماراتي دورات تدريبية لأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

•• لندن-رويرتز:

�سركة  ان  ل��روي��رز  بريطانيان  م�سرعان  ق��ال 
االن����رن����ت  ع���ل���ى  ل��ل��ب��ي��ع  ك������وم  اأم�����������ازون دوت 
�ست�ستدعى للمثول اأمام الربملان لتو�سيح كيف 
ال�سرائب  فاتورة  بريطانيا  يف  اأن�سطتها  ت��ربر 

ال�سئيلة التي تدفعها.
و���س��ت��ت��ب��ع اأم������ازون خ��ط��ى ���س��رك��ة ج��وج��ل التي 
ح�سرت جل�سة للجنة ال�سوؤون العامة بالربملان 

الربيطاين ب�سبب �سرائبها . 
�سابق هذا  وق��ت  ب��ث يف  ل��روي��رز  تقرير  وك���ان 
اأثار ت�ساوؤالت ب�ساأن تاأكيدات جوجل  ال�سهر قد 
يف  بال�سركة  العاملني  ط��اق��م  اأن  ع��ن  ال�سابقة 

بريطانيا ال يبيعون للعمالء.
وعلى مدى االعوام ال�ست املا�سية دفعت امازون 
على  دخ��ل  ك�سرائب  دوالر  ماليني  ت�سعة  نحو 
لعمالء  دوالر  مليار   23 قيمتها  بلغت  مبيعات 
بريطانيني النها تقول انها تدير عمليات البيع 
من مركز واحد يف اأوروبا يف لوك�سومبورج بدال 
تدفع  فانها  ل��ذل��ك  خمتلفة  دول  يف  ف���روع  م��ن 

�سرائبها فقط يف لوك�سومبورج.
غري اأن رويرز ك�سفت اأدلة من بيانات ال�سركة 
ثالثة  من  وبيانات  التوظيف  واع��الن��ات  ذاتها 
موردين وخم�سة من العاملني ال�سابقني ف�سال 

عن ال�سري الذاتية الكر من 140 موظفا من 
على �سبكة لينكيد ان على االنرنت والتي ت�سري 
اىل ان الوحدة الربيطانية تتمتع بدرجة كبرية 
من اال�ستقاللية وان املديرين املحليني يتخذون 

القرارات يف العديد من مناحي العمل.
مدى  على  جمعها  مت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  وت�سري 
ث��الث��ة ا���س��ه��ر يف حت��ق��ي��ق ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي اىل انه 
اأمازون ت�سور نف�سها باعتبارها  اأن  بالرغم من 

كثريا  يختلف  ال  هيكلها  فان  افرا�سية  �سركة 
عن مناف�سيها من ال�سركات احلقيقية ورف�ست 
امازون الرد على اأي ا�سئلة تتعلق بعمل وحدتها 
اأنها  ج���اردي���ان  �سحيفة  وذك����رت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
تو�سلت اىل ان�سطة كثيفة يف بريطانيا ل�سركة 
اأمازون ما ي�سري اىل ان م�سلحة ال�سرائب يجب 
ان تكون اكر �سرامة يف حت�سيل ال�سرائب على 

هذه العمليات.

•• برلني-وكاالت: 

�سجلت مبيعات ال�سيارات يف اأوروبا اأول ارتفاع لها 
منذ ع�سرين �سهرا، بعدما زادت بن�سبة 1.7 % 
نف�سه  بال�سهر  مقارنة  املا�سي،  اأبريل-ني�سان  يف 
من العام 2012 وك�سف احتاد منتجي ال�سيارات 
االأوروبي)اأي �سي اإي اأي( يف بيان �سدر ام�س اأنه 
مت ترخي�س ما جمموعه 1.038 مليون �سيارة 
ال�سهر  جديدة يف دول االحت��اد االأوروب���ي خ��الل 

املا�سي.
اأوروب��ا ال�سهر  وجاءت زيادة مبيعات ال�سيارات يف 
امل��ا���س��ي عقب ارت��ف��اع��ات ق��وي��ة يف اأ���س��واق كربى 
واإ�سبانيا،  اأملانيا،  بينها  من  ب��االحت��اد،  لل�سيارات 

وبريطانيا.
وم���ن امل��رج��ح اأن ي��ع��زز ذل���ك االآم�����ال ب����اأن قطاع 
ال�سيارات االأوروبي يتعافى من تباطوؤ حاد �سهده 
يف اأعقاب الركود الذي يحكم قب�سته على اأوروبا، 

التي متر باأ�سواأ اأزمة مالية منذ �سنوات.
عرقلته  ال�سيارات  تراخي�س  يف  التعايف  اأن  غ��ري 
كل  الكبرية يف  الراجعات  اأخ��رى من  جمموعة 

من فرن�سا واإيطاليا.
املا�سي  ال�سهر  ال�سيارات  تراخي�س  زي���ادة  وتعد 
بالن�سبة الأوروبا هي الزيادة االأوىل منذ �سبتمرب-

اأيلول 2011.

اأملانيا  يف  اجل��دي��دة  ال�سيارات  مبيعات  وارت��ف��ع��ت 
ال�سهر   3.8% بن�سبة  ب���اأوروب���ا  اق��ت�����س��اد  اأك���رب 
املا�سي،  العام  ال�سهر من  بنف�س  املن�سرم مقارنة 
ال�سيارات يف  مبيعات  تراجع  بعد  االرتفاع  وياأتي 

اأملانيا يف مار�س-اآذار املا�سي بن�سبة 13%.
اإ�سبانيا نتيجة  كما حت�سنت مبيعات ال�سيارات يف 

مبيعات  وا�ستمرت  تقدميها،  مت  التي  للعرو�س 
ال�سيارات مب�ستويات جيدة يف اململكة املتحدة.

تراجعت  حيث  مغايرا  الو�سع  ك��ان  فرن�سا،  ويف 
مبيعات ال�سيارات ال�سهر املا�سي بن�سبة 5.3%، 
بدرجة  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  املبعيات  انخف�ست  ح��ني  يف 

اأكرب بلغت ن�سبتها 10.8 %.

ارتفاع مبيعات ال�شيارات يف اأوروبا اأمازون تتعر�س لنتقادات ب�شبب ال�شرائب 

•• روما-يو بي اأي:

تراجعت مبيعات �سركة )فيات( االإيطالية ل�سناعة ال�سيارات، 
يف اأوروبا بن�سبة %9.8 يف ني�سان-اأبريل املا�سي ونقلت وكالة 
)اأن�سا( االإيطالية لالأنباء عن بيان لل�سركة ام�س، اأن مبيعاتها 

يف اأوروبا تراجعت بن�سبة %9.8 يف ني�سان-اأبريل املا�سي.
 ،4% واأ�ساف البيان اأن عالمة فيات وحدها تراجعت ب�سنبة 
فيما ارتفعت ح�سة ال�سركة يف ال�سوق من %0.3 اإىل 6.3% 

بني اآذار-مار�س وني�سان-اأبريل املا�سيني.
ال�سوق  �سهدته  ال��ذي  بالتباطوؤ  تاأثرت  النتائج  ه��ذه  اأن  وتابع 
املرتبة  يف  فيها  فيات  �سيارات  مبيعات  حلت  التي   ، االإيطالية 
بدورها  ت��راج��ع��اً  �سجلت  ال��ت��ي  فرن�سا  م��ع  باملقارنة  االأخ����رية، 
اأملانيا،  يف  ارتفعت  املبيعات  هذه  اأن  ال�سيارات، غري  مبيعات  يف 

وا�سبانيا، وبريطانيا.
وكانت فيات اأعلنت، يف بداية العام اجلاري، اأن عام 2012 هو 

اأ�سواأ عام ملبيعات ال�سيارات يف اإيطاليا منذ العام 1979.

مبيعات فيات باأوروبا ترتاجع 9.8 % يف اأبريل 

•• وا�سنطن-رويرتز:

توقع البنك الدويل اأن تزيد ن�سبة اال�ستثمارات العاملية 
التي توجه اىل الدول النامية بدرجة كبرية يف الع�سرين 
عاما املقبلة مع حلاق االقت�سادات النا�سئة بركب الدول 

الغنية وتزايد تكاملها يف اال�سواق املالية.
وقال البنك يف تقرير ان هذه الدول وغريها من الدول 
�سنا  ال�سغرية  وال�سعوب  الكبرية  ال�سكانية  االع��داد  ذات 
اذ  املال  امل�سادر لراأ�س  اأكرب  اأي�سا  اأن ت�سبح  املتوقع  من 
اأكرب م�ستثمرين على م�ستوى  والهند  ال�سني  �ست�سبح 

العامل يف 2030.
والتحول يف خريطة املدخرات واال�ستثمارات له تداعيات 
على  �ستهيمن  التي  العمالت  من  �سيء  كل  على  كبرية 
ال�سوق العاملية اىل �سعود مراكز مالية جديدة واأناط 

التدفقات الراأ�سمالية واأولويات اال�ستثمار.
لكن كاو�سيك با�سو كبري اخلرباء االقت�ساديني بالبنك 

م�ستعدين  غري  مازالوا  القرار  �سناع  ان  يقول  ال��دويل 
يف  �سيحدث  ما  على  ذلك  بدال من  ويركزون  للتغريات 

اال�سهر الثالثة اأو ال�ستة املقبلة.
ال�سوؤال  التقرير  �سدور  قبيل  لل�سحفيني  با�سو  وق��ال 
الذي  م��ا  ه��و  جميعا  ي�سغلنا  اأن  يتعني  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
ل��ل��م��دخ��رات واال����س���ت���ث���م���ارات وه����ي املحرك  ���س��ي��ح��دث 

الرئي�سي للنمو والتنمية.
االقت�سادية  اال���س��ط��راب��ات  امل��ع��اين  م��ن  مبعنى  وت��اب��ع 
املوؤ�سرات  م��ن  بع�س  ه��ي  ال��ي��وم  ن�سهدها  التي  العاملية 

املبكرة على الفرة امل�سطربة التي �سي�سهدها العامل.
�سابق هذا  وقت  بورز يف  اأند  �ستاندرد  موؤ�س�سة  وتوقعت 
لل�سركات  اح��ت��ي��اج��ات االق��را���س  ت��ت��ج��اوز  اأن  اال���س��ب��وع 
ال�سينية غري املالية احتياجات نظرياتها االمريكية يف 

العامني املقبلني.
وبحلول 2030 �سيوجه 60 �سنتا من كل دوالر ي�ستثمر 
يف العامل للدول النامية وهو تغري كبري عن 20 �سنتا 

باملئة   30 ال�سني  و�ست�سكل   2000 ع��ام  يف  دوالر  لكل 
 11 املتحدة  من ن�ساط اال�ستثمار االجمايل والواليات 
اأن  التوقعات  هذه  وتفر�س  باملئة.  �سبعة  والهند  باملئة 

ينمو االقت�ساد العاملي مبا بني 6ر2 وثالثة باملئة �سنويا 
تنمو  حني  يف  املقبلني  العقدين  مدى  على  املتو�سط  يف 

االقت�سادات النا�سئة مبا بني 8ر4 و6ر5 باملئة �سنويا.

البنك الدويل يتوقع زيادة ال�شتثمارات اإىل الدول النامية  برنت يرتاجع بفعل ارتفاع الدولر
•• �سنغافورة-رويرتز:

ب��رن��ت ام�����س وظ��ل��ت دون م�ستوى  ال��ع��ق��ود االج��ل��ة خل��ام  اأ���س��ع��ار  انخف�ست 
104 دوالرات بعد اأن جددت بيانات اقت�سادية اأمريكية املخاوف ب�ساأن نو 
الطلب يف اأكرب م�ستهلك للنفط يف العامل كما اأثر ارتفاع الدوالر اأي�سا على 

اال�سعار ب�سكل �سلبي.
اأن  ال��دوالر قريبا وهو ما من �ساأنه  ويتوقع حمللون انتهاء موجة ارتفاع 
دوالر  73ر103  اىل  �سنتات  خم�سة  برنت  وت��راج��ع  النفط  اأ�سعار  يدعم 
للربميل بحلول ال�ساعة 0651 بتوقيت جرينت�س. ومن املتوقع اأن ينهي 
االمريكي اخلفيف  اخل��ام  وارت��ف��ع  يذكر  تغري  دون��ا  اال�سبوع  ه��ذا  اخل��ام 
ثمانية �سنتات اىل 24ر95 دوالر للربميل بعد ارتفاعه 86 �سنتا يف ت�سوية 

اأم�س لكنه يو�سك اأن يقطع �سل�سلة من املكا�سب ا�ستمرت ثالثة اأ�سابيع.
وقال تيت�سو اميوري مدير مبيعات ال�سلع االولية لدى ا�ستماك�س لال�ستثمار 
يف طوكيو �سيوؤثر الدوالر على النفط يف اجلل�سات القليلة املقبلة النه عند 

نقطة ما �سيبداأ الراجع بعد اأن ارتفع اأكر من الالزم يف االيام االخرية.
واأ�ساف كل املوؤ�سرات االقت�سادية االمريكية يف االيام القليلة املا�سية كانت 

�سعيفة وهذا يثري ال�سكوك ب�ساأن الطلب.

اأرباح )اأو.�شي.اأي اإن.يف( تتاأثر بخف�س اإمدادات الغاز يف م�شر 
•• القاهرة-رويرتز:

قالت اأو.�سي.اي ان.يف ال�سركة االم الورا�سكوم لالن�ساء وال�سناعة امل�سرية ان اأرباحها قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب 
واالهالك وا�ستهالك الدين ا�ستقرت يف الربع االول من العام ب�سبب انخفا�س هام�س الربح يف قطاع البناء وتراجع 

انتاج م�سانعها يف م�سر ب�سبب تخفي�س امدادات الغاز الطبيعي.
وذكرت اأو.�سي.اي ان.يف املدرجة يف هولندا ام�س يف بيان اأر�سل لرويرز اأن انتاج م�سانعها يف م�سر تراجع ب�سبب 
تخفي�س يف امدادات الغاز اأرجعته ال�سركة اىل نزاع �سريبي بني اأورا�سكوم لالن�ساء وال�سلطات امل�سرية ومل تذكر 

ال�سركة رقما لالرباح قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب واالهالك وا�ستهالك الدين.
وقالت اأو.�سي.اي ان.يف ان االرباح املجمعة يف الربع االول زادت ما بني ع�سرة وع�سرين باملئة عن الفرة املقابلة من 

العام املا�سي لكنها مل تذكر اأرقاما.
وذكرت اأن م�سانعها يف م�سر تعر�ست لتخفي�س يف امدادات الغاز الطبيعي خالل الربع االول لكن بعد التو�سل اىل 
ت�سوية مع ال�سلطات امل�سرية يف 30 ابريل ني�سان زادت معدالت ا�ستخدام الغاز. كانت اأورا�سكوم لالن�ساء اململوكة 
لعائلة �ساوير�س قد قالت ال�سهر املا�سي ان م�سلحة ال�سرائب امل�سرية براأتها من اأي خمالفة بعد موافقتها على 
دفع 1ر7 مليار جنيه م�سري مليار دوالر لت�سوية نزاع �سريبي. وتنوي اأورا�سكوم لالن�ساء الغاء قيدها يف البور�سة 
امل�سرية. وخف�ست اأو.�سي.اي ان.يف التي متلك حاليا 70 باملئة من اأ�سهم اأورا�سكوم لالن�ساء املدرجة يف م�سر يوم 
الثالثاء �سعر عر�سها ل�سراء اأ�سهم ال�سركة بالكامل متهيدا اللغاء قيدها دون ابداء �سبب لذلك. لكن حمللني قالوا 

ان هذه لي�ست مفاجاأة بعد انخفا�س �سعر ال�سهم يف البور�سة امل�سرية.

نيكي يغلق باأعلى م�شتوى
يف 5 �شنوات ون�شف 

•• طوكيو-رويرتز:

خم�س  يف  م�ستوياته  اأعلى  اىل  ام�س  اليابانية  لال�سهم  القيا�سي  نيكي  موؤ�سر  ارتفع 
�سنوات ون�سف و�سجل ثاين مك�سب اأ�سبوعي على التوايل مع ا�ستمرار حالة التفاوؤل 
م�سجال  نقطة  12ر15138  اىل  باملئة  7ر0  نيكي  وارتفع  الني  نتيجة النخفا�س 
خالل  �سجل  ق��د  وك���ان   .2007 االول  ك��ان��ون  دي�سمرب  منذ  اغ���الق  م�ستوى  اأع��ل��ى 
اجلل�سة 32ر15157 نقطة. وغري املوؤ�سر اجتاهه يف التعامالت املبكرة حني اأقبل 

امل�ستثمرون على �سراء اأ�سهم هبطت اأ�سعارها ب�سدة مثل اال�سهم العقارية.

•• بكني-رويرتز:

ال�سيني  الرئي�س  ان  ال�سينية  احلكومة  من  قريبة  م�سادر  قالت 
�سي جني بينغ �سيقود فريقا لو�سع خطط ا�سالح طموحة لتن�سيط 
اىل  ت��وؤدي  اأن  خ�سية  النقدي  التحفيز  �سيا�سة  متجنبا  االقت�ساد 

تفاقم ديون احلكومات املحلية وت�سخم اأ�سعار العقارات.
ال�سيني  الرئي�س  دور  املطلعة على اخلطط وعلى  امل�سادر  وقالت 
اأن تكون اال�سالحات هي  القادة تو�سلوا اىل توافق على  ان كبار 
اأكرب اقت�ساد يف العامل على م�سار  الو�سيلة الوحيدة لو�سع ثاين 

اأكر ا�ستدامة.
وينمو االقت�ساد ال�سيني حاليا باأبطاأ معدل له يف 13 عاما لكنه 

مازال يف و�سع حت�سده عليه االقت�سادات الكربى يف العامل.
اأن �سي �سيعر�س ه��ذه اال���س��الح��ات يف  امل�����س��ادر روي���رز  واأب��ل��غ��ت 
العام  ه��ذا  الح��ق  وق��ت  يف  احلاكم  ال�سيوعي  للحزب  مهم  اجتماع 
رغبة جادة  اىل  ي�سري  املقبل مما  العقد  اأول��وي��ات  لتحديد  يهدف 
يف حتقيق اجنازات وقال بع�س امل�سادر ان اال�سالحات قد تواجه 

مقاومة من اأ�سحاب امل�سالح ال �سيما ال�سركات احلكومية.
وبوجه عام تهدف هذه االجراءات لتحرير اأ�سعار الفائدة وتطوير 

النظام املايل للحكومات املحلية ل�سمان متتعها بتدفقات م�ستمرة 
االرا�سي  مبيعات  على  االعتماد  من  بدال  ال�سرائب  اي��رادات  من 
اال���س��الح��ات تهدف  ان  امل�����س��ادر  وق��ال��ت  االم����وال.  املتقلبة جلمع 
ال�سينيني  مينع  ال��ذي  ال�سكان  ت�سجيل  نظام  حترير  اىل  اأي�سا 
خارج  اال�سا�سية  االجتماعية  الرعاية  خدمات  على  احل�سول  من 
اأبحاث  مركز  يف  كبري  اقت�سادي  وق��ال  الر�سمية  �سكنهم  منطقة 
ح�سا�سية  ب�سبب  هويته  عن  الك�سف  ع��دم  طلب  بكني  يف  حكومي 
اال�سالح  خطط  لو�سع  امل�ستوى  رفيع  فريق  ت�سكيل  مت  املو�سوع 

من اأجل اجتماع احلزب و�سيتوىل �سي قيادته �سخ�سيا.

الرئي�س ال�شيني يقود خططًا لإ�شالح اقت�شادي �شامل 
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العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

تنويه
رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  االعالن  اىل  باال�سارة 
10693 بتاريخ 2013/1/17 بخ�سو�س الرخ�سة التجارة رقم  
CN 1168417 باال�سم التجاري: موؤ�س�سة طالل اجلابري 

للمقاوالت العامة.
تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بالراجع عن االعالن ال�سابق 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج خليفة عبداهلل ال�سام�سي 

مليكانيكا ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1126403 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عي�سى احلب�سي التوبي �سمبيه ال�سعدي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفة عبداهلل خلفان حارب ال�سام�سي

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/كراج خليفة عبداهلل ال�سام�سي مليكانيكا ال�سيارات
KHALIFA ABDULLA AL SHAMISI AUTO MECHANICAL GARAGE

اىل/كراج فاين مليكانيكا ال�سيارات 
FINE CAR MECHANICAL GARAGE

فعلى كل من له حق االعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10795 بتاريخ 2013/5/18   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لينك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1185185:خلدمات ال�سيافة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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ب�ساحية  العريق  نيوبري  م�سمار  ي�ست�سيف 
ب��ريك�����س��اي��ر ب��اجن��ل��را ال��ي��وم ف��ع��ال��ي��ات اجلولة 
ال�سيخة  ل�سمو  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن  اخل��ام�����س��ة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل�����س��ي��دات اإف���ه���ار مل�سافة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  امل��خ�����س�����س��ة  م���ر   1600
اأربع �سنوات فما فوق ت�سنيف  االأ�سيلة يف �سن 
الن�سخة  م��ظ��ل��ة  حت���ت  ي��ق��ام  وال�����ذي   80-50
اخلام�سة من مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية.
لل�سيدات  لل�سباق  اخلام�سة  اجلولة  وخ�س�ست 
فقط ويعد من االأغنى يف العامل وتبلغ اإجمايل 
اإ�سرليني  ج��ن��ي��ه  األ�����ف   20 امل��ال��ي��ة  ج���وائ���زه 
وت�����س��ارك ف��ي��ه 12 ف��ار���س��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
العامل. وياأتي تنظيم املهرجان بتوجيهات �سمو 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
و�سمن  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
اإ�سراتيجية مهرجان �سموه على كاأ�س املغفور 
اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  له 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  وبطولة  نهيان 
العاملي  وامل��وؤمت��ر  اف��ه��ار  لل�سيدات  م��ب��ارك  بنت 
الرابع ل�سباقات اخليول العربية تولوز 2013 
فاطمة  ال�سيخة  وم��وؤمت��ر  �ستد  الوثبة  وك��اأ���س 
الفر�سان  مهارات  وتنمية  لتطوير  مبارك  بنت 

اير�س .
ويقوم بتنظيم املهرجان هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
اأبوظبي  م���ع جم��ل�����س  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وال��ث��ق��اف��ة 
ل�سباق  االإم��ارات  الريا�سي وبالتعاون مع هيئة 
اخليل واالحتاد الدويل خليول ال�سباق العربية 
اإفهار وجمعية اخليول العربية االأ�سيلة وبدعم 
والريا�سة  ال�����س��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  االإم������ارات وب��رع��اي��ة  وط����ريان 
االأمريات  واأري��ج  القاب�سة  واأرابتك  لال�ستثمار 
واالحتاد  العواين  و�سركة  لال�ستثمار  والرا�سد 
واأكادميية  امل��راأة  ريا�سة  وجلنة  العام  الن�سائي 
و�سا�س  الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار وك����اب����ال وال���دك���ت���ور ن�����ادر �سعب 
لل�سيد  الدويل  واملعر�س  �ستد  الوثبة  ومزرعة 
اأبوظبي للفرو�سية واأجنحة  والفرو�سية ونادي 
باإدارة  و�سبا-اأبوظبي  الفندقية  ال�سرقي  القرم 

جنة.
الطالعي  ���س��ل��ي��م��ة  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ف��ار���س��ة  وت���ع���د 
يف  عربية  فار�سة  اأول   1980 ع��ام  يف  امل��ول��ودة 
ال�سباقات حتمل رخ�سة فار�س حمرف  تاريخ 
�سباقات  و�ساركت يف  امل�سمار  �سباقات خيول  يف 
وبريطانيا  و�سنغافورة  وا�سراليا  االم��ارات  يف 
واأملانيا وحققت الفوز يف 6 �سباقات يف تاريخها 
اأبرزها اجلولة الرابعة من بطولة العامل ل�سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات مب�سمار 
 2013 مايو  يف  باأملانيا  برلني  يف  هوبجارتني 
وقادت اجلواد �سما ابوظبي للفوز ب�سباق لي�ستد 

يف م�سمار نادي ابوظبي للفرو�سية.
اأما الفار�سة الرويجية فريونيكا ا�سك حققت 
الفار�سة  حققت  فيما  ���س��ب��اق��ات   10 يف  ال��ف��وز 
والفار�سة  13 فوزا  بيهاري  الك�ساندرا  املجرية 
انت�سارات   6 ب��ري�����س��ب��ورن  ب��ي��ك��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
وف��وز يف  انت�سارات   7 ك��وك  واالأمريكية جيني 
�سباقات القفز واملطاردة والفار�سة االأملانية يانا 
جوزفني  وال�سويدية  م��رات   5 الفوز  فور�سر 
17 مرة  امل��ط��اردة  �سباقات  م��رة ويف   32 كيلي 
وااليطالية  انت�سارات   8 غاي  الرا  والفرن�سية 
وااليرلندية  م���رة   67 مار�سيالي�س  جا�سيكا 
مارتا بي�سارك مرة واحدة وال�سوي�سرية نيكول 
�سالتر 3 انت�سارات والهولندية لويني في�ساك 

17 انت�سارا.
من  اخلام�سة  اجلولة  �سباق  ي�سهد  ان  ويتوقع 
مونديال ال�سيخة فاطمة بنت مبارك مب�سمار 
االإماراتي  املجتمع  ب��ارزة يف  �سخ�سيات  نيوبري 
االحتاد  مديرة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  اأب��رزه��م 
ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة ري��ا���س��ة امل����راأة 
وج��م��ه��ور غ��ف��ري م��ن حم��ب��ي ���س��ب��اق��ات اخليول 

العربية االأ�سيلة.
مع  البطولة  م��ن  اخلام�سة  اجل��ول��ة  وت��ت��زام��ن 
مل�سافة  االأوىل  للفئة  �ستيك�س  ل��وك��ن��ج  ���س��ب��اق 
1600 مر وال��ذي ف��از به اجل��واد االأ�سطورة 
اإجمايل جوائزه  املا�سي ويبلغ  العام  فرانكل يف 

املالية 180 األف جنيه اإ�سرليني.
للفئة  �ستيك�س  ل��وك��ن��ج  ���س��ب��اق  ع��ل��ى  وي��ن��اف�����س 
االأوىل مل�سافة امليل واملخ�س�س للخيول املهجنة 
نخبة  ف��وق  فما  ���س��ن��وات  اأرب���ع  �سن  يف  االأ�سيلة 
من  يت�سدرها  خيال   13 قوامها  اخل��ي��ول  م��ن 
االإمارات اجلواد اجلماهري ل�سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 

و فرح جلودلفني. 
بن  �سعيد  باإ�سراف  جلودلفني  ف��رح  املهر  ويعد 
اأقوى  م��ن  دي�����س��وزا  �سيلف�سر  وب��ق��ي��ادة  ���س��رور 
املر�سحني للفوز حيث متكن من حتقيق املركز 
ال��ث��اين اأك��ر م��ن ث��الث م��رات يف ال��ع��ام املا�سي 
منها حلوله و�سيفا خلف االأ�سطورة فرانكل يف 

ن�سخة العام املا�سي.
وي�����س��ع��ى اجل�����واد اجل��م��اه��ري ب���اإ����س���راف روجر 
فاريان وبقيادة بول هاجنان اإيل اإثبات جدارته 
اآخر  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ب��ني الكبار حيث ح��ل يف 

م�ساركاته يف بداية هذا املو�سم. 
ومن ابرز املر�سحني للفوز اجلواد ديكالري�سن 
ابنه  وبقيادة  اوب��راي��ن  اي��دن  ب��اإ���س��راف  وار  اوف 
ج��وزي��ف اوب���راي���ن وه���و غ��ري م��ه��زوم يف ثالث 
�سكيب  �سيتي  اجل��واد  وهناك  متتالية  �سباقات 
ل���الأم���ري خ���ال���د ب���ن ع���ب���داهلل ب���اإ����س���راف روج���ر 

�سارلتون وبقيادة جيم�س دويل.
وقالت الرا �سوايا مديرة مهرجان �سمو ال�سيخ 
�سباقات  رئ��ي�����س��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����س��ور 
ل�سباقات اخليول  ال��دويل  االحت��اد  ال�سيدات يف 
يفتخر  امل��ه��رج��ان  ان  اف��ه��ار  االأ���س��ي��ل��ة  العربية 
الإقامة  العريق  نيوبري  م�سمار  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
ال�سباق يف هذا اليوم املهم والذي �سادف يف العام 

لوكينج  بلقب  فرانكل  االأ���س��ط��ورة  ف��وز  املا�سي 
�ستيك�س حيث ح�سر ال�سباق جمهور غفري من 
زاد  االأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول  �سباقات  حمبي 

عن 14 األف متفرج.
التجربة  جن�����اح  يف  ال�������س���ر  ي��ك��م��ن  واأ�����س����اف����ت 
ل��ل��م��ه��رج��ان ويعود  ال��روي��ج��ي��ة وال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
ال�سيخ  �سمو  توجيهات  اإىل  فيها  االأول  الف�سل 
اآل نهيان ودعم ورعاية �سموه  من�سور بن زايد 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ورعاية  دعم  واأي�سا 
الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات ما كان 
املهرجان  فعاليات  زي��ادة  االإيجابي يف  االأث��ر  له 
فعاليات  وزادت  ���س��ب��اق��ات   4 م��ن  وحم��ت��وي��ات��ه 
املهرجان لت�سمل �سباقات على كاأ�س ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان ومثلها على بطولة العامل 
لل�سيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو 
افهار و40 جولة على كاأ�س الوثبة �ستود ملالك 
االإ�سطبالت اخلا�سة منها 25 جولة يف اأوروبا 
على م�ستوى ال��ق��ارة االأوروب��ي��ة واأم��ريك��ا و15 
جولة ملالك االإ�سطبالت اخلا�سة يف االإمارات .

ويعد �سباق بطولة العامل ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك اأم االإمارات لل�سيدات اإفهار من اأغنى 
ال�سباقات التي تقام لل�سيدات يف العامل وتتاألف 
االآفاق  �سهرتها  �سربت  التي  البطولة  �سل�سلة 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  تقام  �سباقا   12 م��ن 
وتتاأهل بطلة كل �سباق اإىل نهائيات البطولة يف 
العامل  يف  الن�سائية  ال�سباقات  عا�سمة  اأبوظبي 
يف بداية املو�سم االإماراتي ل�سباقات اخليول من 

كل عام.
الفليج  م���ي���دان  يف  االأوىل  اجل���ول���ة  واأق���ي���م���ت 
الفار�سة  وتوجت  م�سقط  العمانية  بالعا�سمة 
اجلواد  �سهوة  على  ماكني  نيكيتا  االأ�سرالية 
باإ�سراف  ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة  اخل��ي��ال��ة  مل��ال��ك��ه  ق��ب�����س 
االأوىل  للجولة  بطلة  احلكماين  �سامل  امل���درب 

بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  بطولة  من 
مر   1600 مل�سافة  اأف��ه��ار  لل�سيدات  م��ب��ارك 
والتي جرت بالتزامن مع �سباق كاأ�س الديربي 

العماين و�سط ح�سور جماهريي غفري.
باأمريكا  تك�سا�س  والي��ة  يف  هيو�ستون  و�سهدت 
الفار�سة  وت���وج���ت  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  ف��ع��ال��ي��ات 
اجلواد  �سهوة  على  ليتويلر  �سارة  ال�سوي�سرية 
ل��ل��ج��ول��ة بزمن  ���س��وجن بطلة  وي��ل��ي�����س  ���س��ي  دي 
اجلواد  ع��ن  ط��ول  وب��ف��ارق  دقيقة   1.35.99
�ساند اأونفاير بقيادة الفار�سة لينو ويثاك وحل 
�ساندي  بقيادة  اأر فاين موين  بي  اجل��واد  ثالثا 
دي بيتل. وتوجت الفار�سة النم�ساوية مانويال 
معمورة  تدجان  اجل��واد  �سهوة  على  �سالمينج 
ب��ت��دري��ب املالك  ال��ع��ائ��د ملحمد ر���س��ي ح��دي��وي 
بطلة ل�سباق اجلولة الثالثة من بطولة العامل 
لل�سيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو 
اإجمايل  ال��ب��ال��غ  م���ر   1900 مل�����س��اف��ة  اإف���ه���ار 
اأقيم  األ����ف ي����ورو وال����ذي   20 ج���وائ���زه امل��ال��ي��ة 
العريق  اأن��ف��ا  البي�ساء  ال���دار  مب�سمار  م��وؤخ��را 
الفار�سة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وج����اءت يف  امل��غ��رب  يف 
جمد  �سهوة  على  بوا�سنونتي  بولني  الفرن�سية 
امل��الك فيما ج��اءت يف  وب��ت��دري��ب  باجو  لر�سيد 
كري�ستينا  اال�سبانية  ال��ف��ار���س��ة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
ل��ب��الد لبو�سعيب  و���س��ي��م  ���س��ه��وة  ع��ل��ى  ب��وي�����س��ا 
. وت��وج��ت الفار�سة  امل���الك  خ��ال��دي وب��اإ���س��راف 
اجلواد  �سهوة  على  الطالعي  �سليمة  العمانية 
���س��ول جل��ي زوت��ل��ي��ت وباإ�سراف  م��رياب��ي��ال دي���ل 
نف�س املالك بطلة للجولة الرابعة حني تفوقت 
دي  الركية  الفار�سة  عن  ط��ول   0.75 بفارق 
يف  ج���اءت  فيما  اآن  ليليج  ���س��ه��وة  ع��ل��ى  ف���ات���ورا 
املركز الثالث الفار�سة اال�سبانية �سي بيو�سا على 
�سهوة اجلواد فرا�سور كو�ساك ومتكنت البطلة 
1600 مر  البالغة  ال�سباق  من قطع م�سافة 

يف زمن وقدره 1:49:80 دقيقة.
خالل  م��ن  عاملية  مبتابعة  امل��ه��رج��ان  ويحظي 

ن�سر اأخبار وم�ساهدة ال�سباقات واملوؤمترات على 
موقع املهرجان.

واأ���س��ف��رت ن��ت��ائ��ج ق��رع��ة اجل��ول��ة اخل��ام�����س��ة من 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل�����س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
العمانية  الفار�سة  وق��وع  عن  لل�سيدات  مبارك 
ع��ل��ى �سهوة   6 اخل���ان���ة  ال��ط��ال��ع��ي يف  ���س��ل��ي��م��ة 
و�ساركت   73 ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا  ال��ب��ال��غ  وول����ك  ك����ات 
املركز  خ��الل��ه��ا  م���رات حققت   6 ال�����س��ب��اق��ات  يف 
يف  اآ�سك  فريونيكا  والرويجية  مرتني  الثالث 
ت�سنيفه  البالغ  الكا�سف  �سهوة  على   3 اخلانة 
75 و�سارك يف ال�سباقات مرة واحدة حل فيها 
�سالتر  نيكول  وال�سوي�سرية  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف 
البالغ  جري�س  �سرية  �سهوة  على   7 اخلانة  يف 
فاز خاللها  م��رات  و�سارك ثالث   71 ت�سنيفه 
مرة واخلام�س مرة والفرن�سية الرا لو غاي 5 
ومل   80 ت�سنيفها  البالغ  دج���وال  �سهوة  على 
والربيطانية  الربيطانية  ال�سباقات  يف  ت�سارك 
البالغ  اأكمل  �سهوة  على   11 بري�سبورن  بيكي 
مرة  ال�سباقات  يف  �سارك  وال��ذي   75 ت�سنيفه 
واح���دة ح��ل فيها يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ف��ارق انف 
الك�ساندرا  وامل��ج��ري��ة  م��ر   2000 م�سافة  يف 
ت�سنيفها  البالغ  �ساديا  �سهوة  على   8 بيهاري 
اآخ��ر مرة ومل حترز مركزا  �ساركت  والتي   80
متقدما ال�سويدية جوزفني كيلي 4 على �سهوة 
زين �سامرن البالغ ت�سنيفه 78 والذي حل يف 
املركز الثاين خالل م�ساركة واحدة االيرلندية 
كو�ساك  الت�س  �سهوة  على   12 بي�سارك  مارتا 
البالغ ت�سنيفه 65 والذي �سارك يف ال�سباقات 
اأرب����ع م���رات ح��ق��ق خ��الل��ه��ا ال��ف��وز م���رة واملركز 
1 على  ال��راب��ع م���رة واالأم��ريك��ي��ة جيني ك���وك 
�سهوة هاج�س البالغ ت�سنيفه 77 والذي �سارك 
م���رك���زا متقدما  ي��ح��رز  اجن���ل���را ومل  م���رة يف 
وااليطالية جا�سيكا مار�سيالي�س 2 على �سهوة 
حرير البالغ ت�سنيفه 67 والذي �سارك مرة مل 

يحرز فيها مركزا متقدما.

لبناء  ال���ع���رب���ي  االحت��������اد  ا�����س����در 
الرئي�س  م����ق����ره  م����ن  االج���������س����ام 
�سحفيا  بيانا  اخلمي�س  بالقاهرة 
ب��اأن االحت���اد �سوف يرفع  اأك��د فيه 
البطولة  يف  للمن�سطات  ال  �سعار 
العربية التي ت�ست�سيفها الفجرية 
اأعلنتها  ال���ت���ي  احل������رب  ���س��م��ن   ،
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ل���الحت���اد 
ال���ع���رب���ي يف اج���ت���م���اع���ه���ا االخ����ري 
باالإ�سكندرية ، و�سوف يتم التعاقد 
مع احد املعامل الدولية ب�سنغافورا 

لتحليل تلك العينات .
موؤكدا باأن الزيارة التي قام بها عبد 
الكرمي �سعيد االأمني العام لالحتاد 
االم���ارات���ي واحل��ك��م ال����دويل زويد 
االتفاق  خاللها  مت  ق��د   ، الزعابي 
منت�سف  يف  ب���زي���ارة  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ي 
الدكتور  ت�����س��م  ل��ل��ف��ج��رية  ي��ون��ي��و 
العربي  عادل فهيم رئي�س االحتاد 
نوري  م�سطفى  ال��ل��واء  ع�سوية  و 
ب�����س��ري و�سوف  ���س��ام��ي  وامل��ه��ن��د���س 
الذي  امل�����س��رح  تفقد  ال��زي��ارة  �سهد 
�ستقام عليه البطولة واأماكن اقامه 
ال��وف��ود واأم��اك��ن م��ي��زان الالعبني 

واأماكن عقد  ال�سياحي  والربنامج 
ثم  االنتقال  وو�سائل  االجتماعات 
تختم بعقد موؤمتر �سحفي واأ�سار 
املتزايد  االه��ت��م��ام  اأن  اىل  ال��ب��ي��ان 
ب��ن حمد  ال�سيخ م��ك��ت��وم  ق��ب��ل  م��ن 
بن حممد ال�سرقي رئي�س االحتاد 
ونائبه  االج�����س��ام  لبناء  االم��ارات��ي 
ال�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف 
العربي  ال�سرقي قد حمل االحت��اد 

مب�سوؤولية كبرية لتخرج البطولة 
تقل على  ، ال  رائعة  عاملية  ب�سورة 

بطوالت العامل . 
خماطبه  �سيتم  ب��اأن  البيان  واأ���س��ار 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
البطولة حتت  تقام  لكي  الفجرية 
البطولة  ع��ق��د  ، وجت��ه��ي��ز  رع��اي��ت��ه 
ل��ت��وق��ي��ع��ه م����ن ق���ب���ل االحت����ادي����ن 

على  والتاأكيد   ، االماراتي  العربي 
ح�سور الدكتور رفائيل �سانتوجنا 

رئي�س االحتاد الدويل.
ق��د حتديد  اأن��ه  البيان اىل  واأ���س��ار 
يوم  لتقام  البطولة  اق��ام��ه  موعد 
 2013 نوفمرب   30 وح��ت��ي   26
ب��ح��ي��ث يكون  ال���ربن���ام���ج  وو����س���ع 
الو�سول يوم 26 ويف اليوم الثاين 
تتم عملية امليزان واجتماع جمل�س 

ادارة االحتاد العربي باالإ�سافة ايل 
امل�ساركه  ل��ل��وف��ود  ترفيهية  رح��ل��ة 
التمهيدي  ال����دور   28 ي���وم  ويف   ،
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  واج���ت���م���اع 
لالحتاد العربي ، ويف اليوم الثاين 
 ، اخل��ت��ام  وح��ف��ل  النهائية  االدوار 

على اأن يكون يوم 30 مغادرة .
خم�س  ا�ستقدام  علي  االت��ف��اق  ومت 
حكام عامليني ورئي�س جلنه احلكام 
بابل  ال���دويل  ب��االحت��اد  الرئي�سيه 
كل  يف  ال��ي��ه��م  لين�سم  ف��ي��ل��ي��ب��ورن، 
وزن اربع حكام عرب ، حيث �سي�سل 
9 حكام وذلك  عدد حكام كل وزن 
الباب  واإغ��الق   ، ل�سمان احليادية 
ع��ل��ى اي ن����وع م���ن االع���را����س���ات 
حيث اأن قوانني االحتادين الدويل 
باالعرا�سات  ي�سمح  ال  والعربي 
 18 ، وجت���ه���ي���ز ال����دع����وة ل����دع����وة 
للدول  واإر����س���ال���ه���ا  ع��رب��ي��ة  دول�����ة 
واملوؤمتر  التفقدية  ال��زي��ارة  عقب 

ال�سحفي .
م����ن ن���اح���ي���ة اأخ��������رى ����س���ه���د مقر 
االحتاد امل�سري و�سع بنود التواأمه 
التي �سيتم توقيعها بني االحتادين 

، ح��ي��ث قام  امل�������س���ري االم�����ارات�����ي 
الدكتور  التواأمه  تلك  بنود  بو�سع 
رئ��ي�����س االحت����اد ومن  ع���ادل فهيم 
اجل���ان���ب االم����ارات����ي ع��ب��د الكرمي 
لالحتاد  ال����ع����ام  االأم��������ني  ���س��ع��ي��د 
االماراتي ، و�ستتم منت�سف ال�سعر 
القادم باالإمارات بتوقيعها من قبل 
ال�سيخ مكتوم بن حمد بن حممد 
االماراتي  االحت��اد  رئي�س  ال�سرقي 
وبح�سور نائبه ال�سيخ عبد اهلل بن 

حمد بن �سيف ال�سرقي.
تبادل  ال��ت��واأم��ه  ه��ذه  ت�سمل  حيث 
اخل�������ربات ال��ف��ن��ي��ة وال����ت����ي ب�����داأت 
ب����دورة يف ال��ت��ح��ك��ي��م ع��ق��دت مبقر 
، وقام  ب��دب��ي  االحت�����اد االم����ارات����ي 
املهند�س  العرب  احلكام  �سيخ  فيها 
جمموعة  ب���اإل���ق���اء  ك���م���ال  حم��م��د 
�سمت  دورة  يف  امل���ح���ا����س���رات  م���ن 
�سيقوم  كما   ، ام��ارات��ي��ا  حكما   36
الفني  امل����دي����ر  �����س����ادق  ع�����س��م��ت 
ال�سه�������ر  خ����الل  م�����س��ر  مل��ن��ت��خ��ب 
القادم باإلقاء حما�س������������رة فنية يف 
علوم التدريب واإع������������داد ابط���������ال 

كمال االج�سام .

مونديال ال�شيخة فاطمة لل�شيدات للخيول العربية الأ�شيلة يف �شيافة نيوبري اليوم

والتعاقد مع معمل �سنغافورا لتحليل العينات وتوجيه الدعوات للدول العربية الـ 18 منت�سف يونيو

الحتاد العربي لبناء الأج�شام يرفع �شعار ل للمن�شطات يف البطولة العربية بالفجرية 

اأعلنت طريان االإمارات ونادي باري�س �سان جريمان لكرة القدم عن �سفقة 
رعاية جديدة بينهما تت�سمن رعاية قمي�س الفريق خلم�س �سنوات اأخرى 
دوري  بطولة  موؤخرا  اأح��رز  ال��ذي  النادي  مع  الناقلة  �سراكة  بذلك  لتمتد 

الدرجة االأوىل الفرن�سي حتى نهاية مو�سم 2019-2018.
ب��ارك دي  ا�ستاد  ام�س خالل موؤمتر �سحفي يف  ر�سميا  ال�سفقة  اإ�سهار  ومت 
برين�سي�س يف باري�س عقده تريي اأنتينوري النائب التنفيذي لرئي�س طريان 
�سان  باري�س  العاملية ونا�سر اخلليفي رئي�س نادي  الركاب  االإم��ارات ملبيعات 
جريمان. وقال اخلليفي اإن من �ساأن هذه االتفاقية اأن تعزز عالقة ال�سراكة 
الفر�سة لكل منهما  وت��وف��ر  االإم����ارات  �سان ج��ريم��ان وط���ريان  باري�س  ب��ني 
حت�سني  يف  الوقت  ذات  يف  �ست�ساهم  كما  التجارية  عالمته  انت�سار  لتو�سيع 
�سورة كل طرف عرب العامل. وقال تريي اأنتينوري اإن اإجنازات باري�س �سان 
وم�سرية  الفرن�سي  االأوىل  ال��درج��ة  دوري  بطولة  اإح���راز  وخا�سة  جريمان 

جناحه امل�ستمرة يف البطولة االأوروبية وا�ستمرار ان�سمام مزيد من النجوم 
العامليني اإىل �سفوفه ت�ساهم يف جعل الفريق �سريكا مثاليا لتعزيز ح�سور 
عالمتنا التجارية يف فرن�سا والدول االأخرى التي تخدمها رحالتنا والتي 

حتظى فيها كرة القدم باهتمام وا�سع.
و�سوف توا�سل طريان االإمارات بف�سل هذه ال�سراكة املمتدة اإبراز عالمتها 
التجارية يف ا�ستاد بارك دي برين�سي�س مقر باري�س �سان جريمان باالإ�سافة 
اإىل ظهور �سعار طريان االإمارات على قم�سان العبي الفريق كما �ستح�سل 
ال�ستقبال  اال�ستاد  يف  املمتازة  ال�سيافة  مرافق  ا�ستخدام  حق  على  الناقلة 
باري�س  لفريق  املتزايد  ان احل�سور  اأنتينوري  واأ�ساف  ومدعويها.  �سيوفها 
ال�سريع  التو�سع  مع  متاما  يتنا�سبان  وطموحه  العامل  عرب  جريمان  �سان 
ل�سبكة خطوطنا وي�ساهم ذلك يف جعل هذه ال�سراكة رباطا قويا بني اثنتني 
من اأ�سهر العالمات التجارية وطموحهما ملوا�سلة النجاح والنمو مبا يتعدى 

الطريان وكرة القدم م�سريا اإىل اأن باري�س �سان جريمان متكن خالل مدة 
ق�سرية من تعزيز مكانته ك�ساحب اأكرب �سعبية عاملية بني اأندية كرة القدم 
مع  االأوىل  الرعاية  اتفاقية  وقعت  قد  االإم���ارات  ط��ريان  وكانت  الفرن�سية 
النادي بدءا  2005 ثم تلت ذلك رعاية قمي�س  باري�س �سان جريمان عام 
من مو�سم 2006-2007. ويتمتع النادي العريق الذي يعد اأحد االأعمدة 
فرن�سا  يف  لي�س  وا�سعة  جماهريية  بقاعدة  الفرن�سية  القدم  لكرة  الرئي�سة 
وح�سب بل يف خمتلف اأنحاء العامل. وت�سمل رعاية طريان االإمارات يف جمال 
كرة القدم عددا من اأ�سهر فرق كرة القدم االأوروبية والبطوالت العاملية مبا 
يف ذلك بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم وبطولة االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
وفرق اأندية االآر�سنال و اإيه �سي ميالن وهامبورغ وريال مدريد واأوملبياكو�س 
وم��در���س��ة اآر���س��ن��ال ل��ك��رة ال��ق��دم يف دب���ي وك���اأ����س ط����ريان االإم������ارات ودوري 
البطولة  االإم����ارات  ط��ريان  ترعى  فرن�سا  ويف  ال��ق��دم.  لكرة  ال�سعودي  زي��ن 

اأ�سبحت  2010 ووقعت موؤخرا اتفاقية  الفرن�سية املفتوحة للجولف منذ 
التي تقام  للتن�س  املفتوحة  الفرن�سية  الر�سمي للبطولة  ال�سريك  مبوجبها 
التي تنطلق  الغران �سالم  على مالعب روالن غارو�س وتعد ثاين بطوالت 
مناف�ساتها يف وقت الحق من ال�سهر اجلاري. وت�سغل طريان االإمارات حاليا 
32 رحلة اأ�سبوعيا انطالقا من مقرها الرئي�س يف دبي اإىل ثالث وجهات يف 
فرن�سا موزعة على 20 رحلة اأ�سبوعيا اإىل العا�سمة باري�س مبا فيها رحلتان 
يوميا بطائرات االإيربا�س ايه 380 ورحلة يومية اإىل ني�س وخم�س رحالت 
اأ�سبوعيا اإىل مدينة ليون. وتخدم طريان االإمارات 132 وجهة يف 77 دولة 
عرب قارات العامل ال�ست باأ�سطولها احلديث املكون حاليا من 200 طائرة 
 71 تزيد قيمتها على  اأخ��رى  198 طائرة  ل�سراء  ولديها طلبيات موؤكدة 
مليار دوالر اأمريكي وقد نالت الناقلة اأكر من 500 جائزة عاملية بف�سل 

متيز منتجاتها وجودة خدماتها. 

طريان الإمارات متدد رعاية نادي باري�س �شان جريمان حتى نهاية مو�شم 2019-2018 
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ينظم نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت اليوم 
واالأخ��رية من  الرابعة  اجلولة  اأبوظبي  يف  االأوىل  للمرة 
بطولة االإمارات للتجديف احلديث 2013 على كورني�س 
واليخوت  ال�سراعية  ال��ري��ا���س��ات  ن���ادي  مقابل  اأب��وظ��ب��ي 
اآل  وذل���ك حت��ت رع��اي��ة ال�سيخ خ��ال��د ب��ن زاي���د ب��ن �سقر 
ي�سارك  ال�سراع والتجديف احلديث.  نهيان رئي�س احتاد 
اخليمة  راأ����س  اأن��دي��ة  ميثلون  مت�سابقا   70 البطولة  يف 
الدويل للريا�سات البحرية والفجرية الدويل للريا�سات 
ودبي  بال�سارقة  الريا�سي  الثقايف  واحل��م��ري��ة  البحرية 
للتجديف اإ�سافة اإىل نادي اأبوظبي منظم احلدث و�سيتم 
للنا�سئني  االأوىل  ف��ئ��ات  ث���الث  اإىل  املت�سابقني  تق�سيم 
والثانية لل�سباب والثالثة للكبار من الرجال وال�سيدات. 

ويتم التناف�س على ثالثة اأنواع خمتلفة من القوارب وهي 
القارب الفردي جمدف واحد والقارب الثنائي جمدفني 
. وكانت  اأربعة جمدفني  م��زدوج  الرباعي  والقارب  اثنني 
احلمرية  ن���ادي  يف  اأقيمت  ق��د  للبطولة  االأوىل  اجل��ول��ة 
مب�ساركة  املا�سي  م��ار���س  �سهر  م��ن  التا�سع  يف  بال�سارقة 
حوايل 55 مت�سابق بينما اأقيمت اجلولة الثانية يف نادي 
من  اخلام�س  يف  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  الفجرية 
خمتلف  من  بحارا   70 ح��وايل  مب�ساركة  املا�سي  اإب��ري��ل 
راأ�س  نادي  الثالثه يف  اأقيمت اجلولة  فيما  الدولة  اأنحاء 
واأ���س��اد ماجد عتيق  املا�سي.  اإبريل  26 من  ي��وم  اخليمة 
اأب��وظ��ب��ي للريا�سات  ل��ن��ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي 
الثالث  البطولة يف جوالتها  بنجاح  واليخوت  ال�سراعية 

ماي�سهم يف دعم وتطوير ريا�سة التجديف احلديث ومبا 
يخدم املنتخب وي�سهم يف تقدمي كوادر وطنية قادرة على 
وجود  اإىل  املهريي  واأ�سار  االأوملبية.  للم�ساركات  التطلع 
ورغم  البحرية  الريا�سات  جم��ال  يف  احل��راك  من  حالة 
البحرية  للريا�سات  اأبوظبي  ن��ادي  تاأ�سي�س  م��دة  ق�سر 
اإال اأن العمل اختزل الكثري من ال�سنوات وبات املنت�سبون 
طراأ  ال��ذي  التطور  حجم  يلم�سون  البحرية  للريا�سات 
االأعمار  وجلميع  وفئاتها  اأ�سكالها  بكل  م�سابقاتهم  على 
والفئات. وثمن ا�سراتيجية جمل�س اإدارة النادي برئا�سة 
تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  الرميثي  مر�سد  ث��اين  اأح��م��د 
الريا�سات البحرية يف امل�سرية الريا�سية لتم�سي �سوب 
التجديف  يف  ال�سنية  القاعدة  وع��ن  العاملية.  االإجن���ازات 

وال�������س���راع ذك���ر م��اج��د امل���ه���ريي ان ه��ن��اك ت��وا���س��ال بني 
االأجيال نلم�سه يف خمتلف ال�سباقات التي ننظمها م�سريا 
ي�سب يف  ال�سراع  لالإبحار  املدار�س  دوري  اإط��الق  اأن  اإىل 
�سالح هذا الهدف موؤكدا اأن اإقامة الدوري كانت مبثابة 
الريا�سات  ال���ن���ادي وم�����س��رية  م�����س��رية  ف��ارق��ة يف  ع��الم��ة 
مدرب  قريدي  مهدي  اأك��د  جانبه  من  عموما.  البحرية 
مت  ال���ذي  الفجرية  وف��ري��ق  احل��دي��ث  التجديف  منتخب 
تاأ�سي�سه منذ عامني ان الفريق الذي ي�سم بني �سفوفه 
نواة  يعترب  احل��دي��ث  التجديف  العبي  م��ن  مميزا  ع��ددا 
من  العديد  يف  م�ساركته  اإىل  م�سريا  الوطني  للمنتخب 
احلديث  للتجديف  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  اأب���رزه���ا  ال��ب��ط��والت 
اآ�سيا  وبطولة   2010 ع��ام  نيوزيلندا  ا�ست�سافتها  التي 

2011 وغ���ريه���ا من  ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة  ل��ل��ت��ج��دي��ف يف 
اجلميع  اإىل  الدعوة  ووجه  والقارية.  الدولية  امل�ساركات 
لالنخراط وامل�ساركة يف ريا�سة التجديف احلديث التي 
الدولة معربا عن  وا�سعا على م�ستوى  تاأخذ حيزا  ب��داأت 
�سكره وتقديره الأ�سرة نادي الفجرية البحري على التعاون 
والدعم املتوا�سل الذي يحظى به فريق التجديف. وكان 
فاز  قد  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  راأ���س اخليمة  ن��ادي 
االإمارات  لبطولة  الثالثة  للجولة  العام  املجموع  بكاأ�س 
 40 جمع  اأن  بعد  ا�ست�سافها  والتي  احلديث  للتجديف 
نقطة تاله نادي احلمرية بر�سيد 18 نقطة وحل نادي 
نادي  �سيدات  وتوجت  نقطة   17 بر�سيد  ثالثا  الفجرية 

دبي باملراكز االأوىل.

رف��ع االحت���اد االوروب����ي ل��ك��رة القدم 
ع��ق��وب��ة ال��ع��ام ال��ث��اين م��ن االيقاف 

ال��ق��اري ع��ن ملقة اال���س��ب��اين، وذلك 
تتوجب  ال  ان��ه  االخ��ري  اثبت  بعدما 

لالندية  م�ستحقة  دي���ون  اي  عليه 
و�سلطات  م���وظ���ف���ي���ه  او  االخ��������رى 

ال�سرائب.
ال�����ذي و����س���ل اىل ربع  وك�����ان م��ل��ق��ة 
نهائي الن�سخة احلالية من م�سابقة 
دوري ابطال اوروبا ويف اول م�ساركة 
ال�سفافية  �سيا�سة  �سحايا  اب��رز  ل��ه، 
اذ  القاري  لالحتاد  اجلديدة  املالية 
حرم من امل�ساركة االوروبية يف املرة 
احدى  اىل  فيها  يتاأهل  التي  املقبلة 
ب�سبب  وذل��ك  القاريتني  امل�سابقتني 
العبيه  م�ستحقات  دف��ع  ع��ن  تخلفه 

وديونه على املوعد.
مار�س  اذار   31 ح��ت��ى  ملقة  وم��ن��ح 
امل�ستحقة  املا�سي لكي ي�سفي ديونه 
االيقاف  عقوبة  تنفيذ  يتجنب  لكي 
ث����ان وال���ت���ي �سدرت  ل���ع���ام  ال����ق����اري 
بحقه �سابقا مع وقف التنفيذ، علما 
القطريون  الفريق الذي ميلكه  بان 
واحد  لعام  االيقاف  عقوبة  ا�ستاأنف 
الريا�سي  ال��ت��ح��ك��ي��م  حم��ك��م��ة  ام����ام 

ال��راب��ع من  التي �ستتخذ ق��راره��ا يف 
ال�سهر املقبل.

امل�ساركة  رخ�����س��ة  م��ل��ق��ة  م��ن��ح  وق����د 
االوروب���ي���ة امل��و���س��م امل��ق��ب��ل م��ن قبل 
اال����س���ب���اين، وذل����ك حت�سبا  االحت�����اد 
ل��ن��ج��اح اال���س��ت��ئ��ن��اف ال����ذي ت��ق��دم به 

امام حمكمة التحكيم الريا�سي.
ال�ساد�س  املركز  حاليا  ملقة  ويحتل 
ال��������دوري  م�������س���اب���ق���ة  اىل  امل������وؤه������ل 
االوروبي يوروبا ليغ بفارق نقطتني 
وذلك  بيتي�س،  ري���ال  م��الح��ق��ه  ع��ن 

قبل مرحلتني على ختام املو�سم.
تطبيق  االوروب���������ي  االحت�������اد  وب�������داأ 
ال�����س��ف��اف��ي��ة امل��ال��ي��ة وق���ان���ون ال����روح 
حتقيق  اج��ل  م��ن  امل��ال��ي��ة  الريا�سية 
ال�����ت�����وازن ب����ني م���داخ���ي���ل االن����دي����ة 
عن  تعجز  التي  واالندية  ونفقاتها، 
االرتقاء اىل م�ستوى املعايري املالية 
التي و�سعها االحتاد القارية، مهددة 
حرمانه  اىل  ت�سل  التي  بالعقوبات 

من امل�ساركة اوروبيا.

كورني�س اأبوظبي ي�شت�شيف اليوم اجلولة الأخرية من بطولة الإمارات للتجديف احلديث 2013

الحتاد الأوروبي يرفع الإيقاف عن ملقة

اأم�س  م���ن  اأول  ال��ري��ا���س��ي  دب����ي  اأق�����ام جم��ل�����س 
اخل��م��ي�����س ور���س��ة ع��م��ل ل��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة ل���دورة 
االأحياء ال�سكنية فرجان 6 التي ينظمها املجل�س 
املقبل،  ي��ول��ي��و   5 اإىل  اجل�����اري  م��اي��و   24 م���ن 
بالتعاون مع بلدية دبي وبرعاية معهد االإمارات 
 ، اآمنة  وقيادة  نظيف  لعب  �سعار  حتت  لل�سياقة 
والكرة  ال�سلة  وك��رة  ال��ق��دم  ك��رة  األ��ع��اب:  وت�سم 
واملالعب  احلدائق  يف  فعالياتها  وتقام  الطائرة 
اآل رحمة مدير  اأمان  العامة بدبي. واأكد نا�سر 
دبي  مبجل�س  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  املجتمع  اإدارة 
للجهود  وت��ق��دي��ره  املجل�س  اع��ت��زاز  ال��ري��ا���س��ي، 
التنظيمية للدورة  اللجان  التي بذلتها  الكبرية 
والتي ت�سم عددا من الكفاءات الوطنية ال�سابة 
التي ك�سبت خربة وا�سعة واأثبتت جدارتها خالل 
االأثر  بالغ  لها  فكان  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات 
للمكانة واالأثر املجتمعي وال�سدى الوا�سع الذي 
تناله الدورة الريا�سية حاليا من خالل م�ساركة 
اأعداد كبرية من املقيمني بدبي ودولة االإمارات 

العربية املتحدة يف خمتلف امل�سابقات.
وقام عدد من م�سريف الدورة الريا�سية مبجل�س 
دبي الريا�سي ب�سرح اجلوانب الفنية والعنا�سر 
عادل  ق��دم  حيث  الريا�سية،  ل��ل��دورة  االأ�سا�سية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة اخلا�سة  االأم������ور  ب�����س��رح  ال��ب��ن��اي 
ب��امل��ب��اري��ات، ف��ي��م��ا ق��ام��ت م��ي��ن��ة ال�����راوي ب�سرح 

كما  الرعاة،  ا�ستقطاب  وكيفية  الت�سويق  اآليات 
باملهام  ال��ق��ي��ام  كيفية  االإم��ام��ب�����س��رح  �سامي  ق��ام 
االإعالمية للبطولة من ت�سوير وكتابة االأخبار 
االجتماعي  االإع���الم  و�سائل  ا�ستخدام  وك��ذل��ك 
للرويج  وان�ستجرام  وفي�سبوك  ت��وي��ر  م��ث��ل: 

للبطولة والتعريف باأن�سطتها.
وح�سر ور�سة العمل عدد من ال�سباب املواطنني 
الر�سول  عبد  وهم:  التنظيمية،  اللجان  اأع�ساء 
للدورة، حممد احلمادي  العام  امل�سرف  عبداهلل 
عبا�س  ح�سني  ال�سلة،  ك��رة  بطولة  ع��ام  م�سرف 
ن���ائ���ب امل�����س��رف ال���ع���ام ل����ل����دورة، حم��م��د �سادق 
عبا�س  عبداهلل  الطائرة،  الكرة  بطولة  م�سرف 
عبا�س  را�سد  القدم،  لكرة  الثانية  الفئة  م�سرف 
القدم، عبا�س ح�سن  لكرة  االأوىل  الفئة  م�سرف 
م�ساعد  مو�سى  عبداهلل  ال�سفا،  منطقة  منظم 
م�ساعد  عي�سى  عبداهلل  ال�سفا،  منطقة  منظم 
منظم بطولة الكرة الطائرة، في�سل علي منظم 
يف منطقة الرا�سدية، علي داد حكم يف منطقتي 

الرا�سدية وال�سفا.
وك�����ان جم��ل�����س دب����ي ال��ري��ا���س��ي ق���د ك�����س��ف عن 
ب��ط��ول��ة كرة  امل��ن��اف�����س��ات ح��ي��ث مت تق�سيم  ن��ظ��ام 
 17 اإىل   14 م��ن  ال��ن��ا���س��ئ��ني  فئتي  اإىل  ال��ق��دم 
و�ستقام  �سنة،   21 اإىل   18 م��ن  وال�سباب  �سنة 
�ساحة   ،1 ال�سفا  �ساحة  املباريات على مالعب: 

2، حديقة  اجلافلية، منطقة حتا، �ساحة القوز 
اأم �سقيم، �ساحة ند احلمر، �ساحة الطوار و�ساحة 
الرا�سدية، فيما ت�سمح مب�ساركة الفئات العمرية 
ال�سلة وكرة  17 �سنة فما فوق يف بطولتي كرة 
مالعب:  على  مناف�ستهما  تقام  اللتان  الطائرة 
�ساحة الب�ستان، �ساحة اجلافلية، �ساحة الطوار3، 
اأمام  علما باأن باب امل�ساركة متاح ب�سكل جماين 

جميع املقيمني بالدولة من كافة اجلن�سيات.
اأهدافا  ح��ق��ق��ت  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال������دورة  اأن  ي��ذك��ر 
اأبناء  بني  والتعاون  التالقي  بينها  من  عديدة 
وا�سعة  قاعدة  واإيجاد  وتاأهيل  ال�سكنية،  املناطق 
مهمة  ل��ت��ويل  املتطوعني  ال�سباب  ع�����س��رات  م��ن 
اأن قام  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى االأر��������س  ت��ن��ظ��ي��م 
وور�س  دورات  بتنظيم  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�س 
اإجراء  كيفية  على  تدريبهم  ت�سمنت  لهم  عمل 
وتوثيق  ال��ب��ي��ان��ات  وت�سجيل  امل��ن��اف�����س��ات  ق��رع��ة 
اال�سابات  التعامل مع  كيفية  واأي�سا يف  النتائج 
ال��ت��ي حت���دث يف امل��الع��ب وال��ت��ع��ام��ل م��ع جموع 
من  التميز  على  حتفيزهم  مت  كما  املتفرجني، 
خالل اختيار اأف�سل تنظيم يف املناطق الثمانية 
واقامة املباراة النهائية يف املنطقة التي تتميز يف 
البطولة  �سنوات  فتم على مدى عمر  التنظيم، 
املوؤهلة  ال�سابة  االإداري��ة  الكوادر  ع�سرات  تكوين 

لتنظيم البطوالت الريا�سية.

•• �ساحية ال�سيف – اللجنة االإعالمية:

االأمني  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�سيخ  ت��راأ���س 
الدورة  رئي�س  البحرينية  االأوملبية  للجنة  العام 
ال�سمو  الأ���س��ح��اب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمكتب  احل��ال��ي��ة 
وامل��ع��ايل روؤ���س��اء اللجان االأومل��ب��ي��ة ب��دول جمل�س 
للمكتب  الت�ساوري  االجتماع  اخلليجي،  التعاون 
الريتز  بفندق  اأم�س  �سباح  عقد  ال��ذي  التنفيذي 

كارلتون.
االأوملبية  للجنة  العام  االأم��ني  االجتماع  وح�سر 

العربية ال�سعودية حممد امل�سحل، واالأمني العام 
واالأمني  العنزي،  الكويتية عبيد  االأوملبية  للجنة 
العام للجنة االأوملبية االإماراتية حممد الكمايل، 
ال��ع��م��ان��ي��ة طه  ال��ع��ام للجنة االأومل��ب��ي��ة  واالأم�����ني 
الك�سري، ومدير اإدارة ال�سئون الريا�سية باللجنة 
االأوملبية القطرية خليل اإبراهيم اجلابر وت�سدر 
لوائح  تعديل  مناق�سة  االج��ت��م��اع  اأع��م��ال  ج���دول 
الريا�سي  امل��ج��ال  يف  امل�����س��رك  اخلليجي  العمل 
امل���وح���دة ل��ل��ن��ظ��ام اال���س��ا���س��ي للجان  )ال���الئ���ح���ة 

التنظيمية لالألعاب الريا�سية(.

وبعد نهاية االجتماع، اأكد ال�سيخ اأحمد بن حمد 
باأن املكتب التنفيذي تو�سل اإىل توافق كبري ب�ساأن 
تعديل بع�س اللوائح الهامة يف الالئحة املوحدة 
لالألعاب  التنظيمية  ل��ل��ج��ان  اال���س��ا���س��ي  للنظام 
املعدلة  امل�������س���ودة  ���س��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث   ، ال��ري��ا���س��ي��ة 
للمناق�سة يف االجتماع ال� 77 للمكتب التنفيذي 
الذي �سيعقد اليوم، على اأن ترفع امل�سودة لروؤ�ساء 
اجتماعهم  يف  اع��ت��م��اده��ا  ليتم  االأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان 

القادم الذي �سيعقد يوم االأحد املقبل.
واأعرب ال�سيخ اأحمد بن حمد عن ارتياحه الكبري 

الت�ساوري،  االج��ت��م��اع  حققها  ال��ت��ي  النتائج  م��ن 
ال��ت�����س��اور هو  ب���اأن  اأث��ب��ت ه���ذا االج��ت��م��اع  م�سيفاً 
الطريق االأمثل للو�سول اإىل اأف�سل النتائج التي 
يف  امل�سرك  اخلليجي  العمل  تعزيز  اإىل  تهدف 
من  ج��و  ج��و  ���س��اده  فاالجتماع  الريا�سي،  امل��ج��ال 
التفاهم والتناغم يف معظم الروؤى واالأفكار، ولقد 
تدار�س املكتب التنفيذي الكثري من البنود ومتت 

اإ�سافة وحذف الكثري من التعديالت الهامة .
اأجل  الت�ساوري عقد من  باأن هذا االجتماع  واأكد 
امل�سرك  اخلليجي  العمل  لوائح  وتعزيز  تطوير 

املرحلة  متطلبات  ل��ت��واك��ب  ال��ري��ا���س��ي  امل��ج��ال  يف 
القادمة.

توجيهات  ب���اأن  ح��م��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  واأ����س���اف 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ق����ادة  اجل���الل���ة  اأ���س��ح��اب 
االأنظمة  تطوير  جتاه  ت�سب  ما  دائماً  اخلليجي 
العمل  مب�سرية  لالإرتقاء  واللوائح  والت�سريعات 
الريا�سي بني الدول اخلليجية، ومن هذا املنطلق 

برزت احلاجة الإعادة درا�سة اللوائح.
واأ�����س����ار ب�����اأن ال��ت��ع��دي��الت اجل����دي����دة ت���رم���ي اإىل 
ت����اليف ب��ع�����س احل������االت ال���ت���ي ال���ت���ي ح�����س��ل��ت يف 

االن�سحابات  م��ث��ل  اخلليجية  ال��ب��ط��والت  بع�س 
اللوائح  م��ن  جمموعة  فر�س  ع��رب  واالع���ت���ذارات 
امل�سرك  العمل اخلليجي  ب��اأن  اجل��دي��دة، م��وؤك��داً 

يدار بقوانني واأنظمة ولي�س اأمزجة واأهواء.
التعديالت  ب��اأن  ب��ن حمد  اأح��م��د  ال�سيخ  واأو���س��ح 
ال��ت��ي اأج���راه���ا امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ارت���ك���زت على 
البحرينية  االأوملبية  اللجنة  من  كال  مقرحات 
واللجنة االأوملبية االإماراتية  واللجنة التنظيمية 
االأخرى  التجارب  اإىل  باالإ�سافة  امل��راأة،  لريا�سة 

التي ح�سلت يف الدورات والبطوالت الريا�سية.

جمل�س دبي الريا�شي ينظم ور�شة عمل للجان التنظيمية لدورة الأحياء ال�شكنية فرجان 6 

الجتماع الت�ساوري يوافق على معظم التعديالت يف اللوائح والأنظمة

اأحمد بن حمد: توجيهات القادة ت�شكل منطلقًا لتطوير لوائح العمل الريا�شي اخلليجي

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ رح��ي��م مياه 
بنجالدي�س   - مليك   �سيخ 
�سفره  -ج���واز  اجلن�سية-   
)769955(�سادر  رق���م 
يجده  من  بنجالدي�س  من 
عليه االت�سال بتليفون رقم     

 055/9999809

فقدان جواز �سفرت
ا�سماعيل  امل��دع��وة/  فقدت  
عبداهلل احمد- جزر القمر 
اجلن�سية  -   -جواز �سفره 
رقم )8050153(     �سادر 
القمر من يجده  ج��زر  من 
عليه االت�سال بتليفون رقم     

 050/7503385

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ اأن��ط��وان �سعد اهلل 
زوي������ن ل���ب���ن���اين اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز 
      )RL0916956(   سفره رقم�
���س��ادر م��ن   لبنان - يرجى ممن 
للقن�سلية  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر 
اق����رب مركز  او  ب��دب��ي  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
هاتف  او  ب�������االم�������ارات.  ����س���رط���ة 

0552826421

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد يو�سف 
ابواحل�سني    - بنجالدي�س 
اجل��ن�����س��ي��ة   -ج�����واز �سفره 
�سادر   )753144( رق��م 
من بنجالدي�س   من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم     

 050/1358988

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ تغلريد عي�سى 
اردين  حم���ي�������س���ن  حم���م���د 
�سفره  ج�����واز  اجل��ن�����س��ي��ة-  
)728885(�سادر  رق���م 
يجده  م���ن  االردن     م���ن 
بال�سفارة  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 

االردنية لدى الدولة.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ حم���م���د نور 
ال�����زم�����ان ن������ور ال�����ن�����ب�����ي      - 
بنغالدي�س اجلن�سية   -جواز 
)749743( رق����م  ���س��ف��ره 

���س��ادر م��ن ب��ن��غ��الدي�����س    من 
يجده عليه االت�سال بتليفون 
رقم      052/9282576

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ حم���م���د 
ا�سالم      ن��ور  حممد  جهاجنري 
- بنغالدي�س اجلن�سية   -جواز 
)770045( رق����م  ���س��ف��ره 

���س��ادر م��ن ب��ن��غ��الدي�����س    من 
يجده عليه االت�سال بتليفون 
رقم      052/9282576

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ حم���م���د 
اليمن   - اح����م����د  ع�����ب�����داهلل 
�سفره  -ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة   
)2312950(�سادر  رق���م 
م�����ن ال�����ي�����م�����ن    م�����ن يجده 
رقم       بتليفون  االت�سال  عليه 

050/8878688 العدد  10795 بتاريخ   2013/5/18     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1113 جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ البنك الوطني العماين اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: يحى ولد حممد 
بيب اجلن�سية: موريتانيا مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 72.824.40 درهم 
املطلوب اعالنه/يحى ولد حممد بيب اجلن�سية: موريتانيا  عنوانه: بالن�سر)بورود 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التكميلي(   اخلربة  تقرير 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/22 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
ايداع مذكرة  او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  التجارية �سخ�سيا  الكائنة املحكمة   -
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ع��ل��ى املالعب  ال�����س��ب��ت  ال���ي���وم  ت��خ��ت��ت��م 
مناف�سات  بدبي  االهلي  بنادي  الفرعية 
والنا�سئات  للفتيات  ال��ق��دم  ك���رة  دوري 
وال�����ذي اق��ي��م ع��ل��ى م���دى ارب���ع���ة ا�سهر 
�سمن  وذل�����ك   ، ف��ري��ق��ا   20 مب�����س��ارك��ة 
والتقدم  ال��ت��ط��وي��ر  وحم�����اور  خ���ط���وات 

لل�سيدات  القدم  التي تقودها جلنة كرة 
الريا�سي  اب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س  ال��ت��اب��ع��ة 
بالتعاون مع احتاد الكرة ووزارة الربية 

والتعليم واحتاد الريا�سة املدر�سية.
التا�سعة  اجل���ول���ة  ال���ي���وم  ���س��ب��اح  وت���ق���ام 
الفتيات  دوري  م��ب��اري��ات  م��ن  واالخ���رية 

ح�سم  وان  ���س��ب��ق  ح��ي��ث   ، وال���ن���ا����س���ئ���ات 
ال�سارقة-ال�سرقية  تدريب  مركز  فريق 
جولة  ���س��ت��ح��دد  ح���ني  يف   ، االول  ل��ق��ب 
نادي  يت�سدره  ال��ذي  الثاين  اليوم بطل 
نقطة   22 بر�سيد  الريا�سي  ابوظبي 
تدريب  اأه���داف عن مركز  �ستة  وب��ف��ارق 

ال��ذي ميلك  الثاين  املركز  �ساحب  دب��ي 
نف�س الر�سيد من النقاط.

الفتيات   دوري  م��واج��ه��ات  يف  وي��ل��ت��ق��ي 
م���رك���ز ت���دري���ب را������س اخل��ي��م��ة مبركز 
ال�سارقة، ويواجه بطل الدوري واملت�سدر 
فريق  ال�سارقة-ال�سرقية  تدريب  مركز 

مركز  ي���الع���ب  ح���ني  يف   ، ال��ق��ي��وي��ن  ام 
ت����دري����ب ال���ف���ج���رية ف���ري���ق اب���وظ���ب���ي ، 
ابوظبي  االأهلي فريق  وي�ست�سيف نادي 
مبواجهة  اللقاءات  ،وتختتم  الريا�سي 
فريقي مركز تدريب دبي ومركز تدريب 

عجمان.

ويف دوري النا�سئات تقام خم�س مباريات 
ابوظبي  ن�����ادي  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ط��م��ح   ،
الريا�سي اىل التتويج باللقب عرب بوابة 
م��ب��ارات��ه ام���ام م��رك��ز ت��دري��ب ع��ج��م��ان ، 
الفوز  اىل  ال��و���س��ي��ف  ي��ت��ط��ل��ع  ح���ني  يف 
بنتيجة كبرية على فريق مركز تدريب 

املت�سدر  ت��ع��ر  ان���ت���ظ���ار  م���ع  ال���ف���ج���رية 
يلتقي  كما   ، مل�سلحته  البطولة  حل�سم 
يف املباريات االخرى مركز تدريب را�س 
ال�����س��ارق��ة ، ومركز  اخل��ي��م��ة م��ع م��رك��ز 
تدريب  ومركز   ، القيوين  وام  ال�سرقية 

ابوظبي ونادي االهلي .

ونيويلز  املك�سيكي  تيخوانا  اأندية  اأكملت 
اأولد بويز وبوكا جونيورز االأرجنتينيان 
ب������اراج������واي و����س���ان���ت���ا فيه  واأول���ي���م���ب���ي���ا 
دور  اإىل  امل���ت���اأه���ل���ني  ع��ق��د  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
واخلم�سني  ال��راب��ع��ة  للن�سخة  الثمانية 
م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ل��ي��ربت��ادوري�����س لكرة 
القدم، لتلحق بكل من ريال جار�سيال�سو 
واأتلتيكو  وف��ل��وم��ي��ن��ي��ن��زي  ال����ب����ريواين 

مينريو الربازيليني.
اأتلتيكو  م���ع  م���وع���دا  ت��ي��خ��وان��ا  و����س���رب 
رونالدينيو  جن���م���ه  ب���ق���ي���ادة  م���ي���ن���ريو 
وم��ه��اج��م��ه ج��و ه����داف ال��ب��ط��ول��ة، فيما 

اللقب  بحامل  اأط���اح  ال��ذي  بوكا  ي��واج��ه 
خل�سارته  ليثاأر  ال��ربازي��ل��ي  كورينثيانز 
نيويلز،  مواطنه  املا�سي  العام  نهائي  يف 
بفلومينينزي،  اأول��ي��م��ب��ي��ا  وي�����س��ط��دم 
وي���ل���ت���ق���ي ����س���ان���ت���ا ف���ي���ه جم�������ددا ب���ري���ال 

جار�سيال�سو.
ال�����س��ت��ة ع�سر  اإي�����اب دور  وج�����اءت ج��ول��ة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، امل���ع���ادل���ة ل������دوري االأب���ط���ال 
ال������ق������اري، ع���ا����س���ف���ة ع���ل���ى ك������رة ال���ق���دم 
الربازيلية، حيث ودع اأربعة من ممثليها 

ال�ستة امل�سابقة.
اخلمي�س،  ج���رمي���ي���و  اأن����دي����ة  وح����زم����ت 

وك���وري���ن���ث���ي���ان���ز االأرب������ع������اء، وب���امل���ريا����س 
ال���ث���الث���اء، و����س���او ب���اول���و االأرب����ع����اء قبل 
�سبعة  بينها  فيما  ح�سدت  التي  املا�سي، 
يف  اأمتعتها  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  �سابقة  األ��ق��اب 
مفاجاأة غري �سارة بالن�سبة جلماهريها.

منها، خرج  ك��ل  ب��ني  �ساعة   24 وب��ف��ارق 
وجرمييو،  وك���وري���ن���ث���ي���ان���ز  ب����امل����ريا�����س 
بنتيجتني  وال��ث��اين  االأول  خ��رج  اأن  بعد 

متوا�سعتني على ملعبيهما.
اأتلتيكو  ال�سباق  يف  ي���زال  ال  امل��ق��اب��ل،  يف 
االأول،  للقب  امل��ر���س��ح��ني  اأح���د  م��ي��ن��ريو، 

وفلومينينزي.

اأوروجواي،  نا�سيونال  اأندية  حزمت  كما 
وفيليز  م�������رات،  ث�����الث  ال���ل���ق���ب  ح���ام���ل 
���س��ار���س��ف��ي��ل��د االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ال��ب��ط��ل مرة، 
ومواطنه تيجري واإمييليك االإكوادوري، 

حقائبها.
�سانتا  اأم��ام  بوجوتا  يف  جرمييو  و�سقط 
من  دقيقة   11 قبل  نظيف  بهدف  فيه 
النهاية، ليكون ذلك الهدف كافيا لتاأهل 
الذي خ�سر بهدفني  الكولومبي  الفريق 
األيجري  ب��ورت��و  ل��واح��د ذه��اب��ا مب��دي��ن��ة 

الربازيلية.
وبح�سوله على اآخر التذاكر املوؤهلة اإىل 

وريال  فيه  �سانتا  �سيعود  النهائي،  رب��ع 
جار�سيال�سو اإىل اللقاء من جديد، حيث 
كانا هما املتاأهلني عن املجموعة ال�ساد�سة، 
كمت�سدر وو�سيف على الرتيب. وي�سعى 
2007 ومل  عام  تاأ�س�س  الذي  تيخوانا، 
يخ�س �سوى مو�سمني فح�سب يف دوري 
الثبات  اإىل  املك�سيكي،  االأوىل  ال��درج��ة 
ان��ط��الق��ا من  م��ي��ن��ريو،  اأتلتيكو  يف وج��ه 
االإطاحة  م��ن  ي�ستمدها  بالنف�س  ث��ق��ة 
بباملريا�س الربازيلي من دور ال�ستة ع�سر 

بالفوز عليه يف عقر داره 2-1.
دور  يف  املك�سيك  بطل  مناف�س  و�سيكون 

الرباعي  ب��ق��ي��ادة  م��ي��ن��ريو،  ه��و  الثمانية 
امل����رع����ب رون���ال���دي���ن���ي���و وج�����و وب����رن����ارد 
اأف�����س��ل مباراة  ت��اردي��ل��ل��ي. ويف  ودي��ي��ج��و 
ريكيلمي،  روم��ان  العام خوان  لعبها هذا 
وبعد �سوط اأول بال اأخطاء من زمالئه، 
اأط���اح ب��وك��ا ج��ون��ي��ورز ب��ق��اه��ره يف نهائي 
ن�سخة 2012 كورينثيانز، عرب التعادل 
يف الربازيل بهدف. وكان فريق العا�سمة 
ل��ق��اء الذهاب  ق���د ح�����س��م  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
بويز،  اأول��د  نيويلز  االآن  ليواجه  بهدف، 
�سار�سفيلد  فيليز  اإيابا مبلعب  فاز  الذي 
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ودخل اأوليمبيا لقاء االإياب اأمام تيجري 
بهدفني  ذه��اب��ا  خا�سر  وه��و  االأرجنتيني 
ل�����واح�����د، ل���ك���ن���ه مت���ك���ن اخل���م���ي�������س من 
ليوا�سل  نظيفني،  بهدفني  التعوي�س 
و2002  و1990   1979 ن�سخ  بطل 

م�سواره يف البطولة.
فريق  املقبل  ال��دور  يف  اأوليمبيا  وينتظر 
فلومينينزي، الذي تاأهل بنف�س طريقته، 
حيث هزم اإمييليك بهدفني دون رد بعد 

اخل�سارة 2-1 ذهابا يف جواياكيل.
و�ستقام جولة الذهاب لدور الثمانية اأيام 

22 و23 و29 و30 مايو اجلاري.

يلتقي ال�سد الو�سيف مع الريان بطل 2010 و2011 
اليوم ال�سبت يف املباراة النهائية لكا�س امري قطر لكرة 
القدم وتاهل ال�سد للنهائي بفوزه علي ام �سالل 0-1 
 ، النهائي  ن�سف  3-2 يف  ، وخلويا  الرابعة  املرحلة  يف 
4-1 وعلى  اخل��ور  ف��وزه علي  بعد  ال��ري��ان  تاهل  فيما 

اجلي�س بركالت اجلزاء الرجيحية 4-5.
املو�سم  اخفاق  وتعوي�س  بالبطولة  الفوز  ال�سد  ويامل 
امل��ا���س��ي يف ال��ن��ه��ائ��ي ام����ام ال��غ��راف��ة ، ك��م��ا ي�����س��ع��ى اىل 
بعد  امل��و���س��م  ه��ذا  ال���ذي حققه  ل��ل��دوري  البطولة  �سم 
اللحاق  اجل  الريان من  يكافح  فيما   ، 5موا�سم  غياب 

الدوري  يف  حظوظه  فقد  ان  وبعد  االخ��رية  بالبطولة 
ال���دور االول لدوري  العهد وخ��روج��ه م��ن  وك��ا���س ويل 

ابطال ا�سيا.
الريان امامه مهمة �سعبة اخري تتمثل يف ك�سر تفوق 
مناف�سه عليه يف املباراة النهائية للبطولة ، حيث التقيا 
4 مرات يف النهائي كان التفوق دائما لل�سد يف موا�سم 
79 و82 و91 واخريا مو�سم 2000 الذي �سهد اخر 
مواجهة بني الفريقني يف النهائي وكان املغربي ح�سني 
فريقه  احل��ايل الع��ب يف �سفوف  ال�سد  م��درب  عموتة 

و�سجل هدفا من هديف الفوز.

م��ن امل��ت��وق��ع ان ت��خ��رج امل���ب���اراة ق��وي��ة وم��ث��رية لرغبة 
الفريقني يف احل�سول على اللقب ، والكتمال ال�سفوف 
رمبا للمرة االوىل حيث ال توجد اأي غيابات خا�سة يف 

الريان الذي عاين يف الفرة االخرية.
و���س��ي��ك��ون ال��ربازي��ل��ي��ان ت��اب��ات��ا ق��ائ��د ال��ف��ري��ق و�سانع 
الدوري  ه��داف  وث��اين  الفريق  ه��داف  االلعاب ونيلمار 
جانب  ايل  اال�سا�سي  الت�سكيل  يف  الالعبني  را���س  على 
واملدافع  فرنانديز  الفارو  االوروغ��واين  الو�سط  العب 
املواطنني  اىل  باال�سافة   ، يونغ  ت�سو  الكوري اجلنوبي 
را����س احل��رب��ة ج��ار اهلل امل���ري والظهري االمي���ن حامد 

ا�سماعيل.
ويف ال�سد ال�سفوف مكتملة اي�سا بوجود خلفان ابراهيم 
اف�سل  للقب  املر�سحني  غوانزلي�س  راوول  واال�سباين 
حممود  يون�س  العراقي  واملهاجم   ، املو�سم  ه��ذا  الع��ب 
املهمة  االوراق  اح��د  بلحاج  نذير  اجل��زائ��ري  واجل��وك��ر 
الكوري  وامل��داف��ع   ، الهجوم  الو�سط ويف  بيد عموتة يف 
اجلنوبي يل �سو ، ايل جانب املواطنني ح�سن الهيدو�س 
�ساحب هدف الفوز علي خلويا يف ن�سف النهائي وعبد 

االكرمي ح�سن الظهري االي�سر.
ان  الريان  اجويري مدرب  دييغو  االوروغوياين  ويري 

تلعب  التي  الفرق  من  ال�سد  الن  �سعبة  فريقه  مهمة 
كرة قدم حقيقية ، واعترب ال�سد فريق عاملي حل�سوله 
على دوري ابطال ا�سيا وثالث العامل ، لكنه لن ي�ست�سلم 
و�سي�سعى للتم�سك بالفر�سة االخرية خا�سة وجماهريه 

متعط�سة للفوز باللقب االخري هذا املو�سم.
اكد  ان��ه  اال  ال��ري��ان  ا���س��ادت��ه بفريق  ام��ا عموتة ورغ���م 
جماهريية  لقاعدة  مناف�سه  امتالك  من  خ�سيته  عدم 
ان اجلماهري لن  وق��ال  ت�سبب �سغطا على العبيه  قد 
تنزل اىل ار�س امللعب كما ان ال�سد ميتع اي�سا ب�سعبية 

جماهريية.

ان  بينيتيز  راف��اي��ل  اال���س��ب��اين  امل���درب  ك�سف 
يخو�س  ال����ذي  االن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي  ���س��ي��ف 
االحد مباراته االخرية حتت ا�سرافه، �سيكون 
حافال بالتعاقدات حيث من املتوقع ان ينفق 
حوايل  ابراموفيت�س  رومان  الرو�سي  مالكه 

100 مليون يورو يف �سوق االنتقاالت.
وعجز ت�سل�سي هذا املو�سم عن املناف�سة على 
ل��ق��ب ال����دوري امل��ح��ل��ي ال���ذي ذه���ب مل�سلحة 
امل�سابقتني  ودع  ك��م��ا  ي��ون��اي��ت��د،  مان�س�سر 
لقبه  عن  وت��ن��ازل  الوفا�س  خ��ايل  املحليتني 
بطال ل���دوري اب��ط��ال اوروب����ا ب��خ��روج��ه من 
الدور االول، لكنه متكن االربعاء من حفظ 
الدوري  مل�سابقة  بطال  بتتويجه  الوجه  ماء 

ل��ل��م��رة االوىل يف  ل��ي��غ  ي����وروب����ا  االوروب��������ي 
تاريخه.

املقبل  املو�سم  بكثري  اف�سل  �سيكون  ت�سل�سي 
النه �سينفق 100 مليون يورو و�سيوقع مع 
، ه��ذا ما قاله  او اربعة العبني ج��دد  ثالثة 
النادي  على  اال�سراف  ا�ستلم  ال��ذي  بينيتيز 
روبرتو دي  اللندين موقتا خلفا لاليطايل 
ماتيو بعد اخل��روج من دوري ابطال اوروبا 
االحد  م���ب���اراة  ب��ع��د  من�سبه  ���س��ي��رك  لكنه 
جمددا  ي�ستلمه  ان  وامل��رج��ح  اي��ف��رت��ون  �سد 

الربتغايل جوزيه مورينيو.
ا�سال.  م��وج��ودة  اال���س�����س  بينيتيز  وا���س��اف 
ويعترب  لهم  بالن�سبة  واع��دا  يبدو  امل�ستقبل 

جن����م ب����اي����ر ل���ي���ف���رك���وزن االمل��������اين ان������دري 
اىل  لالنتقال  املر�سحة  اال�سماء  من  �سورله 
حال  كما  املقبل،  ال�سيف  بريدج  �ستامفورد 
�سان بطر�سبورغ  لزينيت  الربازيلي  املهاجم 
لريال  الربتغايل  وامل��داف��ع  هولك  الرو�سي 

مدريد اال�سباين فابيو كوينراو.
و�سط  الع��ب  ان  التقارير  بع�س  ا�سارت  كما 
الون�سو  ت�����س��اب��ي  اال����س���ب���اين  م���دري���د  ري�����ال 
ا�سبح  فيما  ت�سل�سي،  اىل  �سيلحق مبورينيو 
فالكاو  راداميل  الربتغايل  الهداف  ان�سمام 
بلوز  ال  اال���س��ب��اين اىل  م��دري��د  اتلتيكو  م��ن 
عن  تتحدث  التي  االخبار  ظل  يف  م�ستبعدا 
اىل  ال��ع��ائ��د جم���ددا  م��ون��اك��و  اىل  ان�سمامه 

دوري اال�سواء يف فرن�سا والتي ت�سري اي�سا 
واين  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر  م��ه��اج��م  ان  اىل 
العا�سمة  ن���ادي  يف  ل��ه  خلفا  �سيكون  روين 

اال�سبانية.
ان بينيتيز لن يكون متواجدا  ما هو موؤكد 
لال�سراف على الوافدين اجلدد اىل ت�سل�سي 
بعد ان اكد �سخ�سيا بان مهمته يف �ستامفورد 
احلايل،  املو�سم  بعد  ملا  تتوا�سل  لن  بريدج 
املدرب  بهوية  معرفته  ذات��ه  الوقت  يف  نافيا 
�سيكون  اعلم من  ال  بقوله:  �سيخلفه  ال��ذي 
املخول  ال�سخ�س  ل�ست  ان���ا  امل��ق��ب��ل،  امل����درب 
قول هذه االم��ور، لكن اجلميع يتحدث عن 

ال�سخ�س ذاته )اي مورينيو( .

الري����ان وال�ش�����د يف نهائ������ي مثي������ر بك�������اأ�س الأمي����������ر

ت���شل����شي ير�شد 100 ملي����ون ي����ورو ل�ش������وق النتق����������الت

•• العني- الفجر :

يحل العني �سيفا م�ساء اليوم على 
االأخرية  قبل  اجل��ول��ة  يف  ال��وح��دة 
نهيان  اآل  ال��دوري على ملعب  من 
باالثارة  يحت�سد  مثري  دي��رب��ي  ،يف 

والندية بني الفريقني .
واعترب كوزمني مباراة فريقه اأمام 
بعادات  يتميز   ، دي��رب��ي  ال���وح���دة  
ظروف  تفر�سها  خا�سة  وتقاليد 
التاريخية  امل���واج���ه���ات  ت��ل��ك  م��ث��ل 
ال�سبت  م��ب��اراة  اأن  م��وؤك��داً  امل��ه��م��ة، 
الإ����س���ع���اد جماهري  ج���ي���دة  ف��ر���س��ة 
علينا  يفر�س  ال��ذي  االأم��ر  العني، 
وامل�سي  جدية  بكل  معها  التعامل 
ع��ل��ى ن��ف�����س ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا التي 
نعتمدها يف جميع مواجهتنا. ولن 
اأذيع �سراً اإن قلت لكم باأن ما يهمني 

يف هذه اجلولة مباراة الرديف بني 
اليوم  يف  �ستجري  التي  الفريقني 
التايل على ملعب القطارة الأن فوز 
تتويجه  يعني  الوحدة  على  العني 

بلقب الدوري .
واأ�ساف:  على عك�س بداية املو�سم 
الوحدة  م��ع  مباراتنا  جن��د  مت��ام��اً 
وهو  ال�سغط،  ع��وام��ل  م��ن  خالية 
ال��وح��ي��دة يف  اأم����ر طبيعي وامل���ي���زة 
هذا اللقاء اأن كال الفريقني ي�سعى 
مباراة مهمة  الأنها  الفوز  لتحقيق 
من منطلق التناف�س ال�سائد بينهما 
م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة  . واأك���م���ل:   
الرائع  ب��االأ���س��ل��وب  يتميز  ال��وح��دة 
مبارياته  اآخ��ر  ويف  املنظم،  واالأداء 
اأ�سرك عدداً من الالعبني ال�سباب 
الكثريين  ق��د ال يعجب  اأم��ر  وه��و 
ولكن من وجهة نظري ال�سخ�سية 

اأن يف ذلك فائدة كبرية  .
اإح��������داث بع�س  واأك�������د ك����وزم����ني  
اأمام  العني  ت�سكيلة  يف  التغيريات 
ال����وح����دة، غ���ري اأن�����ه ���س��ي��غ��ي��ب عن 
الذين  الالعبني  من  عدد  الفريق 
���س��ي��خ��و���س��ون م��واج��ه��ة حت���ت 19 
اأمام  ال�سباب  كاأ�س  نهائي  يف  �سنة 
ال���وح���دة وامل���ق���ررة م�����س��اء ي���وم غٍد 
الن�سر،  ن��ادي  ملعب  على  اجلمعة 
اأح���م���د  ي���و����س���ف  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف 
ولكنني  ب���رم���ان  واأح���م���د  م��و���س��ى، 
اأمتنى اأن تكون املتعة حا�سرة بقوة 
يف لقاء ال�سبت والالعبون هم من 

ي�سنع املتعة على اأر�س امللعب .
�سوؤال  على  ك��وزم��ني  علق  وب���دوره 
احل�سور  م����ع����دل  ت����راج����ع  ح�����ول 
الفريق  م��ب��اري��ات  اجل��م��اه��ريي يف 
خ�����الل امل���و����س���م احل������ايل ق���ائ���اًل:  

معدل  انخفا�س  الحظت  بالتاأكيد 
احل�������س���ور اجل����م����اه����ريي، خ���الل 
املو�سم  م����ن  االأخ���������رية  امل�����راح�����ل 
العني  ح�������س���م  اأن  ب���ع���د  احل��������ايل، 
غري  مبكراً،  ال��دوري  بطولة  لقب 
اجلماهري  ت��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى  اأن��ن��ي 
مباراة  يف  بقوة  حا�سرة  العيناوية 
تتحول  الن�سر حتى  اأم��ام  التتويج 
اأهم  ب���درع  ب��ال��ف��وز  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اإىل 
جميعاً  ون����ف����رح  حم��ل��ي��ة  ب���ط���ول���ة 
والعبني  واإداري  ف��ن��ي  ج��ه��از  م��ن 
بهذا االجناز وجميعهم  وجماهري 
يفوتني  وال  البطولة،  ي�ستحقون 
ت�سبح  اأن  واأمتنى  بالفوز  تهنئتهم 
االحتفالية عادة ميار�سها العني يف 
االأول  الفريق  واأدى   . املوا�سم  كل 
لكرة القدم بنادي العني م�ساء اأول 
من اأم�س اليوم احل�سة التدريبية 

بن  خليفة  ملعب  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س��ة، 
الديربي   ملواجهة   ا�ستعداداً  زاي��د، 
واملقررة  ال���وح���دة،  اأم����ام  امل��رت��ق��ب��ة 
م�����س��اء ال��ي��وم ال�����س��ب��ت ع��ل��ى ملعب 
ال���وح���دة، �سمن  ب��ن��ادي  ن��ه��ي��ان  اآل 

25 م��ن بطولة دوري   ال���  اجل��ول��ة 
ات�ساالت  للمحرفني.

ويتطلع بطل الدوري اإىل ا�ستعادة 
مواجهة   يف  االن���ت�������س���ارات  ن��غ��م��ة 
ال��ك��ال���س��ي��ك��و  ال��ت��ي ال ت��ع��رف اإال 

خ�سو�ساً  والعطاء،  الركيز  بلغة 
اأمامه  خ���ي���ار  ال  ال��ب��ن��ف�����س��ج   واأن  
االأ�سا�سية  بالت�سكيلة  اللعب  �سوى 
برغم  ال���������س����ب����ت   م�����واج�����ه�����ة   يف 
الذي  الفني  امل��دي��ر  ا�سراتيجية 

عدد  اإمكانيات  اختبار  على  يعمل 
من العبي فريقه البدالء.

و�سهد املران حممد عبيد حمدون، 
العني  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 

لكرة القدم.

يف اجلولة قبل الأخرية من الدوري 

العني يواجه الوحدة يف ديربي مثري على ملعب اآل نهيان 

اليوم.. اجلولة الأخرية يف دوري الفتيات والنا�شئات الكروي

اكتمال املتاأهلني لدور الثمانية يف كاأ�س ليربتادوري�س 

املنتمي  ار���س��ن��ال  اإن  ام�س  ار���س��ني فينجر  امل���درب  ق��ال 
ل��ل��دوري االجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم مل يحاول 
التعاقد مع واين روين العب مان�س�سر يونايتد، لكنه 
ب�ساأن �سم  الفرن�سي  اوزي��ر  يف حمادثات متقدمة مع 

مهاجمه البالغ عمره 20 عاما يايا �سانوجو.
وابلغ املدرب الفرن�سي ال�سحفيني ال اعلم ما اذا كان 
مان�س�سر يونايتد �سيبيع روين.. وهذه اأف�سل ا�سارة 
االت�سال  ه��و  ���س��يء  اأول  ب���ه.  نت�سل  مل  ان��ن��ا  الظ��ه��ار 

مبان�س�سر يونايتد وهو ما مل نفعله. 
حترك  ار�سنال  ب��اأن  بريطانية  اع��الم  و�سائل  وتكهنت 
للتعاقد مع روين مهاجم اجنلرا الذي طلب الرحيل 
عن يونايتد وا�ستبعد من ت�سكيلة اآخر مباريات فريقه 

بطل الدوري على ار�سه هذا املو�سم.
وب���اع ار���س��ن��ال امل��ه��اج��م ال��ه��ول��ن��دي روب���ن ف��ان بري�سي 
مت�سدر قائمة هدايف الدوري اىل يونايتد يف اغ�سط�س 

اب املا�سي.
ت�سعة  لل�سباب  فرن�سا  �سانوجو العب منتخب  و�سجل 
اهداف يف 11 مباراة مع اوزير الذي يناف�س يف دوري 

الدرجة الثانية.
متقدمة  مرحلة  يف  ان��ه��ا  ال�سفقة  ع��ن  فينجر  وق���ال 
لكنها مل حت�سم بعد. انا مطمئن للغاية. انه مهاجم 

�سغري وواعد وميتلك موهبة كبرية. 
يونايتد  نيوكا�سل  م��ع  ملعبه  خ��ارج  ار���س��ن��ال  ويلتقي 
يف م��ب��ارات��ه االخ�����رية ه���ذا امل��و���س��م م���ن اأج����ل �سمان 
واللعب يف  االوىل  االربعة  املراكز  احد  على  احل�سول 
املقبل ويلعب  املو�سم  اأخ��رى  اأوروب��ا مرة  اأبطال  دوري 
توتنهام هوت�سبري مناف�س ار�سنال يف �سمال لندن على 
ار�سه �سد �سندرالند وي�ستطيع منع ار�سنال من انهاء 
املو�سم يف املراكز االربعة االوىل اذا فاز وخ�سر مناف�سه 

اأو تعادل.

اأر�شنال ينفي حماولة التعاقد مع روين 



غيت�س ي�شتعيد لقب اأغنى رجل 
ل�سركة  امل�سارك  املوؤ�س�س  غيت�س  بيل  اإن  االإخبارية  بلومربغ  خدمة  قالت 
قيمتها  ق���درت  ب���روة  ال��ع��امل  يف  رج��ل  اأغ��ن��ى  لقب  ا�ستعاد  مايكرو�سوفت 

ب�72.7 مليار دوالر، وفقا ملوؤ�سر بلومربغ ملليارديرات العامل. 
ملياردير  اللقب من  انتزع هذا  عاما(  ف��اإن غيت�س )57  بلومربغ،  وح�سب 
العام  هذا  االأول  ثروة  قفزت  اأن  بعد  �سليم،  كارلو�س  املك�سيكي  االت�ساالت 
وول  بور�سة  حققتها  التي  املكا�سب  ب�سبب  دوالر،  م��ل��ي��ارات  ع�سرة  بنحو 

�سريت يف االأ�سابيع االأخرية. 
وكانت املرة االأوىل التي ح�سل فيها الرئي�س التنفيذي ال�سابق ملايكرو�سوفت 

على هذا اللقب يف عام 2007.
وميلك كارلو�س �سليم )73 عاما( ثروة تقدر ب�72.1 مليار دوالر، بح�سب 
وقد  ي��وم��ي.  ب�سكل  فيها  امل��ل��ي��اردي��رات  موؤ�سر  حتديث  يتم  التي  بلومربغ 
تراجعت ثروته باأكر من مليارْي دوالر هذا العام، بعدما اأقر الكونغر�س 
املك�سيكي م�سروع قانون الإنهاء �سيطرة �سركته اأمريكا موفيل على ال�سوق.

وميلك غيت�س ح�س�سا يف اأكر من 12 �سركة مطروحة للتداول العام، مبا 
يف ذلك �سل�سلة فنادق فور �سيزونز ، ح�سب بيانات بلومربغ. وي�ستثمر اأقل 

من ربع ثروته يف مايكرو�سوفت.
وهي   ، غيت�س  ميليندا  اآن��د  بيل  ملوؤ�س�سة  دوالر  مليون  ب�28  غيت�س  وت��ربع 
خدمات  لتح�سني  الفقرية،  ال��دول  يف  كبري  ب�سكل  تن�سط  خريية  موؤ�س�سة 

ال�سحة والتعليم فيها. 

ختان خاطئ يقتل 20 �شبيا 
تويف اأكر من ع�سرين �سبيا على مدار االأ�سبوع املا�سي يف جنوب اأفريقيا، 

خالل عمليات ختان يعتقد اأنها متت ب�سكل خاطئ.
ال�سمايل  م��ب��وم��االن��غ��ا  اإق��ل��ي��م  ال�����س��رط��ة يف  اإدارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 
22 ق�سية قتل، لكن مل يجر  اإدارت��ه فتحت  اأن  الكولونيل ليونارد هالثي 

القب�س على اأحد.
ويف بيان له، و�سف الوزير يف الرئا�سة كولينز �سابان وفيات ال�سبية باأنها 
موؤ�سفة، وقال اإن احلادث وقع ل�سغار ما زالوا يف مقتبل العمر، ويتطلعون 

مل�ستقبل اأكر اإ�سراقا وحتقيق اأق�سى ما مبقدورهم.
اأعمارهم بني ع�سر  اأفريقيا ختان �سبية تراوح  �سنويا يف جنوب  ويجري 
15 �سنة من عدة جماعات قبلية يف البالد، يف طقو�س ت�ستغرق  و  �سنوات 

عادة عدة اأ�سابيع مبناطق نائية.
وغالبا ما حتدث الوفاة ب�سبب النزيف اأو االإ�سابة بعدوى، حيث يتم اخلتان 

على اأيدي ممار�سني غري متخ�س�سني.
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الن�شا�شيبي يطوي
 رحلة احلياة وال�شحافة 

بالن�سبة  ك��ل��ه��ا  ال��دن��ي��ا  ت��ك��ن  مل 
الدين  نا�سر  وال�سحفي  للكاتب 
الن�سا�سيبي ت�ساوي ذرة من تراب 
القد�س، التي ولد فيها وكتب لها 
وع��ن��ه��ا و����س���رت يف ع���روق���ه -كما 
الدنيا على ترابها  يقول- وفارق 
اليوم يف منزله بحي ال�سيخ جراح 
93 عاما ليدفن  يناهز  عن عمر 
ب��ع��د ق�سة  امل��ق��د���س��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
ال�����س��ح��اف��ة واحلياة  م���ع  ط��وي��ل��ة 
الن�سا�سيبي  ول����د  وال�����س��ي��ا���س��ة. 
 1920 ع����ام  ال��ق��د���س  يف م��دي��ن��ة 
الر�سيدية  م��در���س��ة  م��ن  وت��خ��رج 
اجلامعة  يف  ودر�������س  امل���ع���روف���ة، 
االأم��ريك��ي��ة وت��خ��رج منها حامال 
العلوم  يف  البكالوريو�س  ل�سهادة 
ب��ع��د تخرجه  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ع��م��ل 
يف  اأدب��ي��ا  معلقا  ثم  ال�سحافة،  يف 
القد�س،  الفل�سطينية يف  االإذاع��ة 
�سحف  يف  م����ق����االت����ه  ون���������س����رت 
العراق ولبنان وفل�سطني، ومنها 

جريدتا الدفاع و فل�سطني .

�شرطي يوقف املطاردة لإنقاذ بطة 
توقف �سرطي اأمريكي يف مدينة بورتالند، عن مطاردة 
اإنقاذ  من  ليتمكن  لل�سرعة  االأق�سى  احل��ّد  جت��اوز  رج��ل 
بروتالند  �سرطة  ون�سرت  الطريق.  و�سط  يف  تقف  بطة 
يف اأوريغون م�ساهد للمطاردة، تظهر �سيارة متّر ب�سرعة 
ما  �سرعان  ولكن  لل�سرطة،  �سيارة  تالحقها  ث��ّم  كبرية 
تتوقف املطاردة احلما�سية، وينزل ال�سرطي من �سيارته 
ليقود بطة تقف يف و�سط الطريق اإىل بر االأم��ان. وعاد 
متكن  ال�سائق  ولكن  بعدها..  امل��ط��اردة  ملتابعة  ال�سرطي 
من الفرار. وحظي عمل ال�سرطي بالكثري من التعليقات 

االإيجابية التي اأثنت عليه عرب موقع )يوتيوب(.

قط يعود بعد دفنه
بعدما  املحبب  ه��ّره��ا  خ�سرت  اأن��ه��ا  بريطانية  عائلة  ظنت 
يوم  بعد  حياً  ليظهر  ملنزلها،  اخللفية  احلديقة  يف  دفنته 
واحد، ويتبنّي اأن الهر النافق الذي ُدفن ال يخ�سها. وذكرت 
�سنة(   48( جونز  ك��اري��ن  اأن  الربيطانية  ال�سن  �سحيفة 
ال�سباحية  وجبته  ياأكل  ن��ورم��ان  هّرها  راأت  عندما  ُذع��رت 
املنزل  حديقة  يف  دفنه  على  �ساعة   24 م��رور  م��ن  بالرغم 
اخللفية. واأ�سارت اإىل اأن جونز ظنت اأن الهر قام من املوت ، 
فتفقدت مكان دفنه لتكت�سف اأنه ما زال على حاله، وحينها 
وفرحت  عائلتها.  يخ�س  ال  امل��دف��ون  ال��ه��ر  اأن  اإىل  تنّبهت 
من  حالة  نفوقه  فكرة  اأث��ارت  ال��ذي  الهر،  با�ستعادة  جونز 
ب�سكل  دفنه  على  حر�ست  التي  العائلة  يف  ال�سديد  احل��زن 
الئق واأم�ست �ساعة كاملة يف توديعه. وتبحث العائلة االآن 

عن مالك الهر النافق، الذي ما زال مدفوناً لديها.

الكالب تعيق عمل �شعاة الربيد
على  الثاين  للعام  مريبة  �سمعة  اأجنلو�س  لو�س  اكت�سبت 
التوايل بكونها املدينة االأمريكية التي �سهدت وقوع اأكرب 
عدد من هجمات الكالب على �سعاة الربيد. و�سجلت اأكرب 
اأيلول  �سبتمرب  69 هجوما يف  كاليفونيا  مدينة يف والي��ة 
م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، م��ق��ارن��ة م��ع 42 ه��ج��وم��ا يف ك��ل من 
�سياتل بوا�سنطن، و�سان اأنطونيو يف تك�سا�س، اللتني جاءتا 
يف املركز الثاين. وجاءت �سيكاغو يف املرتبة الثالثة، ووقع 
بها 41 هجوما. وقالت خدمة الربيد اإن الواليات املتحدة 
�سهدت ما جممله 5879 هجوما لكالب على �سعاة الربيد 
2011 االأعلى من حيث عدد  خالل هذا العام. وكان عام 

هجمات الكالب على عمال الربيد يف لو�س اأجنلو�س.

 الباليه بدًل من اخلدمة الع�شكرية 
مبمار�سة  االإذن  على  وح�سل  م���راده  رو���س��ي  �ساب  حّقق 
ونقلت  الع�سكرية.  اخلدمة  اأداء  من  بداًل  الباليه  رق�س 
اإدارة مدينة  ام�س عن  نوفو�ستي  الرو�سية  االأنباء  وكالة 
الت�سجيل  مكتب  اإن  قولها  رو���س��ي��ا،  بو�سط  كو�سروما 
با�ستبدال  حم��ل��ي  م��واط��ن  ط��ل��ب  ع��ل��ى  واف���ق  الع�سكري 
الباليه.  رق�����س  ه��ي  بديلة  بخدمة  الع�سكرية  اخل��دم��ة 
واأو�سحت االإدارة يف بيان اأن ال�ساب �سيقوم بخدمة مدنية 
للحفالت  غوبرن�سكي  م��رك��ز  يف  ب��ال��ي��ه  ك��راق�����س  ب��دي��ل��ة 

واملعار�س .

�شعودية ت�شّمم ف�شتانًا مبليون ريال 
اأوراق مالية من  �سته للعر�س فقط، ا�ستخدمت فيه  اأزياء �سعودية ب�سنع ف�ستان من النقود خ�سّ قامت م�سممة 
األف دوالر. ونقلت جملة )هي(  ال�266  اأي ما يقارب  ري��ال، وبلغت تكلفته نحو مليون ريال �سعودي  ال�500  فئة 
فئة  العملة من  اأوراق  ب��داأت يف ت�سفيف  اأنها  رانيا غمراوي،  امل�سّممة  الن�ساء، عن  اأزي��اء  املتخ�س�سة يف  ال�سعودية 
اإىل �سعيها ال�ستحداث طريقة جديدة لالحتفال  500 ريال �سعودي بع�سها بجانب بع�س لتنتج ف�ستاناً، م�سرية 
اململكة ب�سورة  يعرب عن هوية  تراثياً  زياً  ال�سعودية يعد  العملة  املكّون من  الف�ستان  اأن  واأ�سافت  الوطني.  باليوم 
جديدة، بداًل من املالب�س التقليدية من االأثواب اخل�سراء واالأ�سمغة، مو�سحة اأن فكرة هذا الف�ستان جاءتها حني 
ُطِلَب منها �سمن م�سروع التخّرج، ت�سميم ف�ساتني �سهرة من مواد ي�ستحيل ارتداوؤها. ولفتت اإىل اأنها عملت على 
م من اأكيا�س القمامة ال�سوداء،  قطعتني متناق�ستني اإحداهما ذات قيمة منخف�سة متثلت يف ف�ستان �سهرة ُم�َسَمّ
ع بالكر�ستال واأوراق العملة ال�سعودية فئة 500 ريال. واأ�سارت  واالأخرى ذات قيمة باهظة جت�ّسدت يف ف�ستان مر�سّ
ع فوق الف�ستان والذي يقّدر  اىل اأن القيمة التقربية للف�ستان بلغت مليون ريال �سعودي، من خالل املال الذي ُر�سّ
الف�ستان.  واأقم�سة  والتل  البطانة  واأ�سا�س  ال�سدر،  على  الكري�ستال  قطع  اإىل  اإ�سافة  ري��ال،  األ��ف   600 من  باأكر 
واأو�سحت اأن ت�سفيف النقود على قاعدة الف�ستان ا�ستغرق نحو 3 اأ�سابيع، حيث بداأت بلف اأوراق النقود بطريقة 

ُمَعَيّنة كل ورقة على حدة، وترتيبها بدءاً من االأ�سفل اإىل االأعلى ب�سكل راٍق.

السبت  -  18   مايو    2013 م    -    العـدد    10795
Saturday   18    May     2013  -  Issue No   10795

�شرقه وعاد لي�شتدين منه 
 15 باأكر من  اأم��ريك��ي وزوج��ت��ه ب�سرقة جم��وه��رات  مل يكتف 
واأقّر  ال���زوج  ع��اد  ب��ل  م��ن��زل رج��ل يعرفانه، ال  م��ن  اآالف دوالر 

بجرميته طالباً اأن ي�ستدين مااًل اإ�سافياً من ال�سحية.
وذكر موقع )اأيوا �سيتي بات�س( اأن �ستاي�سي جيم�س ليفيل )40 
عاماً( وميلي�سا كاي ليفيل )38 عاماً( اتهما ب�سرقة 12 خامتاً 

بقيمة 15 األف دوالر من منزل رجل يعرفانه .
وقالت ال�سرطة اإن الثنائي رهن اخلوامت مقابل 1307 دوالر.

وقد عاد �ستاي�سي اإىل املنزل واأقر للرجل اأنه �سرق اخلوامت الأنه 
يريد دفع اإيجار بيته طالباُ من ا�ستدانة املال من �سحيته .

وقد ات�سل الرجل بال�سرطة التي اعتقلت الثنائي.

اآثار ل�س توقعه بيد ال�شرطة
اللذين  وغريتيل  هان�سيل  الطفلني  حلكاية  م�سابهة  ق�سة  يف 
خّلفا وراءه��م��ا دل��ي��اًل م��ن اخل��ب��ز، وق��ع ل�ّس اأم��ريك��ي يف اأيدي 
منزل  من  املعدنية  العمالت  من  كومًة  �سرق  اأن  بعد  ال�سرطة 
يقود  اأث��راً  العديد منها على الطريق خملفًة  فاأ�سقط  جريانه 

اإىل منزله.
 وذكرت قناة )دابليو بي تي يف( اأن ال�سرطة ح�سرت لتحقق يف 
ال�سرقة التي جرت يف مقاطعة اإنديان ريفر بفلوريدا، والحظ 
اإىل  قادتهم  اأن  اإىل  فتبعوها  االأر����س  على  العمالت  العنا�سر 
منزل مايكل �سريمان )25 عاماً( حيث وجدوا بقية العمالت 

املعدنية. 
مثقوبة.  كانت  العمالت  فيها  و�سعت  التي  احلقيبة  اأن  وتبنّي 
املنزل  من  و�سيفاً  م�سّد�ساً  �سرق  �سريمان  اإن  ال�سرطة  وقالت 

اأي�ساً.

ي�شدد دينه مع الفائدة بعد 15 عامًا 
بعد اأن عجز اأمريكي عن دفع فاتورته كاملة يف مطعم فرن�سي 
يف نيو مك�سيكو االأمريكية، عاد بعد 15 عاماً لت�سديد دينه مع 
اإثارة  اأراد  مراهقاً  اأن  حملية  اإع���الم  و�سائل  وذك���رت  ال��ف��ائ��دة. 
اإعجاب حبيبته بدعوتها اىل تناول ع�ساء فرن�سي فاخر ملنا�سبة 
اىل  فتوجها  املا�سي  ال��ق��رن  ت�سعينيات  نهاية  يف  الع�ساق  عيد 

مقهى لو كافيه مي�س يف نيو مك�سيكو.
غري اأن املراهق وقع يف ماأزق بعد و�سول الفاتورة، ومل يتمكن 

من دفعها.
�ساحب  ح�سور  وطلب  احل��م��ام،  حبيبته  دخ��ول  حتى  فانتظر 

املطعم وقال له اإنه ينق�سه 40 دوالراً لت�سديد الفاتورة.
وقام املالك كلوز هجورتكجار باإعطائه املبلغ من ماله اخلا�س، 

طالباً منه اأن يرد له دينه يف يوم من االأيام اإذا اأمكن.
وقد ن�سي املالك املو�سوع كلياً، و اأقفل مطعمه يف نهاية املطاف. 
جديد  موقع  يف  وافتتح  ثانية،  فر�سة  اأعطي  مطعمه  اأن  غري 
و�سط مدينة األباكركي بنيو مك�سيكو، وكان املراهق الذي تقدم 
 100 تقدم حاماًل مبلغ  ، حيث  املطعم  رواد  اأول  ال�سن من  يف 
دوالر، كافية لرد دينه مع الفائدة. وقال هجورتكاجر اإن بع�س 
االأعمال اخلرية تعود اإليك اأحياناً ، م�سيفاً اأن خطوته اأثلجت 

قلبي، فخرجت وابتعت لنف�سي باقة من الزهور .

الع�سرات من االأمهات ال�سابات يرق�سن ال�سامبا مع اأطفالهن خالل فعالية )ماما في�س( يف طوكيو حيث �سارك بع�س االآباء واالأمهات يف احلدث. )ا ف ب(

كنغر يهاجم نائبا ا�شرتاليا
ا�سراليا  نائبا  كنغر مذعور  طرح 
�ساقه  اأظ���اف���ره يف  اأر����س���ا وغ���ر����س 
اال�سرايل  ال�سيا�سي  اأف�سد  ح��ني 
ياأكل  الثديي وه��و  م��زاج احل��ي��وان 
وجبته ال�سباحية يف منطقة رعي 
���س��ني راتنربي  ال��ن��ائ��ب  م���ر م��ن��ه��ا 

وهو ميار�س ريا�سة اجلر ي.
ال�����رم�����ادي يرعى  ال��ك��ن��غ��ر  وك������ان 
ملنزل  االم����ام����ي����ة  احل����دي����ق����ة  يف 
الربملان  م��ق��ر  م���ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى 
اال���س��رايل ح��ني ف��اج��اأه راتنربي 
اخل�سر  ح������زب  ن�������واب  م����ن  وه������و 
املواظبني  البيئة ومن  املدافع عن 

على ممار�سة ريا�سة اجلري.
واأثناء فراره غر�س الكنغر وطوله 
ال�ساق  يف  اأظ������اف������ره  م�����ر  4ر1 
ل��ل��ن��ائ��ب وط��رح��ه ار�سا  ال��ي�����س��رى 

وهو يحاول الفرار مذعورا.
وق�������ال رات�����ن�����ربي ل�����روي�����رز عن 
مييل  يجفل  ح��ني  الكنغر  ح��ي��وان 
اىل ان ياأخذ موقفا دفاعيا ويقفز 
كنت  ولال�سف  باأظافره.  وي�سرب 

يف طريقه ف�سربني.
وي�سرب حيوان الكنغر م�ستخدما 

اأظافره اذا �سعر باخلطر .

مونيك تخف�س 40 
كيلوغرامًا من وزنها 

مونيك  االأم����ريك����ي����ة  امل���م���ث���ل���ة  جن���ح���ت 
اإنقا�س  يف  املمتلئ،  بج�سدها  ال�سهرية 

حوايل 40 كيلوغراماً من وزنها.
الفائزة  ع���ام���اً(   45( م��ون��ي��ك  وق���ال���ت 
ب��ج��ائ��زة اأو����س���ك���ار ، يف م��ق��اب��ل��ة اإذاع���ي���ة، 
اإن��ه��ا ب����داأت يف ان��ت��ه��اج ن��ط ح��ي��اة اأكر 
ورفع  الرك�س  ريا�سة  ومت��ار���س  �سحية 
االأثقال واليوغا لتخف�س وزنها اإىل 98 

كيلوغراماً.
زوجها  من  ا�ستلهمت  اأنها  اإىل  واأ���س��ارت 
����س���ي���دين ه���ي���ك�������س، وع���ائ���ل���ت���ه���ا ق���راره���ا 

بتخفي�س الوزن.
واأ���س��اف��ت اأن��ه��ا رغ��ب��ت ب��اإن��ق��ا���س وزنها 
وروؤية  للعي�س  الفر�سة  على  لتح�سل 

اأحفادها.
اأن��ه��ا ت��رغ��ب يف اأن ت��ب��ل��غ وزن���اً  وك�����س��ف��ت 

يراوح بني بني 85 و90 كيلوغراماً.

الطبية،  االأخ��ب��ار  بع�س  بريطانية  �سحف  ت  اأورد 
بالتخ�سيب  العالج  ذك��رت وج��ود تقدم هام يف  حيث 
اال�سطناعي ميكن اأن ي�ساعف اأعداد املواليد ثالث 
مرات، ونتائج درا�سة ت�سري اإىل اأن االكتئاب يزيد من 
خطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية عند الن�ساء الالئي 

هن يف متو�سط العمر.
وا�سعة  اإ����س���ادة  اإىل  اإن��دب��ن��دت  �سحيفة  اأ����س���ارت  ف��ق��د 
عامل  يف  هاما  تقدما  ت�سكل  ب�سيطة  جديدة  بتقنية 
اختيار  من  متكن  اال�سطناعي  بالتخ�سيب  العالج 
اأف�سل جنني، معتربة اأنها التطور االأكر اإثارة منذ 

ثالثني عاما.
حت�سن  اأن  ت�ستطيع  -التي  اجل��دي��دة  التقنية  وه��ذه 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري م��ع��دل جن����اح والدة ط��ف��ل م���ن خالل 
االإجناب اال�سطناعي- ميكن اأن ي�ستفيد منها اآالف 

االأزواج.
ن�سبة  م�ساعفة  ي�ستطعيون  اأن��ه��م  العلماء  ويعتقد 
اأو ث���الث م���رات نتيجة  امل��وال��ي��د االأ���س��ح��اء م��رت��ني 
التي  الب�سيطة،  التقنية  بهذه  بالتخ�سيب  ال��ع��الج 
تاأخذ �سل�سلة من �سور تطور االأجنة بهذه الطريقة.

% فقط من اأجنة التخ�سيب  وي�سار اإىل اأن نحو 24 
ن�����س��اء بربيطانيا  اأرح����ام  امل���زروع���ة يف  اال���س��ط��ن��اع��ي 
توؤدي اإىل مواليد اأحياء، لكن الباحثني يعتقدون اأن 
% با�ستخدام تقنية  هذا االأمر متكن زيادته اإىل 78 

جديدة الختيار اأف�سل االأجنة.
وذك������رت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن ال���ع���ي���ادات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
معاجلة  األ���ف  �ستني  نحو  ع��ام  ك��ل  جت��ري  بريطانيا 
ينتهي  م��ع��ظ��م��ه��ا  واأن  اال���س��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ت��خ�����س��ي��ب 
بالف�سل، وهو ما ي�سبب قلقا عاطفيا هائال لالأزواج، 
اأم��واال كثرية يف  واأن كثريين منهم يدفعون  خا�سة 

كل دورة عالجية.
 1143 نحو  تكلف  -ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الطريقة  لكن 
الرحم،  ُت��زرع يف  التي  االأج��ن��ة  اأف�سل  دوالرا- حت��دد 
بناء على الوقت الذي ا�ستغرقه نوها بني مرحلتني 
هامتني يف دورة احلياة املبكرة للجنني. ومن املتوقع 
حتقيق معدالت جناح اأف�سل عندما ُت�سقل الطريقة 
اأك�����رب م���ن االأزواج  اجل����دي����دة، وت��ط��ب��ق ع��ل��ى ع����دد 
امل�سابني بالعقم، الذين ي�سعون للعالج بالتخ�سيب 

اال�سطناعي.

تقدم كبري يف التخ�شيب ال�شطناعي 

بيتزا �شحية اأكرث من ال�شلطة 
يف نباأ �سعيد ملتبعي احلميات الغذائية، ابتكر بروف�سور بريطاين يف علم التغذية بيتزا تعترب اأكر 
�سحية من ال�سلطة، والوجبة اجلاهزة الوحيدة املتوازنة غذائياً يف العامل. وقال الربوف�سور 

ليفربول، حيث  ال�سمنة يف  االأوروب���ي حول  املوؤمتر  ليان، يف  مايك  من جامعة غالك�سو، 
 Eat Balanced Pizza متوازنة  بيتزا  اأك��ل  ا�سم  عليها  اأطلق  التي  البيتزا،  عر�س 

ليان  وا�ساف   . املتوازنة غذائياً  الوحيدة  الوجبة  اجلاهزة هي  الوجبة  اإن هذه   ،
ر يف ال�سابق وجبة حتتوي على املقادير ال�سحيحة ، معرباً  اأح��داً مل يح�سّ اأن 

البيتزا،  اأج��ري على هذه  الذي  التحليل  اأن  عن فخره بقيامه بذلك. وذكر 
اأكر  بريطانيا، �سحية  ، يف  دوالرات   5.3 باوندات   3.5 قيمها  تبلغ  التي 

م��ن ال�����س��ل��ط��ات اجل���اه���زة ال��ت��ي ت��ك��ون ع���ادة ف��ق��رية ب��ال��ربوت��ني، وغنية 
الفيتامينات  من  جمموعة  تنق�سها  والتي  والدهون،  بالكربوهيدرات 
واملعادن االأ�سا�سية. واأ�ساف ليان جدوا يل �سلطة ميكن مقارنتها بهذه 

البيتزا، فقد عجزت اأنا عن ذلك. 


